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OSNOVNA ŠOLA dr. IVANA KOROŠCA 
BOROVNICA 

Paplerjeva 15, 1353 Borovnica 
 
UPRAVA ZAVODA 
Ravnatelj:    Daniel Horvat 
Pomočnica ravnatelja v šoli:  Dajana Jovanovič 
Pomočnica ravnatelja v vrtcu: Sonja Pristavec/Sabina Miklavčič 
Tajnica VIZ:    Milanka Lazić 
Poslovni sekretar:   Nataša May 
Računovodja:    Damijana Stražišar  
Finančnik:    Mateja Gerdina 
Knjigovodkinja:   Saša Žagar 
 

Spletna stran: http://www.osborovnica.si/   
E-mail: os-borovnica@guest.arnes.si 

 
Transakcijski račun: 01205-6030644550 

Davčna številka: 27688836 
  

Telefonske številke 

 

Tajništvo 

Milanka Lazić 75-72-500 

faks 75-72-510 

os-borovnica@guest.arnes.si 

Ravnatelj 
Daniel Horvat 75-72-504 

daniel.horvat@guest.arnes.si 

ŠOLA 

Pomočnica ravnatelja 
Dajana Jovanovič 75-72-506 

dajana.jovanovic@guest.arnes.si 

Računovodstvo  Damijana Stražišar 75-72-502 

Zbornica predmetna stopnja - 75-72-520 

Zbornica razredna stopnja - 75-72-525 

Svetovalna 
služba 

Psihologinja 
Roberta Gvozdić 
Roberta.gvozdic@guest.arnes.si 

75-72-508 

Specialne pedagoginje 

Janja Kavčič 75-72-519 

Olga Pogačnik Janežič 75-72-527 

Simona Tomše 75-72-529 

Katarina Filipič 75-72-523 

Andreja Pavlovčič  

Darja Peterlin/Špela Cizl  

Šolska knjižnica Miriam Svete, Mateja Kovačič 75-72-521 

Šolska kuhinja Zdenka Hren 75-72-522 

http://www.osborovnica.si/
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Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

 

Dodobra smo že vstopili v šolsko leto 2021/2022. Preteklo je bilo precej drugačno kot 

predhodna leta, saj smo se vsi skupaj znašli v neobičajnih in neprijaznih pogojih zaradi Covid-

a 19. Kljub temu smo šolsko leto zaključi uspešno zaradi dela, truda, skrbi in znanja, ki ste ga 

vložili in pridobili.  

V šolo ne hodite vsi enako radi. To je nekako običajno. Šola je obvezna, lahko tudi zahtevna, 

vendar je za življenje nujna. Vsekakor vam bo lažje, če jo boste vzeli resno in odgovorno. 

Če boste delali sproti in zavzeto, vam bo še lažje. Če boste delali z veseljem, vam bo pa celo 

prijetno. 

Naučite se spoštovati drug drugega, pomagati si med seboj, izpolnjevati domače naloge redno 

in vestno – tako bo šola postala zelo zanimiva. 

Torej, draga dekleta in fantje, naši učenci, pred vami je široka pot odraščanja; dovolite, da 

vam odrasli s svojimi izkušnjami kažemo pot. Zaupajte vase in tistim, ki vam želimo srečno 

otroštvo in srečno odraščanje. 

Za konec še misel, ki je namenjam vam, spoštovani starši: Ne dovolite, da bi svojemu otroku 

onemogočili zdrav osebnostni razvoj s tem, da bi mu nekritično dovolili početi vse, kar se 

porodi v mladi glavi.  

Bodite njihov vzor. Učite jih odgovornosti in plemenitosti. 

 

 

 

        Daniel Horvat  

              ravnatelj 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 
Urnik knjižnice 
  

DAN IZPOSOJA 

Ponedeljek 8.00–14.00  

Torek 18.00–14.00 

Sreda 8.00–14.00 

Četrtek 8.00–14.00 

Petek 9.00–13.30 

 

 
V knjižnici vas pričakujeta Miriam Svete in Mateja Kovačič. 
Učbeniški sklad vodi v šolskem letu 2021/2022 Miriam Svete. 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Za učence je obdobje obiskovanja osnovne šole čas velikih sprememb na vseh področjih 
njihovega delovanja. V šoli pridobivajo nove veščine in znanja, razvijajo svoje sposobnosti in 
interese, oblikujejo prijateljstva ter vstopajo v odnose z vrstniki in odraslimi. Obenem postajajo 
otroci v obdobju šolanja navadno vse bolj samostojni v skrbi zase in za šolsko delo, spreminja 
pa se tudi kakovost njihovih odnosov s starši, vrstniki in učitelji. Ob vseh teh spremembah se 
morajo učenci prilagajati šolskim zahtevam in pravilom ter sobivanju s sošolci v oddelku in 
sobivanju z vsemi, ki se šolajo in delajo na šoli. Vse to pa ni enostavno, zato ni nenavadno, 
kadar se kdo: 
 

- spre z učitelji, sošolci, starši, prijatelji; 
- težko uči ali zbere ali ni vesten pri učenju; 
- boji spraševanja, testov, vrstnikov; 
- ima težave pri branju, pisanju, računanju ali razumevanju; 
- je pogosto bolan in ne želi v šolo; 
- nenadoma spremeni vedenje, popusti pri učenju. 

 
Za te in podobne težave lahko učenci ali starši poiščete pomoč v šolski svetovalni službi oz. pri 
psihologinji Roberti Gvozdić. Včasih je rešitev preprosta, včasih pa je potrebno tesno 
sodelovanje s starši, učitelji in drugimi, ki nudijo pomoč. 
 
Šolska psihologinja na šoli vsako leto izvaja aktivnosti poklicnega usmerjanja, ki so namenjene 
učencem devetega razreda in njihovim staršem. Učenci iščejo informacije o šolah, programih, 
spoznavajo svoje lastnosti, interese, prednosti in pomanjkljivosti ter se učijo aktivne skrbi za 
svojo karierno pot.  
 
Prizadevamo si, da bi si vsak učenec ob koncu osnovne šole izbral srednješolski program, ki bi 
bil skladen z njegovimi željami, značilnostmi, potrebami in sposobnostmi.  
Svetovalno delo je tesno povezano z vsemi pedagoškimi delavci šole, učenci in starši. Po potrebi 
sodelujemo tudi z institucijami kot so: Zavod za šolstvo RS, centri za socialno delo, Zavod RS 
za zaposlovanje, zdravstveno službo, svetovalne institucije, policija in druge.  Šolska svetovalna 
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delavka Roberta Gvozdić je dosegljiva po telefonu (01/75-72-508), preko elektronskega 
naslova roberta.gvozdic@guest.arnes.si) ali osebno (najbolje po predhodnem dogovoru) v času 
govorilnih ur.  

 
 

SVETOVALNA SLUŽBA DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Roberta Gvozdić psihologinja V času uradnih ur 

Janja Kavčič DSP Ponedeljek, 4. ura 

Katarina Filipič DSP Petek, 5. ura 

 Simona Tomše DSP Ponedeljek, 5. ura 

Olga Pogačnik Janežič DSP Ponedeljek, 4. ura 

Andreja Pavlovčič DSP Torek, 4. ura 

Darja Peterlin DSP  

Špela Cizl DSP  

 
 

ŠOLSKA PREHRANA 

 
Učenci lahko v šoli prejemajo malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju tudi popoldansko 
malico, za vse učence po želji pripravimo zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj 
en obrok dnevno, vključeni v oddelek podaljšanega bivanja pa tudi kosilo. 
Učenci 1. razreda prejmejo zajtrk v jutranjem varstvu, vsi ostali učenci lahko zajtrk prevzamejo 
v šolski kuhinji od 7.00 do 7.15. 
Odmor za šolsko malico je po 2. šolski uri in traja od 9.35 do 9.55. 
Kosilo poteka od 11.40 do 13.40 ure. Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, 
odidejo na kosilo v spremstvu učitelja, vsi ostali učenci pa kosilo prevzamejo sami v šolski 
kuhinji. 
 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Plačilo šolske 
prehrane je možno preko položnice ali trajnega naloga. 

 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti 
učenca: po elektronski pošti (prehrana-osborovnica@guest.arnes.si), po faksu (01 75 72 510), 
pisno ali preko spletne aplikacije LO.POLIS z uporabo dodeljenega gesla. Če je bila odjava 
prehrane podana šoli do 8.30 zjutraj, velja odjava z naslednjim dnem po javljanju oziroma z 
dnem, ki ga navedejo starši. Prepozno odjavljeni in neodjavljeni obroki se zaračunavajo po 
polni ceni (brez subvencije). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 
 

Prepozno odjavljeni in ne odjavljeni obroki se zaračunavajo po polni ceni (brez subvencije). 

Dodatne dnevne prijave za šolska kosila bo sprejemal dežurni učenec do 9. ure, cene teh kosil so višje 
za 10 %. 

 

OBROK ABONENTI DNEVNE PRIJAVE 

ZAJTRK 0,58 € / 

DOPOLDANSKA MALICA 0,80 € / 

POPOLDANSKA MALICA 0,58 € / 

KOSILO 
za učence od 1. do 5. razreda 

2,20 € 2,42 € 

KOSILO 
za učence od 6. do 9. razreda 

2,50 € 2,75 € 

mailto:prehrana-osborovnica@guest.arnes.si
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RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI 

 

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK 

1. a Karmen Turšič Teja Debevec 

1. b Polona Pogačar Janja Rožanc 

1. c Staša Juršič Igor Abram 

2. a Nina Oblak Denija Marmilić Peršič 

2. b Marinka Šivec Polona Zupančič 

3. a Barbara Skopec Černigoj Jernej Spruk 

3. b Deša Stojanovič Tatjana Maksimović 

3. c  Nataša Strah Mateja Kovačič 

4. a Sabina Ferbežar Katja Vindiš 

4. b Mateja Praprotnik Lesjak Sara Malečkar 

4. c Vesna Strašek Andreja Pavlovčič 

5. a Ksenija Pavlič Špela Cizl 

5. b Lara Beličič Janja Kavčič 

5. c Alma Leskovic Grošelj Simona Tomše 

6. a Klemen Stojanovič Klemen Jevnikar 

6. b Darjan Geohelli Neža Gaberšček Demšar 

6. c Katarina Fekonja Simona Zaletel 

7. a Zala Rupnik Simon Lukan 

7. b Saša Bohorč Tina Vahčič 

8. a Nataša Lipovšek – Hrga Mojca Gutnik 

8. b Tanja Plohl Olga Pogačnik Janežič 

9. a Edita Gradišar Miriam Svete 

9. b Helena Svete Hladnik Katarina Filipič 

 

UČITELJI PO PREDMETIH 

 

PREDMET UČITELJ RAZRED 

SLJ 

Miriam Svete 
SLJ 7. b 

SLJ 9. a/2. skupina 

Katarina Fekonja 

SLJ 6. a, 6. c  

SLJ 7. a  

SLJ 8. a/2. skupina 
SLJ 8. b/1. skupina 

Neža Gaberšček 
Demšar 

SLJ 6. b 

SLJ 8. a/1. skupina 
SLJ 8. b/2. skupina 

SLJ 9. b/2. skupina 
SLJ 9. a, 9. b/1. skupina 

TJA 

 
Helena Svete Hladnik 

TJA 6. b  

TJA 7. b 
TJA 8. a/2. skupina 

TJA 8. b/2. skupina  
TJA 9. a, 9. b/1. skupina 

TJA/9. b/2. skupina 
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PREDMET UČITELJ RAZRED 

Tanja Plohl 

TJA 6. a  
TJA 7. a 

TJA 8. a/1. skupina 
TJA 8. b/1. skupina 

TJA 9. a/2. skupina 

Katja Vindiš TJA 6. c 

LUM Darjan Geohelli 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

GUM Jernej Spruk 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

GEO 

Tanja Plohl . b, 9. a, 9. b 

Nataša Lipovšek - 

Hrga 

6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a 

ZGO Saša Bohorč 6. a, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

DKE 
Nataša Lipovšek - 

Hrga 

7. a, 7. b, 8. a, 8. b 

BIO Edita Gradišar 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

KEM Edita Gradišar 
8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

NAR 
Edita Gradišar 6. c, 7. b 

Simon Lukan 6. a, 6. b, 7. a 

MAT 

Mojca Gutnik 

MAT 7. a 
MAT 8. a/1. skupina 

MAT 8. b/1. skupina 

MAT 9. a/2. skupina 
MAT 9. a, 9. b/1. skupina 

Andreja Dragovan 

 

MAT 6. b, 6. c 

MAT 7. b  
MAT 8. b/2. skupina 

MAT Simona Trček 

MAT 6. a,  

MAT 8. a/2. skupina 
MAT 9. b/2. skupina 

FIZ Simona Trček 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

TIT Klemen Jevnikar 

6. a, 6. c  
6. b (1. in 2. skupina)  

7. a (1. in 2. skupina)  

7. b (1. in 2. skupina)  
8. a (1. in 2. skupina) 

8. b (1. in 2. skupina) 

GOS Simon Lukan 6. a, 6. b, 6. c 

ŠPO 

Zala Rupnik 5. a, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

Klemen Stojanovič 4. c, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

Igor Abram 4. a, 4. b, , 5. b, 5. c 

 

1. r. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ 

1 N2A angleščina Tatjana Maksimović 
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4.–6. RAZ. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ 

1 N2N Nemščina Sara Malečkar (1. skupina) 

Polona Zupančič (2. skupina) 

2 NŠP Šport Igor Abram 

3 NTE Tehnika Klemen Jevnikar 

 

ŠOLSKI ZVONEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPB IN JUTRANJE VARSTVO 

 

KADROVSKA RAZPOREDITEV OPB V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

ODDELEK PROSTOR VODJA 

OPB 1. a Učilnica 1. a Tina Vahčič 

OPB 1. b Učilnica 1. b Sara Malečkar 

OPB 1. c Učilnica 1. c Igor Abram 

OPB 2. a Učilnica 2. a Denija Marmilić Peršič 

OPB 2. b Učilnica 2. b Polona Zupančič 

OPB 3. a Učilnica 3. a Jernej Spruk 

OPB 3. b Učilnica 3. b Tatjana Maksimović 

OPB 3. c Učilnica 3. c Mateja Kovačič 

OPB 4. a, 4. c Učilnica 4. c Saša Bohorč 

OPB 4. b Učilnica 4. b Darjan Geohelli 

OPB 5 a, 5. b, 5. c Učilnica 5. a Nataša Lipovšek - Hrga 

 
 
Jutranje varstvo za učence 1. razreda poteka med 5.45 in 7.45 uro v učilnici 1. a ter za učence 
2. In 3. r. v učilnici v pritličju (bivša učilnica VV). Učence pripeljejo starši ali druga pooblaščena 
oseba in jih predajo učiteljici. Učenci bodo imeli med jutranjim varstvom tudi zajtrk, ob 7. uri. 
 
 
 
JUTRANJE VARSTVO, 1. R.: 

ŠOLSKI ZVONEC 

URA ZAČETEK KONEC 

predura 7.30 7.55 

1. šolska ura 8.00 8.45 

2. šolska ura 8.50 9.35 

malica 9.35 9.55 

3. šolska ura 9.55 10.40 

4. šolska ura 10.45 11.30 

5. šolska ura 11.35 12.20 

6. šolska ura 12.25 13.10 

kosilo 11.40 13.40 

7. šolska ura 13.30 14.15 

8. šolska ura 14.20 15.05 
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DAN URA UČITELJ 

PONEDELJEK 5.45–7.45 Janja Rožanc 

TOREK 5.45–7.45 Janja Rožanc 

SREDA 5.45–7.45 Teja Debevec 

ČETRTEK 5.45–7.45 Teja Debevec 

PETEK 5.45–7.45 Teja Debevec 

 
JUTRANJE VARSTVO, 2., 3. R.: 
 

DAN URA UČITELJ 

PONEDELJEK 5.45–7.45 Simona Celarc 

TOREK 5.45–7.45 Simona Celarc 

SREDA 5.45–7.45 Simona Celarc 

ČETRTEK 5.45–7.45 Simona Celarc 

PETEK 5.45–7.45 Simona Celarc 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
Številne raziskave po svetu in pri nas so pokazale, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva 
na učenčev vzgojno-izobraževalni napredek in hkrati tudi socializacijski proces. Ko na začetku 
šolskega leta razmišljamo o vsebinah in organizaciji, se zavedamo, da je dobro organiziranje 
šolskega dela odvisno tudi od motivacije staršev. 
 

Govorilne ure 
 
Govorilne ure so namenjene učencem in staršem. Praviloma gre za eno uro na teden 
(individualna govorilna ura) in dve skupni govorilni uri v enem redovalnem obdobju.  

 
Urnik skupnih govorilnih ur 
 
 

REDOVALNO OBDOBJE: MESEC: DATUM: 

I. redovalno obdobje 

oktober 14. 10. 2021 

november 18. 11. 2021 

januar 13. 1. 2022 

REDOVALNO OBDOBJE: MESEC: DATUM: 

II. redovalno obdobje 
marec 17. 3. 2022 

maj 12. 5. 2022 

 
 
• razredna stopnja:     od 16.00 do 17.30 
• predmetna stopnja: od 17.00 do 18.30 

 

Urnik individualnih govorilnih ur 
 
a) OPB 
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b) RAZREDNA STOPNJA 
 

UČITELJ DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Staša Juršič Četrtek, 5. ura 

Lara Beličič Torek, 5. ura 

Polona Pogačar Četrtek, 5. ura 

Karmen Turšič  Četrtek, 5. ura 

Teja Debevec Ponedeljek, 6. ura 

Janja Rožanc Četrtek, 5. ura 

Nataša Strah Ponedeljek, 4. ura 

Marinka Šivec Sreda, 4. ura  

Nina Oblak Torek, 2. ura 

Barbara Skopec Černigoj Petek, 3. ura 

Sabina Ferbežar Sreda, 3. ura 

Deša Stojanovič Sreda, 3. ura  

Mateja Praprotnik Lesjak Četrtek, 3. ura 

 Tatjana Maksimović Četrtek, 4. ura 

Vesna Strašek Sreda, 3. ura 

Ksenija Pavlič Četrtek, 3. ura 

Alma Leskovic Grošelj Petek, 5. ura 

Katja Vindiš Ponedeljek, 3. ura 

Zala Rupnik Sreda, 3. ura 

Klemen Stojanovič Sreda, 2. ura 

Igor Abram Petek, 6. ura 

Klemen Jevnikar Sreda, 3. ura 

Polona Zupančič Četrtek, 5. ura 

Sara Malečkar Ponedeljek, 4. ura 

 
 
c) PREDMETNA STOPNJA 

         ODDELEK UČITELJ DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

OPB 1. A Tina Vahčič Sreda, 5. ura 

OPB 1. B Sara Malečkar Ponedeljek, 4. ura 

OPB 1. C Igor Abram Petek, 6. ura 

OPB 2. A  Denija Marmilić Peršič Četrtek, 5. ura 

OPB 2. B Polona Zupančič Četrtek, 5. ura 

OPB 3 A Jernej Spruk Četrtek, 5. ura 

OPB 3. B Tatjana Maksimović Četrtek, 4. ura 

OPB 3. C Mateja Kovačič Torek, 3. ura 

OPB 4. AC Saša Bohorč Sreda, 4. ura 

OPB 4. B Darjan Geohelli 
Dajana Jovanovič 
Andreja Dragovan 

Sreda, 1. ura 

OPB 4. B Ponedeljek, 3. ura 

OPB 4. B Ponedeljek, 4. ura 

OPB 5 Nataša Lipovšek - Hrga   Petek, 5. ura 
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UČITELJ DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Saša Bohorč Sreda, 4. ura 

Katarina Fekonja Ponedeljek, 6. ura 

Neža Gaberšček Demšar Sreda, 2. ura 

Darjan Geohelli   Sreda, 1. ura 

Edita Gradišar  Torek, 3. ura 

Mojca Gutnik Torek, 4. ura 

Klemen Jevnikar Sreda, 3. ura 

Iztok Kuk/Simona Celarc Sreda, 2. ura 

Nataša Lipovšek - Hrga Petek, 5. ura 

Simon Lukan Ponedeljek, 3. ura 

Andreja Dragovan Ponedeljek, 4. ura 

Sara Malečkar Ponedeljek, 4. ura 

Tanja Plohl Četrtek, 3. ura 

Zala Rupnik Sreda, 3. ura 

Klemen Stojanovič Sreda, 2. ura 

Miriam Svete Petek, 1. ura 

Helena Svete Hladnik Četrtek, 4. ura 

Denija Marmilić Peršič Četrtek, 5. ura 

Simona Trček Ponedeljek, 3. ura 

Katja Vindiš Ponedeljek, 3. ura 

Mitja Zotti Četrtek, 2. ura 

Polona Zupančič Četrtek, 5. ura 

 
 
 

d) SVETOVALNA SLUŽBA 
 

 

SVETOVALNA SLUŽBA DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Roberta Gvozdić  psihologinja V času uradnih ur 

Janja Kavčič DSP Ponedeljek, 4. ura 

Katarina Filipič DSP Petek, 5. ura 

 Simona Tomše DSP Ponedeljek, 5. ura  

Andreja Pavlovčič DSP Torek, 4. ura 

Olga Pogačnik Janežič DSP Ponedeljek, 4. ura 

Špela Cizl DSP  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Roditeljski sestanki 
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Zaradi trenutnih razmer s COVID-19 in navodil MIZŠ načrtujemo le 1. roditeljski sestanek z 
določenimi datumi za vse razrede. Datume nadaljnjih sestankov bomo objavili naknadno. 
 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto pošlje šolam posebno okrožnico s 
podrobnimi navodili za delo v novem šolskem letu (rokovnik za izvedbo vzgojno-
izobraževalnega dela, skupinskega preverjanja ter šolskih tekmovanj iz znanj). 
 

Šolski koledar 
 

D A T U M A K T I V N O S T 

sreda, 1. 9. 2021 Prvi šolski dan 

25. 10.–1. 11. 2021 Jesenske počitnice 

25. 12. 2021–2. 1. 2022 Novoletne počitnice 

petek, 31. 1. 2022 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

MESEC: DATUM: VRSTA: 

SEPTEMBER 

1. 9. 2021 
13. 9. 2021 
14. 9. 2021 
14. 9. 2021 
15. 9. 2021 
15. 9. 2021 
8 9. 2021 

14. 9. 2021 
7. 9. 2021 

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

DECEMBER  roditeljski sestanek 6. r. 

FEBRUAR  
roditeljski sestanek za bodoče 

prvošolce, 
poklicno usmerjanje za devetošolce 

FEBRUAR 

 roditeljski sestanek 1. r. 
roditeljski sestanek 2. r. 
roditeljski sestanek 3. r. 
roditeljski sestanek 4. r. 
roditeljski sestanek 5. r. 
roditeljski sestanek 6. r. 
roditeljski sestanek 7. r. 
roditeljski sestanek 8. r. 

MAJ, JUNIJ 
 

 roditeljski sestanek 1. r. 
roditeljski sestanek 2. r. 
roditeljski sestanek 3. r. 
roditeljski sestanek 4. r. 
roditeljski sestanek 5. r. 
roditeljski sestanek 6. r. 
roditeljski sestanek 7. r. 
roditeljski sestanek 8. r. 
roditeljski sestanek 9. r. 
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petek, 4. 2. 2021 Prireditev ob kulturnem dnevu 

ponedeljek,  7. 2. 2022 Pouka prost dan 

torek, 8. 2. 2022 Slovenski kulturni praznik 

11. 2. in 12. 2. 2022 Informativna dneva v srednjih šolah 

21. 2.–25. 2. 2025 Zimske počitnice 

ponedeljek, 18. 4. 2022 Velikonočni ponedeljek 

27. 4.–2. 5. 2022 Prvomajske počitnice 

sreda, 15. 6. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. r. 

petek, 24. 6. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. r.  

ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE 

I.       16. 6.–29. 6. 2022 Za učence 9. r. 

II.      27. 6.–8. 7. 2022 Za učence ostalih razredov 

III.     18. 8.–31. 8. 2022 Za vse učence 

 
 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. Razreda 
 

D A T U M A K T I V N O S T 

sreda, 1. 9. 2021 
Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. 
predmeta za NPZ za 9. r. 

sreda, 4. 5. 2022 Redni rok NPZ – slovenščina 6. in 9. r. 

petek, 6. 5. 2022 Redni rok NPZ – matematika 6. in 9. r. 

torek, 10. 5. 2022 Redni rok NPZ – angleščina 6. r., 3. predmet 9. r. 

torek, 31. 5. 2022 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 9. r. 

 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. r. 
 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. r. 

sreda, 1. 6. 2022 
in 

četrtek, 2. 6. 2022 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. r. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC. 

torek, 7. 6. 2022 

in  

sreda, 8. 6. 2022 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 6. r. 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. r. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse v 6. r. 

četrtek, 9. 6. 2022 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse v 6. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC. 

sreda, 15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. r. 

četrtek, 16. 6. 2022 
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 6. r. 

petek, 24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. r.  
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DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

 

Pomemben element uspešnega pouka je usmerjenost učitelja na posameznega učenca. To je 

še pomembneje, kadar učenec potrebuje pomoč učitelja, da bi se rešil iz težav pri razumevanju 

določenih delov snovi ali pa želi napredovati hitreje. Zato na začetku šolskega leta v LDN 

vključimo tudi urnik dopolnilnega in dodatnega pouka za učence in o tem seznanimo njihove 

starše. 

 

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom pri posameznih predmetih. S 

poglobljenimi in z 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. 

Na drugi strani so učenci, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi ter 

učiteljevo pomoč. Naučiti in utrditi morajo enostavne metode učenja oz. pomnjenja. Z 

drugačnimi metodami in s pomočjo pri dopolnilnem pouku ti učenci lažje usvajajo temeljne 

cilje posameznega predmeta. 

Na razredni in predmetni stopnji ima vsak razred tedensko organiziran dopolnilni in 

dodatni pouk. 

 

Ure dopolnilnega in dodatnega pouka na razredni stopnji izvajajo razredne učiteljice, praviloma 

vsaka v svojem oddelku. Na predmetni stopnji pa učitelji ustrezne strokovnosti. 

 
Razpored dopolnilnega (DOP) in dodatnega (DOD) pouka na razredni stopnji 
 

DOPOLNILNI POUK – RAZREDNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

1. a 

1. b 

1. c 

1,5 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

SPO 0,5 PU 

Polona Pogačar  

Karmen Turšič 

Staša Juršič 

2. a 
2. b 

1 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

Nina Oblak 
Deša Stojanovič 

3. a 
3. b 

3. c 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Barbara Skopec Černigoj 
Vesna Strašek 

Tatjana Maksimović 

4. a 
4. b 

4. c 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Mateja Praprotnik Lesjak 
Vesna Strašek 

Katja Vindiš 

5. a 

5. b 
5. c 

1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Ksenija Pavlič 

Lara Beličič 
Katja Vindiš 

Skupaj RS 7 PU DOP  

 
 
 
 
 

DODATNI POUK – RAZREDNA STOPNJA 
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RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

1. a 

1. b 
1. c 

1,5 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ 0,5 PU 
SPO 0,5 PU 

Karmen Turšič  

Polona Pogačar 
Staša Juršič 

2. a 

2. b 

2. c 

1 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

Nataša Strah 
Nina Oblak 

3. a 
3. b 

3. c 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Deša Stojanovič 
Barbara Skopec Černigoj 

Tatjana Maksimović 

4. a 
4. b 

4. c 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Mateja Praprotnik Lesjak 
Vesna Strašek 

Katja Vindiš 

5. a 
5. b 

5. c 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Lara Beličič 
Ksenija Pavlič 

Katja Vindiš 

Skupaj RS 7 PU DOD  

 
 
Dopolnilni pouk mora biti dobro organiziran; učenci naj pridejo k dopolnilnem pouku z vprašanji 

o tem, kaj jim pri snovi ni bilo jasno oz. z nalogo, ki je niso znali v celoti rešiti. 

Pri dodatnem pouku naj bo učitelj predvsem mentor, učenci naj rešujejo probleme samostojno 

in delajo samostojno tudi doma. Učenci, ki so vključeni v dodatni pouk, naj bi praviloma 

tekmovali v znanju na področjih, ki jih izberejo prostovoljno ali na predlog mentorja. 

 
Razpored dopolnilnega (DOP) in dodatnega (DOD) pouka na predmetni stopnji 
 
 

DOPOLNILNI POUK – PREDMETNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

6. a 

6. b 

6. c 

1 PU 
MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Andreja Dragovan 
Helena Svete Hladnik 

7. a 

7. b 
1 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

Andreja Dragovan 

Miriam Svete 

8. a 

8. b 
1 PU 

SLJ 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Miriam Svete 

Helena Svete Hladnik 

9. a 

9. b 
1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Neža Gaberšček Demšar 

Mojca Gutnik 
Helena Svete Hladnik 

Skupaj PS 4,5 PU DOP  

 
 
 
 
 

DODATNI POUK – PREDMETNA STOPNJA 
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INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ – ISP  

 
Individualno in skupinsko pomoč namenjamo učencem razredne in predmetne stopnje. 

Namenjena je učencem, ki poleg dopolnilnega pouka potrebujejo še dodatno pomoč.  

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ – RAZREDNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

1. a 

1. b 
1. c 

1,5 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ 0,5 PU 
SLJ - grafomotorika 0,5 PU 

Karmen Turšič  

Polona Pogačar  
Staša Juršič 

2. a 

2. b 
1 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ – grafomotorika 0,5 PU 

Lara Beličič 

Marinka Šivec 

3. a 

3. b 
3. c 

1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
SPO 0,5 PU  

Nataša Strah 

Nataša Strah 
Ksenija Pavlič 

4. a 

4. b 

4. c 

1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 

DRU/NIT 

Vesna Strašek 

Sabina Ferbežar 

Sabina Ferbežar 

5. a 
5. b 

5. c 

1,5 PU 

MAT 0,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

DRU/NIT 0,5 PU 
 

Alma Leskovic Grošelj 
Lara Beličič 

Ksenija Pavlič 

Skupaj RS 7 PU ISP  
 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ – PREDMETNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

6. a 
6. b  

6. c 

1 PU 
SLJ 0,5 PU 

GEO 0,5 PU 

Miriam Svete 

Nataša Lipovšek - Hrga  

7. a 
7. b  

0,5 PU TJA 0,5 PU Helena Svete Hladnik 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

6. a 

6. b 
6. c 

1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Neža Gaberšček Demšar 

Andreja Dragovan 
Tanja Plohl 

7. a 

7. b 
0,5 PU MAT 0,5 PU Mojca Gutnik 

8. a 
8. b 

1 PU 
SLJ 0,5 PU 
FIZ 0,5 PU 

Katarina Fekonja 
Simona Trček 

9. a 
9. b 

1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 

FIZ 0,5 PU 

Miriam Svete 

Mojca Gutnik 

Simona Trček 

Skupaj PS 4,5 PU DOD  
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8. a 
8. b 

2 PU 

KEM 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
FIZ 0,5 PU 

TJA 0,5 PU 

Edita Gradišar 

Mojca Gutnik 
Simona Trček 

Tanja Plohl 

9. a 
9. b 

1 PU 
KEM 0,5 PU 
FIZ 0,5 PU 

Edita Gradišar 
Simona Trček 

Skupaj PS 4,5 PU ISP  
 

 
 

ŠOLA V NARAVI IN PLAVALNO OPISMENJEVANJE 

 
 

Šola v naravi se realizira v sklopu razširjenega programa šole. Razredniki starše na roditeljskem 

sestanku seznanijo z organizacijo in s časovno izvedbo šole v naravi.  

Učence bodo v šolo v naravi praviloma spremljali učitelji razredniki in spremljevalci, ki bodo 

skrbeli za izvedbo športnega dela šole v naravi. Vsaka šola v naravi ima svojega pedagoškega 

vodjo, ki skrbi za koordinacijo programov. 

 

Zaradi dobrega odziva učencev, staršev in učiteljev ter pozitivnih izkušenj smo poizkušali tudi 

v šolskem letu 2021/2022 organizirati vse šole v naravi (razen Šole za življenje) v sodelovanju 

s Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD). Maja 2021 smo se prijavili 

na razpis domov CŠOD za vse šole v naravi, razen Šole za življenje, ki jo tradicionalno izvajamo 

v Kranjski Gori, v celoti v naši organizaciji.  

 

Šole v naravi v šolskem letu 2021/2022 
 

V šolskem letu 2021/2022  želimo realizirati šole v naravi za učence 5., 6., 7., 8. in 9. razredov. 

Zaradi izpada zimske šole v naravi v šolskem letu 2020/2021 za učence 6. r. bomo v šolskem 

letu 2021/2022 organizirali zimsko šolo v naravi tudi zanje. Tako v letošnjem šolskem letu 

2021/2022 načrtujemo dodatno šolo v naravi. 

Glede na dober odziv v preteklem šolskem letu želimo organizirati tabor za nadarjene učence 

tudi v tekočem šolskem letu 2021/2022, in sicer v CŠOD Vojsko. 

 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PED. VODJA 

5. r. Debeli rtič 4. 10.–8. 10. 2021 Letna šola v naravi 

(plavanje) 

Igor Abram 

6. r. Kope 07. 3.–11. 3. 2022 Zimska šola v naravi 
(smučanje) 

Zala Rupnik 

7. r. Kope 20. 12.–24. 12. 2021 Zimska šola v naravi 

(smučanje) 

Zala Rupnik 

8. r. CŠOD Ajda 24. 1.–28. 1. 2022 Teden prve pomoči Nataša Lipovšek – 
Hrga  

9. r. Kranjska Gora 14. 9.–17. 9. 2021 Šola za življenje Klemen Stojanovič 

6.–9. r. CŠOD Gorenje 22. 12.–24. 12. 2021 Tabor za nadarjene Klemen Jevnikar 
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Vse šole v naravi se odvijajo po vnaprej zastavljenem programu. Šole v naravi se udeležuje 

zelo velik delež naših učencev, finančno precej prispevata MIZŠ (za šolo plavanja) ter Občina 

Borovnica (šola plavanja, šola smučanja in Šola za življenje). 

 
Sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi 

 

Sofinanciranje 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Občina Borovnica prispevata sredstva 

za sofinanciranje šole plavanja, šole smučanja ter Šole za življenje. Sredstva so namenjena 

za vse učence, ki se udeležijo šole v naravi. 

 

Subvencioniranje 

 

Subvencije so namenjene socialno ogroženim. Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo 

vlogo za finančno pomoč pri plačilu naslednjih šol v naravi: šola plavanja, šola smučanja ter 

Šola za življenje. Finančna sredstva zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

ter Občina Borovnica. 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva naslednje kriterije: 

• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  

• višina dohodkov na družinskega člana,  

• višina otroških dodatkov,  

• brezposelnost staršev,  

• dolgotrajna bolezen v družini,  

• dolgotrajnejši socialni problemi in  

• druge specifike v družini. 

Postopek dodelitve: 

Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno. Vlogo posredujejo 

pisno na obrazcu, do odhoda učencev v šolo v naravi.  

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije, obveščanje staršev ter varstvo 

pravic so zapisani v Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole 

v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04 in 70/08). 

 

Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

in vlogo za dodelitev subvencioniranja šole v naravi najdete na šolski spletni strani. 

 

 

Plavalno opismenjevanje v šolskem letu 2021/2022 
 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Borovnica prispevata sredstva za 

subvencioniranje in sofinanciranje plavalnega opismenjevanja. 

 

Termin plavanja:  
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RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PED. VODJA 

3. r. Bazen – 
Logatec 

15.–19. 11. 
2021 

Plavalno opismenjevanje Barbara Skopec Černigoj 

 

 
 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

1. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Zdravo življenje Razredničarke Po razporedu  

Eko dan Nina Oblak April 2022 

Škratova dogodivščina Karmen Turšič Oktober 2021 

 TEHNIŠKI DNEVI (3) 

Izdelava predmeta Janja Rožanc November 2021 

TMS Bistra Teja Debevec September 2021 

Zaključna ekskurzija Polona Pogačar Junij 2022 

KULTURNI DNEVI (4) 

Operna predstava Teja Debevec Po dogovoru 

Lutkovna predstava Karmen Turšič  Po dogovoru 

Zaključek bralne 
značke 

Teja Debevec April 2022 

Predstavitev glasbene 
šole 

Staša Juršič Maj 2022 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros Klemen Stojanovič 
September, oktober  

2021 

Plezanje v Plezalnem 
centru Verd 

Polona Pogačar 
Januar, februar 

2022 

Športne dejavnosti Janja Rožanc April, maj 2022 

Spomladanski pohod Staša Juršič Marec, april 2022 

Trobojček Igor Abram Junij 2022 

 

2. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Eko dan Nina Oblak,  April 2022 

Življenjska okolja – 
travnik 

Nina Oblak Junij 2022 

Obisk muzeja/gradu Marinka Šivec Junij 2022 

TEHNIŠKI DNEVI (3) 

Novoletni izdelki Marinka Šivec December 2021 

Naravoslovni poskusi Nina Oblak Januar/februar 2022 

Spoznavamo glino, 
izdelki iz gline 

Marinka Šivec April 2022 

KULTURNI DNEVI (4) 

Kulturne ustanove  Marinka Šivec Oktober 2021 

Lutkovna predstava Nina Oblak Po dogovoru 

Moja knjiga, pravljica Marinka Šivec Februar 2022 

Spoznajmo 
glasbila/izdelava 

Nina Oblak Marec 2022 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Jesenski pohod za 
drugošolce 

Marinka Šivec September 2021 

Aktivnosti v naravi/na 
snegu 

Marinka Šivec 
December 2021, 

januar 2022 

Atletika, trobojček Igor Abram Maj, junij 2022 

Spomladanski pohod 
za Zlati sonček 

Nina Oblak Maj 2022 
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3. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Zdravo življenje Razredničarke Po razporedu 

Eko dan Nina Oblak April 2022 

Življenjska okolja  razredničarke Junij 2022 

TEHNIŠKI DNEVI (3) 

Vremenski pojavi Razredničarke Po dogovoru 

Merjenje Razredničarke  April, maj 2022 

Izdelava predmeta Razredničarke Po dogovoru 

KULTURNI DNEVI (4) 

Dan s knjigo Razredničarke  Marec, april 2022 

Instrumenti se 
predstavijo  

Razredničarke Po dogovoru 

Ogled operne 
predstave 

Razredničarke  Po dogovoru 

Pravljični dan Razredničarke  December 2021 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski pohod 
Barbara Skopec 

Černigoj 
Po dogovoru 

Jesenski kros – 
Angelin memorial 

Klemen Stojanovič Po dogovoru 

Spomladanski pohod Deša Stojanovič Po dogovoru 

Plavanje  
Barbara Skopec 

Černigoj 
Po dogovoru 

Atletski troboj Igor Abram Maj 2022 

 

4. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Preprečevanje 
poškodb – ZD Vrhnika 

Mateja P. Lesjak Po dogovoru  

Eko dan Nina Oblak April 2022 

Naravoslovni poskusi Sabina Ferbežar 
December 2021, 

Januar 2022 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Izdelava predmeta Vesna Strašek December 2021 

Hiša eksperimentov Sabina Ferbežar Junij 2022 

Šolski muzej Mateja P. Lesjak Marec 2022 

Izdelava predmeta Vesna Strašek Po dogovoru 

KULTURNI DNEVI (3) 

Delavnica Kamišibaj Vesna Strašek Ferbruar 2022 

Narodna galerija Mateja P. Lesjak Po dogovoru 

Gledališka predstava Mateja P. Lesjak Po dogovoru 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Angelin memorial – 
jesenski kros 

Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Jesenski pohod Vesna Strašek Oktober 2021 

Spomladanski pohod Sabina Ferbežar Maj, junij 2022 

Zimski ŠD – drsanje Mateja P. Lesjak Januar 2022 

Atletski troboj Igor Abram Maj, junij 2022 

 

5. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Primorska – rastje 
(CŠOD) 

Ksenija Pavlič September 2021 

Skrb za zdravje Lara Beličič Po dogovoru 

Eko dan Nina Oblak April 2022 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Izdelava predmeta  Razredničarke September 2021 

Izdelava predmeta – 
hladilna torba 

Razredničarke November, december 
2021 

Kolesarski poligon Lara Beličič April, maj 2022 
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Izdelava predmeta Razredničarke Junij 2022 

KULTURNI DNEVI (3) 

Gledališka predstava Ksenija Pavlič Po dogovoru 

Delavnica Kamišibaj  Alma L. Grošelj Po dogovoru 

Zaključna ekskurzija Lara Beličič Junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski pohod – 
Debeli rtič 

Alma L. Grošelj  Oktober 2021 

Angelin memorial – 
jesenski kros 

Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Zimski športni dan Ksenija Pavlič Februar 2022 

Spomladanski pohod Alma L. Grošelj Maj, junij 2022 

Atletski troboj Igor Abram Maj, junij 2022 

 

6. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Skrb za zdravje Razredniki, 
svetovalna služba 

Po dogovoru  

Geografska 
ekskurzija – 

zaključna ekskurzija 
Razredniki 

Junij 2022 

Arboretum Volčji 
Potok 

Edita Gradišar,  
Simon Lukan 

Junij 2022 

TEHNIŠKI 
DNEVI (4) 

Promet  Klemen Jevnikar  Jesen 2021  
Izdelava papirja Klemen Jevnikar Zima 2021/2022 

Gozd (ŠVN) Zala Rupnik Marec 2022 

Eko dan  Tanja Plohl April 2022 

KULTURNI DNEVI (3) Gledališka predstava Katarina Fekonja Po razporedu 

Glasbena prireditev Jernej Spruk Po razporedu 

Delavnice: Moja 
Ljubljanica na 

Vrhniki, Ivan Cankar 
Saša Bohorč Maj 2022 

ŠPORTNI DNEVI (5) Tek v naravi – kros/ 
pohod  

Klemen Stojanovič September, oktober 
2021 

Zimski ŠD 
(smučanje, drsanje, 

tek na smučeh, 
pohod) 

Zala Rupnik Januar–marec 2022 

Zimski pohod (v 
sklopu šole v naravi) 

Zala Rupnik Marec 2022 

Preizkus znanja 
plavanja s pohodom 

Zala Rupnik September, April, maj 
2021/2022 

 

7. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Morje Simon Lukan Marec, april 2022 

Spoznaj vretenčarje Edita Gradišar Junij 2021 

Geografska 
ekskurzija – 

zaključna ekskurzija 
Razredničarki Junij 2022 

TEHNIŠKI 
DNEVI (4) 

Letalo iz balse Klemen Jevnikar Jesen 2021 

Vozilo na električni 
pogon 

Klemen Jevnikar Zima 2021/2022 

Eko dan (Barjanska 
okna – učna pot) 

Tanja Plohl April 2022 

Izdelava žiga Klemen Jevnikar Junij 2022 

KULTURNI DNEVI (3) 
Gledališka 
predstava 

Miriam Svete Po razporedu 
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Glasbena prireditev Jernej Spruk Po razporedu 

O Borovnici vam  
lahko povem … 

Miriam Svete Junij 2022 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Tek v naravi – kros 
/pohod 

Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Zimski ŠD 
(smučanje, drsanje, 

tek na smučeh, 
pohod) 

Zala Rupnik 
Januar–marec 2022 

 

Pohod v okviru ŠVN Zala Rupnik December 2021 

Športne aktivnosti 
na festivalu športa 
ali ogled športne 
prireditve (poleti, 

biatlon, smučanje) 
ali kolesarjenje 

Klemen Stojanovič Marec–junij 2022 

Igre brez meja Klemen Stojanovič Maj, junij 2022 

 
 

8. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

CŠOD Ajda Razredničarki Po razporedu 

CŠOD Ajda Razredničarki Po razporedu 

Skrb za zdravje 
Razredničarki, 

svetovalna služba 
Po dogovoru 

TEHNIŠKI 
DNEVI (4) 

CŠOD Ajda – Muzej 
kmečkega orodja 

Razredničarki Po razporedu 

Verižni eksperiment Klemen Jevnikar Zima 2021/2022 

Eko dan (obisk 
ekokmetije) 

Tanja Plohl April 2022 

Poklicne delavnice Klemen Jevnikar Pomlad 2022 

KULTURNI DNEVI 
(3) 

Gledališka predstava Katarina Fekonja Po dogovoru 

Glasbena prireditev Jernej Spruk Po razporedu  

Geografska ekskurzija – 

zaključna ekskurzija 
Razredničarki Junij 2021 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

Tek v naravi – kros Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Zimski ŠD (smučanje, 
drsanje, tek na smučeh, 

pohod) 

Zala Rupnik Januar-–marec 2022 

ŠD v sklopu CŠOD-ja Razredničarki V času CŠOD-ja 

ŠD v sklopu CŠOD-ja Razredničarki V času CŠOD-ja 

Igre brez meja 
 

Klemen Stojanovič Maj, junij 2022 

 

9. RAZRED 

DEJAVNOST VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI (3) 

Šola za življenje Klemen Stojanovič September 2021 

Potepanje po 
Sloveniji 

Tanja Plohl  Pomlad 2022 

Geografska 
ekskurzija – 

 zaključna ekskurzija 
Razredničarki Junij 2022 

TEHNIŠKI 
DNEVI (4) 

Gonila Klemen Jevnikar Jesen 2021/2022 

Eko dan Tanja Plohl April 2022 

Dnevi elektrotehnike Klemen Jevnikar Maj 2022 (NPZ) 
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Izdelava rekvizitov 
za valeto 

Razredničarki Junij 2022 

KULTURNI DNEVI (3) 

Gorenjska literarna 
pot 

Neža Gaberšček 
Demšar  

September 2021 

Obisk galerije Darjan Geohelli Maj 2022 

Domovinska vzgoja, 
Pivka 

Saša Bohorč 
Oktober, november 

2021 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski pohod v 
sklopu Šole za 

življenje, Martuljški 
slapovi 

Klemen Stojanovič September, 2021 

Tekmovanje v 
orientaciji v sklopu 
Šole za življenje, 
Kranjska Gora 

Klemen Stojanovič 
September 2021 

 

Tek v naravi – 
kros/pohod  

Klemen Stojanovič 
September, oktober 

2021 

Zimski ŠD 
(smučanje, drsanje, 

tek na smučeh, 
pohod) 

Zala Rupnik Januar–marec 2022 

Igre brez meja Klemen Stojanovič Maj, junij 2022 

 

 

VARNOST UČENCEV 

 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosega z različnimi aktivnostmi na področju 

zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z doslednim 

izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu.  

 

Starše prosimo, naj svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo 

in iz šole. Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Tam, kjer ni pločnikov, naj 

hodi po levi strani ceste v smeri hoje, torej v nasprotni smeri, kot poteka promet. V spremstvu 

naj čim večkrat prehodi pot do šole in se poduči, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci 1. in 

2. razreda morajo okoli vratu nositi rumene rutice. To zahteva tudi Zakon o pravilih cestnega 

prometa (ZPrCP, 87. člen, 3. odstavek). Če hodijo v mraku, morajo nositi svetla odbojna telesa, 

npr. kresničko.  

 

Večina učencev se vozi v šolo z avtobusom zaradi ugotovitev strokovnih služb, da so naše poti 

v šolo nevarne. Čas prevozov in postajališča so objavljena na tabli za obvestila. Učenci vozači 

vozni red dobijo v šoli. Pred poukom in po njem je za učence vozače organizirano varstvo do 

odhoda njihovega avtobusa.  

Šolske prevoze financira Občina Borovnica.  

 

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica leži v središču naselja Borovnica ob precej prometni 

lokalni cesti. V šolo vodi več cest, po katerih prihajajo učenci. Večina jih prihaja peš in s kolesi.  

Iz vasi Zabočevo, Brezovica, Breg, Pako, Dol in Bistra se učenci pripeljejo s šolskim avtobusom 

oz. kombijem.  

V nižinskem delu Občine Borovnica je najdaljša pot (4,7 km), najbolj oddaljeni učenci pa se 

vozijo s kombijem s Pokojišča, z Zavrha in s Padeža (7 km). Kljub temu da je bila prometna 
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varnostna ocena zadovoljiva, je potrebno vso pozornost nameniti nevarnim točkam na poti v 

šolo in domov.  

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi spadajo v šolski okoliš OŠ dr. Ivana Korošca 

Borovnica naslednja naselja: Breg, Pako, Brezovica, Dražica, Ohonica, Niževec, Zabočevo, 

Padež, Pokojišče, Zavrh, Dol, Laze, Bistra, Lašče, Pristava in Borovnica. 

 

 • Iz smeri Brezovica in okolica:  

Najbolj varna pot je po asfaltiranem delu ceste do mostu čez Borovniščico, tam desno po 

Rimski cesti ter nato mimo župnišča do šole, kjer imajo učenci svoj prostor.  

 

• Iz smeri Breg, Pako:  

Iz smeri Podgora je najvarnejša pot po cesti z Brega do Podgore, do mostu čez Borovniščico, 

kjer  

morajo biti učenci še posebej previdni, nato gredo nekaj časa po pločniku, potem zavijejo levo 

po Gradišnikovi ulici do trgovine ter po novi cesti ob športnem parku v šolo. Lahko pa pri mostu 

zavijejo levo in gredo ob Borovniščici, po mostu preko Borovniščice na Mejačevo ulico, 

nadaljujejo po pločniku do Molkovega trga in v nadaljevanju po pločniku mimo trgovine 

Mercator ter nato mimo športnega parka v šolo.  

 

• Iz smeri Laze in Dol:  

Do stanovanjske hiše Laze pri Borovnici otroci hodijo po levi strani v smeri hoje, nato pa do 

križišča pri Petriču nadaljujejo pot po pločniku. Posebno previdni so pri prečkanju vozišča na 

Ljubljanski cesti ter nato še enkrat v smeri proti Zalarjevi cesti, kjer ponovno hodijo po pločniku 

do šole. Previdni so pri prečkanju vozišča na prehodih za pešce in uvozih ter izvozih iz parkirišč 

(trgovina Jurček, vrtec, šola).  

Iz smeri Dol je najvarnejša pot po levi strani v smeri hoje do pločnika, ki se prične pod 

stanovanjsko hišo Laze pri Borovnici 7 (pri Garinu). Posebno previdni morajo biti pri prečkanju 

ceste z Laz, kjer pridejo ponovno do pločnika, ki je pri stanovanjski hiši Laze pri Borovnici 1, v 

nadaljevanju pa enako, kot je opisano za učence, ki prihajajo iz kraja Laze.  

 

•  Iz smeri Ob Borovniščici in Gradišnikove ulice: po pločniku Gradišnikove ulice, do 

prehoda za pešce na Mejačevi ulici ter v nadaljevanju mimo pošte, kjer nato cesto prečkajo 

po prehodu za pešce in pot nadaljujejo po pločniku mimo trgovine Mercator ter po varni šolski 

poti ob šolskem parku v šolo.  

• Iz zaselkov Pokojišče, Padež in Zavrh učence varno pripelje kombi na šolsko parkirišče 

–  pred prizidek šole.  

 

Za vse učence, ki v šolo prihajajo peš, je pomembno, da tam, kjer ni pločnikov, 

hodijo po levi strani v smeri hoje. Po desni strani je dovoljeno hoditi samo tam, kjer 

je preglednost slaba oz. je prometna infrastruktura takšna, da je hoja po desni 

strani za pešca varnejša.  

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

 

1. PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE  
 
Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in 
učenci, ki so vpisani v šolo. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih.   
V šolo ni dovoljen vstop brez predhodne telefonske najave v tajništvu oz. razen v 
primerih, ko so obiski dogovorjeni in odobreni s strani vodstva šole.  
V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oz. obiskovalci.  
 
Podatke o obiskovalcih, to so ime, priimek in namen obiska, zabeleži dežurni učenec, ki 
obiskovalca usmeri do želene osebe.  
Osebe, ki so v šolo prišle prodajat ali predstavljat določene izdelke (akviziterji), dežurni učenec 
obvezno usmeri k ravnatelju ali pomočniku ravnatelja. Vsaka akviziterska prodaja učencem ali 
zaposlenim je na šoli prepovedana. 
 
a) Prihajanje v šolo 
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. 
Učence 1. razreda starši prvošolcev ne pripeljejo do učilnice, temveč jih oddajo pri vhodu. 
 
V šolo prihajajo učenci točno, največ 10 minut pred začetkom pouka, in sicer: 

- ob 7.20 – učenci, ki imajo preduro, 
- ob 7.50 – učenci, ki začnejo s poukom 1. šolsko uro. 

Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije 
roke. Razkužila so tudi v učilnicah. Učenci nad 12 let morajo imeti maske. Če 
pridejo brez maske, odidejo k razredniku, ki maske izjemoma 1. teden šole razdeli 
učencem, ki pridejo brez maske. Razredniki poudarijo, da morajo učenci prinašati 
od doma maske in da jih šola ne more več zagotavljati. 
 
Učence 1. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, starši ali druga pooblaščena oseba 
pospremi(jo) do učilnice, kjer jih prevzame učitelj. 
Učence vozače pripelje kombi v šolo med 6.35 in 7.45. Ti učenci gredo v varstvo vozačev, kjer 
jih pričaka dežurni učitelj. 
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V jutranje varstvo se morajo vključiti vsi učenci 1. razreda, za katere so zgodnejši prihod v šolo 
priglasili starši. V času predure se učenci ne smejo zadrževati po hodnikih šole, ker s tem 
motijo pouk.  
Učenci posamznih razredov prihajajo (po navodilih NIJZ) skozi različne vhode. 
Pred začetkom pouka jih sprejema in usmerja odrasla oseba. Učenci prihajajo v 
šolo največ deset minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači prihajajo v šolo z 
zadnjim možnim avtobusom in odhajajo s prvim možnim avtobusom (glede na 
pričetek/zaključek svojega urnika). Na pričetek pouka počakajo v jedilnici, po 
zaključku pa v učilnici, namenjeni varstvu vozačev. 
Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo v šolo ob 7.50 pri vhodu v telovadnico (spredaj 
in zadaj), ostali pri glavnem vhodu. Vstop ob 7.20 je dovoljen le skozi glavni vhod, 
in sicer tistim učencem, ki ob 7.30 začenjajo s DOP/DOD/ISP/RU. 
 
Učenec se preobuje pri svoji garderobi in le to takoj zapusti. 
V garderobi se preobujejo v copate in odložijo oblačila ter ostalo opremo, ki jo prinesejo s 
seboj. Učencem od 2. do 9. razreda, ki stanujejo v bližini šole, svetujemo, da prihajajo v šolo  
peš. S pomočjo staršev in razrednikov izberejo najbolj varne šolske poti. 
Učenci, ki bi v šolo prišli s kolesom ali kolesom z motorjem, morajo imeti opravljen kolesarski 
izpit ali izpit za motorno kolo. Kolesa in kolesa z motorjem morajo biti ustrezno opremljena. 
Učenci kolesa in kolesa z motorjem parkirajo na za to določeno mesto na parkirišču pred 
vhodom v kuhinjo. Šola za kolesa in kolesa z motorjem ne prevzema odgovornosti (poškodbe, 
kraje ipd.).  
Parkiranje koles ali koles z motorjem v prostorih šole je strogo prepovedano.  
Vožnja s kolesi po šolskem okolišu med poukom in med šolskimi dejavnostmi je 
strogo prepovedana.  
 
Vstop v šolske prostore je z rolerji, s skiroji ali kotalkami prepovedan, učenec ne sme z njimi 
vstopiti v garderobe. Tudi če učenec pride do šole v rolerjih, mora imeti s seboj obutev, ker se 
del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.  
Zapuščanje stavbe in pripadajočih funkcionalnih zemljišč v času pouka in med 
odmori učencem ni dovoljeno, razen v spremstvu učiteljev, mentorjev ali staršev, 
ki pridejo po učenca zaradi nujnih primerov (obisk zdravnika, smrt v družini, odhod 
na potovanje itd.). 
 
b) Odhajanje iz šole  
Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnostih učenci čim prej zapustijo šolske prostore 
in odidejo domov. Po zadnji šolski uri učence od 2. do 5. razreda do garderobe 
pospremi učitelj, ki jih poučuje zadnjo šolsko uro. 
Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih ni dovoljeno. 
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo v primeru organiziranega varstva, 
obiska popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnosti. 
Za učence vozače odpelje kombi z za to določenega mesta (pred vhodom novega prizidka). Za 
učence, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, je do odhoda šolskega kombija organizirano 
varstvo. Urnik prihoda in odhoda avtobusa ter kombija določa vodstvo šole za vsako šolsko 
leto sproti glede na potrebe učencev. 
 
c) Izjemni odhodi učencev iz šole 
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če starši oz. skrbniki vnaprej pisno ali ustno 
zaprosijo za odsotnost.  
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se 
poškoduje, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, učenca pošlje do 
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prostega učitelja ali tajnice, ki o stanju učenca po telefonu obvesti starše, s katerimi se 
dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. V takem primeru praviloma starši ali druga 
pooblaščena oseba pridejo po učenca v šolo. Otrok ne sme sam oditi domov. 
O izjemnem odhodu učenca iz šole vodi šola poseben zapisnik. Prosti učitelj ali tajnica v 
pripravljen obrazec vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj, kako in 
s kom učenec odide iz šole. Učitelj zapisnik uredi isti dan. Učenec na starše ali skrbnike počaka 
v prostorih svetovalne službe ali v tajništvu. 
 
2. POUK, BIVANJE IN GIBANJE PO ŠOLI 
 
Za zaščito pred okužbo je potrebno:  

• redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,  
• upoštevanje higiene kašlja, 
• zračenje učilnic večkrat dnevno, 
• vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo, 
• učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,  
• na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu, torej po desni strani,  
• po menjavi skupin učitelj ob pomoči učencev razkuži mize, 
• po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj, 
• pred uporabo in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno 

umiti roke, 
• uporaba sanitarij je dovoljena med poukom, počaka se pred njimi, če so 

zasedene, 
• vse pripomočke, ki so bili med šolskim delom uporabljeni, je potrebno razkužiti po 

uporabi (beri:umiti roke pred in po uporabi).  
 
Šolska knjižnica: 
V šolski knjižnici je lahko največ 15 učencev, če se izvaja VIZ program, sicer 5 
izposojevalcev v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno. 
 
a) Začetek in konec učnih ur  
Začetek in konec učnih ur na šoli naznanja šolski zvonec. 
 
 

 
Pouk se začenja točno ob zvonjenju. Za točnost začetka pouka so odgovorni učitelji in učenci. 

ŠOLSKI ZVONEC 

URA ZAČETEK KONEC 

predura 7.30 7.55 

1. šolska ura 8.00 8.45 

2. šolska ura 8.50 9.35 

malica 9.35 9.55 

3. šolska ura 9.55 10.40 

4. šolska ura 10.45 11.30 

5. šolska ura 11.35 12.20 

6. šolska ura 12.25 13.10 

kosilo 11.40 13.40 

7. šolska ura 13.30 14.15 

8. šolska ura 14.20 15.05 



27 
 

Če učitelja več kot 5 minut po začetku pouka še ni v učilnico, dežurni učenec (reditelj) o tem 
obvezno obvesti pomočnico ravnatelja ali ravnatelja. 
Učenci po zvonjenju obvezno počakajo učitelja v učilnicah s pripravljenimi učnimi 
pripomočki. Po zvonenju, ki označuje začetek učne ure, zadrževanje učencev zunaj 
učilnic ni dovoljeno. Ob prihodu učitelja v učilnico se učenci umirijo in se z učiteljem 
kulturno pozdravijo. 
Med poukom učenci učilnice ne smejo zapuščati. Čas za uporabo stranišč je med odmori, 
izjema so učenci z zdravstvenimi težavami, o čemer starši pisno obvestijo razrednika s 
priloženo zdravniško dokumentacijo. 
Učenec, ki zaradi kakršnega koli vzroka vstopi v učilnico po začetku šolske ure, obvezno 
potrka, stopi do učitelja, se opraviči za zamudo in pojasni, zakaj je zamudil. Učitelj 
zamudo zabeleži v šolsko dokumentacijo. 
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico urejeno, prostor lahko zapustijo, ko to 
dovoli učitelj. 
Učenci morajo biti v šolskih prostorih primerno in dostojno oblečeni in preobuti v šolske copate, 
pri športni vzgoji pa v čiste športne ali gimnastične copate. Učenci se v copate preobujejo v 
garderobi. V šolskih prostorih ni dovoljena hoja v obutvi, v kateri je učenec prišel v šolo. 
V copate se obvezno preobujejo tudi učenci, ki se na različne dejavnosti vračajo v šolo v 
popoldanskem času. 
Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do predvidoma 4. razreda se učenci 
preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. 
Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, 
učitelj razkuži. 
 
Učenci se v šoli gibljejo umirjeno. Prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje in 
kričanje. 
b) Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti 
vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. 
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh 
po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, 
šteje izostanke za neopravičene. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 
šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti 
izostanka. 
 
c) Vedenje učencev med poukom  
Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja, da učni proces lahko poteka nemoteno.  
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 
izmenjujejo in ne izposojajo.  
 
Vsak učenec je pri pouku pozoren in sodeluje po svojih najboljših močeh. Do svojih sošolcev 
in učiteljev je strpen in prijazen, prav takšen je tudi njegov način komuniciranja.  
V šoli nihče ne govori grdo, nespodobno in ne preklinja. Morebitne nesporazume in spore je 
potrebno reševati strpno. 
Učenci med poukom z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Učenci mirno sedijo na 
svojem mestu, razen v primerih, ko da učitelj drugačna navodila. Učenci brez učiteljevega 
dovoljenja ne hodijo po razredu, se ne presedajo in ne zapuščajo razreda. 
Učenci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in 
zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo.   
Po končanem pouku učenci pospravijo stvari, ki so jih potrebovali pri pouku. Za urejenost 
učilnice so zadolženi vsi učenci, ne samo učenci reditelji. 
Razred zadnji zapusti učitelj. 
Učenci med poukom ne žvečijo, ne uživajo hrane ali pijač in ne uporabljajo tehničnih sredstev.  
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č) Odmori 
V času 5-minutnih odmorov med šolskimi urami se učenci sprostijo in umirjeno 
pripravijo na naslednjo uro. Učenci na predmetni stopnji prav tako tudi na razredni 
stopnji ostajajo v matičnih učilnicah. Odmori so namenjeni tudi uporabi stranišč. 
Odmor med 13.10 in 13.30 je namenjen kosilu za učence, ki so prijavljeni.  
 
d) Pošta 
Učenci na šolo ne smejo prejemati nobene osebne navadne ali priporočene pošte (paketov, 
telegramov), ki ni povezana z njihovim šolskim delom. Izjem v šoli ni. Običajno pošto 
(razglednice in pisma) lahko dobivajo v času, ko so na taborih oz. v šoli v naravi. 
 
3. ŠOLSKA DOKUMENTACIJA 
 
Vsa šolska dokumentacija se hrani na za to določenih mestih. 
Vsa ostala dokumentacija je shranjena v ognjevarnih omarah v prostorih šolske svetovalne 
službe, v pisarni računovodstva in tajništva ter v pisarni ravnatelja.  
 
4. PREHRANA 
 
Učenci uživajo hrano v učilnicah in v jedilnici. Prepovedano je uživanje hrane na hodnikih, v 
toaletnih prostorih, garderobah, knjižnici, telovadnici in učilnici računalništva. Pred uživanjem 
hrane si učenci umijejo roke, po malici in kosilu pa za seboj pospravijo. 
 
a) Malica 
Odmor za malico učencev je določen z urnikom, in sicer med 9.35 in 9.55.  
Malica se organizira v matični učilnici. 
Učenci predmetne in razredne stopnje so med malico v razredu od 9.35 do najmanj 
9.45, z njimi je tudi učitelj, ki jih je poučeval 2. šolsko uro. 
Malice prinese v učilnice RS osebje kuhinje, ki skupaj z učiteljem poskrbi za 
kulturno razdelitev malice. Dežurni učenci PS prevzamejo malico v jedilnici. Po 
končani malici reditelji poskrbijo, da je učilnica urejena, posodo in morebitne 
ostanke malice pravočasno, pred koncem odmora, vrnejo na odlagalne površine. 
Za red na mizi, kjer je učenec malical, poskrbi vsak učenec sam. 
Učenci po navodilih učitelja sortirajo ostanke hrane in embalaže ter jih vrnejo na odlagalne 
površine oz. v za to določene koše. Prav tako v kuhinjo takoj po končani malici vrnejo ves 
jedilni pribor ter posodo. Papirnate prtičke vržejo v koš za papirnate odpadke v razredu. 
Pri razdeljevanju in uživanju malice ter pospravljanju učilnice po malici so obvezno 
prisotni učitelji, ki drugo uro poučujejo v razredu, do 9.45. 
Če posamezni učenci želijo dodaten obrok malice, o tem obvestijo učitelja v razredu, ki napoti 
dežurnega učenca v kuhinjo po določeno število dodatnih obrokov, če so na voljo. Preostala 
čista malica in ostanki hrane se zaradi zdravstveno-higienskih predpisov ne smejo shranjevati 
v učilnicah.  
Učenci drugih učencev za hrano ne prosijo ali celo izsiljujejo.  
Za urejeno učilnico po končani malici so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je bil z njimi pri 
malici. Nihče izmed učencev ali učitelj ne sme zapustiti učilnice/jedilnice, dokler ta ni urejena, 
ostanki malice pa vrnjeni v kuhinjo. 
b) Kosilo 
Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, imajo kosilo po 4., 5. ali 6. šolski uri (11.40–13.40), odvisno 
od njihovega urnika. Vsi učenci, ki so prijavljeni na kosilo, imajo svoj ključek. Učenci se lahko 
prijavijo za kosilo za vse dni v tednu ali samo za posamezne dneve. Prijava (odjava) kosila je 
možna do zadnjega dne v mesecu, za naslednji mesec. Učenci se lahko dodatno (izredno) 
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prijavijo na kosilo v tajništvu šole do 9. ure, za isti dan. V tem primeru je kosilo 10 % dražje 
od rednega kosila. Za učence, ki nimajo (pozabijo) ključka, velja enako kot za tiste, ki se 
dodatno (izredno) prijavijo na kosilo pri dežurnem učencu. 
Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih 
strokovnih delavcev, ki odrejajo učencem, kje lahko sedijo. Za eno mizo sedijo 
učenci istega razreda, sicer je vmes razmik (1,5 m–2 m). Mize se za vsako skupino 
razkuži. Mize razkužuje čistilka ali delavka iz kuhinje. 
 
Učenci kosijo v jedilnici. Pri pultu sami vzamejo pladenj, pribor in obrok. Za mizo kulturno 
pojedo, pospravijo mizo, nato vrnejo pladenj s priborom na za to določeno mesto in počistijo 
ostanke hrane za seboj. 
Učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, prihajajo na kosilo skupaj z učiteljem 
po posebnem razporedu, ki ga skupaj z vodjo prehrane določijo na aktivu OPB v začetku 
šolskega leta. 
V času kosila učitelji po urniku opravljajo dežurstvo v jedilnici. Posebej so pozorni na red in 
čistočo pri pultu s točilno napravo za napitke. 
 
c) Popoldanska malica 
Popoldanska malica je namenjena učencem, ki so v OPB in se nanjo prijavijo. Popoldanska 
malica je med 14. in 15. uro. 
 
č) Prijava in odjava šolske prehrane 
Prijava in odjava malice, kosila in popoldanske malice je možna s pisnim aneksom do zadnjega 
dne v mesecu za naslednji mesec. Ustna odjava obrokov pa je možna le zaradi bolezni ali 
druge opravičene odsotnosti otroka do 8. ure zjutraj od naslednjega dne dalje. En dan pred 
prihodom otroka v šolo so ga starši dolžni v šoli spet prijaviti na prehrano. Vse spremembe 
glede prehrane otrok javljajo starši v tajništvo šole. Stroške prepozno odpovedanih ali 
neodpovedanih obrokov mora naročnik poravnati.  
 
5. SKRB ZA UREJENOST ŠOLE, LASTNINO IN VARNOST 
 
a) Skrb za urejenost 
Učenci, zaposleni na šoli in ostali uporabniki so dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja za vse 
prostore, ki pripadajo šoli, in zunanje šolske površine. Odpadke je potrebno odlagati v koše za 
smeti. Ni jih dovoljeno puščati po klopeh in pod klopmi ali jih odvreči na tla ter na druga, za 
to neprimerna mesta. 
Vsak oddelek še posebej skrbi za matično učilnico.  
Razrednik vsak teden določi štiri učence reditelje, ki skrbijo za urejenost učilnice pred in med 
poukom ter po pouku.  
Nadzor nad čistočo in urejenostjo šolskih prostorov izvajajo vsi zaposleni delavci šole. 
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. 
 
b) Skrb za lastnino 
V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno tudi imetje vsakega 
posameznika. Tujega imetja oz. lastnine si ni dovoljeno prisvajati, ga skrivati, uničevati ali 
poškodovati. 
O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge 
učitelje, razrednika, svetovalno službo oz. vodstvo šole. 
Če učenec namerno povzroči materialno škodo šoli ali posamezniku, jo je dolžan povrniti. Za 
odpravo materialne škode in povrnitev v prvotno stanje lahko v določenem roku poskrbi učenec 
sam, vendar le v dogovoru z vodstvom šole. Če pa to ni možno ali učenec tega v dogovorjenem 
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roku ne stori, se določi višina škode, ki jo je učenec dolžan plačati šoli. Višino škode oz. zneska, 
ki so ga starši ali drugi zakoniti zastopniki učenca dolžni povrniti, določi vodstvo šole. 
Najdene predmete na šoli oddate v tajništvo šole. V tajništvu šole hranimo izgubljene in 
pozabljene ključe, ure, obeske in podobne predmete.  
Pozabljena oblačila, obutev in dežnike lahko učenci v dopoldanskem času poiščejo pri čistilki. 
Najmanj dvakrat letno se na skupnih govorilnih urah razstavi pozabljene stvari na hodnikih 
šole. Pozabljena oblačila, obutev in druge stvari, ki jih učenci več mesecev ne prevzamejo, šola 
odda Rdečemu križu ali drugim humanitarnim ustanovam. 
Pri pouku športne vzgoje lahko učenci zaprosijo učitelje, da med uro športne vzgoje shranijo 
dragocenejše predmete učencev na varno mesto (verižice, ure in podobno). Te predmete 
učenci po končani uri prevzamejo pri učitelju športne vzgoje.  
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur, mobitelov, 
fotoaparatov) ne nosijo v šolo. Prav tako priporočamo, da učenci v šolo ne nosijo večjih vsot 
denarja. 
Za izgubljene ali drugače odtujene predmete šola ne prevzema odgovornosti (mobilne 
telefone, nakit, ure itd.). 
 
c) Uporaba mobilnih telefonov 
V šoli je kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov prepovedana.  
V šoli je za učence prepovedana uporaba mobilnih telefonov med poukom in v času dejavnosti, 
ki jih organizira šola (varstvo vozačev, OPB, dnevi dejavnosti, sistematski pregledi, interesne 
dejavnosti ipd.). Izjema so šole v naravi, kjer pa se o uporabi mobilnih telefonov starši z učitelji 
enotno dogovorijo na roditeljskem sestanku pred odhodom v šolo v naravi.  
V primeru nujnega telefonskega klica domov se učenec o tem lahko dogovori z učiteljem in 
klic opravi v tajništvu šole ali v kabinetu učitelja. 
Če učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja. 
Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, 
športnih dnevih, ekskurzijah ipd.), mu ga učitelj začasno odvzame. Odvzeti mobilni telefon 
učitelj preda razredniku. Mobilni telefon lahko prevzamejo učenčevi starši osebno v tajništvu 
šole. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj vodi zapisnik (Priloga 5). 
Strogo prepovedana je uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali 
snemanja v šoli. 
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.  
Prav tako je prepovedana uporaba mobilnih telefonov za učitelje v času pouka (ko je učitelj v 
razredu, v telovadnici, na igrišču, na dnevih dejavnosti ipd.). Uporaba je izjemoma dovoljena 
le v primeru službenih pogovorov ali če so učitelji dogovorjeni s starši za čas klica, če pride do 
poškodbe, če učenec v šoli zboli ali če pride do hujšega spora in prekrška učenca.  
 
č) Prepoved snemanja  
Prav tako je v šoli prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo kakršnokoli 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. 
Fotografiranje in snemanje je učencem in staršem dovoljeno le v primeru delavnic ali drugih 
prireditev na šoli, razen če to ni izrecno prepovedano. 
 
d) Predvajalniki in ostale elektronske naprave 
V času pouka in ostalih dejavnosti, ki jih organizira šola, učencem ni dovoljena uporaba 
kakršnihkoli predvajalnikov in ostalih elektronskih naprav. 
 
e) Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 
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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. Učitelj po svoji 
presoji po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti razrednika, ki o tem obvesti 
starše in vodstvo šole. 
V šolo, na dneve dejavnosti in v šolo v naravi ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: 

a) nevarnih predmetov (vžigalic, vžigalnikov, pirotehničnih sredstev ipd.), 
b) orožja (nožev, frač, izvijačev, ostrih predmetov, imitacij orožja ipd.), 
c) drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje oz. ne sodijo v šolo. 
 

V šolo je prepovedano prinašati in uživati: 
a) alkoholne pijače, tudi brezalkoholno pivo, cigarete, cigare in druge droge ter 

prepovedane substance, 
b) druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. vse 

vrste energetskih pijač, tablete, ki niso del zdravljenja učenca, za kar mora vedeti 
razrednik, sladkarije z vsebnostjo alkohola itd.). 

 
Prepoved uporabe zgoraj navedenih predmetov in snovi velja na vseh oblikah vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti, ki jih organizira šola. 
V šolskih prostorih in na vseh pripadajočih funkcionalnih zemljiščih je strogo prepovedano 
kajenje tako v času pouka kot izven pouka. To velja za vse učence, zaposlene, obiskovalce in 
druge uporabnike šolskih prostorov.   
 
6. GARDEROBE 
 
Učenci 1. a imajo garderobe pri vhodu v stari del šole. Učenci 1. b in 1. c pa ob učilnicah. 
Učenci 2. a in 2. b imajo garderobo v 1. nadstropju. Vsi ostali učenci do 9. razreda imajo 
skupne garderobe v pritličju objekta C in v pritličju in 1. nadstropju prizidka D. 
Predmetov in snovi, ki ne sodijo v šolo, učenci ne smejo odlagati v garderobah, še 
posebej pa ne hrane in kakršnekoli pijače, alkohola, cigaret, droge in ostalih 
prepovedanih substanc ter nevarnih predmetov. 
Za odtujene ali poškodovane vredne predmete, ki bi jih učenci puščali v 
garderobah, šola ne prevzema odgovornosti. 
Garderobe morajo biti urejene, za kar so odgovorni reditelji. Ne smejo biti popisane, 
polepljene, pobarvane ali kako drugače poškodovane. Vsako poškodbo morajo učenci takoj 
sporočiti razredniku. Za vsako namerno storjeno škodo odgovarja povzročitelj škode. O storjeni 
škodi šola obvesti starše povzročitelja škode, ki so škodo dolžni poravnati. 
Razredniki enkrat tedensko opravijo ogled garderob ob prisotnosti dežurnih učencev. 
V skladu z ugotovitvami izvedejo ustrezne ukrepe. Ravnatelj ali pomočnik ravnatelja lahko iz 
posebej utemeljenih razlogov opravita splošen ogled garderob brez prisotnosti učencev. Ob 
pregledu morajo ostati učenčeve osebne stvari nepoškodovane. 
Pred poukom in po pouku se v prostoru garderob ni dovoljeno zadrževati. 
 
7. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV  
 
Šola obvešča starše in učence s pisnimi in z ustnimi obvestili. 
Šola pisno obvešča starše:  

- s pisnimi obvestili, ki jih pripravijo razrednik, svetovalna služba, drugi strokovni delavci 
ali vodstvo šole in so žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe, 

- na spletni strani šole, 
- na oglasnih deskah v šoli, 
- po potrebi ali na željo staršev tudi preko elektronske pošte. 

Šola ustno obvešča starše: 
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- na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah, roditeljskih sestankih, katerih termini 
so objavljeni na šolski spletni strani, 

- na dogovorjenih razgovorih, 
- v posameznih primerih tudi po telefonu. 

Šola učence obvešča: 
- ustno v razredu, 
- na oglasnih deskah, 
- na šolskih spletnih straneh, 
- s posebnimi okrožnicami, 
- po šolskem radiu, 
- s šolsko publikacijo. 
 

V posameznih primerih lahko prejmejo starši ustne informacije v zbornici, kabinetih 
posameznih učiteljev, tajništvu, računovodstvu in šolski svetovalni službi. 
Starši lahko učitelje pokličejo po telefonu v času dopoldanskih govorilnih ur 
(zaželen dogovor), v nujnih primerih pa lahko tudi pred začetkom pouka  
(7.50–8.00), sicer motijo učno-vzgojni proces.  
 
8. OSTALA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 
Razredniki so dolžni pravila šolskega reda 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 vljudnim in spoštljivim medsebojnim 
odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi na šoli in do vseh obiskovalcev šole. 
Učenci zaposlene na šoli vikajo. 
Medsebojne odnose je potrebno reševati strpno in v skladu s splošnimi civilizacijskimi normami. 
Učenci višjih razredov naj bodo pozorni in skrbni do mlajših učencev.   
Učenci predmetne stopnje se ne smejo zadrževati na hodniku, kjer so učilnice razredne 
stopnje, kot tudi ne v toaletnih prostorih in garderobah. Učencem predmetne stopnje je 
prepovedana uporaba toaletnih prostorov učencev razredne stopnje. Tudi učencem razredne 
stopnje brez spremstva ni dovoljeno zadrževanje v prostorih predmetne stopnje.  
Zadrževanje drugih učencev pri dežurnem učencu ni dovoljeno. 
Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja 
šole in njene okolice. 
Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. 
Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oz. prihod v šolo ter 
prisotnost v šoli, v šoli v naravi ali na dnevih dejavnosti pod vplivom alkohola in drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev so prepovedani. 
V šolskih prostorih in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih se ne sme prodajati knjig in 
drugih predmetov, prav tako se brez dovoljenja vodstva šole ne sme deliti ali izobešati 
propagandnega gradiva. V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem 
vodstva šole, kadar gre za uporabo živali pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
Vse učilnice na šoli so v času, ko ne poteka pouk, zaklenjene, razen med odmori. Učilnico 
odklene učitelj, ki v njej izvaja pouk vsaj 10 minut pred začetkom 1. šolske ure. Učilnice, 
v katerih poteka pouk, so v dopoldanskem času odklenjene. Učilnico zaklene učitelj, ki v njej 
zadnji izvaja pouk. Izjema je učilnica za pouk računalništva, ki jo učitelj odklene tik pred 
začetkom pouka. 
Garderobni prostori pri telovadnici so stalno zaklenjeni, razen v času, ko se učenci preoblačijo 
v športno opremo. Za to so odgovorni učitelji športne vzgoje. 
Vsi na šoli skrbimo za ugašanje luči, ki gorijo po nepotrebnem, za zapiranje vodovodnih pip in 
za varčno porabo papirja.  
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Za hojo v šolo in v njeni okolici se uporabljajo asfaltirane poti in površine, ne utiramo si stezic 
po travi in nasadih. Učenci in učitelji v šolskih prostorih v času pouka ne smejo nositi pokrival.  
 
9. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog (npr. uporabniki – 
najemniki prostorov ali drugih nepremičnin v šoli) so se dolžni držati pravil hišnega reda. 
Če učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu s Strategijami 
ravnanj v primeru kršenja hišnega reda. 
 
Pravila šolskega reda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica se prične uporabljati s 
1. 9. 2021. 
 
 

VARSTVO VOZAČEV 

 
Varstvo vozačev je organizirano za vse učence, ki se pripeljejo v šolo z organiziranim šolskim 

prevozom. Varstvo vozačev poteka pred poukom (6.30–7.45) v večnamenskem prostoru šole, 

po pouku (11.30–15.00 oz. 14.25 ob petkih) pa v učilnici za varstvo vozačev (v novem prizidku 

šole – laboratorijska učilnica). 

Učenci pod vodstvom delavcev šole čakajo varno na pouk oz. prevoz domov, hkrati pa imajo 

možnost, da napišejo domačo nalogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Borovnica, 29. 9. 2021 


