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Drage učenke in učenci, spoštovani starši! 

 

 

Pred vami je publikacija, v kateri vam želimo predstaviti osnovne 

informacije o delu in življenju na matični šoli v Ribnici in na podružnicah 

v Dolenji vasi in Sušju. V njej najdete pomembne podatke o šoli, 

značilnosti programa in organizacije dela, šolski koledar, nabor interesnih 

dejavnosti in projektov ter druge podatke, za katere verjamemo, da vam 

bodo v pomoč. 

 

Vodstvo šole in učitelji si bomo prizadevali, da bo šolsko leto teklo po 

zastavljenem načrtu, na prvem mestu pa naj bodo znanje, zdravje in 

zaupanje. 

Za zajezitev širjenja virusa covid-19 bo potrebno upoštevanje zaščitnih 

ukrepov. Le z doslednim upoštevanjem ukrepov in zaščitnim vedenjem 

vsakega posameznika na šoli bomo lahko zagotovili varno okolje za potek 

pouka v šoli. 

Z namenom izboljševanja pouka nadaljujemo tudi v tem šolskem letu z 

dvema prednostnima nalogama: 

1. razvijati branje z razumevanjem (učno področje), 

         2. dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno področje). 

 

Zavedamo se naše pomembne in odgovorne naloge, a pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev potrebujemo tudi pomoč in podporo staršev, zato si 

bomo za dobro medsebojno sodelovanje med učitelji, učenci in starši še 

posebej prizadevali. 

Od vas, učenci, pa pričakujemo, da boste svoje šolske obveznosti 

izpolnjevali vestno in odgovorno, saj se le tako lahko nadejate  uspešnega 

šolskega leta.    

        

    
     Andreja Modic, ravnateljica 

  



2 

 

 
O S N O V N A  Š O L A  

D R .  F R A N C E T A  P R E Š E R N A  
R I B N I C A  

 

 
 

 

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna 

Ribnica 

Šolska ulica 2 

1310 Ribnica 

Tel.: 01/8350-400 

Fax: 01/8350-420  

E-mail : tajnistvo@osribnica.si 

Spletna stran: http://www.osribnica.si 

Davčna št.:66532060 

TRR:01304-6030677723 

Matična št.:5087449000 

Ravnateljica: Andreja Modic 

Tel.: 01/8350–402 

andreja.modic@osribnica.si  

Pomočnice ravnateljice: Olga Černe 

Tel.: 01/8350–426 

olgacerne@osribnica.si 

Majda Valčić                                  Aleksandra Petek 

Tel.: 01/8350–404                                Tel.: 01/8350–426 

majda.valcic@osribnica.si                    aleksandra.petek@osribnica.si 

 

Podružnična šola Dolenja vas 
Šolska ulica 9, Dolenja vas 

Tel.: 01/8350-423 

Vodja: Špela Gornik Oražem 

spela.gornik-orazem@osribnica.si 

 
 

Podružnična šola Sušje 

Sušje 2, Ribnica 

Tel.: 01/8350-430 

Vodja: Maja Golež 

maja.golez@osribnica.si 

 

mailto:tajnistvo@osribnica.si
http://www.osribnica.si/
mailto:majda.valcic@osribnica.si
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Tajnica Brigita Staudacher 01/8350-400 

Računovodstvo 

 

Olga Gregorič 

Katja Prelesnik 

01/8350-405 

01/8350-410 

Psihologinja Nena Weithauser Plesničar 01/8350-406 

Svetovalni delavki Živa Rigler, Mirjana Lipej 01/8350-408 

Defektologinji 
Nataša Andromako Šilc 

Irena Nadler Starc  
01/8350-417 

Socialna pedagoginja Katja Rus 01/8350-427 

Pedagoginja Staša Ivanec 01/8350-412 

Šolska kuhinja Magda Oražem, Beti Čampa 01/8350-413 

Šolska knjižnica 

 

Majda Ilc Hussein 

Marinka Mate 

01/8350-414 

 

Računalniška 

učilnica 
Marjan Novak 01/8350-407 

Športni pedagogi ŠCR 01/8350-428 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Kabinet – stavba C, pritličje 01/8350-422 

Kabinet – stavba C, drugo nadstropje 01/8350-421 

Kabinet – stavba C, tretje nadstropje 01/8350-419 

Kabinet – stavba A, prvo nadstropje 01/8350-415 

Kabinet – stavba A, drugo nadstropje 01/8350-416 

Kabinet – stavba B, pritličje 01/8350-409 

Kabinet – stavba B, prvo nadstropje 01/8350-412 

Hišnik 01/8350-411 
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Program razvoja šole 
 

Temeljne usmeritve šole: 

 Ustvarjati razmere, v katerih bodo lahko vsi otroci, tudi tisti s 

posebnimi učno-vzgojnimi potrebami, uspešni. 

 Zagotavljati visok nivo kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

 Varovati otroke pred telesnim in duševnim nasiljem drugih otrok 

in odraslih. 

 Strokovno delovanje aktivov, ki je temelj za didaktično in 

metodično posodabljanje V-I dela. 

 Spoštovati strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in 

ustvarjalnost sodelavcev. 

 

Vizija in poslanstvo šole 
 
Vizijo oz. poslanstvo naše šole je mogoče strniti v nekaj besedah, ki 

definirajo zaželeno podobo naše šole kot celote, njene dejavnosti in 

kulture. Vizija naše šole je: 

V sožitju s človekom in naravo do znanja za zdravo prihodnost –  

z delom, znanjem, odgovornostjo, 

spoštovanjem, sprejetostjo, strpnostjo, vljudnostjo, 

varnostjo, ustvarjalnostjo, dediščino, kulturo, 

pripadnostjo domu, razredu, šoli, kraju, domovini, 

napredkom, zdravjem, zadovoljstvom in srečo. 

 

Cilji razvojnega načrta za obdobje 2021–2026 
 

 Aktivno sodelovanje s starši, katerih otroci imajo učne, vedenjske 

ali druge težave. 

 Poleg učnega področja dati  velik pomen tudi vsem oblikam 

vzgojnega dela v šoli. 

 Zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu 

preprečevanja vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov v 

družbi. 

 Ozaveščanje otrok o škodljivosti vseh oblik zasvojenosti. 

 Skrb za ohranjanje urejenega in varnega učnega okolja. 

 Skrb za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja 

okolja. 
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 Uresničevanje ciljev evropske mreže zdravih šol. 

 Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in 

rezultatov z različnih področij njenega delovanja. 

 Stalno strokovno usposabljanje zaposlenih. 

 

Prednostne naloge v šolskem letu 2021/22 
 
Pri delu bomo nadaljevali z izvajanjem dogovorjenih dejavnosti z 

namenom izboljševanja dveh zastavljenih ciljev na učnem in vzgojnem 

področju: 

 razvijati branje z razumevanjem (učno področje), 

 dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno področje). 
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Predstavitev šole 
 

USTANOVITELJ 
 

Ustanovitelj šole je Občina Ribnica. 

Število učencev: 

 

ŠOLA 

 

RAZREDI 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

ŠTEVILO 

ODDELKOV 

ŠTEVILO 

OPB 

Matična šola 1.–5. r. 430 21 8,80 

 6.–9. r. 394 17  

Skupaj: 1.–9. r. 824 38  
PŠ Dolenja vas 1.–5. r. 92 5 2,32 
PŠ Sušje 1.–5. r. 46 3 1,40 

Skupaj:  962 46 12,52 
 

 

 
 

ŠOLO UPRAVLJAJO 
SVET ŠOLE 

Predsednica Aleksandra Petek 

SVET STARŠEV 

Anja Krautberger Andoljšek 

 
RAVNATELJICA 

Andreja Modic 

 

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 

 

 

 

 

SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki 

ustanovitelja, pet predstavnikov šole ter trije predstavniki staršev. 

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja 

šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi 

nadstandardnih in drugih programov. Obravnava poročila o vzgojni 

oziroma izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s 

statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v 

zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja druge naloge, 

določene z zakonom in aktom ustanovitve. 

RAZREDNIKI 

STROKOVNI AKTIVI 
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SVET STARŠEV 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet 

staršev predlaga programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za 

nadstandardne storitve, daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih 

zvezkov, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem 

načrtu šole, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih 

dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge 

naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.  

 

 

ŠOLSKI SKLAD 

V šolskem skladu zbiramo finančne prispevke staršev, občanov in podjetij 

za financiranje dejavnosti in potreb, ki ne spadajo v redni izobraževalni 

program in prispevajo k boljšim pogojem šolskega dela. Tako smo na 

primer pred leti z zbranimi sredstvi namestili garderobne omarice, 

nekaterim učencem iz socialno šibkih družin pa lahko omogočimo šolo v 

naravi.  

Upravni odbor odloča o porabi zbranih sredstev.  

Starši bodo za prispevek dobili posebne položnice, vsak pa lahko svoj 

prispevek nakaže na transakcijski račun: 01304-6030677723 s pripisom 

»Za šolski sklad«. 

 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV – SKUPNOST UČENCEV 
Učenci oddelka so organizirani v oddelčno skupnost. Za uveljavljanje 

svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev 

šole. Prednostna naloga je obravnavanje predlogov za čim boljše delo, 

počutje učencev in tudi vseh ostalih na šoli. 

V okviru šolske skupnosti deluje tudi otroški parlament.  
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STROKOVNI ORGANI ŠOLE  
 

Učiteljski zbor 
sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, 

povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o njih, daje mnenje o 

letnem delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih 

programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi 

izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje 

ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o 

predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom. 

 

Oddelčni učiteljski zbor 

sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 

posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v 

oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki 

teže napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom. 

 

Strokovni aktiv 
sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega 

področja. Obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega ali 

razrednega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu 

zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava 

pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, 

določene z letnim delovnim načrtom. 

 

Razrednik 
vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne 

rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov 

posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča 

o vzgojnih ukrepih ter opravlja drugo delo v skladu z zakonom. 
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Podružnična šola Dolenja vas 
 

Podružnična šola Dolenja vas ima v šolskem letu 2021/2022 92 učencev, 

ki so razporejeni v petih oddelkih. 1. razred obiskuje 25 učencev,  2. 

razred 14 učencev,  3. razred 18 učencev, 4. razred 17 učencev in 5. razred 

18 učencev. Učenci prihajajo v šolo peš ali pa s šolskim kombijem ter 

šolskim avtobusom. Na šoli delujejo trije oddelki podaljšanega bivanja, 

kamor so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Poleg rednega programa 

izvajamo še jutranje varstvo za učence 1. razreda, jutranje dežurstvo, 

spremstvo ter varstvo vozačev, ponujamo pa tudi različne zanimive 

interesne dejavnosti. Družimo se ob raznih priložnostih, kot so pohodi, 

skupni nastopi ter druženja s starši. Vsako leto se večkrat predstavimo na 

kulturnih prireditvah, na katerih nastopijo prav vsi učenci naše šole.  

Dobro sodelujemo s starši in se aktivno vključujemo v dogajanje kraja. 

Skrbimo tudi za naše čudovito šolsko okolje, šolski vrtiček, skalnjak ter 

šolske rože. Trudimo se, da bi se v naši šoli vsi prijetno počutili.  

Razred Učiteljica Interesne dejavnosti 

1. f 
Eva Troha (nad. Tamaro 

Žagar), Lara Henigman (nad. 

Tanjo Knavs) 

bralna značka 

2. d Bernarda Benčina 
ustvarjalni vrtiljak, bralna 

značka 

3. f  Špela Gornik Oražem 

PZ POŠ Dolenja vas, 

ustvarjalnica, peka, bralna 

značka 

4. e Katarina Trnovec 
vaje misli, rok in nog, 

knjižnica, bralna značka 

5. e Jerneja Merhar 

RK, šolska skupnost, 

razširimo znanje, bralna 

značka 

OPB 14 Eva Levstek  

OPB 15 Aida Kreštić  

OPB 16 Lara Henigman v svetu pravljic 

Jutranje 

varstvo 
učiteljice po razporedu  
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Podružnična šola Sušje 

 

Razred Učiteljica Interesne dejavnosti 

1. g  in 3. g 

Maja Bunderla 
ustvarjalni gib, RK, šolska 

skupnost, bralna značka 

Petra Pogorelc 
pevski zbor, bralna značka, bralna 

značka TJA 

2. e Maja Golež 
knjižnica, gibanje in ustvarjanje, 

bralna značka 

4. f + 5. f Nina Marolt s plesom v svet, bralna značka 

OPB 17 Marija Lovšin  

OPB 18 
Sara Samsa 

Centa 
 

 

V šolskem letu 2021/2022 obiskuje PŠ Sušje 46 učencev, in sicer v 

kombiniranem oddelku 1. in 3. razreda je 19 učencev, v 2. razredu je 10 

učencev, v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda pa je 17 učencev. 

Imamo pa tudi dva kombinirana oddelka učencev podaljšanega bivanja. 

Organizirano imamo jutranje varstvo za učence 1. razreda, jutranje 

dežurstvo, varstvo vozačev, za učence 1. razredov pa tudi spremstvo 

vozačev. 

Učencem nudimo dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. 

Poleg rednega programa imamo organizirane tudi različne interesne 

dejavnosti in pripravo na razna tekmovanja v znanju na različnih 

področjih. 

Zaradi majhnega števila otrok smo uvideli, da je delo na šoli prijetnejše, in 

se počutimo kot velika družina, kjer se ob različnih priložnostih in 

praznikih družimo skupaj s starši in krajani ter sodelujemo na raznih 

javnih prireditvah. 

Sodelujemo tudi z različnimi organizacijami in ustanovami (PGD Sušje, 

Turistično društvo Velike Poljane, Dom starejših občanov, Zdravstveni 

dom, Organizacija Rdečega križa, Občina Ribnica …). Vključujemo se v 

delo in v življenje šolskega okoliša. 
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Razredna stopnja matične šole 
   

Razred Učitelj/-ica Interesne dejavnosti 

1. a 
Katja Šivec bistre glavce 

Metka Turk pravljično ustvarjanje, bralna značka 

1. b 
Miša Šmit  

Lucija Knavs malčki bralčki, bralna značka 

1. c 

Karin Žnidarčič  

Mirjana Kous 
iz zaprašene skrinjice 2, z gibanjem do 

zdravja, bralna značka 

1. d 
Tjaša Zgonc spretni prstki, bralna značka 

Neja Boštjančič  

1. e 
Uršula Jaklič Žagar igrivo branje, bralna značka 

Neja Boštjančič  

2. a Jana Asič 
z branjem v svet, razmišljamo in pišemo, 

bralna značka 

2. b Nika Vrbinc Mihelič  
bralčki znalčki, širimo svoje znanje, 

bralna značka 

2. c Katja Primožič miselne urice, bralna značka 

3. a Danica Gorše bralna značka 

3. b Anica Tanko bralna značka 

3. c Polona Lazarević 
bralna značka, priprava na tekmovanja v 

3.c 

3. d Mojca Klun eko krožek, bralna značka 

3. e Andreja Vidervol telovadba za možgane, bralna značka 

4. a 
Veronika Kos Turk 

Aleksandra Petek 
bralna značka 

4. b Maja Lavrič bralna značka 

4. c Mateja Košir prepevalnica, bralna značka 

4. d Tatjana Levstik 
ustvarjamo z besedami, RK, bralna 

značka 
5. a Alenka Tanko bralna značka 

5. b Maruša Čop  bralna značka 

5. c Andreja Hočevar bralna značka 

5. d  Grega Šumrada bralna značka 
OPB 1 Julija Valentič 

OPB 2 Ana Krmpotić Wieczorek 
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OPB 3 Vesna Bubnjič (nad. Mojco Jelušič)                     

OPB 4 Tajana Stevanović                                                          

OPB 5 Katarina Valentič (nad. Valerijo Ivetič) 

OPB 6 Tanja Kozina Češarek 

OPB 7 Mojca Rački (nad. Dolores Arko) 

OPB 8 Samo Plevnik                                                     

OPB 9 
Danica Gorše, Polona Lazarević, Katja Primožič, 

Andreja Vidervol, Mojca Klun 

OPB 10 Veronika Kos Turk 

OPB 11 Mira Miše 

OPB 12 Mirjana Lipej, Staša Ivanec 

OPB 13 Tina Okoren, Saša Peterlin 

 

 

 

 

 

 

Predmetna stopnja matične šole 

 

 

    

 Učitelj-razrednik Predmet Interesna dejavnost 

6. a Janez Tanko ZGO, DKE, RDK  

6. b Katarina Drobnič LUM, LS 1, 2, 3 
ŠS, RK in likovni krožek na 

predmetni stopnji 

6. c Mateja Lesar Rus TJA 
angleščina po korakih, 

bralna značka TJA 

6. d Magda Oražem BIO, NAR, GOS, SPH 
priprava na tekmovanje 

iz biologije 

7. a Sonja Mišič MAT svet matematike 2 

7. b Saša Peterlin 
BIO, NAR, GOS, 

SPH, NPH 
tekmovanje sladkorna 

bolezen 

7. c Vanja Novak SLJ 

priprave na tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 6. in 

7. raz., bralna značka, 

Sožitje med generacijami 
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7. d Nataša Arko GUM, ANS 
OPZ 2. raz., OPZ 3. r., 

mlajši mladinski PZ, starejši 

mladinski PZ 

8. a Nataša Tanko Belaj MAT, FIZ svet matematike in fizike 

8. b Tina Košmerl MAT svet matematike 1 

8. c Marija Ahčin MAT, LOG1, LOG2 svet matematike in logike 

8. d 
Gabriela Maja 

Grivec 
TJA 

angleščina po korakih, 

bralna značka TJA, šolski 

parlament 

8. e Lea Bracovič SLJ bralna značka 

9. a Anja Briški Merkaš 
SLJ, GKL,  HRV2, 

HRV3  
bralna značka 

9. b Lea Urh BIO, NAR, GOS 
priprave na tekmovanje iz 

naravoslovja – Kresnička 

9. c Jelka Mate SLJ 
jezikovne zanke, bralna 

značka 

9. d Marjana Cvar TJA  
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Učitelj 

 

Predmet 

 

Interesna dejavnost 

Majda Ilc Hussein SLJ, knjižnica branje širi znanje 

Janez Ilc 
ŠPO, ŠZZ, ŠSP,  
NŠP 

priprava šolskih ekip na tekmovanja 

Staša Ivanec IUP, DSP, OPB učimo se učiti 

Tadej Levstek 
ŠPO, ŠZZ, IŠP-N, 

NŠP 
priprava šolskih ekip na tekmovanja 

Marinka Mate IUP, knjižnica, RET e-simbioza 

Marjan Novak 
UBE, MME, ROM, 

NRA 
e-simbioza 

Katja Rus  IUP, DSP 

šolska skupnost RS, računam 4, 

sožitje med generacijami, pes – 

učiteljev pomočnik, vesela šola RS 

Vesna Bubnjič OPB  nemščina POŠ Dolenja vas 

Marija Petek 
NI1, NI2, NI3, 

N2N, IUP 

priprava na tekmovanje, bralna 

značka TJN 

Tajana Stevanović NIP nemščina, OPB  

Jana Petek Volčanšek TIT, NTE skrb za akvarij, vesela šola PS 

Andreja Zdravič Bauer 
FIZ, TIT, OGL, 

OGK, OGU 
od ideje do izdelka, fizikalni izzivi 

Mojca Čavka GEO, IUP  

Aleš Pugelj 
ŠPO, ŠSP, ŠZZ, 

IŠP-O, NŠP 
priprava šolskih ekip na tekmovanja 

Gregor Ilc ŠPO, NŠP, ŠZZ športni krožek 

Majda Valčić SLJ umetnostna besedila, bralna značka 

Nataša Andromako Šilc DSP, IUP 
računam 1, pes – učiteljev 

pomočnik 

Mirjana Lipej 
svet. služba, OPB, 

DSP 
kuharski krožek 

Živa Rigler svet. služba, DSP Indija Koromandija (joga za otroke) 

Tina Okoren KEM, POK svet kemije 

Irena Nadler Starc DSP, IUP 
opismenjevanje v prvi triadi, 

kuharski krožek, računam 3 

Martina T. Prelesnik  TJA, N1A  bralna značka TJA 

Milka Jamnik ZGO, GEO  

Lea Bracovič SLJ bralna značka 

Ema Oražem TJA, N1A bralna značka TJA 

Edita Marolt TJA, GEO bralna značka TJA 

Janez Andoljšek laborant 
suhorobarski krožek, astronomija,  

verižni eksperiment 
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VODENJE STROKOVNIH AKTIVOV 

 

 

Učitelj 

 

Razred/predmet 
e- naslov 

Lucija Knavs 1. razred lucija.knavs@osribnica.si 

Bernarda Benčina 2. razred bernarda.bencina@osribnica.si 

Maja Bunderla 3. razred maja.bunderla@osribnica.si 

Tatjana Levstik 4. razred tatjana.levstik@osribnica.si 

Grega Šumrada 5. razred grega.sumrada@osribnica.si 

Tajana Stevanović OPB tajana.stevanovic@osribnica.si 

Jelka Mate SLO jelka.mate@osribnica.si 

Edita Marolt TJA–TJN edita.marolt@osribnica.si 

Tina Košmrl MAT tina.kosmerl@osribnica.si 

Milka Jamnik ZGO-GEO-DKE milka.jamnik@osribnica.si 

Magda Oražem 
BIO-KEM-NAR-

GOS 

           magda.orazem@osribnica.si 

Jana Petek 

Volčanšek 
FIZ-TIT-RAČ jana.petek.volcansek@osribnica.si 

Gregor Ilc ŠPO gregor.ilc@osribnica.si 

Irena Nadler Starc Svet. delo in DSP irena.nadler@osribnica.si 

Nataša Arko LUM-GUM natasa.arko@osribnica.si 

 

 

IZBIRNI PREDMETI 

OBVEZNI 

 

Raz. 

 

Učitelj 

 

Predmet 

 

Oznaka 

7. Marija Petek nemščina 1 NI1 

8. Marija Petek  nemščina 2 NI2 

9. Marija Petek nemščina 3 NI3 

7. Katarina Drobnič likovno snovanje 1 LS1 

8. Katarina Drobnič likovno snovanje 2 LS2 

9. Katarina Drobnič likovno snovanje 3 LS3 

7. Marjan Novak urejanje besedil UBE 

8. Marjan Novak multimedija MME 

9. Marjan Novak računalniška omrežja ROM 

9. Tadej Levstek izbrani šport - nogomet IŠP-N 
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9. Aleš Pugelj izbrani šport - odbojka IŠP-O 

8. Janez Ilc, Tadej 

Levstek, Aleš Pugelj 

šport za zdravje ŠZZ 

7. Janez Ilc, Aleš Pugelj šport za sprostitev ŠSP 

7. Andreja Zdravič Bauer obdelava gradiv: les OGL 

8. Andreja Zdravič Bauer obdelava gradiv: umetne 

mase 
OGU 

8., 9. Anja Briški Merkaš hrvaščina 2, hrvaščina 3 HRV 2 

HRV 3 

7., 8. Marija Ahčin  logika 1–2 LOG 

1,2 

8. Magda Oražem, Saša 

Peterlin 

sodobna priprava hrane SPH 

 

8., 9. Saša Peterlin načini prehranjevanja NPH 

7. Nataša Arko ansambelska igra ANI 

7., 8. Anja Briški Merkaš gledališki klub GKL 

8., 9 Tina Okoren poskusi v kemiji POK 

8. Janez Tanko raziskovanje domačega 

kraja 
RDK 

9. Marinka Mate retorika RET 

9. Andreja Zdravič Bauer obdelava gradiv: kovine OGK 

 

IZBIRNI PREDMETI 

NEOBVEZNI 

 

Raz. 

 

Učitelj 

 

Predmet 

 

Oznaka 

1. Martina Tanko Prelesnik 

Jerneja Merhar, Petra 

Pogorelc, Ema Oražem 

angleščina N1A 

4., 5., 

6. 

Tajana Stevanović, 

Marija Petek 

nemščina N2N 

4., 5., 

6. 

Tadej Levstek, Aleš 

Pugelj, Gregor  Ilc 

šport NŠP 

4., 5., 

6. 

Marjan Novak računalništvo NRA 

4., 5., 

6. 

Jana Petek Volčanšek tehnika NTE 
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ŠOLSKI PROJEKTI 

NASLOV PROJEKTA RAZRED VODJA 

Minuta za zdravje vsi razredi vsi učitelji 

Projekt Zmorem sam – črta 

samostojnosti 

vsi razredi 

RS 

vsi učitelji 

Spoznavajmo se z bontonom 2. razredi učiteljice 2. razredov 

Policist Leon 5. razred učitelji 5. razredov 

Razredni časopis v spletni ali pisni 

obliki 

3. c Polona Lazarević 

Prijazni  odnosi 3. razredi učiteljice 3. razredov 

Mednarodni projekt iEARN vsi razredi 

POŠ Sušje 

učiteljice POŠ Sušje 

Zgodovina našega kraja 1.–5. razred POŠ Dolenja vas 

Korak k sončku 1.–5. razred POŠ Dolenja vas 

Korak k sončku 2.b, 4.razredi razredničarke, Katja Rus 

Spodbujamo prijateljstvo 1.–5. razred POŠ Dolenja vas 

Semena sprememb 1.–5. razred POŠ Dolenja vas 

Bralni projekt 2. in 3. 

razred 

Nataša Andromako Šilc 

Bralni projekt 4. razred učiteljice 4. razredov 

Branje je znanje 5. razred učitelji 5. razredov 

Razvijanje branja z razumevanjem 1.–9. r., OPB vsi učitelji 

Odgovornost do šolskega dela 1.–9. r., OPB vsi učitelji 

Rastem s knjigo 7. razred Majda Ilc Hussein, Anica 

Mohar (Miklova hiša) 

Poletavci – poletni bralci  1.–6. r. Šolska knjižnica, Anica 

Mohar (Miklova hiša) 

Božično-novoletna prireditev 1.–9. r. Olga Černe, Mateja 

Košir, Janez Tanko, 

Martina Tanko Prelesnik, 

Nataša Arko 

Božična stojnica OPB aktiv OPB 

Kamenčki prijaznosti OPB aktiv OPB 
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Veselo in kulturno na kosilo OPB aktiv OPB 

Rišem za prijatelja OPB aktiv OPB 

Skrb za zdrave zobe 1.–5. r. razredniki, Anka 

Debeljak (ZD) 

Sožitje med generacijami 1.–9. r., OPB  Katja Rus, Vanja Novak 

Angleška, nemška BZ 4.–9. r. aktiv tujih jezikov 

Bralna značka 1.–9. r. Majda Ilc Hussein, 

učiteljice SLO in RS 

Zlati bralec 9. r. Majda Ilc Hussein, 

učiteljice SLO 

Naj športnik šole 6.–9. r. aktiv športa 

Shema šolskega sadja 1.–9. r. Magda Oražem 

O tebi 9. razredi Aktiv BIO–KEM–NAR – 

GOS 

Klub za razmišljanje - ustvarjalno 

mišljenje in avtonomija v 

razmišljanju 

8. razredi Nena Weithauser 

Plesničar, Milka Jamnik 

Šalijev preizkusni narek za 

ugotavljanje težav pri branju in 

pisanju 

3. razredi Olga Černe 

Pes – učiteljev pomočnik 1.–9. r. Katja Rus, Nataša 

Andromako Šilc 

Ločeno zbiranje odpadkov in 

varovanje narave 

2., 4., 6. in 8. 

r.  

Olga Černe, Bojan Trdan 

(Komunala) 

Tradicionalni slovenski zajtrk 1.–9. r. Magda Oražem 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1.–9. r. Vanja Novak, Lea 

Bracovič 

Dan državnosti 1.–8. r. Anja Briški Merkaš, Lea 

Bracovič, Majda Valčić 

Zaključna prireditev – valeta 9. razredi Majda Valčić, razredniki 

Kulturna šola 1.–9. r. Olga Černe, Majda 

Valčić 

Simbioza šola 1.–9. r. Olga Černe, Marjan 

Novak, Katja Rus, 

Marinka Mate 

Zdrava šola 1.–9. r. Olga Černe, Aleksandra 

Petek 
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Plakat miru 6.–9. r. Katarina Drobnič 

Razstava ob 30. obl. samost. 

Slovenije 

 Janez Tanko 

Otroški parlament 6.–9. r. Gabriela Maja Grivec 

Prireditev ob ribniškem občinskem 

prazniku – domača kulturna 

dediščina 

6.–8. r. Mojca Čavka 

Troboj Ribnica–Kočevje–Delnice 6.–9. r. učitelji ŠPO 

Projekt Evropski teden mobilnosti 1.–4. r. Katja Rus, Eva Levstek 

Projekt Pešbus 1.–4. r. Katja Rus, Eva Levstek 

Sodelovanje med VVO in šolo    1. razredi Katja Rus 

Pomoč učencem s skotopičnim 

sindromom 

1.–9. r. Olga Černe 

 
 

PREDMETNIKI 
 

 

PREDMETNIK PRVE TRIADE  

PREDMET 

RAZRED 

1. 2. 3. 

T T T 

Slovenščina 6 7 7 

Matematika 4 4 5 

Angleščina  2 2 

Likovna umetnost 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 

Spoznavanje okolja 3 3 3 

Šport 3 3 3 
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Neobvezni izb. 

Predmet 

2   

Interesne dejavnosti 2 2 2 

Dod. in dop. pouk 1 1 1 

Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 6 6 6 

Tedensko ur pouka 20 21 22 

Tednov pouka 35 35 35 

 

PREDMETNIK DRUGE TRIADE 

PREDMET 

RAZRED 

4. 5. 6. 

T T T 

Slovenščina 5 5 5 

Matematika 5 4 4 

Angleščina 2 3 4 

Likovna umetnost 2 2 1 

Glasbena umetnost 1,5 1,5 1 

Družba 2 3  

Geografija   1 

Zgodovina   1 

Naravoslovje in tehnika 3 3  

Naravoslovje   2 

Tehnika in tehnologija   2 

Gospodinjstvo  1 1,5 

Šport 3 3 3 

Neobvezni izbirni predmet 1 ali 2 1 ali 2 1 ali 2 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 
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Interesne dejavnosti 2 2 2 

Dop. in dod. pouk 1 1 1 

Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 8 9 11 

Tedensko ur pouka 23,5 25,5 25,5 

Tednov pouka 35 35 35 

 

 

PREDMETNIK TRETJE TRIADE 

PREDMET 

RAZRED 

7. 8. 9. 

T T T 

Slovenščina 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 4 

Angleščina 4 3 3 

Likovna umetnost 1 1 1 

Glasbena umetnost 1 1 1 

Geografija 2 1,5 2 

Zgodovina 2 2 2 

Domovinska in državljanska 

kultura in etika 

1 1  

Fizika  2 2 

Kemija  2 2 

Biologija  1,5 2 

Naravoslovje 3   

Tehnika in tehnologija 1 1  

Šport 2 2 2 
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Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2 0/1 0/1 0/1 

Izbirni predmet 3 0/1 0/1 0/1 

Neobvezni izbirni predmet 2 2  

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 

Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 

Dop. in dod. pouk 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 

    

    

    

RAZRED 7. 8. 9. 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 14 16 14 

Tedensko ur pouka 28 28,5 28,5 

Tednov pouka 35 35 32 

 

 

Šolski zvonec 
Pouk se prične ob 7.30, z 0. uro, večina učencev prične pouk s 1. uro.  

 

 

 7.30–8.15 0. ura 

Šolski zvonec 

na razredni 

stopnji 

8.20–9.05 1. ura 

9.10–9.55 2. ura 

MALICA (9.55–10.15)  

10.15–11.00 3. ura 
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11.05–11.50 4. ura 

11.55–12.40 5. ura 

12.45–13.30 6. ura 

   

Šolski zvonec 

na predmetni 

stopnji 

7.30–8.15 0. ura 

8.20–9.05 1. ura 

9.10–9.55 2. ura 

10.00–10.45 3. ura 

MALICA (10.45–11.05)  

11.05–11.50 4. ura 

11.55–12.40 5. ura 

12.45–13.30 6. ura 

13.35–14.20 7. ura 

 

 

 

Šolski red 
 

Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje 
 Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka, to je ob  

8.10. Če imajo pouk ob 7.30, pridejo v šolo ob 7.20. V vetrolovu 

se preobujejo v šolske copate. Čevlje in ostalo garderobo 

pospravijo v garderobno omarico. Za omarico in ključ 

odgovarjajo sami. 
 

Pouk 
 Pouk je določen z urnikom, ki ga  poznamo vsi učenci in učitelji. 

 K uram pouka prihajajo točno. Vsak izostanek od pouka morajo 

starši pravočasno opravičiti. Po zvonjenju se učenci ne zadržujejo 

po hodnikih, straniščih ali drugih delih stavbe. 

 V primeru zamude se opravičijo in navedejo vzrok zamujanja. 

 Pri športu morajo imeti  primerno športno opremo. 

 

Domače naloge 

Domače naloge, če so opravljene odgovorno in natančno, dosežejo svoj 

namen v pridobljenem znanju. Žal zadnja leta opažamo, da vse več 

učencev prihaja v šolo brez opravljenih domačih nalog. 
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Že nekaj let posvečamo več pozornosti domačim nalogam in tudi v 

letošnjem šolskem letu bomo še intenzivneje spremljali delanje domačih 

nalog. 

 

Odmori 
 Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Če so 

tam učenci drugega oddelka, pred vrati mirno počakajo, da vsi 

odidejo iz učilnice. 

 Pripravijo šolske potrebščine za pouk. 

 Vsak zapusti svoj prostor urejen, za splošno urejenost          

učilnice pa sta odgovorna učitelj in reditelj. 
 

Malica 
 Ko zvonec označi začetek glavnega odmora, učenci odidejo v 

razred, kjer bodo imeli naslednjo uro pouk. Reditelji odidejo po 

malico in jo ob pomoči učitelja razdelijo učencem. 

 Prvih 10 minut odmora se učenci zadržujejo v razredu, da mirno 

in dostojno pojedo. 

 Vsak učenec je dolžan ločevati odpadke po navodilu za ločeno 

zbiranje odpadkov. 

 Po končani malici reditelji pospravijo in odnesejo ostanke v 

razdelilnico.  

 Pri malici učencev je prisoten učitelj, ki ima naslednjo uro pouk 

v oddelku. 

 

Naloge rediteljev 

 Pred pričetkom ure povedo učiteljem odsotnost učencev. 

 Po vsaki uri počistijo tablo in uredijo učilnico. 

 Prinašajo malico in odnašajo ostanke in pribor. 

 

Naloge dežurnih učencev 

Dežurstvo v času pouka je organizirano na matični šoli v šolski kuhinji, v 

pritličju ter 1. in 5. uro pri knjižnici in ga opravljajo učenci 6., 7., 8. in 9. 

razredov. Razpored za dežurstvo določijo razredniki.  

 

Naloge dežurnih učiteljev 

 Nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v 

straniščih, učilnicah, jedilnici, po končanem pouku pa tudi na 

šolskem dvorišču. 
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Vloga razrednika 

Razrednik skupaj z učenci skrbi za upoštevanje in dosledno izvajanje 

hišnega reda. 

 

Namerno povzročanje škode, kraja 

 Denarja in dragocenosti naj učenci ne nosijo v šolo. 

 Za svoje stvari odgovarjajo sami. 

 

Šolsko dvigalo 

 Šolsko dvigalo na stavbi C je namenjeno učencem s posebnimi 

potrebami. 

 Ostalim učencem je uporaba dvigala dovoljena le v izjemnih 

primerih z dovoljenjem učitelja ali drugega strokovnega delavca. 

 Tudi pritiskanje na gumb ob dvigalu je prepovedano, ker s tem 

onemogočamo normalno delovanje dvigala. 

 

Vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red so objavljeni na 

šolski spletni strani http://www.osribnica.si. 

PROTOKOL ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA ZA ZAŠČITO PRED ŠIRJENJEM COVID-19 PO MODELU 

»B« V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 OD 1. 9. 2021 DALJE 

V šoli si moramo vsi, ki jo obiskujemo, prizadevati, da bo šola varno 

okolje. Zato moramo dosledno spoštovati zapisane pogoje in upoštevati 

vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe. Le na ta način bo lahko 

pouk tudi v času epidemije potekal v šoli. 

1. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S 

SARS-CoV-2: 

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma 

obiskovalci. 

 Vse osebe, ki opravljajo delo v šoli, morajo za opravljanje dela 

izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj 

PCT), kar dokazujejo z dokazili. 

http://www.osribnica.si/
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 Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo 

v prostore šole in so starejše od 15 let, o čemer jih šola obvešča 

na vidnem mestu s pisnim obvestilom. Izpolnjevanje pogoja se 

preverja. Hitri antigenski test je veljaven 48 ur, PCR test 72 ur. 

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo 

učenca 1., 2. in 3.r. 

Nošenje zaščitnih mask je v prostorih šole obvezno, razen za : 

- učence od 1. do 5. razreda, ko so v matični učilnici, 

- učence z zdravniškim potrdilom, iz katerega izhaja, da otrok iz 

zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske, 

- govornike na dogodkih, če je zagotovljena medosebna razdalja    

vsaj 2 m, 

- učence pri pouku športa, 

- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih 

razlogov onemogočena. 

 Nošenje zaščitnih mask je obvezno tudi na odprtih javnih krajih 

ali prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 

najmanj 1,5m. 

Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda (ki niso cepljeni in niso 

preboleli Covid). 

 Testirajo se doma, enkrat tedensko, v nedeljo zvečer ali v 

ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši 

potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno 

celotnemu oddelku. 

 Testi so brezplačni, starši jih dobijo v katerikoli lekarni s Kartico 

obveznega zdravstvenega zavarovanja od ponedeljka, 30. 8.2021. 

 Učencu pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec. 

 Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbeno šolo. 

 Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje
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Drugi preventivni ukrepi 

 razkuževanje rok, 

 ohranjanje varnostne razdalje, 

 zračenje prostorov, 

 šola vodi evidenco prihodov zunanjih obiskovalcev šole. 

Vstop v stavbo C je za nezaposlene možen le ob predhodni najavi na 

telefon: 01 8350 400/426/404/406/408 in ob upoštevanju pogoja PCT. 

Vstop nezaposlenim v stavbe A in B v Ribnici in v obe podružnici ni 

dovoljen. 

Sestanki s starši, govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na 

daljavo ali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh pogojev in higienskih 

ukrepov (pogoj PCT, medosebna razdalja, maska).  

2. PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV  

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za 

učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez 

združevanja otrok). 

Glavni vhod v stavbo B je po novem zaradi gradbišča s Kolodvorske 

ulice. Vhod s strani športnega centra se uporablja samo za potrebe 

prehoda učencev v času pouka. 

Zaradi zagotavljanja zaščitnih ukrepov po priporočilu NIJZ učenci, ki 

niso vključeni v jutranje varstvo in ne prihajajo v šolo s šolskimi 

prevozi, vstopajo v šolske stavbe le 10 minut pred začetkom pouka 

oziroma po naslednjem razporedu: 

Ribnica: 

 Stavba A: 2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 3. razred: 

20 minut pred pričetkom pouka. 
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 Stavba B: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. B in 4. 

razred: 20 minut pred pričetkom pouka. 

 Stavba C: 15 min pred pričetkom pouka. Vhod skozi športni 

center ni dovoljen. 

 POŠ Sušje: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. in 

3.razred: 15 minut pred pričetkom pouka, 4. in 5. razred: 20 

minut pred pričetkom pouka. 

 POŠ Dolenja vas: 1. in 2. razred: 10 minut pred pričetkom 

pouka, 3., 4. in 5. razred: 20 minut pred pričetkom pouka. 

Šolski prevoz bo potekal kot prejšnja šolska leta, vozni red bo objavljen 

na spletni strani naknadno. Upoštevati je potrebno vsa higienska 

priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19: 

- šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov       

okužbe, 

- vstop na vozilo je možen le z zaščitno masko, 

- maska mora prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza, 

- pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke, 

- starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni 

prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po 

varnih šolskih poteh. 

Učenci vstopajo v šolske stavbe po označenih koridorjih, po šoli pa se 

gibljejo po označenih poteh z upoštevanjem varne razdalje. Pred 

vstopom v šolsko stavbo si je potrebno razkužiti roke. Vstopanje v šolske 

stavbe od 7.00 do 8. 20 nadzorujejo hišniki. 

3. JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV PRED 

POUKOM 

Na centralni šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razredov v 

pritličju stavbe B od 5.50 do začetka pouka, na obeh podružnicah pa od 

6.15 do začetka pouka oz. po potrebi staršev. 

Na stavbah A in B in obeh podružnicah je organizirano varstvo vozačev 

od 7.15 do 8. 15. Na stavbi C je varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Izvajala 
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ga bosta dva učitelja, ki bosta skrbela za izvajanje higienskih priporočil 

(vzdrževanje medosebne razdalje pri garderobnih omaricah). Učenci 5. 

razredov odidejo ob 7.45 v matične učilnice. 

Varstvo vozačev in jutranje varstvo se izvajata v skupinah učencev, v 

vnaprej določeni učilnici pod nadzorom učitelja. Med učenci različnih 

oddelkov se zagotavlja medosebna razdalja, učenci nosijo masko. 

4. PODALJŠANO BIVANJE (od 1. do 5. razreda) 

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Učenci 

bodo zapuščali skupino le ob določeni uri, ki jo bodo izbrali starši (14.20, 

15.10 ali ob 16. 00). Starši ne vstopajo v šolske stavbe, svojega otroka 

počakajo pred šolo. V primeru, da v 15 min. starši ne prevzamejo otroka, 

se otrok vrne v skupino OPB. Pred šolo nadzor nad odhodi učencev 

izvajajo dežurni učitelji. 

5. ŠOLSKA PREHRANA 

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske 

prehrane bodo potekale na ustaljen način. Na stavbi A in B (RS) kuharice 

malico prinesejo v učilnice, učenci 1. r malicajo po prvi šolski uri ob 9.05, 

ostali učenci od 2. do 4. r. pa po drugi šolski uri ob 9.55. Na stavbi C (PS 

in 5. razred) dežurni učenci prinesejo malico iz razdelilne kuhinje v 

matično učilnico za svoj razred. Malica je po tretji šolski uri ob 10.45. 

Učenci OPB na stavbi B imajo kosilo v učilnicah, učenci 1. razredov 

kosijo ob 11. 50. Učenci OPB iz stavbe A in učenci predmetne stopnje 

kosijo v šolski jedilnici po urniku in po pogojih, s katerimi zagotavljamo 

maksimalno možno število učencev v jedilnici. Učenci v šolsko jedilnico 

prihajajo in odhajajo z maskami, po označenem koridorju. Pred vstopom v 

jedilnico si obvezno razkužijo roke. Izvaja se dežurstvo dveh učiteljev v 

času od 12.45 do 14. ure. 

6. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA V ŠOLI 
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1. Od 1. do 9. razreda pouk poteka v matičnih učilnicah, pouk manjših 

učnih skupin v 8. in 9. razredu pa bo potekal še v dodatnih učilnicah 

(skupina 9.E – CK3, 9.F – C23, 8.F – C27, 8. G – C15). Učenci med 

odmori ne zapuščajo učilnice. 

2. Le v nekaterih primerih učenci zapustijo matično učilnico (manjše učne 

skupine, ŠPORT, TIT, GOS, KEM). Učenci zapustijo matično učilnico le 

pod nadzorom učitelja. Učitelji teh predmetov učence odpeljejo iz matične 

učilnice in pripeljejo nazaj. Pred vstopom v drugo učilnico si učenci 

obvezno razkužijo roke, učilnico pa je potrebno po odhodu vsake skupine 

prezračiti in razkužiti klopi, stole, kljuke ... 

Učenci pri pouku športa uporabljajo garderobe, ki se po vsaki skupini 

razkužijo. Pouk športa naj se v čim večji meri izvaja na prostem. V 

dvorani pouk športa poteka brez mešanja skupin učencev različnih 

oddelkov oz. se med njimi ohranja medosebna razdalja. 

3. Izvajajo se obvezni in neobvezni izbirni predmeti. 

Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se izvajajo v oblikovanih skupinah, 

do 14 učencev. V kolikor so v skupini učenci različnih oddelkov, učenci 

nosijo v učilnici masko in upoštevajo  medosebno razdaljo. V primeru, da 

je v skupini več kot 14 učencev, se izvaja predmet za vsako polovico 

skupine na 14 dni. 

4. Ob upoštevanju priporočil NIJZ se lahko izvajajo tudi dnevi 

dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi in plavalni tečaj. Izvedba in 

organizacija vseh teh dejavnosti se natančno opredeli pred izvedbo glede 

na trenutno epidemiološko situacijo. Dnevi dejavnosti se praviloma 

izvajajo v šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru. 

5. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v 

okviru istega razreda. 

6. Dodatna strokovna pomoč učencem in individualna in skupinska 

učna pomoč učencem se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov 

za preprečevanje širjenja okužb za učence iz istega razreda, če se le da iz 

istega oddelka. 
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7. Pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne 

mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja od 1,5 do 

2 metra. 

8. Delovanje šolske knjižnice poteka tako, da se upošteva higienske 

ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. 

9. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med 

seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno 

razkužijo. V prvi triadi to naredi učitelj/ica. 

10. Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se 

obvesti starše in se ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji). 

Pripravljeni smo na novo šolsko leto 2021/2022 

 

Šolsko leto traja:      od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022 

Začetek pouka:  sreda, 1. september 2021 

Zadnji dan pouka: sreda, 15. junij 2022 za 9. razred; 

petek, 24. junij 2022 za ostale razrede 

Ocenjevalna obdobja po obveznem predmetniku: 

Ocenjevalna obdobja:    
 

I. od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022   

II. od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022  (9. razred: do 15. 6. 2022)  

Ocenjevalne konference učiteljskega zbora: 

I. ocenjevalna konferenca:  26. in 27. januar 

II. ocenjevalna konferenca:   9. junij za 9. razred 

 20. in 21. junij za ostale razrede 

Prazniki in pouka prosti dnevi:      
31. oktober   - dan reformacije 

01. november   - dan spomina na mrtve 

25. december   - božič 

26. december   - dan samostojnosti in enotnosti  

01. januar   - novo leto 

02. januar   - novo leto 
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07.februar   - pouka prost dan 

08. februar   - kulturni praznik  

18. april                  - velikonočni ponedeljek 

27. april    - dan upora proti okupatorju 

01. maj    - praznik dela 

02. maj    - praznik dela 

15. junij   - razdelitev spričeval za učence 9. razredov 

24. junij - proslava pred dnevom državnosti, 

razdelitev spričeval za učence od 1. do 

8. razreda 

Šolske počitnice: 

- jesenske od 25.10. do 1. 11. 2021 

- novoletne od 25.12. do 2. 1.2022 

- zimske  od 21.02. do 25.02. 2022 

- prvomajske od 27.04. do 2.05.2022 

- poletne               od 25.06. do 31.08.2022 

Nacionalni preizkus znanja iz slovenskega jezika, matematike in 3. 

predmeta za učence 9. razreda: 

 objava 3. predmeta:   1. september 2021 

 redni rok: slovenščina  4. maj 2022 

matematika  6. maj 2022 

3. predmet (TIT)  10. maj 2022 

 

Nacionalni preizkus znanja iz slovenskega jezika, matematike in 

angleščine za učence 6. razreda: 

 slovenščina  4. maj 2022 

 matematika  6. maj 2022 

 angleščina  10. maj 2022 

Popravni, razredni in predmetni izpiti:  

- junijski rok: od 16. 06. do vključno 29. 06. 2022 za učence 

9. razreda 

od 27. 06. do 08. 07. 2022 za učence od 1. do 8.    

razreda 

- avgustovski rok: od 18. do vključno 31. 08. 2022 za učence od 1. 

do 9. razreda 

Proslave in prireditve: 

- 23. 12. 2021 – obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti in bož.-

novoletna prireditev 

-4. 2. 2022 – obeležitev kulturnega praznika  
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- 14. 6. 2022 valeta (razglasitev levstikovcev in vpisov v Zlato knjigo in 

Knjigo dosežkov) 

- 24. 6. 2022 – zaključek pouka za učence 1.–8. razreda in obeležitev 

dneva državnosti
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Organizacija šole in šolski okoliš 
 

Šola je organizirana kot matična šola z dvema podružnicama. Na matični 

šoli poteka vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do 9. razreda 

osnovne šole. Učenci podružnic po končanem 5. razredu nadaljujejo s 

šolanjem na matični šoli.  

 

ŠOLSKI OKOLIŠ celotne šole obsega naselja:  

 

Blate, Breg, Breže, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas, 

Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gorenje Podpoljane, 

Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača, 

Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, 

Lipovec, Makoše, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, 

Sajevec, Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, 

Zadolje, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žlebič, Žukovo.  

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 

 

V času poteka vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzema 

odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih 

površinah, a pod pogojem, da se učenci ravnajo v skladu s pravili šolskega 

reda. 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Na matični šoli se 

začne ob 5.50, na podružnični šoli v Dolenji vasi ob 5.50, na podružnični 

šoli v Sušju ob 6.15. 

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda na 

matični šoli in na podružnicah. Delo v podaljšanem bivanju poteka po 

končanem pouku do 16.00. 

Učenci v organizirani obliki s strokovnim vodenjem učiteljev opravijo 

domače učenje v šoli: napišejo naloge in izdelajo različne izdelke, se 

učijo, se sprehodijo in igrajo na svežem zraku ter razgibajo v telovadnici. 

V drugih sestavinah programa, kot so kosilo, prosti čas, rekreativni čas, 

delo po interesih, igra imajo učenci neizmerne možnosti, da z aktivnim 

sodelovanjem in učenjem pridobivajo vrsto znanj in spoznanj za 
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oblikovanje higienskih, kulturnih, socialnih navad in spodbud za 

prijaznejše medsebojne odnose, za zdravo preživljanje prostega časa in 

odgovornejše opravljanje svojih dolžnosti.  

Učenci zapustijo skupino le ob določeni uri, ki jo izberejo starši (14.20, 

15.10 ali ob 16.00). Starši ne vstopajo v šolske stavbe, svojega otroka 

počakajo pred šolo. 

 

Interesne dejavnosti 
 
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih 

dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. 

Na začetku šolskega leta določimo glede na kadrovske in materialne 

možnosti program in urnik posameznih dejavnosti z izvajalci. Razredniki 

seznanijo učence z možnostmi in programi, na prvem roditeljskem 

sestanku pa prejmejo vse informacije tudi starši.  

 

Prevozi učencev in varstvo vozačev 
 

Za prevoze bomo poskrbeli v skladu z zakonodajo in z dogovorom o 

izvajanju prevozov z ustanoviteljem šole – Občino Ribnica. 

Vozni red je prilagojen zahtevam osnovne šole, vključen je v letni delovni 

načrt in posredovan učencem. 

 

Za vse relacije je izdelan vozni red prihodov 

in odhodov avtobusov oz. kombijev. Z 

voznim redom so učenci seznanjeni na 

začetku šolskega leta, objavljen je na naši 

spletni strani, obešen pa je tudi na oglasni 

tabli v stavbi C. 

Prevozi učencev so organizirani tako, da so 

usklajeni z urnikom začetka in konca pouka. 

Pred šolo je urejeno postajališče, kjer vozači 

lahko varno počakajo na prevoz.  

 

Za učence – vozače 1.–4. r. je organizirano 

varstvo vozačev v stavbi B, za učence 5.–9. r. 

pa v stavbi C.  
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VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 
SMER ZAČETNA 

POSTAJA 

START IZPRED 

ŠOLE 

PREVOZN

IK 

Grčarice–Rakitnica–

Dolenja vas–Prigorica–

Nemška vas–Ribnica 

6.55, 7.40 13.10, 14.00  

NOMAGO 

d. o. o. 

 

 

 

 

FINSON 

Rakitnica–Ribnica 7.05, 7.45 13.10, 14.00 

Dolenja vas (šola)–

Prigorica–Nemška vas–

Ribnica 

7.10, 7.50 13.10, 14.00 

Žlebič–Breže–Jurjevica–

Sušje–Grič–Breg–

Ribnica 

6.48, 7.23 13.10, 14.00 

Dolenji Lazi–Breg–Grič-

Breg–Ribnica 

7.09, 8.05 13.10, 14.00 

Grič–Breg–Ribnica 7.11, 7.39,7.47 13.10, 12.50 (do 

PETROLA), 14.00 

 

Dane–Bukovica–Ribnica 7.07, 7.43 13.10, 14.00  

RETA-

PREVOZI 

 

Sajevec–Ribnica  6.55, 7.55, 8.05 12.50, 13.00, 14.10 

Kot–Ribnica 7.25  

Bukovica–Ribnica   7.10, 7.46 13.10, 14.00 

Dolenje Podpoljane–Vrh 

pri Poljanah–Vel. 

Poljane–Gor. Lazi–

Žlebič–Sušje–Ribnica 

6.30, 7.25 13.05, 14.00  

PUCER 

Otavice–Ribnica 7.05 13.35, 14.00  

ŠOLSKI 

KOMBI 
Lipovec–Prigorica–

Dolenja vas 

6.50, 7.30 13.45 (Ribnica-

Lipovec) 

Lipovec–Prigorica–

Dolenja vas 

7.40 13.00 

Blate–Dolenja vas 8.00 12.50 

Prigorica–Dolenja vas 7.50 12.50 

DODATNI PREVOZI 

(le za učence, ki imajo pouk 7. šolsko uro) 

 DAN   

 PON- PET 14.25 ŠOLSKI 

KOMBI 

Za šolske prevoze veljajo naslednja higienska priporočila za izvajanje 

zaščitnih ukrepov pred COVID-19: 
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šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov akutne 

okužbe dihal, vstop na vozilo je možen le z obrazno masko, maska mora 

prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza, pred vstopom v 

vozilo in ob izstopu si razkužijo roke, starše učencev se naproša, da v 

največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo in domov 

oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh, največ 10 min 

pred začetkom pouka. 

 

Stiki med starši in šolo 
 

Namen obiskov staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali 

posamično organiziranih razgovorih je, da se medsebojno obveščamo o 

delu in uspehih učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se 

moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si 

redne stike želimo starši in učitelji. Prepričani smo, da boste starši najmanj 

enkrat mesečno prišli na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim 

učiteljem. V primeru, da vas na razgovor povabimo pisno ali ustno po 

telefonu, pa upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem 

času. 

Govorilna ura je za predmetno stopnjo in za razredno stopnjo na 

matični šoli praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu, na obeh 

podružnicah pa vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri. 

 

Matična šola – 2. ponedeljek Podružnici – 2. torek 

11. oktober 

8.  november 

13. december 

10. januar    

14. februar    

14. marec 

11. april 

9.  maj 

6.  junij    

12. oktober 

9. november 

14. december 

11. januar 

15.  februar 

15. marec 

12. april 

10. maj 

7.  junij 

 

Dopoldanska govorilna  

Popoldanska govorilna ura je praviloma vsakič ob 17. uri. V istem tednu, 

kot je popoldanska govorilna ura, ima učitelj tudi govorilno uro v 

dopoldanskem času, glede na njegov  urnik. 
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Če je v mesecu roditeljski sestanek, govorilne ure ne odpadejo, ampak so 

praviloma na dan roditeljskega sestanka. 
 

Roditeljski sestanki 
Razrednik ima v šolskem letu najmanj tri roditeljske sestanke, prvega v 

začetku septembra, drugega v februarju, po zaključku konferenčnega 

obdobja.  

Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se otrok obnaša in kaj dela v 

šoli. Zato smo se odločili, da bodo razredniki obveščali starše tudi 

samoiniciativno in jih zaprosili za njihovo organizirano sodelovanje. 

Od 1. 9. 2021 govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo ali 

v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov (medosebna 

razdalja, maska).  

Predavanja za starše 

 

Zaradi nepredvidljive epidemiološke situacije bomo predavanja za starše 

planirali naknadno. 

 

Šolska prehrana 
 

Šolska kuhinja pripravlja za vse učence malico, kosila naročnikom po 

prijavah, za učence razredne stopnje pa v šoli nudimo tudi zajtrk in 

popoldansko malico. 

 

V primeru bolezni ali drugega opravičljivega vzroka lahko učenci ali 

starši odjavite prehrano v računovodstvo na tel. 01 8350-410 ali 

najpozneje do 8. ure zjutraj pošljete pisno odjavo obroka preko e-pošte na 

naslov osribnica.prehrana@guest.arnes.si. Posamezni obrok je 

pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni dan do 8. ure zjutraj. 

Ponovno prijavo sporočite na isto številko oz. e-poštni naslov najkasneje 

do 8.00 in velja za tekoči dan. Dneve odsotnosti upoštevamo pri znesku v 

naslednjem mesecu.  

Prehrano plačujejo starši po položnicah, trajniku ali e-računu. 

Učenec/ka, ki ni redno prijavljen/a na kosilo, se lahko naroči na kosilo 

tudi dnevno. Učenec/ka pride do 8.20 zjutraj po kupon v računovodstvo 

šole (predmetna stopnja) ali v šolsko kuhinjo (razredna stopnja), podpiše 

prevzem kupona za kosilo, kosilo pa se nato plača preko položnice. 

mailto:osribnica.prehrana@guest.arnes.si


39 

Možen je prevzem več kuponov hkrati, a se na kupone zapiše datume 

prevzema kosil. 

 

 

Čas malice: 

- po prvi šolski uri – 1. razredi              

- po drugi šolski uri – razredna stopnja              

- po tretji šolski uri – predmetna stopnja 

 

Čas kosila: od 11.00 do 14.00 

 

Subvencionirana šolska prehrana 

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic 

iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave 

podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom 

poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 

2021/2022 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije 

malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali 

uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem 

mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji.  

Starši, ki imajo prehrano subvencionirano, morajo obroke prav tako 

obvezno odjaviti. V nasprotnem primeru se cene obrokov zaračunajo, 

ne glede na subvencijo. 

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne 

odštevajo in se morajo plačati v polni ceni. 
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Šolska svetovalna služba 
 

V šolski svetovalni službi delujejo psihologinja, socialna pedagoginja 

in pedagoginja. 

Kadar se učenci znajdejo v težavah, 

prihajajo v spore s sošolci, z učitelji, imajo 

težave doma ali sami s seboj, niso kos 

učenju oz. se čutijo manj uspešni, se težje 

izražajo in berejo, lahko poiščejo pomoč pri 

delavkah šolske svetovalne službe. Ob 

svojem delu, ki je predvsem individualno, 

pa organizirajo tudi skupinske oblike dela. 

 

Močan vpliv na obnašanje in delo 

učencev imajo starši. Oni so tisti, ki z 

otrokom prebijejo največ časa, ga oblačijo 

in hranijo, ga imajo radi, delijo z njim 

vesele in žalostne trenutke. Tudi oni se 

znajdejo v trenutkih, ko ne vedo, kako 

ukrepati, kaj storiti, da bo dobro za otroka 

in šolo, za družino, sosede in za sošolce. Pri 

odločitvi vam bo v veliko pomoč razgovor 

s svetovalnimi delavkami. Pravočasno vas 

bosta opozorili na odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih vašega 

otroka in svetovali ukrepe, ki naj bi jih opravili.  

 

Zelo težavna je odločitev o poklicni usmeritvi. Aktivnosti v poklicnem 

usmerjanju pričenjamo že v 8. razredu, intenzivno pa se nadaljujejo s 

posvetovanji z učenci in starši v 9. razredu. Ne pozabljamo pa tudi tistih, 

ki končajo osnovnošolsko obveznost v nižjih razredih. Kam v nadaljnje 

šolanje? Psihologinja in socialna pedagoginja svetujeta vsem učencem, 

kam in kako do šole, v katero si želijo in za katero imajo dovolj 

sposobnosti in spretnosti. 
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Šolska knjižnica 
 
Knjižnica OŠ Ribnica je sodobno informacijsko središče šole, vir 

kataloško urejenega znanja in zakladnica svetovne ustvarjalnosti. S 

svojimi izobraževalnimi programi dopolnjuje pouk in plemeniti dogajanje 

na šoli in v okolju. V njenem okviru deluje učbeniški sklad, iz katerega si 

učbenike izposodi večina učencev. 

 

Knjižnica je:  

 

 vstopna točka v nove svetove, 

 kotiček ljubezni do knjig, 

 hram učenosti, 

 najdišče sistematsko urejenih informacij, 

 prizorišče vzgoje dobrih bralcev in negovanja bralne 

kulture, 

 spodbujevalka 

vseživljenjskega 

učenja, 

 informacijska 

opismenjevalka, 

 prostor sobivanja 

razmišljujočih, 

navdihov, 

izmenjave zamisli 

in neusahljive 

ustvarjalnosti, 

 izposojevalnica 

leposlovnih in 

poučnih knjig, 

priročnikov, 

strokovne 

literature, domačih 

in tujih revij ter zgoščenk. 

 

Knjižnica je odprta vsak dan pred poukom (od 7.00 do 8.15) in po pouku 

(od 11.50 do 14.00). 

 



42 

Šola v naravi 
 

Šola v naravi je posebna oblika dela, ki poleg učno-vzgojnih znanj razvija 

socialno prilagodljivost, družabnost, medsebojno spoznavanje, 

spoštovanje … 

Organizirali jo bomo za učence 3., 6. in 8. razreda.  

 

 

Razred 

 

Vsebina 

 

Čas 

 

Kraj 

 

3. 

 

Tridnevni tabor 

od 20. 6. do 22. 6. 

2022 in od  22. 6. do 

24. 6. 2022 

 

CŠOD dom 

Fara 

5.  Poletna šola s 

tečajem plavanja  

13. 9. do 17. 9. 2021 

 

Ankaran 

6.  Poletna šola s 

tečajem plavanja  

4. 10. do 8. 10. 2021 

odpovedana 

Ankaran 

 

6. 

Zimska šola s 

tečajem smučanja 

od 7. 3. do 11. 3. 2022  

 

Krvavec 

 

 

7. 

Zimska šola s 

tečajem smučanja 

od 13. 12. do 17. 12. 

2021 

Krvavec 

 

8. 

 

Naravoslovni tabor 

od 4. 4. do 8. 4. 2022 

in od 11. 4. do 15. 4. 

2022 

 

CŠOD dom 

Planica 

 

Usposabljanja učencev 

 
Izvedli bomo 20-urni plavalni tečaj za učence tretjih razredov. Poleg tega 

bomo izvedli še naslednje dejavnosti: 

 

PROGRAM RAZRED TRAJANJE 

ČAS 

LOKACIJA IZVAJALEC 

Plavalni tečaj 

 

3. 20-urni tečaj bazen v športnem 

centru 

učiteljice razredničarke 

in učitelji športne 
vzgoje 

Plavalni tečaj 

 

neplavalci 

6. razred 

15-urni tečaj bazen v športnem 

centru 

učitelji športne vzgoje 
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VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE 
 

V Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica za naše otroke izvajajo: 

PREVENTIVNI ZOBOZDRAVSTVENI PROGRAM 

Sistematski preventivni pregledi se izvajajo pri otrocih od 1. do 9. razreda. 

Organizirana je tudi zdravstvena vzgoja v obliki predavanj, s 

preventivnimi temami, prilagojenimi starosti otrok (nega zob in ustne 

votline, zdrava prehrana za moje zobe, uporaba zobne nitke, obzobne 

bolezni). 

Sodelujemo tudi v projektu Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, 

ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenije. 

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI in VZGOJA ZA 

ZDRAVJE 

1. razred: Sistematski pregled 

Zdravstvena vzgoja: Zdrave navade 

2. razred: 

Zdravstvena vzgoja: Osebna higiena 

3. razred: Sistematski pregled 

Zdravstvena vzgoja: Dejavno preživljanje prostega časa in dobra drža 

4. razred: 

Zdravstvena vzgoja: Preprečevanje poškodb 

5. razred: 

Zdravstvena vzgoja: Zasvojenost 

6. razred: Sistematski pregled 

Zdravstvena vzgoja: Odraščanje 

7. razred: 

Zdravstvena vzgoja: Pozitivna samopodoba in stres 

8. razred: Sistematski pregled 

Zdravstvena vzgoja: Medosebni odnosi 

9. razred: 

Zdravstvena vzgoja: Vzgoja za zdravo spolnost 

 

Plavalni tečaj 

 

neplavalci 

7., 8. in 9. 

razred 

15-urni tečaj bazen v športnem 

centru 

učitelji športne vzgoje 

Kolesarski izpit 5. po delovnem 

programu 

šole 

v šoli in na 

terenu 

učiteljice 

razredničarke, policisti 



44 

Preventiva na področju prometne varnosti 
 

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 

Policijsko postajo Ribnica izvajamo: 

 Varna pot v šolo – praktični prikaz in ogled varnih poti v šolo za 

učence 1., 2. in 3. razreda. 

 Priprava učencev na kolesarski izpit – pregled izpravnosti koles, 

varovanje izpitne proge. 

 Bodi preViden – akcija nošenja kresničk za starejše občane. 

 Policija izvede pregled voznika, avtobusa ali kombija pred  

odhodom učencev na dan dejavnosti. 

Prvo- in drugošolci morajo obvezno nositi rumene rutice, ki so znak 

začetnikov v prometu. Spodbujali bomo starše in učence, da bodo  

prihajali v šolo peš. 

 

Dodatna strokovna pomoč za učence 
 

Nekateri učenci poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago 

snovi in večjo pomoč učitelja. Taki učenci imajo možnost vključitve v 

dopolnilni pouk, v skupinsko ali individualno obliko pomoči. 

 

Starši lahko zaprosijo za dodatne ure pomoči za svojega otroka, če je 

dolgotrajno bolan, težko razume učno snov in potrebuje dodatno razlago, 

ima težave samo na določenem področju učenja, je slep ali slaboviden, 

gluh ali naglušen ali ima govorno-jezikovne motnje. 

 

Za informacije in pomoč glede postopkov usmerjanja za otroke s 

posebnimi potrebami se lahko pogovorite s šolsko psihologinjo. 

 

Na naši šoli pomoč izvajajo: 

Olga Černe, Nataša Andromako Šilc, Irena Nadler Starc, Staša Ivanec, 

Nena Weithauser-Plesničar, Katja Rus, Živa Rigler, Uršula Jaklič Žagar, 

Mirjana Lipej in Helena Bartol Rus ter učitelji razredne in predmetne 

stopnje.                                                                   
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Opravičevanje odsotnosti 

 
Starši morajo najkasneje v petih delovnih dnevih po izostanku učenca 

razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih delovnih dneh po 

prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno 

opravičilo razredniku.  

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri 

določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši 

predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je 

prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo 

njegovega zdravja. 

 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
 
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci  je v osnovno šolo 

prinesel bolj sistematičen pristop v odkrivanju in delu z nadarjenimi 

učenci. 

Učence za postopek ugotavljanja nadarjenosti predlagajo učitelji in šolska 

svetovalna služba, in sicer na koncu 3. razreda. Starši so s predlogom 

seznanjeni v 4. razredu. V 5. ali 6. razredu pa s tem, če je bila nadarjenost 

njihovega otroka potrjena. Postopki za ugotavljanje nadarjenosti so 

določeni s strani države – ocenjevalne lestvice, preizkusi ustvarjalnega 

mišljenja in splošnih sposobnosti. Če otrok na enem izmed področij 

izkaže svoj talent ali nadarjenost, se v soglasju s starši vključi v dodatni 

pouk na področju, kjer je izkazal svojo nadarjenost. Evidentirani 

(predlagani) učenci se imajo v 8. razredu možnost vključiti v klub za 

razmišljanje, kjer delo poteka na malo drugačen način (odkrivanje 

problematike družbenega življenja in narave, problemsko učenje, 

samospoznavanje …). 

Potrjena nadarjenost je tudi eden 

izmed pogojev za vlogo za Zoisovo 

štipendijo (štipendija za nadarjene 

učence). 

V različne oblike dela z nadarjenimi 

učenci so vključeni psihologinja 

Nena Weithauser–Plesničar in učitelji 

Milka Jamnik, Jana Asič, Lea Urh, 

Aida Kreštić in Sara Samsa Centa. 
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POHVALE IN PRIZNANJA 

 
Želimo, da bi se učenci čim bolj potrudili pri učenju, delu in upoštevanju 

šolskega reda ter s tem pripomogli k prijetnemu bivanju vseh.   

 

Ob koncu šolskega leta jih zato še posebej nagradimo za uspešno delo pri 

učenju, sodelovanju pri interesnih dejavnostih, pri delu v oddelčni 

skupnosti in še kje. 
 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

- prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih 

dejavnostih in drugih dejavnostih šole,  

- bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim 

šolskim letom, 

- doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih 

učencev z različnih področij znanja in delovanja, 

- posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti 

učencev ali skupnosti učencev šole, 

- nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

- aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti 

in prireditev, pomembnih za delo šole. 

 

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. 

 

Priznanja se podeljujejo za: 

- vidne rezultate na srečanjih učencev in tekmovanjih, ki so 

organizirana za območje celotne države,  

- večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem 

delu, 

- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri 

interesnih in drugih dejavnostih, 

- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev 

šole ali šolskem parlamentu. 

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Predloge za 

nagrade oblikujeta razrednik in razredna skupnost, o njih pa odloča 

učiteljski zbor na pedagoški konferenci. Praviloma so nagrade knjige ali 
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pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugi dejavnosti 

šole. 

Ravnatelj/-ica na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta razglasi 

učence, ki so dosegli v vseh letih šolanja odličen uspeh oziroma kriterije 

za vpis v Zlato knjigo, in jim podeli naziv odličnjak – levstikovec. 

Kriteriji: 

- Od šolskega leta 2014/15 velja, da mora biti za posamezni razred 

doseženo povprečje vseh zaključenih ocen v spričevalu vsaj 4, 7 

(brez zaokroževanja). 

 

Učenci so zapisani v Zlato knjigo ribniških odličnjakov. 

 

Na isti prireditvi ravnatelj/-ica razglasi tudi učence, ki so dosegli izjemne 

dosežke na kateremkoli področju svojega udejstvovanja (prva mesta ali 

zlata priznanja na državnem nivoju). Učenci so zapisani v Knjigo 

dosežkov ribniških učencev. 
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