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Drage učenke in učenci, spoštovani starši,  
    sodelavke in sodelavci.

 Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

Začenja se nova zgodba, za nekatere prvič, za večino ena od devetih zgodb in za nekatere zadnjič.
Ponovno bomo združili moči, znanje in energijo, da bomo potovali skozi šolsko leto 2017/18 uspešno, 
zadovoljno in v medsebojnem spoštovanju. Iskali bomo priložnosti, se spoprijemali z izzivi in skupaj 

potovali k cilju, ki ga imamo: biti ob koncu spretnejši, opremljeni z novimi znanji, bogatejši z novimi 
izkušnjami, zaradi katerih bomo skupaj rastli. 

In kaj nam prinaša novo šolsko leto?
Posebnih novosti v programih ni. Bo pa šolsko leto obarvano slavnostno, saj bo matična šola v mesecu 
marcu praznovala 60 let obstoja. Seveda se bomo to potrudili skozi vse šolsko leto obeležiti na dostojen 
način z različnimi dejavnostmi. Ob podružnični šoli bomo postavili fitnes na prostem, za katerega upamo, da 
bo v največji meri služil vsem krajanom, obnovljena so tudi otroška igrala. 

Trudili se bomo, da bo naše delo strokovno, raznovrstno in da bomo učenkam in učencem omogočili 
spoznavanje različnih področij izobraževanja in dela in jih tudi na različnih področjih vodili k razvijanju 
njihovih sposobnosti. Znanje brez sposobnosti razumevanja človeških vrednot, solidarnosti in sočutja 
je premalo, zato bomo svojo energijo vlagali tudi v vzgojo za odgovorno odraščanje mladine, ki nam je 
zaupana. Pri tem pa seveda ne gre brez dobrega sodelovanja s starši. Iskreno si želimo medsebojnega 
zaupanja in skupnega iskanja najboljših rešitev, ko bo to potrebno.

V obvestilih o delu, ki so pred vami, so predstavljeni najpomembnejši dosežki preteklega leta, na katere 
smo izjemno ponosni. V drugem delu pa so zajete pomembne informacije o šolskem koledarju, kadrovski 
zasedbi, pomembnih načrtovanih dejavnostih, šolskih prevozih, pravila šolskega reda in še vrsta drugih 
pomembnih informacij. Upamo, da boste v tej publikaciji našli številne koristne informacije.
Naj bo šolsko leto za vse uspešno in zadovoljno, naj bo leto uresničenih priložnosti.
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Organizacijska shema zavoda
Osnovna šola Ljudski vrt

Župančičeva 10, 2250 Ptuj
TEL./FAKS: (2) 780 04 70, 780 04 71

E-POŠTA:
o-ljvrtptuj.mb@guest.arnes.si

28 oddelkov + 7,36 oddelkov OPB (690 učencev)

enoizmenski pouk

9 oddelkov + 2,00 OPB (157 učencev)

enoizmenski pouk

Podružnica Grajena
Grajena 60, 2250 Ptuj

TEL./FAKS: (2) 754 40 30, 754 40 31
E-POŠTA:  

grajena.osmblv@guest.arnes.si

SVET STARŠEV
(28 članov)

pomočnici ravnateljice

oddelčni učiteljski zbor
razrednik

vodja podružnice

oddelčni učiteljski zbor
razrednik

SVET STARŠEV
(9 članov)

SVET zavoda
(11 članov)

3 predstavniki ustanovitelja
5 predstavnikov delavcev šole

3 predstavniki staršev

Ravnateljica
Kolegij

učiteljski zbor

strokovni aktivi

Organi upravljanja in strokovni organi šole

USTANOVITELJ: MO Ptuj
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•  Anželova ulica
•  Arbajterjeva ulica
•  Bevkova ulica
•  Cesta 8. avgusta
•  Flegeričeva ulica
•  Frankovičeva ulica
•  Frasova ulica
•  Gomilškova ulica
•  Hercegova ulica
•  Kajuhova ulica
•  Kariževa ulica
•  Kicar
•  Kraigherjeva ulica
•  Krambergerjeva pot
•  Kratka ulica

•  Kokolova ulica
•  Langusova ulica
•  Levstikova pot
•  Ljudski vrt
•  Meglova pot
•  Mestni Vrh od št. 1 do 17
•  Murščeva ulica
•  Na jasi
•  Natašina po
•  Nova vas pri Ptuju
•  Obrtniška ulica
•  Osterčeva ulica
•  Pacinje
•  Peršonova ulica
•  Podvinci

•  Potrčeva cesta  
(neparne številke od  
št. 31 naprej, parne številke  
od št. 40 naprej)

•  Prečna pot
•  Rabelčja vas
•  Rimska ploščad št. 24 in 25
•  Slovenskogoriška cesta
•  Spodnji Velovlek
•  Svržnjakova ulica
•  Švajgerjeva ulica
•  Trubarjeva ulica
•  Ulica Anice Kaučevič
•  Ulica Anice Kolarič
•  Ulica Avgusta Hlupiča

•  Ulica Jožefe Lackove
•  Ulica Lackove čete
•  Ulica Stanka Brenčiča
•  Ulica 5. prekomorske  

od št. 1 do 9
•  Ulica 25. maja 

parne številke ter št. 1 in 1/a
•  Vodova ulica
•  Zechnerjeva ulica
•  Zoisova pot
•  Žabjak
•  Žgečeva ulica
•  Župančičeva ulica.

SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ 
OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič

• naselje Grajena • naselje Grajenščak • naselje Mestni Vrh številki 74 in 74 a ter od številke 76 do 122 • naselje Krčevina pri Vurberku. 

Gravitacijsko območje OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10, 2250 Ptuj, tel.: 02/ 780 04 70

Gravitacijsko območje podružnice Grajena, Grajena 60, 2250 Ptuj, tel.: 02/ 754 40 30
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 * Tajda Bratec                                          

 * Gaja Vuk

 * Niko Kekec                                              

 * Vida Glatz                   

 * Vita Kovačec                                           

 * Anže Golob

 * Minea Malek                                            

 * Julija Judar

 * Jana Repič                                              

 * Jure Kramberger

 * Miha Sternad                                           

 * Lea Lah

 * Gal Zmazek                                             

 * Vito Levstik

 * Ajda Kolarič                                             

 * Rebeka Prelog

 * Kaja Petrovič                                         

 * Kaja Tomasino

 * Laura Simonič                                       

 * Zala Veselič

PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV
v šolskem letu 2016/2017 na matični šoli
Zlati odličnjaki
V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali 20 devetošolcev. Skupaj z njimi smo se veselili 
njihovih uspehov na različnih področjih, saj so šolo uspešno zastopali na številnih tekmovanjih izven šole. 

Zlati odličnjaki

Vsem še enkrat iskreno čestitamo  
in jim želimo veliko uspeha na njihovi poti.
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NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI 
na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih

SLADKORNA BOLEZEN:
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
znanja o sladkorni bolezni je prejela:

 * Gaja Vuk, 9. b

Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja 
o sladkorni bolezni sta prejeli:

 * Vida Glatz, 9. c
 * Manja Dokl, 8. a

Mentorica: Jožica Lešnik

SLOVENŠČINA:
Srebrno Cankarjevo priznanje je prejela:

 * Zala Veselič, 9. c

Zlato Cankarjevo priznanje so prejele:
 * Iva Vidovič, 8. a
 * Manja Dokl, 8. a
 * Vida Glatz, 9. c

Mentorica: Tamara Završnik

ZLATI BRALCI V ŠOLSKEM LETU 
2016/2017 SO:

 * Vito Levstik, 9. c 
 * Vida Glatz, 9. c
 * Vita Kovačec, 9. a
 * Gaja Vuk, 9. b
 * Rebeka Prelog, 9. c 
 * Kaja Tomasino, 9. c 
 * Zala Senčar, 9. c

Mentorica: Edita Čelofiga

TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 2016/17:
Zlato Proteusovo priznanje so prejele:

 * Pia Kramberger, 8. c
 * Gaja Plohl, 8. c
 * Vida Glatz, 9. c

Srebrno Proteusovo priznanje so prejeli:
 * Gaja Vuk, 9. b
 * Vita Kovačec, 9. a
 * Manja Dokl, 8. a
 * Tajda Bratec, 9. a 
 * Matija Berden Strelec, 8. c
 * Maja Leskovar, 8. c

Mentorica: Andreja Matjašič

ANGLEŠČINA:
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 
angleščine sta osvojili:

 * Eva Zala Majcenovič
 * Zala Veselič

Miha Satler in Kaja Petrovič sta prejela posebno 
priznanje za sodelovanje na mednarodni MUN 
konferenci, ki je potekala v angleščini.
Mentorica: Nataša Kalinič

NEMŠČINA:
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju je 
prejela:

 * Tajda Bratec, 9. a
Mentor: Luka Žižek

ZGODOVINA:
Srebrno priznanje v znanju iz zgodovine so osvojili:

 * Manja Dokl, 8. a
 * Pia Kramberger, 8. c
 * Matija Berden Strelec, 8. c
 * Tajda Bratec, 9. a
 * Zala Veselič, 9. c

Zlato priznanje v znanju iz zgodovine sta osvojili:
 * Gaja Vuk, 9. a
 * Vida Glatz, 9. c

Mentorica: Milena Krajnc

GEOGRAFIJA:
Zlato priznanje iz znanja geografije sta prejeli:

 * Pia Kramberger, 8. c
 * Vida Glatz, 9. c

Mentorica: Martina Prejac

MATEMATIKA:
 * Srebrno Vegovo priznanje so prejeli:
 * Sandro Čeh, 6. b; mentorica: Majda Švagan
 * Ana Vidovič, 6. b; mentorica: Majda Švagan
 * Klemen Mlakar, 7. a; mentorica: Jasmina Žel
 * Gregor Kolarič, 8. b; mentorica: Jasmina Žel
 * Nina Krajnc, 8. b; mentorica: Majda Švagan
 * Miha Sternad, 9. a; mentorica: Majda Švagan
 * Gaja Vuk, 9. b; mentorica Saša Orlač
 * Vida Glatz, 9. c; mentor: Edvin Ramadani
 * Julija Judar, 9. c; mentor: Edvin Ramadani
 * Zala Veselič, 9. c; mentor: Edvin Ramadani

Zlato Vegovo priznanje so prejeli:
 * Maja Leskovar, 8. c; mentor: Edvin Ramadani
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 * Gal Zmazek, 9. a; dosežene vse točke, 1. 
mesto/ 1.nagrada, državni prvak in dobitnik 
DIAMANTNEGA KENGORUJA; mentorica: 
Majda Švagan
 * Vito Levstik, 9. c; dosežene vse točke, 1.mesto/ 
1.nagrada, državni prvak; mentor: Edvin 
Ramadani

MATEMČEK: 
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju so 
prejeli:

 * Sandro Čeh, 6. b
 * Miha Sternad, 9. a
 * Vito Levstik, 9. c
 * Vida Glatz, 9. c

Zlato priznanje na državnem tekmovanju so 
osvojili: 

 * Maja Leskovar, 8. c
 * Tevž Levstik, 5. c
 * Eva Peklar, 5. a
 * Gal Zmazek, 9. a

Mentorji: Majda Švagan, Mateja Kelner in Igor 
Ivančič

RAZVEDRILNA MATEMATIKA:
Srebrno priznanje so prejeli: 

 * Maja Leskovar, 8. c
 * Barbara Kokol, 8. c
 * Gal Zmazek, 9. a
 * Zala Veselič, 9. c
 * Zlato priznanje sta prejela:
 * Sandro Čeh, 6. b

 * Vito Levstik, 9. c
Mentorica: Majda Švagan

LOGIČNA POŠAST:
Zlato priznanje na državnem tekmovanju je osvojil:

 * Gal Zmazek, 9. a
Mentorica: Majda Švagan

FIZIKA:
Srebrno priznanje na področnem tekmovanju sta 
prejeli:

 * Pia Kramberger, 8. c
 * Vida Glatz, 9. c

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju so 
prejeli:

 * Maja Leskovar, 8. c
 * Matija Berden Strelec, 8. c
 * Julija Judar, 9. c

Zlato priznanje na državnem tekmovanju sta 
prejela:

 * Gal Zmazek, 9. a
 * Vito Levstik, 9. c

Mentorica: Jasmina Žel

ASTRONOMIJA:
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju sta 
prejela: 

 * Gal Zmazek, 9. a
 * Gaja Vuk, 9. b

Zlato priznanje na državnem tekmovanju sta 
prejela: 

 * Vida Glatz, 9. c
 * Vito Levstik, 9. c

Vida Glatz in Vito Levstik sta se uvrstila na 
mednarodno astronomsko Sankt Peterburško 
olimpijado. 
Mentorica: Jasmina Žel

Gal Zmazek, Vito Levstik in Vida Glatz so zaradi 
izjemnih dosežkov pri matematiki, fiziki in 
astronomiji (1., 2. ali 3. nagrada) prejeli povabilo 
na poletno šolo DMFA za najuspešnejše učence 9. 
razreda osnovne šole na Bledu v Plemljevi vili, ki 
se bo izvajala od 19. do 23. junija. 

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE 
BOBER:
Srebrno priznanje sta prejela:

 * Vito Levstik, 9. c
 * Gal Zmazek, 9. a
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ŠPORT

ŠPORTNI REZULTATI v šolskem letu 2016/2017

Naj športnik šole: Naj športnca šole:

Gašper Turk Vita Kovačec

ATLETIKA:
Starejši učenci:

 * Tai Kmetec: 11. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 1000 metrov
 * Vid Čabrian: 7. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 1000 metrov
 * Naj Pivec: 11. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 300 metrov
 * Tjan Kristovič: 14. mesto na področnem 

tekmovanju v skoku v daljino
 * Tilen Hrepevnik: 11.  mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Matic Kramberger: 9.  mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v daljino
 * Matic Šestanj Plohl: 10. mesto na področnem 
tekmovanju v metu vortexa
 * Timi Otorepec: 4. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v višino

Starejše učenke:
 * Vita Kovačec: 1. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v višino in 6. mesto na 
državnem tekmovanju
 * Katarina Šamperl: 2. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v višino
 * Vida Glatz: 4. mesto na področnem tekmovanju 
v skoku v višino
 * Zala Veselič: 5. mesto na področnem tekmovanju 
v skoku v višino
 * Pia Kramberger: 14. mesto na področnem 

tekmovanju v skoku v višino
 * Ana Paternost 4.  mesto na področnem 
tekmovanju v metu vortexa
 * Patricija Čeh: 8. mesto na področnem 
tekmovanju v suvanju krogle
 * Eva Cafuta: 15. mesto na področnem 
tekmovanju v suvanju krogle
 * Rebeka Orešek:  9.  mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Nuša Bukvič: 7. mesto na področnem 
tekmovanju v metu vortexa
 * Nuša Krajnc: 4. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 300 metrov
 * Neja Škrjanec: 12. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 300 metrov
 * Ines Arklinič: 8. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v daljino
 * Ana Štolekar: 6. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v daljino
 * Danaja Ficjan: 14. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 1000 metrov
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 * Iva Vidovič: 15. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 1000 metrov

Mlajši učenci:
 * Aljaž Ajdič: 2. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 600 metrov
 * Jan Čeh: 6. mesto na področnem tekmovanju v 
teku na 600 metrov
 * Nejc Arklinič: 12. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 600 metrov
 * Tjan Kolednik: 13. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 600 metrov
 * Tim Fijačko: 6. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 60 metrov
 * Alen Dobrajc: 15. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Marcel Merc: 8. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Miha Petrovič: 15. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Gašper Turk: 3. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 300 metrov
 * Jan Petek:  9. mesto na področnem tekmovanju v 
teku na 300 metrov
 * Klemen Mlakar: 8. mesto na področnem 
tekmovanju v skoku v višino
 * Alen Adrian Plošinjak: 10. mesto na področnem 
tekmovanju v metu vorteksa

Mlajše učenke:
 * Ela Šemrl: 6. mesto na področnem tekmovanju v 
teku na 600 metrov
 * Martina Farič: 11. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 600 metrov
 * Eva Drutovič: 9. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 60 metrov
 * Taja Berghaus: 13. mesto na področnem 
tekmovanju v metu vorteksa
 * Vita Malek: 7. mesto na področnem tekmovanju 
v teku na 300 metrov

 * Ana Vidovič: 16. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 300 metrov

ŠTAFETA 4 X 100 dekleta (Ana Štolekar, Ines 
Arklinič Svenšek, Nuša Krajnc, Sara Viher) in  5. 
mesto na področnem tekmovanju.

Kros (državno tekmovanje):
Za šolsko ekipo so tekli:
Tjan Kolednik, Gašper Turk, Nejc Arklinič, Aljaž 
Ajdič, Tim Fijačko, Klemen Mlakar, Tai Kmetec, 
Luka Mlakar, Vid Čabrian, Muris Brčaninović, Tjan 
Kristovič, Marcel Merc, Marko Voda, Taja Berghaus, 
Ivana Kampuš, Ana Tumpej, Tara Kokol, Ela Šemrl, 
Martina Farič, Lora Ferš, Manja Dokl, Nuša Krajnc, 
Danaja Ficjan, Pia Kramberger, Ana Štolekar, Ines 
Arklinič, Zala Veselič, Vita Kovačec, Ana Vidovič, 
Ela Miklošič, Alja Alina Markež, Vita Kovačec in 
Lara Čabrian.

Najvidnejši posamični rezultat na državnem 
tekmovanju v krosu je dosegel Klemen Mlakar in 
sicer 6. mesto. 

                            NOGOMET:
 * Ekipa starejših deklic je osvojila 5. mesto na 
medobčinskem tekmovanju 
Ekipo so sestavljale: Kaja Tomasino, Zala 
Veselič, Rebeka Orešek, Petra Čačič, Iva Klara 
Hliš, Ana Paternost, Nuša Bukvič, Neja Škrjanec, 
Nuša Krajnc, Klara Kristl, Ela Šemrl.

 * Ekipa mlajših deklic je osvojila 5. mesto na 
medobčinskem tekmovanju
Ekipo so sestavljale: Ela Šemrl, Vita Malek, Ana 
Žižek, Eva Druzovič, Jona Vedernjak, Nataša 
Žitnik, Imela Alibegovič, Tea Stubičar, Pia 
Klasinc.

 * Ekipa starejših dečkov je osvojila  15. mesto na 
medobčinskem tekmovanju 
Ekipo so sestavljali: Tilen Brus, Tilen Ciglar, 
Tilen Hrepevnik, Niko Lazar, Timotej Modrič, 
Timi Otorepec, Matevž Bezjak, Anže Golob, Aljaž 
Kampuš, Tai Kmetec.

 * Ekipa mlajših dečkov je osvojila 2. mesto na 
medobčinskem tekmovanju
Ekipo so sestavljali: Miha Petrovič, Marko Voda, 
Klemen Mlakar, Tjan Koletnik, Leo Čeh, Sandro 
Čeh, Bono Bezjak, Taras Mlakar, Lan Pihler, Aljaž 
Kodrič, Tim Fijačko, Jan Petek.

SMUČANJE:
Starejše učenke in učenci so postali področni 
prvaki in se uvrstili na državno tekmovanje. Ekipo 
so sestavljali:

 * Vita Kovačec 2. mesto na  področnem 
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje
 * Zala Veselič: 3. mesto  na področnem 
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje
 * Gaja Vuk: 9. mesto na področnem tekmovanju in 
uvrstitev na državno tekmovanje
 * Gal Zmazek: 3. mesto na področnem tekmovanju 
in uvrstitev na državno tekmovanje
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 * Matic Kramberger: 6. mesto na področnem 
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje

Mlajši učenci in učenke so tekmovanje zaključili na 
področni ravni, dosegli pa so:

 * Gašper Turk: 5. mesto na področnem tekmovanju
 * Jure Vidovič: 8. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Matija Šeruga: 11. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Ana Vidovič: 8. mesto na področnem tekmovanju
 * Urša Trop: 10. mesto na področnem tekmovanju
 * Ela Šemrl: 11. mesto na področnem tekmovanju

PLAVANJE:
 * Vita Kovačec: 3. mesto prsno in 4. mesto prosto 
na medobčinskem tekmovanju
 * Rebeka Orešek: 3. mesto prsno na medobčinskem 
tekmovanju
 * Felix Potočnik: 1. mesto prsno in 1. mesto prosto 
na medobčinskem tekmovanju
 * Aljaž Ajdič: 2. mesto prsno in 2. mesto prosto na 
medobčinskem tekmovanju
 * Aljaž Kelc: 3. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Eela Šemrl: 3. mesto prsno na medobčinskem 
tekmovanju
 * Aljoša Šijanec: 2. mesto  prosto na 
medobčinskem tekmovanju
 * Anton Anželj: 3. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Tai Kmetec: 3. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Alja Plohl: 2. mesto prsno na medobčinskem 
tekmovanju
 * Ema Dokl: 3. mesto prsno ni 1. mesto prosto na 
medobčinskem tekmovanju

 * Špela Sedič: 2. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Žiga Trbović: 2. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Mark Mohorič: 2. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju

NAMIZNI TENIS :
 * Nino Šegula: 1. mesto na področnem tekmovanju 
in 6. mesto na državnem tekmovanju
 * Marko Voda: 2. mesto na področnem tekmovanju 
in 24. mesto na državnem tekmovanju
 * Tjan Kristovič: 5 - 8. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Anže Golob: 5 - 8. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Jure Kramberger: 9. – 16. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Vid Čabrijan: 9.- 16. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Gašper Turk: 17. – 32. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Tjan Kolednik: 17. – 32. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Ana paternost: 5. - 8. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Vita Kovačec: 9.- 16. mesto na področnem 
tekmovanju
 * Kaja Tomasino: 9.- 16. mesto na področnem 
tekmovanju

Ekipa je dosegla 3. mesto na področnem 
tekmovanju. Ekipo so sestavljali: NINO ŠEGULA, 
JURE KRAMBERGER, VITA KOVAČEC, ANA 
PATERNOST, TJAN KRISTOVIČ.

ROKOMET:
 * Ekipa starejših deklic je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem tekmovanju .
Ekipo so sestavljale: Ana Matić, Rebeka Orešek, 
Nuša Bukvič, Ela Šemrl, Kaja Tomasino, Tara 
Ciglar, Rebeka Pernat, Petra Čačič, Zala Veselič, 
Julija Judar.

 * Ekipa starejših dečkov je osvojila 2. mesto na 
medobčinskem tekmovanju in 3. mesto na 
področnem tekmovanju. 
Ekipo so sestavljali: Matic Šestanj Plohl, 
Aljaž Kampuš, Nejc Herjavec, Naj Pivec, Nik 
Kaisesberger, Staš Vargič, Matjaž Bezjak, 
Blaž Pogelšek, Anej Anželj, Jure Vidovič, Timi 
Otorepec, Vid Čabrian. 

 * Ekipa mlajših deklic je osvojila 2. mesto na 
medobčinskem  in 3. mesto na področnem 
tekmovanju
Ekipo so sestavljale: Ela Šemrl, Vivien Ogrizek, 
Tea Stubičar, Lara Čabrian, Lana Galič, Ela 
Černila, Pia Klasinc, Eva Druzovič, Kyra Yacoub, 
Michelle Tašner, Vita Malek, Ana Žižek, Taja 
Berghaus.

 * Ekipa mlajših dečkov je osvojila 2. mesto na 
medobčinskem tekmovanju in 3. mesto na 
področnem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Matjaž Bezjak, Blaž 
Pogelšek, Anej Anžel, Matija Šeruga, Niko Racič, 
Tine Bezjak, Luka Minič, Maj Škrjanec, Jure 
Vidovič, Nejc Voda.
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KOŠARKA:
 * Ekipa mlajših deklic je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljale: Lara Čabrian, Ela Šemrl, 
Lana Galič, Ela Černila, Juna Vedernjak, Nataša 
Žitnik, Ana Mihalinec, Ema Petkoski, Tea 
Stubičar, Patricija Krampel, Vivien Ogrizek.

 * Ekipa mlajših dečkov je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Felix Potočnik, Taj Kante, 
Urban Toš, Jaka Zelenik, Lan Pihler, Matjaž 
Bezjak, Nino Šegula, Tjaž Ciglar, Filip Fras, Vasja 
Koren, Anej Anželj, Aljaž Kelc

ODBOJKA:
 * Ekipa starejših deklic je osvojila 9. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljale: Nina Mulec, Zala Veselič, 
Vida Glatz, Kaja Tomasino, Julija Judar, Rebeka 
Orešek, Petra Čačič, Tara Ciglar, Lana Erjavec, 
Ana Paternost, Vita Kovačec, Eva Cafuta.

 * Ekipa starejših dečkov je osvojila 5. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Matevž Bezjak, Vid Čabrian, 
Anže Golob, Matic Kramberger, Tilen Brus, Timi 
Otorepec, Aljaž Kampuš, Tilen Hrepevnik, Nino 
Šegula, Matija Krajnc, Lan Pihler.

 * Ekipa mlajših deklic je osvojila 6. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.

Ekipo so sestavljale: Ela Černila, Ela Šemrl, Lana 
Galič, Nataša Žitnik, Jona Vedernjak, Vivien 
Ogrizek, Teja Stubičar.

 * Ekipa mlajših dečkov je osvojila 6. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Nino Šegula, Lan Pihler, 
Matija Krajnc, Anej Anžel, Blaž Pogelšek, Gašper 
Turk, Felix Potočnik, Leo Čeh, Tjan Kolednik.

AKROBATIKA:
 * Ekipa starejših deklic:
8. mesto na polfinalu državnega tekmovanja 
in 3. mesto na finalu državnega tekmovanja. 
Ekipo so sestavljale: Zala Veselič, Vida Glatz, Pia 
Kramberger, Martina Farič in Nataša Žitnik. 

 * Ekipa mlajših deklic:
7. mesto na polfinalu državnega tekmovanja. 
Ekipo najmlajših deklic so sestavljale: Ema 
Vidovič, Zala Kramberger, Vita Turk, Eva 
Druzovič in Michelle Tašner.

 * Ekipa mlajših dečkov:
5. mesto na polfinalu državnega tekmovanja. 
Ekipo mlajših dečkov so sestavljali: Gašper Turk, 
Tevž Vargič, Tjan Kolarič, Matevž Kostanjevec.

 * Posamični vidnejši rezultati učencev:
Gašper Turk: 9. mesto in uvrstitev na finale v 
akrobatiki.

ŠAH:
 * Področno prvenstvo v šahu za posameznike:
DEKLICE DO 12 LET:
Zala Kramberger, 2. mesto in uvrstitev na 
državno prvenstvo
DEKLICE DO 15 LET:
Pia Kramberger, 2. mesto in uvrstitev na državno 
prvenstvo

 * Ekipno področno in državno prvenstvo
DEKLICE:
1. mesto na področnem ekipnem prvenstvu
6. mesto na državnem ekipnem prvenstvu
Ekipo so sestavljale: Pia Kramberger, Iva 
Vidovič, Maja Leskovar in Barbara Kokol. 

Mentor: Edvin Ramadani

GIMNASTIKA- SKOKI Z MPP:
 * Ekipo so sestavljali: Zala Veselič, Vida Glatz, 
Michelle Tašner, Nataša Žitnik, Eva Druzovič, 
Gašper Turk, Tevž Vargič, Matevž Kostanjevec, 
Jan Kuzma.

 * Mlajši dečki so dosegli ekipno 10. mesto na 
polfinalu državnega tekmovanja.
Najboljša uvrstitev: Gašper Turk, 3. mesto 
na polfinalnem tekmovanju in 3. mesto na 
državnem tekmovanju.

GIMNASTIKA- ŠPORTNA:
Šolo so na državnem tekmovanju zastopali:  

 * Zala Veselič,  Vida Glatz, Pia Kramberger, Nataša 
Žitnik, Martina Farič - starejše deklice
 * Eva Druzovič,  Ema Vidovič, Zala Kramberger, 
Vita Turk - mlajše deklice
 * Tjan Kolarič, Tevž Vargič in Gašper Turk . 
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Posamični rezultati so: 
 * Tevž Vargič: 12. mesto
 * Gašper Turk: 15. mesto
 * Tjan Kolarič: 25. mesto
 * Zala Veselič: 31. mesto
 * Eva Druzovič: 23. mesto
 * Pia Kramberger: 42. mesto
 * Vida Glatz: 41. mesto
 * Ema Vidovič: 28. mesto

Ekipni rezultati so: 
 * Ekipa starejših deklic: 8. mesto
 * Ekipa mlajših deklic: 17. mesto
 * Ekipa mlajših dečkov: 5. mesto

Mentor: Edvin Ramadani

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO:
 * Ino Ogrizek: 4. mesto na MOP
 * Gregor Kolarič: 3. mesto na MOP
 * Maj Zorec: 2. mesto na MOP

JUDO:
 * Jure Vogrin: 2. mesto  področnem tekmovanju in 
3. na državnem tekmovanju
 * Aljaž Ajdič: 1. mesto področnem tekmovanju in  
10. na državnem tekmovanju
 * Ana Vidovič: 1. mesto  področnem tekmovanju 

PLEZANJE:
 * Vita Malek: 6. mesto na področnem in 17. mesto 
na državnem tekmovanju
 * Iva Vidovič: 6. mesto na področnem in 11. mesto 
na državnem tekmovanju

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL :
Ekipo so sestavljale: Kaja Petrovič, Jerca Feguš, 
Alja Horvat, Hana Kozel, Izabela Lampret, Lana 
Frida Ajdič, Eva Peklar, Tajda Novoselnik.

Kaja Petrovič: 8. mesto na področnem tekmovanju 
in 11. mesto na državnem tekmovanju

Jerca Feguš: 11. mesto na področnem in 68. mesto 
na državnem tekmovanju
Mentorica: Simona Hazimali

TEHNIKA:
Regijsko tekmovanje modelarjev:

 * Felix Potočnik – 1. mesto na regijskem 
tekmovanju v panogi raket S3 in uvrstitev na 
državno tekmovanje, ki je potekalo 3. 6. 2017 v 
Cerknici.
 * Matija Kranjc – 2. mesto na regijskem 
tekmovanju v panogi rakete S3 Nacional in 
uvrstitev na državno tekmovanje, ki je potekalo 
3. 6. 2017 v Cerknici.

Tekmovanja iz konstruktorstva:
 * Enej Klasinc in Anže Golob – 3. mesto na 
državnem tekmovanju v panogi obdelave gradiv 
– kovine. S tem dosežkom sta postala zlata 
Zotkina talenta.

Robotika:
Regijsko tekmovanje:

 * Tevž Levstik in Vito Levstik – 1. mesto
 * Aljaž Habjanec, Jakob Ribarič in Tjaš Ciglar – 2. 
mesto 

Državno tekmovanje:
 * Aljaž Habjanec, Jakob Ribarič in Tjaš Ciglar – 11. 
mesto (41 tekmovalnih ekip)
 * Tevž Levstik in Vito Levstik – 12. mesto (41 
tekmovalnih ekip)

Tekmovanje z elastamobili:
 * Felix Potočnik – 1. mesto na regijskem 
tekmovanju in uvrstitev na državno tekmovanje

Mentor: Miran Petek

LIKOVNO USTVARJANJE:
45. mednarodni likovni natečaj »Lidice« (Češka): 

 * med 25.690 prispelimi deli iz 83 držav so naši 
učenci prejeli diplomo za grafično kolekcijo 
– Michelle Tašner, Žiga Tomasino in Domen 
Vidovič

Mentorica: Darja Polner

Priznanje na državnem natečaju Likovni svet otrok 
je prejela:

 * Martina Aleksova 
Mentorica: Darja Polner

Natečaj za najboljšo poslikavo panjske končnice:
 * Andraž Rajher, 1. mesto

Mentorica: Darja Polner

GLEDALIŠKA SKUPINA:
Skupina dramskega krožka je na državnem 
srečanju otroških gledaliških skupin prejela zlato 
plaketo. Nastopajoči:

 * Nik Bombek, 3. b
 * Sara Vajda, 4. b
 * Živa Kuhar, 3.b
 * Hana Kozel, 3. c
 * Kaja Lah, 3. b
 * Ema Vidovič, 4. b
 * Alja Horvat, 4. c
 * Tajda Kovačec, 4. c
 * Eva Paternost, 4. c
 * Sara Stojanovič, 4. b

Mentorica: Simona Hazimali
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GLASBENA OLIMPIJADA:
Srebrno priznanje na tekmovanju Glasbena 
olimpijada je prejela:

 * Jada Kondrič
Mentorica: Jerneja Bombek

TURIZEM:
Na državnem festivalu – Turizmu pomaga lastna 
glava, so učenci osvojili 15 zlatih priznanj:

 * Zala Senčar, 9. c                           
 * Jona Vedernjak, 7. a                 
 * Aljaž Kampuš, 9. c                        
 * Lana Galič, 7. a
 * Enej Klasinc, 9. c                          
 * Lora Ferš, 7. a
 * Kaja Petrovič, 9. b                        
 * Eva Cafuta, 9. a
 * Laura Simonič, 9. b                       
 * Jana Repič, 9. a
 * Nataša Žitnik, 7. a                         
 * Nina Ber, 9. a
 * Ela Černila, 7. a                             
 * Katarina Šamperl, 9. a
 * Eva Žlahtič, 7. a

Raziskovalna naloga s področja turizma: 
Nina Ber in Jana Repič iz 9. a razreda sta osvojili 
srebrno priznanje in se uvrstili na državno 
tekmovanje, kjer sta prejeli bronasto priznanje. 
Mentorici: Martina Prejac in Elka Mlakar

Naj učenka šole:

Vida Glatz

VESELA ŠOLA:
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju so 
prejeli:

 * Tevž Levstik, 5. c
 * Pia Kramberger, 8. c
 * Gaja Plohl, 8. c
 * Vida Glatz, 9. c
 * Vito Levstik, 9. c

Mentorici: Tanja Perič in Karmen Mlakar
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INTERESNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

EKOŠOLA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

V lanskem septembru smo zakorakali v 14. leto delovanja mednarodnega 
projekta Ekošola kot način življenja. V teh letih smo naredili veliko na 
okoljskem ozaveščanju tako učencev kot tudi staršev. 

so vključeni v dva projekta, in sicer Šolski ekovrt ter v 
mednarodni projekt Eating – misli globalno, jej lokalno.

EKOKVIZ
Odgovorno s hrano za učence 6. razreda
Pri temi Odgovorno s hrano so učenci spoznali, 
da pridelava hrane pomembno vpliva na biotsko 
raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst na Zemlji. 
Spoznali so probleme, ki jih za naš planet predstavlja 
pridelava palmovega olja, odpadna hrana, povečana 
poraba mesa za prehrambne namene. Dotaknili so se 
tudi prednosti, ki jih ima pridelava in uživanje lokalno 
pridelane hrane ter sezonske hrane na organizem 
posameznika in na okolje.

Znanstveniki zgodovine za učence 7. razreda
V temi Znanstveniki zgodovine so učenci podrobneje 
spoznali vidnejše ljudi iz preteklosti, ki so pomembno 
vplivali na kakovost našega življenja v sedanjosti. 
Odkrivali so, da so že stoletja nazaj obstajali znanstveniki, 
ki so se zavedali, da poraba surovin iz okolja in njihova 
predelava pomembno vplivata na kakovost zraka in 
vode ter na zaloge naravnih virov, ki jih ni v izobilju. 

Krožno gospodarstvo za učence 8. razreda
Pri Krožnem gospodarstvo so učenci spoznali principe 
gospodarjenja, na podlagi katerih bi bilo po mnenju 
znanstvenikov možno prekiniti začarani krog med 
naraščanjem števila prebivalcev, pomanjkanjem 
naravnih surovin in odtisom, ki ga ima dandanašnje 
gospodarstvo na okolje.

ZBIRALNE AKCIJE
Izvedli smo že utečene zbiralne akcije. Zbirali smo 
plastične zamaške ter tonerje in kartuše, oktobra pa smo 
izvedli večletno uspešno humanitarno akcijo zbiranja živil 
za socialno ogrožene družine.

USTVARJALNE DELAVNICE
Za urejanje letošnjega ekokotička smo na celoletnih 
ustvarjalnih delavnicah izdelovali iz kartonskih tulcev, ki 
smo jim dodajali detajle iz drugih odpadnih materialov. 
Na zadnjih delavnicah smo izdelali pisane cvetove, ki so 
zacveteli izpod prstov ekoučencev od 2. do 7. razreda. 

Koordinatorki EKOŠOLE: Petra Vujnovič in Mateja Prša

PROJEKTI
Med projekti smo se odločili izvajati naslednje:
- Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Eko-paket, zbiranje in ustvarjanje iz kartonske embalaže 
za mleko in sokove,
- Ekokviz,
- Šolska VRTilnica.

IZDELOVNJE IZ KEMS-embalaže
V letošnji pustno obarvan zimski počitniški teden smo 
vstopili s ponedeljkovimi eko-ustvarjalnimi delavnicami. 
Z učenci 3. in 4. razreda smo ves dopoldan izdelovali na 
temo pusta. Nastali so individualni in skupinski izdelki 
ter nekaj veselih fotografij vseh ustvarjanja željnih 
udeležencev. 

ŠOLSKI EKOVRT
Izmed projektov, ki so na matični šoli v preteklih letih 
zaživeli in so se aktivno nadaljevali tudi v tem letu, 
z veseljem izpostavljamo delo šolskih vrtnarjev. Pod 
mentorstvom svoje učiteljice Jožice Repič se petošolci 
ukvarjajo z urejanjem šolskega vrtička. S svojim delom 
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Z delom smo začeli v mesecu septembru, ko 
smo obiskali in obdarovali varovance doma 
upokojencev Ptuj, ter z njimi praznovali rojstne 

dneve. 
V mesecu oktobru smo imeli prvo srečanje z razrednimi 
predstavniki, kjer smo pregledali in  sprejeli program 
dela.  Obeležili smo svetovni dan hrane in revščine.  Že 
osmič smo pomagali pri zbiranju živil za družine otrok, 
ki obiskujejo našo šolo in potrebujejo pomoč. Pakete 
zbranih živil smo podarili družinam naših učencev, ki 
potrebujejo pomoč. 
V mesecu novembru – mesecu brez zasvojenosti smo 
spodbujali učence k razmišljanju, da so alkohol, 
cigarete in droga nepotrebna naslada in razvada, ki 
se lahko sprevrže v odvisnost in zlo, ki onemogoči 
uresničitev mnogih mladostnih sanj.
1. decembra, ob svetovnem dnevu aidsa, smo vse 
učence spomnili na to nevarno bolezen. 
V mesecu januarju smo  spoznavali zgodovino RK, 
naloge RK, izvedli nekaj socialnih iger. 

V mesecu februarju smo se vključili v dobrodelno 
akcijo, ki jo je organiziralo podjetje Beiersdorf z 
blagovno znamko Nivea  PODARITE NAM MODRO 
SRCE in poslali 645 modrih src. Učenci so bili zelo 
ustvarjalni in zadovoljni, da lahko pomagajo otrokom 
iz socialno šibkejšega okolja na poti do izobrazbe.
V mesecu marcu smo si ogledali videokaseto 
Prostovoljček in seznanila učence za sodelovanje 
na kvizu v tednu RK, ki ga je organiziralo Območno 
združenje RK Ptuj. Ogledali smo si tudi poučne filme 
NAPO z naslovom Pazi, uporabi varno!
7. aprila, ob svetovnem dnevu zdravja, smo se 
pogovarjali o pomenu skrbi za  zdravje. Skupaj s šolo 
zdravja smo tudi telovadili. 
Sodelovali z g. Ignacem Habjaničem, ki zbira plastične 
zamaške za dobrodelne namene.
Z njim smo sodelovali v  prispevku o njegovi 
dobrodelnosti, ki je bil objavljen v oddaji Preverjeno na 
televiziji SLO. Sodelovali smo pri dveh odvozih.  
Od 8. do 15. maja je potekal teden RK in smo namenili 
pogovor na to temo in na udeležbo na tekmovanje. 

Mladi člani rdečega križa

V mesecu maju smo sprejeli učence prvih razredov 
med MČRK. Razdelili smo jim pravljico Križem kapico 
in jih seznanili z nalogami. 24.  maja smo se udeležili 
medobčinskega  tekmovanja za mlade člane RK na 
temo ŠIRJENJE ZNANJ O RK. To tekmovanje, ki je 
potekalo letos šestnajstič  je organiziralo Območno 
združenje RK Ptuj. Sodelovalo je osem  ekip iz osnovnih 
šol  s Ptujskega. Osvojili smo 4. mesto. Našo šolo so 
zastopali trije  učenci iz 5. a: Vito Patekar, Eva Peklar in 
Ela Miklošič.
Tudi v letu 2017 nadaljujemo z našimi obiski in 
praznovanji rojstnih dni stanovalcev doma, le da jih 
sedaj obdarujemo z drugačnimi darili. Aktivni bomo 
tudi v počitnicah in z njimi praznovali rojstne dneve. 
Ob koncu šolskega leta 2016 / 2017 smo pregledali 
opravljeno delo in ugotovili, da je bilo pestro ter 
uspešno.

Mentorica: Sonja Pučko

ZDRAVA ŠOLA

Rdeča nit šolskega leta 2016 / 2017  projekta  
Zdrave šole je bila DUŠEVNO ZDRAVJE in v 
drugi polovici šolskega leta še PREHRANA IN 

GIBANJE.  Zdravemu  načinu  življenja se daje velik 
poudarek in vsebine o zdravem načinu življenja so 
vključene tudi v učni program. Zdrava šola omogoča 
vsem učencem in jih spodbuja, da vplivajo na svoje 
telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje. V šoli 
ponudimo vsako leto izjemno veliko število interesnih 
dejavnosti. Poleg izbrane teme smo se ukvarjali s 
svojimi specifičnimi projekti in smo sodelovali s člani 
Ekošole ter skupnostjo učencev šole, sodelovali pa tudi 
z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje  iz Ljubljane 
in OE Maribor in lokalnimi institucijami. Kot šola 
skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike 
vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne 
odnose, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanja 
s starši. 

Vodja tima: Sonja Pučko

Že sedemnajsto leto sodelujemo v projektu 
MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE med 
Domom upokojencev Ptuj in učenci naše šole. 

V tem  šolskem letu so učenci 7. in 8. razredov sprejeli 
to nalogo. Enkrat tedensko obiskujejo varovanca, 
katerega so izbrali v Domu upokojencev Ptuj. Na 
prvem informativnem sestanku  sem kot mentorica 
predstavila program dela. V začetku oktobra pa smo 
se udeležili prvega sestanka učencev in mentorjev 
z odgovornimi v Domu upokojencev Ptuj. Učence 
so seznanili z življenjskimi navadami starostnikov, 
njihovimi težavami, obiski v domu itd. Takrat so učenci 
tudi spoznali stanovalce, s katerimi se bodo družili. 
Prostovoljci naše šole so bili vključeni v aktivnosti, ki 
smo jih organizirali v šoli in v Domu upokojencev Ptuj: 
2 srečanji  – SUPERVIZIJA – izobraževanje: prostovoljci, 
mentorji, in socialna  delavka doma ga. Jerneja Horvat.
Udeležba in aktivno sodelovanje na treh delavnicah 
(adventna, novoletna in velikonočna).
Pogovor o vseslovenski akciji, ki jo vodi Slovenska 

filantropija o 8. DNEVU ZA SPREMEMBE.   
Sodelovali z g. Ignacem Habjaničem, ki zbira plastične 
zamaške za dobrodelne namene.
Z njim smo izvedli 3. novembra počitniško delavnico 
z naslovom »Ustvarjanje iz plastičnih zamaškov«. 
Sestavljali smo zastave iz pisanih zamaškov. 
Udeležba na izletu z invalidskimi vozički v Ljudski 
vrt in pikniku na zaključni prireditvi v parku doma 
za stanovalce, prostovoljce in mentorje na šolah 
ob zaključku letošnjega projekta medgeneracijskih 
povezav.
Vsem učencem, ki opravljajo to humano delo, želim, 
da osrečijo sebe in druge ter da na to pot s svojimi 
izkušnjami in z zgledom popeljejo tudi svoje sošolce. 
Podelitev priznanj in praktičnih nagrad prostovoljcem 
z največ obiski v domu; na ta način se jim zahvalijo za 
opravljeno delo.

Mentorica: Sonja Pučko

PROSTOVOLJSTVO
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21. 4. 2017 je v studiu RTV potekala finalna oddaja 
Malih sivih celic, v kateri sta se soočili OŠ Ljudski vrt 
Ptuj in III. OŠ Celje. Ekipa OŠ Ljudski vrt Ptuj v sestavi: 
Vito Levstik, Pia Kramberger in Jada Kondrič, je bila, 
tako kot tudi v prejšnjih krogih, prepričljivejša in tako 
zasluženo postala zmagovalka kviza Male sive celice 
za sezono 2016/2017. 

Mentor: Mag. Filip Gračnar

V sredo, 17. 5. 2017, se je šest učencev iz 4. 
a razreda OŠ Ljudski vrt Ptuj udeležilo 
podelitve nagrad za natečaj Safe.si – Varni 

na spletu. To so bili: Lukas Čeh, Rok Jevtović, Aljaž 
Ficjan, Izza Jurgec Bauman, Larisa Prevolšek in Leja 
Rojko. Podelitev je potekala v Muzeju iluzij v Ljubljani. 
Izmed 109 prispevkov iz 35 šol so v kategoriji druge 
triade naši učenci osvojili 2. mesto in s tem nagradni 
izlet v Ljubljano, pogostitev ter praktične nagrade. 
Nagrajeni projekt se je imenoval Varni in odgovorni 
na spletu - Anketa
med četrtošolci, ki so ga izvedli pod mentorstvom 
učiteljice Simone Hanjal. Raziskovali so, ali znajo 
učenci 4. razreda varno uporabljati internet in ali 
se zavedajo pasti, ki prežijo na spletu. Rezultate 
so predstavili v obliki infografike, kjer so za ozadje 
uporabili fotografije Ptuja, nastopale pa so figure iz 
lego kock.  
Izleta in nagrad so se učenci zelo razveselili, saj so 
uživali v ogledu in raziskovanju Ljubljane. Posebej jih 
je navdušil Muzej iluzij in miselne igre, v katerih so se 
preizkusili. Pogostitev je potekala v parku Tivoli, kjer 
so lep dan izkoristili tudi za igro v naravi. 

Mentorica: Simona Hajnal

NATEČAJ SAFE.SI – VARNI NA SPLETU

MALE SIVE CELICE
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PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV
v šolskem letu 2016/2017 na podružnici Grajena

Zlati odličnjaki
V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali 3 devetošolce. Skupaj z njimi smo se veselili 
njihovih uspehov na različnih področjih, saj so šolo uspešno zastopali na številnih tekmovanjih in 
prireditvah izven šole.

Vsem še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo  
veliko uspehov na njihovi nadaljnji poti.

Zlati odličnjaki
 * Urban Tine Križe

 * Gabrijela Solina

 * Urban Fras Plavec 



OBVESTILA o delu v šolskem letu 2017/2018

18    Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena

NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI 
na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih

RAZREDNA STOPNJA
SLOVENŠČINA:
Cankarjevo priznanje so prejeli:

 * Aljaž Petek, 2. g                                 
 * Madita Godec, 3. g
 * Jakob Plohl, 2. g                               
 *  Manca Lampič, 3. g
 * Anja Hedl, 2. g                                   
 * Luka Petek, 3. g
 * Jan Čurkovič, 2. g                             
 * Leonie Isabell Godec, 3. g
 * Luka Raj, 2. g                                     
 * Jan Kolarič, 3. g
 * Enja Kirbiš, 2. g                                 
 * Kaja Bole, 3. g
 * Tiana Rižnar, 3. g                              
 * Klara Tikvič, 3. g
 * Vid Cafuta, 3. g                                   

Bronasto Cankarjevo priznanje so prejeli: 
Gašper Plavec, 4. g

 * Ana Bole, 4. g
 * Lara Cvetko, 4. g
 * Luka Petek, 5. g

MATEMATIKA:
Vegovo priznanje za uspeh so prejeli:

 * Maxim Dretar Petek, 2. g                        
 * Ivo Skerbiš, 3. g
 * Luka Kokol, 2. g                                      
 * Eva Stergar, 3. g 
 * Dora Skerbiš, 2. g                                   
 * Luka Petek, 3. g
 * Anja Hedl, 2. g                                        
 * Kaja Bole, 3. g

 * Jan Čurkovič, 2. g                                   
 * Klara Tikvič, 3. g
 * Luka Raj, 2. g                                         
 * Gašper Plavec, 4. g
 * Enja Kirbiš, 2. g                                       
 * Marsel Furjan, 4. g
 * Lana Ornik, 3. g                                      
 * Katarina Simonič, 4. g
 * Patrik Čeh, 4. g

Bronasto Vegovo priznanje je prejel:
Matevž Prevolšek, 5. g
Mentorice: Vanja Majcen, Vlasta Vučinić, Brigita 
Koštomaj, Romana Pukšič in Irena Pukšič.

LOGIKA:
Bronasto priznanje so prejeli:

 * Jaka Voda, 2. g                                
 * Jan Kolarič, 3. g
 * Luka Kokol, 2. g                              
 * Kaja Bole, 3. g
 * Luka Raj, 2. g                                   
 * Klara Tikvič, 3. g
 * Enja Kirbiš, 2. g                                
 * Gašper Plavec, 4. g
 * Madita Godec, 3, g                           
 * Marsel Furjan, 4. g
 * Manca Lampič, 3. g                          
 * Jure Petek, 4. g
 * Eva Stergar, 3. g                              
 * Luka Petek, 5. g
 * Leonie Isabell Godec, 3. g               
 * Aljaž Jančič, 5. g

Mentorice: Vanja Majcen, Vlasta Vučinić, Brigita 
Koštomaj, Romana Pukšič in Irena Pukšič.

NARAVOSLOVJE:
Priznanje Kresnička so prejeli:

 * Urban Herga, 2. g                           
 * Ivo Skerbiš, 3. g
 * Blažka Brlek, 2. g                           
 * Jan Kolarič, 3. g
 * Mia Gojčič Kralj, 2. g                      
 * Kaja Bole, 3. g
 * Jaka Voda, 2. g                              
 * Klara Tikvič, 3. g
 * Dora Skerbiš, 2. g                          
 * Katarina Simonič, 4. g
 * Anja Hedl, 2. g                               
 * Patrik Čeh, 4. g
 * Jan Čurkovič, 2. g                          
 * Ana Bole, 4. g
 * Luka Raj, 2. g                                
 * Lučka Solina, 4. g
 * Enja Kirbiš, 2. g                             
 * Nia Planer, 4. g
 * Jan Čeh, 3. g                                
 * Luka Petek, 5. g
 * Vid Cafuta, 3. g                             
 * Aljaž Jančič, 5. g
 * Jaka Gašparič, 5. g
 * Tjaša Šimenko Golob, 5. g

Mentorice: Vanja Majcen, Vlasta Vučinić, Brigita 
Koštomaj, Romana Pukšič in Irena Pukšič.

PREDMETNA STOPNJA
SLOVENŠČINA:
Bronasto Cankarjevo priznanje so prejeli: 
Gal Koštomaj, 6. g                               

 * Lea Emeršič, 6. g
 * Nika Čeh, 6. g                                     
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 * Gal Gojčič Kralj, 8. g
 * Boris Lozinšek, 6. g                             
 * Žaklin Žuran, 9. g
 * Taja Ornik, 6. g                                    
 * Metka Horvat, 8. g

Mentorici: Petra Uvera Hočevar in Jelica Primožič

ZLATI BRALCI:
 * Urban Fras Plavec
 * Metka Horvat
 * Tine Križe
 * Ana Jančič

Mentorica: Jelica Primožič

MATEMATIKA:
Srebrno priznanje za uspeh na državnem 
tekmovanju iz matematike sta prejela:

 * Anej Kirbiš, 6. g
 * Gal Koštomaj, 6. g

Bronasto Vegovo priznanje so prejeli:
 * Anej Kirbiš, 6. g                                   
 * Domen Lešnik, 8. g
 * Gal Koštomaj, 6. g                              
 * Tine Križe, 9. g
 * Nika Čeh, 6. g                                     
 * Jure Pihler, 9. g
 * Nik Čelik, 7. g

Mentor: Miran Kučer

RAZVEDRILNA MATEMATIKA:
Bronasto priznanje iz razvedrilne matematike so 
prejeli:

 * Anej Kirbiš, 6. g
 * Gal Koštomaj, 6. g
 * Maša Kovačič, 8. g
 * Ana Jančič, 9. g

Srebrno priznanje iz razvedrilne matematike je 
prejel:

 * Anej Kirbiš, 6. g
Mentor: Miran Kučer

LOGIKA:
Bronasto priznanje so prejeli: 

 * Anej Kirbiš, 6. g                              
 * Maša Kovačič, 8. g
 * Gal Koštomaj, 6. g                         
 * Gal Gojčič Kralj, 9. g
 * Nika Čeh, 6. g                                
 * Urban Fras Plavec, 9. g

Mentor: Miran Kučer

FIZIKA:
Bronasto priznanje sta prejela:

 * Domen Lešnik, 8. g
 * Gabrijela Solina, 9. g

Mentor: Miran Kučer

KEMIJA:
Bronasto Preglovo priznanje so prejeli:            

 * Domen Lešnik, 8. g
 * Maša Kovačič, 8. g
 * Urban Fras Plavec, 9. g
 * Tine Križe, 9. g

Mentorica: Milka Koser

BIOLOGIJA:
Bronasto Proteusovo priznanje je prejela:

 * Nastja Kokot, 8. g
Mentorica: Milka Koser

SLADKORNA BOLEZEN:
Bronasto priznanje so prejeli:

 * Domen Lešnik, 8. g
 * Kaja Grajfoner, 8. g
 * Gabrijela Solina, 9. g
 * Ana Jančič, 9. g
 * Žaklin Žuran, 9. g

Srebrno priznanje je prejel: 
 * Domen Lešnik, 8. g

Mentorica: Milka Koser

NARAVOSLOVJE:
Priznanje Kresnička so prejeli:

 * Anej Kirbiš, 6. g
 * Boris Lozinšek, 6. g
 * Taja Ornik, 6. g
 * Aleks Aleksej Kirbiš, 6. g
 * Lara Oszifcsin, 7. g

Mentorica: Blanka Kojc

ZGODOVINA:
Bronasto priznanje sta prejela:

 * Domen Lešnik, 8. g
 * Gabrijela Solina, 9. g

Mentorica: Martina Prejac

GEOGRAFIJA:
Bronasto priznanje so prejeli:

 * Domen Lešnik, 8. g
 * Gal Gojčič Kralj, 9. g
 * Gabrijela Solina, 9. g
 * Metka Horvat, 9. g

Mentorica: Martina Prejac

ANGLEŠČINA:
Bronasto priznanje so prejeli:

 * Eva Djekič, 9. g
 * Anemari Horvat, 9. g
 * Urban Fras Plavec, 9. g

Mentorica: Vesna Hazdovac

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA:
Konstruktorstvo:

 * Nika Čeh: 3. mesto na regijskem tekmovanju 
Podravja iz znanja konstruktorstva in 
tehnologije obdelav

Mentorica: Blanka Kojc
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Nekateri boljši rezultati  
v tem šolskem letu:ŠPORT

NOGOMET: 
 * Starejši dečki: 10. mesto na medobčinskem 
tekmovanju
 * Mlajši dečki: 10. mesto na medobčinskem 
tekmovanju

ATLETIKA: 
 * Jan Čeh: 4. mesto na medobčinskem tekmovanju 
v teku na 600 m, 6. mesto na področnem 
tekmovanju v teku na 600 m
 * Sara Viher: 3. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 300 m, 7. mesto na 
področnem tekmovanju v teku na 300 m
 * Domen Lešnik: 9. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 300 m, 16. mesto na 
področnem tekmovanju v teku na 300 m
 * Nejc Črepnjak: 10. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 60 m, 14. mesto na 
področnem tekmovanju v teku na 60 m
 * Nika Čeh: 13. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 60 m
 * Jure Pihler: 11. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 60 m
 * Eva Djekič: 4. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v metu krogle in 16. mesto na 
področnem tekmovanju v metu krogle
 * Maša Kovačič: 5. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 1000 m, 16. mesto na 
področnem tekmovanju v teku na 1000 m
 * Timotej Jurič: 13. mesto na medobčinskem 
tekmovanju v teku na 1000 m

Jesenski kros:
 * Luka Petek, 16. mesto                             
 * Vladyslav Boikov, 14. mesto
 * Nejc Jurič, 20. mesto                               
 * Neja Šturm, 3. mesto
 * Kaja Kolarič, 12. mesto                            
 * Maša Kovačič, 7. mesto

 * Jan Čeh, 1. mesto                                    
 * Žanin Vidovič, 13. mesto
 * Nejc Črepnjak, 20. mesto                        
 * Domen Lešnik, 1. mesto
 * Gal Gojčič Kralj, 21. mesto                      
 * Timotej Jurič, 28. mesto
 * Maja Kukovec, 12. mesto                         
 * Jan Čeh, 10. mesto (državno)
 * Mihael Gradišnik, 8. mesto

Spomladanski kros (državno tekmovanje):
 * Nejc Jurič, 85. mesto
 * Nejc Črepnjak, 117. mesto
 * Neja Šturm, 49. mesto
 * Nika Čeh, 42. mesto
 * Jan Čeh, 10. mesto
 * Maša Kovačič, 55. mesto
 * Timotej Jurič, 107. mesto

Atletski troboj: 
 * Eva Djekič, 6. mesto                             
 * Nejc Jurič, 5. mesto
 * Neja Šturm, 9. mesto                            
 * Luka Petek, 12. mesto
 * Nika Čeh, 12. mesto                            
 * Mihael Gradišnik, 19. mesto
 * Sara Viher, 11. mesto                           
 * Domen Lešnik, 20. mesto
 * Jure Pihler, 6. mesto

PLAVANJE:
 * Tine Križe: 1. mesto – prosto, 1. mesto na 
medobčinskem tekmovanju – prsno
 * Neja Šturm: 2. mesto – prosto, 2. mesto na 
medobčinskem tekmovanju – prsno

TENIS: 
 * Tine Križe, 2. mesto

TEŽAVNOSTNO PLEZANJE:
 * Žanin Vidovič: 4. mesto na državnem prvenstvu

Veliko učencev podružnične šole je sodelovalo v 
športnih ekipah matične šole (rokomet, košarka, 
nogomet, odbojka, atletika) in z njimi dosegali lepe 
rezultate.

Pohvale za sodelovanje na športnem področju so 
prejeli: 

 * Nika Čeh, 6. g                                   
 * Žanin Vidovič, 8. g
 * Jan Čeh, 6. g                                    
 * Sara Viher, 8. g
 * Nejc Črepnjak, 6. g                           
 * Tine Križe, 9. g
 * Mihael Gradišnik, 7. g                       
 * Eva Djekič, 9. g
 * Domen Lešnik, 8. g                           
 * Jure Pihler, 9. g
 * Maša Kovačič, 8. g                           
 * Timotej Jurič, 9. g
 * Neja Šturm, 8. gŽ

Naj športnik šole:

Naj športnca šole:

Domen Lešnik, 8. g

Neja Šturm, 8. g

Mentor: Milan Šimac



OBVESTILA o delu v šolskem letu 2017/2018

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena    21

Naj učenka:

Ana Jančič, 9.g.

LITERARNI NATEČAJ »MOJA DOMOVINA«:
Priznanje za sodelovanje so prejeli: 

 * Nika Čeh, 6. g
 * Lea Emeršič, 6. g
 * Lana Horvat, 6. g
 * Maja Kukovec, 6. g
 * Zoja Šafranko, 6. g

Mentorica: Jelica Primožič

LITERARNI NATEČAJ »BODI PISATELJ«:
Priznanje za sodelovanje so prejeli:

 * Nika Čeh, 6. g
 * Anej Kirbiš, 6. g
 * Lea Emeršič, 6. g
 * Nejc Podgoršek, 6. g
 * Lan Jurčevič, 6. g

Mentorica: Jelica Primožič

LIKOVNI NATEČAJ »LIDICE« (ČEŠKA):
Med 25.690 prispelimi deli iz 83 držav so naši 
učenci prejeli diplomo za grafično kolekcijo. To so 
bili:

 * Nika Čeh, Maja Kukovec iz Taja Ornik iz 6. g
Mentorica: Darja Polner

NATEČAJ »ZREJLO JE ŽITO« V OKVIRU 28. 
RAZSTAVE DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ:
Nagrado 2. triade je prejel:

 * Luka Petek, 5. g
Mentorica: Darja Polner

NATEČAJ »EGO VS. ECO«:
 * OŠ Grajena je na natečaju  »Ego vs. Eco«, ki je 
potekal v Banski Štiavnici na Slovaškem, prejela 
posebno nagrado. 

Mentorica: Darja Polner

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA

Učenci 4. razreda so tudi letos tekmovali 
na Otroški varnostni olimpijadi. V šestih 
predtekmovanjih se je pomerilo približno 

120 ekip s po 10 učenci. Naši učenci so se udeležili 
predtekmovanja  10. maja v Juršincih. Pomerilo se 
je 21 ekip iz različnih osnovnih šol Ptuja in okolice. 
Tekmovali so v znanju o prometu, varnosti, pokazati 
pa so morali tudi spretnost v vožnji  s kolesom in 
gasilske veščine. Ekipa 4. g razreda je zmagala in 
se uvrstila v finale, ki je potekalo 1. junija, v športni 
dvorani Lukna v Mariboru. Kljub pomanjkanju časa 
zaradi zaključevanja ocen v šoli, smo se na finale 
dobro pripravili. V Maribor so se odpravili vsi učenci 
iz razreda z razredničarko. Tisti učenci, ki niso bili v 
ekipi, so sodelovali kot navijači. V vseh igrah smo 
zmagali, za povrh pa v zadnji, gasilski vaji ponovno 
načrpali največ vode. Bili smo presrečni, ko so 
razglasili rezultate. ZMAGALI SMO!!! Tekmovalci so 
dobili praktična darila, priznanje  in velik pokal, ki 

V šolskem letu 2016/17 je otroški pevski zbor 
obiskovalo 34 učencev 3., 4. in 5. razreda. 
Pevske vaje so potekale dvakrat tedensko, 

v sredo in četrtek, pred poukom. Učenci so se učili 
pravilnega dihanja, petja, pa tudi vztrajnosti, saj je 
treba na vaji pridno sedeti in poslušati ter sodelovati 
(peti). Naučili so se veliko novih pesmic, ki smo jih 
predstavili na različnih prireditvah v šoli (za dedke 
in babice, ob novem letu, ob kulturnem prazniku, 
ob dnevu šole, podelitvi priznanj najuspešnejšim 
učencem in ob koncu šolskega leta), na Medobčinski 
reviji otroških pevskih zborov v Gimnaziji Ptuj, 
sodelovali pa smo tudi na prvem skupnem koncertu 
vseh zborov šole Ljudski vrt Ptuj, v mesecu aprilu.

Mentorica: Romana Pukšič

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
NA PODRUŽNICI GRAJENA

LIKOVNI IN DRUGI 
NATEČAJI

smo ga ponosno odnesli v našo šolo.  Ko smo se z 
avtobusom vrnili nazaj v šolo, so nas na parkirišču 
pričakali starši, ki so zmagovalcem zaploskali. 

Mentorica: Romana Pukšič
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VESELA ŠOLA IN CICI VESELA ŠOLA

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali na 
tekmovanju Vesele šole. Njeni ustvarjalci so 
učencem omogočili, da je bilo pridobivanje 

znanja zanimivo in predvsem veselo. Tekmovanje je 
potekalo v dveh stopnjah. V marcu smo izvedli šolsko 
tekmovanje. 5 učencev je doseglo bronasto priznanje 
za znanje na tekmovanju Vesele šole. Anej Kirbiš se je 
uvrstil na državno tekmovanje, ki je potekalo v aprilu, 
na OŠ Ormož. Dosegel je srebrno priznanje za znanje 
na tekmovanju Vesele šole

Učenci od 1. do 4. razreda so sodelovali v Cici Veseli 
šoli. Cilj tega tekmovanja je seznanjanje učencev 
z načinom tekmovanja, naloge pa so preproste in 
prilagojene starostni stopnji. Vsi učenci so dobili 
pohvalo za sodelovanje.

Mentorica: Vlasta Vučinić

MLADI ČLANI RDEČEGA KRIŽA

Mladi člani RK (razredni predstavniki) 
se srečujemo enkrat tedensko in se 
dogovarjamo o aktivnostih v razredu, 

spoznavamo temeljna načela RK, izdelujemo plakate 
ob posebnih dnevih… Sodelujemo tudi v akcijah 
Skupnosti učencev in Eko sveta. V maju pripravimo 
program za sprejem prvošolcev med Mlade člane 
RK. Ob koncu šolskega leta smo se odzvali vabilu 
Slovenske karitas in sodelovali v akciji Pokloni 
zvezek. Učenci in učitelji smo zbrali 72 novih zvezkov 
za sovrstnike v stiski ter jih opremili z osebnimi 
sporočili. 

Mentorica: Vlasta Vučinić

PROJEKT »JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO«

Učenci podružnice Grajena so se letošnje vseslovenske humanitarne akcije lotili malo drugače. Zbirali 
so plastenke in embalažo in tako prispevali svoj delež za nakup ogrevalne posteljice za novorojenčke 
izolske porodnišnice. Prijavili so se tudi na likovno-ustvarjalni natečaj. Izdelali so obleko iz tetrapaka, 

klobuk iz pokrovčkov, škratovske čeveljčke in torbico iz tetrapaka. Tako so želeli opozoriti na pomen ponovne 
uporabe embalaže, ter s tem na ohranjanje naravnih virov. Obleko so izdelali učenci 6. g razreda, pod 
mentorstvom Darje Polner in Mihaele Kukovec. Učenci ustvarjalci so bili Nika Potočnik, Filip Gašparič, Taja 
Ornik, Nejc Črepnjak in Domen Veršič Jurša. Izmed vseh prijavljenih slovenskih osnovnih šol so dobili 1. 
nagrado 2. triade in si tako prislužili priznanje ter praktično nagrado.

Mentorici: Darja Polner in Mihaela Kukovec

Krožek je namenjen učencem od 2. do 4. 
razreda. Učenci se sprostijo v aktivnostih, kjer 
prevladuje igralna oblika dela. Navajajo se na 

družabnost, skrb za svoje telo, rekreacijo in aktivnosti 
v naravi. Razvijajo osnovne motorične sposobnosti, 
vztrajnost, samodisciplino in pogum, spoštovanje 
tekmecev, pravila iger in sodnika. Pridobivajo 
spretnosti in znanja različnih športnih iger.

Mentorica: Vanja Majcen

ŠPORTNI KROŽEK

V skupnost učencev so vključeni učenci od 1. do 
9. razreda. Srečanj se udeležujejo predstavniki 
vsake oddelčne skupnosti. S skupnimi 

močmi skrbijo za hišna pravila in upoštevanje le 
teh, za kvalitetne medsebojne odnose, načrtovanje 
skupnih dejavnosti, sodelujejo pri projektih in se 
aktivno vključujejo v občinski in medobčinski otroški 
parlament.
Skrbeli so za čisto okolico šole, se aktivno pripravljali 
na zasedanje občinskega parlamenta, sodelovali 
v projektu Eko šola, sodelovali z oddelčnimi 
skupnostmi, učiteljskim zborom, svetom šole in 
strokovnimi delavci šole ter privzgajali samokontrolo, 
kritičnosti, samostojnost in lepo vedenje. Že sedaj pa 
vas vabimo, da se tudi letos prijavite na nastop OŠ 
ljudski vrt ima TALENT

Mentorica: Vanja Majcen

SKUPNOST UČENCEV

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Učenci prvega in drugega razreda se po pouku lahko vključijo v podaljšano bivanje. V tem času  potekajo 
različne dejavnosti. Pravljičnolutkovni krožek, pevski zbor in ekobralna značka. 
Z lutko pomagamo zmanjšati stres in strah pred izpostavljenostjo v razredu. Tako otroku ponudimo 

prijazno šolo in možnost za oblikovanje pozitivne samopodobe. 
Cici zbor uspešno nastopa na vseh šolskih prireditvah. Otroci uživajo v petju,  igranju na male ritmične 
instrumente in plesu.
Vključeni smo tudi v projekt Eko branje za eko življenje. Gre za branje s poudarkom na literaturi z ekološko 
tematiko. Prav tako se že zavedamo pomena ohranitve našega čistega in zdravega okolja.

Vzgojiteljica v OPB: Tatjana Slanič
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EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

S šolskim  letom 2016/2017 smo vstopili v 
štirinajsto leto delovanja v mednarodnem 
projektu Ekošola kot način življenja. Tudi v tem 

šolskem letu smo sodelovali v številnih zbiralnih 
akcijah in projektih. Izvajali smo kar 19 različnih 
aktivnosti. Med pomembnejšimi projekti, ki so 
stalnica v naših ekonačrtih, so projekti Odpadki, 
Ekopaket, Ekokviz, Ekobranje, Šolska vrtilnica in S 
srcem za živali.
Lanski projekt Zdravje in dobro počutje smo 
nadgradili s projektom Hrana ni za tjavendan, 
katerega temeljni cilj je bil zmanjšati količino 
odpadne hrane. Izpeljali smo DAN BREZ ODPADKOV, 
ki je odlično uspel ter uvedli nenapovedano kontrolo 
ostankov hrane pri malici. Najboljši jedci so bili 
učenci 5. in 7. razreda, ki so si delili prvo mesto in so si 
prislužili sladko nagrado.
Izvajali smo projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo, ki je 
bil humanitarnega značaja. Denar, zbran z akcijo 
zbiranja praznih plastenk in tetrapakov, je bil 
namenjen nabavi inkubatorja. V sklopu projekta  je 
potekal tudi nagradni natečaj, na katerem so učenci 
6. razreda (Taja Ornik, Nika Potočnik, Filip Gašparič, 
Nejc Črepnjak in Domen Veršič Jurša)  izdelali 
oblačilo iz tetrapakov, kateremu je komisija dodelila 
1. mesto  v drugi starostni kategoriji. Vsi učenci in 
mentorica Mihaela Kukovec so dobili priznanja in 
praktično nagrado.

Učenci 3. razreda podaljšanega bivanja z mentorico 
Nado Sevšek so se vključili v projekt Mladi v svetu 
energije. V sklopu projekta so sodelovali na natečaju 
Kako vidimo elektriko in s svojimi izdelki priskrbeli 
grajenski šoli še eno prvo mesto. Podelitve nagrad 
v Krškem so se poleg mentorice udeležile še učenke 
Klara Tikvič, Kaja Bole, Madita Godec in Lana Ornik. 
Vsi učenci so nagrajeni z ogledom Sveta energije v 
Krškem in gradu Rajhenburg. 
Vse številne aktivnosti in odlični rezultati na natečajih 
so prispevali k temu, da smo štirinajstič zapored 
potrdili zeleno ekozastavo in pridobili mednarodni 
certifikat.
 
Koordinatorka Ekošole: Nada Sevšek

Tudi letos so se učenci naše šole prijavili na Ekokviz, saj so si želeli postati največje ekoface v Sloveniji. 
Prijavile so se tri ekipe. Učenci šestih razredov so obravnavali Zdravje – dobro počutje  (kako si sami na 
naraven način pomagamo okrepiti imunski sistem, kaj je zdrava prehrana, kako varno shranjujejo živila, 

kakšen je zdrav in ekološki način kuhanja, zakaj je pomembno gibanje, kaj je razlika med virozo in bakterijsko 
okužbo, in zakaj moramo ustrezno poskrbeti za odpadna zdravila);  učenci sedmih razredov so raziskovali 
energijske zakonitosti  in elektriko (spoznavali so energijske zakonitosti, ki so potrebne za normalno delovanje 
telesa, porabi energije v vsakodnevnem življenju, spoznali so zmote in mite o energiji, načine pridobivanja 
energije nekoč in danes in kakšne so posledice na okolje zaradi pridobivanja energije);  osmošolci pa so  osvojili 
pomen prometa v našem življenju (najprej so se podali v preteklost in se poučili o zgodovini nastanka kolesa 
in motorja, iznajdbah, ki sta močno vplivali na življenje dandanes, seznanili so se z učinki, ki jih ima promet na 
naše družbeno življenje, in spoznali učinke prometa na naravno okolje). Tekmovanje je potekalo preko spletne 
strani že petič, kar so učenci sprejeli z navdušenjem.

Mentorica: Brigita Koštomaj

EKOKVIZ
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ŠOLSKO LETO 2017/18
vodstvo šole in učitelji

RAVNATELJICA : Tatjana Vaupotič Zemljič
•

POMOČNICI RAVNATELJICE : Karmen Mlakar, Vanja Zebec Drevenšek
•

VODJA PODRUŽNICE : Irena Pukšič
•

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Darija Erbus, Zlatko Jaušovec

Razredniki

1. a Renata Blagovič

1. b Tanja Nedeljko

1. c Mima Terbuc

1. g Vlasta Vučinič 

2. a Jožica Kozel

2. b Tanja Perič

2. c Simona Hazimali

2. g Brigita Koštomaj

3. a Sonja Pučko

3. b Susane Berden

3. c Edita Kmetec

3. d Branka Horvat

3. g Vanja Majcen

4. a Simona Hajnal

4. b Anica Kovačič

4. c Valerija Čuš

4. g Romana Pukšič

5. a Mateja Kelner

5. b Jožica Repič

5. c Igor Ivančič 

5. g Irena Pukšič

6. a Jerneja Bombek • GUM, OPZ, MPZ

6. b Miran Petek • TIT, OGK, OGL, ELE, NTE

6. c dr. David Bedrač • SLJ, RET

6. g Petra Uvera Hočevar • SLJ, RET, GKL

7. a Tamara Završnik • SLJ, TJA, N1A

7. b Nataša Kalinič • TJA, N1A

7. c Jasmina Žel • FIZ, MAT, DIP

7. g Jelica Primožič • SLJ

8. a Martina Prejac • GEO, ZGO; TVZ

8. b Milena Krajnc • GEO, ZGO

8. c mag. Filip Gračnar • TJA

8. g Blanka Kojc • TIT, NAR, NTE

9. a Jožica Lešnik • NAR, KEM, POK

9. b Vera Zagoričnik Novak • SLJ, NI2

9. c Petra Zafošnik • GOS, NAR, BIO, NPH

9. g  Vesna Hazdovac • TJA
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Dodatna strokovna pomoč: 
 * Zlatko Jaušovec
 * Elka Mlakar
 * Mateja Prša
 * Petra Vujnovič
 * logoped,
 * tiflopedagog

Jutranje varstvo:  
1. a Arlena Bosnar Krajnc 
1. b Valerija Gavez
1. c Aleksandra Braček
1. g Tatjana Slanič

Aljaž Selinšek

Oddelek podaljšanega bivanja:
• matična šola 

 * Arlena Bosnar Krajnc
 * Nataša Cerovič
 * Valerija Gavez
 * Petra Kosi
 * Ivan Kovačič
 * Andreja Matjašič
 * Karmen Pulko
 * Edvin Ramadani
 * Tajka Šnuderl Novak
 * Bojan Sabath
 * Irena Vek
 * Luka Žižek

• podružnica
 * Ivan Čuš
 * Nada Sevšek
 * Tatjana Slanič

Spremljevalki otrok s posebnimi potrebami:
 * Marta Dominc 
 * Mihaela Kukovec

Asistentki za otroke s posebnimi potrebami:
 * Karmen Kokot
 * Nastja Tetičkovič

Drugi učitelji: 
 * Milka Koser • GOS, KEM, BIO
 * Miran Kučer • FIZ, MAT
 * Simona Lozinšek • ŠPO, ŠZZ, PLE, NŠP
 * Karmen Mlakar • DKE
 * Mojca Mohorič • ŠPO, NŠP, ŠSP, MAT
 * Jasmina Petek Pelcl • MAT, UBE 
 * Mateja Pešakovič • N1A
 * Darja Polner • LUM, LS1, LS2, LS3, NUM
 * Aljaž Selinšek • ZGO, DKE, FIO
 * Milan Šimac • ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IZŠ, NŠP
 * Majda Švagan • MAT
 * Petra Uvera Hočevar • SLJ
 * Vanja Zebec Drevenšek • GOS
 * Nina Zemljak/mag. • Nina TJA, NIP
 * Urška Cafuta
 * Luka Žižek • NI1, NI2, NI3

Laborantka:
 * Andreja Matjašič

Knjižničarki:
 * Ljudski vrt • Edita Čelofiga • skrbnica 

učb. sklada 
 * Grajena • Jelica Primožič • skrbnica učb. 

sklada

Organizatorja inf. dejavnosti: 
 * Ljudski vrt • Matej Sužnik
 * Grajena • Blanka Kojc

Tajništvo:
 * Frančiška Hojnik
 * Sabina Masten

Računovodstvo:
 * Anita Ivaniševič

Knjigovodja:
 * Gordana Prešeren

Vodja kuhinje:
 * Ljudski vrt • Srečko Erjavec
 * Grajena • Marko Kumer
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  Tedensko št. ur za posamezni razred
Predmet Kratica 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
slovenščina SLJ 6 7 7 5 5
matematika MAT 4 4 5 5 4
angleščina TJA  2 2 2 3
likovna umetnost LUM 2 2 2 2 2
glasbena umetnost GUM 2 2 2 1,5 1,5
družba DRU    2 3
spoznavanje okolja SPO 3 3 3  
naravoslovje in tehnika NIT    3 3
gospodinjstvo GOS     1
šport ŠPO 3 3 3 3 3
neobvezni izbirni predmet   2   2/1 2/1
oddelčna skupnost     0,5 0,5
dodatni in dopol. pouk DOD/DOP 1 1 1 1 1
kulturni dnevi  4 4 4 3 3
naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3
tehniški dnevi  3 3 3 4 4
športni dnevi  5 5 5 5 5
št. predmetov  6 7 6 8 9
tedensko ur pouka  20 23 22 24 26
število tednov pouka  35 35 35 35 35

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

Predmetnik – 1. do 5. razred
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  Tedensko št. ur za posamezni razred
Predmet Kratica 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
slovenščina SLJ 5 4 3,5 4,5
matematika MAT 4 4 4 4
tuji jezik – angleščina TJA 4 4 3 3
likovna umetnost LUM 1 1 1 1
glasbena umetnost GUM 1 1 1 1
geografija GEO 1 2 1,5 2
zgodovina ZGO 1 2 2 2
domovinska in državljanska  
kultura in etika DDE - 1 1 -
fizika FIZ - - 2 2
kemija KEM - - 2 2
biologija BIO - - 1,5 2
naravoslovje NAR 2 3 - -
tehnika in tehnologija TIT 2 1 1 
gospodinjstvo GOS 1,5 - - -
šport ŠPO 3 2 2 2
neobvezni izbirni predmet  2/1 - - -
izbirni predmeti  - 2/3 2/3 2/3
oddelčna skupnost  0,5 0,5 0,5 0,5
dodatni in dopolnilni pouk DOD/DOP 1 1 1 1
kulturni dnevi  3 3 3 3
naravoslovni dnevi  3 3 3 3
tehniški dnevi  4 4 4 4
športni dnevi  5 5 5 5
št. predmetov  11 14 16 14
tedensko ur pouka  26 29,5 30 30
število tednov pouka  35 35 35 32

Predmetnik – 6. do 9. razred 
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Izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Izmed ponujenih izbirnih 
predmetov so se učenci odločili 
za naslednje izbirne predmete:

LJUDSKI VRT

Razred Predmet Kratica

7. nemščina I NI1

8. nemščina II NI2

9. nemščina III NI3

7. likovno snovanje I LS1

8. likovno snovanje II LS2

9. likovno snovanje III LS3

9. retorika RET

7. obdelava gradiv: les OGL

8. obdelava gradiv: kovine OGK

9. elektrotehnika ELE

7. sodobna priprava hrane SPH

8. načini prehranjevanja NPH

7. šport za zdravje ŠZZ

8. šport za sprostitev ŠSP

9. izbrani šport IŠP

7. urejanje besedil UBE

8., 9. poskusi v kemiji POK

9. računalniška omrežja ROM

7. plesne dejavnosti: plesi PLE

7., 8. turistična vzgoja TVZ

8., 9. daljnogledi in planeti DIP

8., 9. gledališki klub GKL

7. filozofija za otroke: kritično MIŠLJENJE FIK

8. filozofija za otroke: etična raziskoVANJA FIE

PODRUŽNICA GRAJENA

Razred Predmet Kratica

7. šport za zdravje ŠZZ

7. nemščina I NI1

7. in 8. gledališki klub GKL

8. šport za sprostitev ŠSP

8. nemščina II in III NI2, NI 3

9. načini prehranjevanja NPH

8. sodobna priprava hrane SPH

9. izbrani šport IŠP

9. retorika RET

9. nemščina II in III NI2, NI 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 1., 4., 5. IN 6. RAZREDA

NIVOJSKI POUK OZ. MANJŠE UČNE SKUPINE

Na matični šoli letos izvajamo delno zunanjo diferenciacijo pri angleščini v 
8. in 9. razredu na vseh treh ravneh zahtevnosti. Učenci so razdeljeni v štiri 
skupine. Učenci prve in druge ravni zahtevnosti so združeni v skupinah, 

kjer bo sočasno potekal pouk na prvi in drugi ravni zahtevnosti. Učenci tretje ravni 
zahtevnosti so praviloma združeni v homogene skupine. 

Pri pouku matematike in slovenščine so učenci razvrščeni v manjše učne skupine, v 
katerih so učenci iz vseh treh oddelkov.  

Učenec se za učno skupino pri angleščini odloči po posvetovanju s starši, z učitelji 
in s šolsko svetovalno službo. Osnovni cilj takega pouka je z drugačnimi metodami 
povečati aktivnost in ustvarjalnost učencev.

Učenci 1. razreda lahko v tem šolskem letu obiskujejo neobvezni izbirni 
predmet angleščina, ki ga bodo imeli 2 uri tedensko. Učenci od 4. do 6. 
razreda na matični šoli imajo naslednje neobvezne izbirne predmete: tehnika 

(NTE), šport (NŠP), nemščina (N2N), umetnost (NUM) in računalništvo (NRA). 
Nemščina se izvaja 2 uri, vsi ostali predmeti 1 uro tedensko. Na podružnici so učenci 
izbrali nemščina (N2N), šport (NŠP), tehniko (NTE).

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. 
Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih 
predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa 
morajo starši opravičiti.



OBVESTILA o delu v šolskem letu 2017/2018

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena    29

ŠOLSKI KOLEDAR 2017/18
Redovalni obdobji

 * I. obdobje: 1. 9. 2017–31. 1. 2018

 * II. obdobje: 1. 2.–22. 6. 2018

Počitnice

 * Jesenske počitnice: 30. 10.–3. 11. 2017

 * Novoletne počitnice: 25. 12. 2017–2. 1. 2018

 * Zimske počitnice: 26. 2.– 2. 3. 2018                                                                           

 * Prvomajske počitnice: 27. 4.–2. 5. 2018

Prazniki in pouka prosti dnevi

 * 25. december 2017 • božič

 * 8. februar 2018 • Prešernov dan, slovenski 

kulturni praznik 

 * 2. april 2018 • velikonočni ponedeljek

 * 27. april 2018 • dan upora proti okupatorju

 * 1. in 2. maj 2018 • praznik dela

Pouk • 7. april 2018 • ponedeljkov urnik

 *  1. september 2017 • prvi šolski dan

 * 4.–8. september 2017 • letna šola v naravi za 

učence 5. razreda

 * 12. september 2017 • skupni roditeljski sesta-

nek  za starše OŠ Ljudski vrt

 * 13. september 2017 • skupni roditeljski sesta-

nek  za starše podružnice Grajena

 * 22. september 2017 • zaključna ekskurzija za 

učence 9. razreda 

 * 25.–29. september 2017 • teden kulturne 

dediščine 

 * 4.–7. oktober 2017 • obisk učencev in 

učiteljev iz Pančeva

 * oktober 2017 • obisk učencev in učiteljev iz 

Burghausna

 * 12.–16. december 2017 • zimska šola v naravi 

za učence 6. razreda

 * 9.  in 10. februar 2018 • informativna dneva v 

srednjih šolah

 * 16.–20. april 2018 • teden dejavnosti ob 

dnevu podružnice Grajena

 * 4., 7. in 9. maj 2018 • nacionalno preverjanje 

znanja za učence 6. in 9. razreda

 * 25. maj 2018 • zaključna ekskurzija za učence 

1.,2., 4. in 5. razreda

 * 1. junij 2018 • zaključna ekskurzija za učence 

6.–8. razreda

 * 15. junij 2018 • zaključek pouka za učence 9. 

razreda, razdelitev zaključnih spričeval

 * 22. junij 2018 • zaključek pouka za učence 

1.–8. razreda

 * 18.  junij–2. julij 2018 • predmetni in popravni 

izpiti za učence 9. razreda

 * 26. junij–9. julij 2018 • predmetni in popravni 

izpiti za učence 1.–8. razreda

 * 20.–31. avgust 2018 • 2. rok za predmetne in 

popravne izpite

POMEMBNI DATUMI
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Prednostne naloge v tem šolskem letu so:  
 * spodbujanje učencev k hitrejšemu tempu dela, večji samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za rezultate svojega dela;
 * urjenje učencev v branju, bralni pismenosti, uporabi različnih bralno-učnih strategij, razumevanju in tvorjenju lastnih besedil ter povzetkov;
 * razvijanje vrednot šole;
 * kvalitetno delo v razredu.

Dodatne dejavnosti v okviru šolskega programa

v šolskem letu 2017/18
PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE

Dejavnost Razred Nosilec

Plavalni tečaj 3. razred športni pedagogi

Letna šola v naravi 5. razred Mojca Mohorič

Zimska šola v naravi 6. razred Simona Lozinšek

Smučarski tečaj 1. razred Arlena Bosnar Kranjc

Starši se lahko odločijo za obročno odplačevanje letne in zimske šole 
v naravi. Za letno šolo v naravi lahko zaprosijo za subvencijo, ki jo 
omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

RS. Na spletni strani šole je objavljen Pravilnik o kriterijih in postopku za 
subvencioniranje oblik razširjenega programa. Vlogo starši oddajo na 
obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani ali v šolski svetovalni službi.  

Kot nadstandardni program bomo ponudili plavalni tečaj za učence 1. in 
2. razreda ter naravoslovni tabor za učence 3. razreda. Starši se za ti dve 
dejavnosti odločijo prostovoljno.

Ocenjevanje in preverjanje znanja 

V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje ocenjuje z 
opisnimi ocenami, od 3. razreda naprej pa s 
številčnimi ocenami. 

Šolsko leto je razdeljeno na dve redovalni obdobji. 
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni 
največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni 
najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen 
ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri 
predmetih, ki so na urniku več kot dve uri tedensko, 
se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem 
letu, pri čemer prav tako ne sme biti večina ocen 
pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Ustno ocenjevanje je v letošnjem šolskem letu 
lahko nenapovedano. Celourno pisno ocenjevanje 
znanja poteka vedno po predhodni napovedi 

učitelja in  preverjanju znanja z opravljeno analizo. 
V istem tednu so lahko učenci največ dvakrat pisno 
preverjeni za oceno.

Nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja bo v tem šolskem 
letu potekalo za vse učence 9. razreda iz predmetov 
slovenščina, matematika in tretjega predmeta, ki ga 
bo septembra 2017 izbrala ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport. Tudi v  6. razredu je nacionalno 
preverjanje znanja obvezno. Učenci bodo preverjeni iz 
slovenščine, angleščine in matematike.
Namen nacionalnega preverjanja znanja je, da 
starši in učenci dobijo dodatno informacijo o 
znanju učencev. Dosežek omogoča učencu kritično 
ovrednotiti lastno delo.  

Prehrana otrok v šoli
Vsi učenci lahko imajo v šoli malico in kosilo. Učenci 
1. razreda in tisti, ki obiskujejo jutranje varstvo, imajo 
lahko tudi zajtrk. Vsi učenci si lahko pred pričetkom 
pouka in v času odmorov v jedilnici postrežejo s 
sadjem, kruhom in napitki. 
Starši v mesecu juniju prijavijo prehrano za naslednje 
šolsko leto z obrazcem Prijava učenca na šolsko 
prehrano.
Do  subvencije so upravičeni tisti učenci, ki jim je z 
odločbo centra za socialno delo priznana ta pravica. 
Zanjo ni potrebno podati posebne vloge. Dovolj je 
vloga, ki jo podajo starši za otroški dodatek na CSD. 
Družine, katerih dohodki ne presegajo 53 % 
povprečnega osebnega dohodka v RS, prejmejo 
subvencijo za malico. Če višina povprečnega 
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osebnega dohodka v družini ne presega 36 % 
povprečnega osebnega dohodka v RS, pripada 
učencem tudi subvencionirano kosilo. 
Cena malice je 0,80 €; cena kosila za učence 1.–3. 
razreda je 2,00 €; za učence  4.–9. razreda pa 2,20 
€. Cena zajtrka je 0,20 €. Učenci lahko imajo tudi 
dodatno malico, ki stane 0,60 €.
Plačilo prehrane poteka preko položnic. V primeru, 
da je otrok odsoten od pouka, je potrebno malico in 
kosilo odjaviti en dan prej ali vsaj do 8. ure zjutraj v 
pisarni šolske prehrane ali na spletni strani šole. Če je 
ne odjavijo, jo mora šola zaračunati tudi učencem, ki 
imajo subvencijo.
V pisarni šolske prehrane lahko starši dobijo 
informacije o plačilih malic, kosil in šole v naravi. 
Delavka je dosegljiva vsak dan, in sicer v ponedeljek, 
sredo in petek od 8.30 do 13.30, v torek in četrtek pa 
od 11.00 do 13.30. Izven tega časa lahko starši urejajo 
prehrano v tajništvu šole (razen od 9.30 do 10. ure).  
Učenci se morajo pri kosilu primerno obnašati in se 
ravnati po navodilih dežurnega učitelja in kuharjev. 
Učenci, ki nimajo kosila, v času kosila ne smejo 
vstopati v jedilnico. Učenci morajo ob prihodu na 
kosilo pokazati potrjen kartonček o plačani prehrani.

Plačevanje stroškov
Plačevanje vseh stroškov za športne, naravoslovne 
in kulturne dni, ekskurzije in druge  oblike pouka 
poteka preko položnic. Učenci, ki tekmujejo na 
šolskih tekmovanjih iz znanja, morajo za vsa šolska 
tekmovanja plačati prijavnino na tekmovanje.

Šolska svetovalna služba
Na šoli sta zaposlena dva svetovalna delavca in sicer 
Zlatko Jaušovec in Darija Erbus.  Učencem, staršem in 
učiteljem svetujeta ali pomagata pri učnih in vzgojnih 
težavah ter drugih. Sodelujeta s Svetovalnim centrom 
Ptuj, Centrom za socialno delo Ptuj, Sočo Ljubljana, 
Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 
Centrom za sluh in govor Maribor, Zdravstvenim 
domom Ptuj in Maribor ter drugimi institucijami. 
Prisluhneta tudi nadarjenim učencem in njihovim 
staršem ter pomagata učencem pri odločitvi o 
nadaljnjem šolanju. V okviru karierne orientacije 
koordinirata vrsto aktivnosti za učence in starše v 
okviru predavanj, delavnic, naravoslovnih, kulturnih 

MATIČNA ŠOLA
2.–5. razred

0. ura 7.25–8.10

1. ura 8.15–9.00

Malica 9.00–9.20

2. ura 9.20–10.05

Odmor 10.05–10.15

3. ura 10.15–11.00

4. ura 11.05–11.50

5. ura 11.55–12.40

6. ura 12.45–13.30

Kosilo 13.30–13.55

6.–9. razred

0. ura 7.25–8.10

1. ura 8.15–9.00

Odmor 9.00–9.05

2. ura 9.05–9.50

Malica 9.50–10.15

3. ura 10.15–11.00

4. ura 11.05–11.50

5. ura 11.55–12.40

6. ura 12.45–13.30

Kosilo 13.30–13.55

7. ura 13.55–14.40

8. ura 14.45–15.30

Dnevni         urnik Učenci 1. razreda bodo imeli malico 
ob 9.30 uri.

PODRUŽNICA GRAJENA
0. ura 7.20–8.05

1. ura 8.10–8.55

2. ura 9.00–9.45

Malica 9.45–10.10

3. ura 10.10–10.55

4. ura 11.00–11.45

5. ura 11.50–12.35

6. ura 12.40–13.25

Kosilo 13.25–13.40

7. ura 13.40–14.25

8. ura 14.30–15.15

 

ali tehniških dni za učence, oglede poklicev na 
delovnih mestih, individualna in skupinska svetovanja 
za učence in starše. Pri tem sodelujeta z Zavodom za 
zaposlovanje, Šolskim centrom Ptuj, Gimnazijo Ptuj, s 
srednjimi šolami v Mariboru in drugod. 
Svetovalna delavca sodelujeta pri reševanju sporov v 
medsebojnih odnosih med različnimi akterji vzgojno-
izobraževalnega procesa, organizirata učno pomoč 
v šoli in na domu, v Dnevnem centru in s pomočjo 
prostovoljcev – učencev naše šole ter nekdanjih 
učiteljev. Učenci in starši se lahko oglasijo v svetovalni 
službi kadarkoli, ko se želijo pogovoriti o svojih 
težavah.
Svetovalna delavca Darija Erbus in Zlatko Jaušovec 
sta dosegljiva vsak dan med 7.30 in 14.30, v času 
popoldanskih govorilni ur in po dogovoru tudi 
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https://www.spletno-oko.si
Spletno oko sprejema 
anonime prijave otroške 
pornografije in sovražnega 
govora na internetu

izven tega časa. Na podružnici Grajena je svetovalni 
delavec Zlatko Jaušovec vsak torek med 7.30 in 9.30 in 
vsak četrtek med 10. in 12. uro.

Individualna učna pomoč 
Učenci, ki imajo težave pri učenju, so gibalno ovirani, 
slabše slišijo ali imajo druge  primanjkljaje, lahko 
pridobijo odločbo za učence s posebnimi potrebami. 
Vlogo za začetek postopka usmerjanja podajo starši 
na Zavod RS za šolstvo, OE Maribor. Ko učenci 
pridobijo odločbo o usmeritvi, se sestane strokovna 
skupina, ki skupaj s starši  pripravi individualizirani 
program. Učenci lahko imajo od ene ure do pet ur 
dodatne strokovne pomoči v času pouka. Za vsakega 
otroka se pripravijo tudi prilagoditve pri pouku ter pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja. 
Dodatne informacije in pomoč v zvezi s postopkom 
usmerjanja nudi šolska svetovalna služba.

Sodelovanje med domom in šolo
Govorilne ure za starše učencev matične šole in 
podružnice Grajena so vsak prvi delovni torek v 
mesecu od 16.30 do 17.15. 
V dopoldanskem času so učitelji dosegljivi enkrat 
tedensko, ko imajo pogovorne ure. Razpored bo 
objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.
Starši lahko svoja stališča izražajo tudi preko sveta 
staršev, ki se sestaja trikrat letno.
Še naprej se bomo trudili, da bodo naša srečanja 
prijetna, koristna in zanimiva, zato bomo organizirali 
predavanja, delavnice in družabna srečanja za starše 
in učence.

Tajništvo 
V tajništvu lahko starši potrdijo pole za uveljavljanje 
nezgodnega zavarovanja, dvignejo potrdila o šolanju 
in podobno. Tajnici sta dosegljivi vsak delovni dan od 
7. do 9.30 in od 10.00 do 15. ure. Na podružnici Grajena 
je tajnica dosegljiva vsak petek med 8. in 12. uro. 
Ostale dni lahko starši urejajo stvari na matični šoli ali 
po telefonu.

Jutranje varstvo
Za učence 1. razreda bomo organizirali jutranje 
varstvo v času od 6.15 do začetka pouka; na 
podružnici Grajena od 6.10 do začetka pouka. V 
času, ko so učenci v jutranjem varstvu, počivajo, se 
sproščajo in igrajo. Ob 7.30 uri imajo na voljo tudi 
zajtrk. Jutranje varstvo je za starše brezplačno. 
Za učence 2. in 3. razreda, ki jim starši nikakor ne 
morejo zagotoviti varstva pred pričetkom pouka, 
bomo prav tako organizirali jutranje varstvo. Starši 
oddajo vlogo v tajništvo šole.

Oddelek podaljšanega bivanja
Oddelek podaljšanega bivanja je na voljo učencem 
od 1. do 5. razreda od 11.50 do 16.30, na podružnici 
Grajena pa od 11.45 do 16.25 ure. 
Oddelek podaljšanega bivanja je brezplačen, starši 
plačajo le kosilo ali popoldansko malico. Učenci 
ob pomoči učiteljev opravljajo šolske obveznosti, si 
odpočijejo, se prehranjujejo in izpolnijo svoj prosti čas 
z raznimi sprostitvenimi in interesnimi dejavnostmi. 
Učitelji oddelka podaljšanega bivanja bodo vse 
interesne dejavnosti izvajali v času delovanja le-tega.

Šolska knjižnica
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. 
Članarine ni. Knjižnica je za izposojo gradiva odprta 
vsak dan od 8. do 14. ure, razen kadar poteka v 
knjižnici pouk. Na podružnici  Grajena bo delovni čas 
objavljen na oglasni deski v prvem tednu pouka.
Uporabniki knjižnice si knjige lahko brezplačno 
izposodijo, vendar jih morajo v dogovorjenem roku 
vrniti. Izposojevalni rok je 14 dni, najem vsake knjige 
pa je možno še za 14 dni podaljšati, če ni rezervirana za 
drugega uporabnika. Neknjižno gradivo (zgoščenke, 
multimedijske zgoščenke, DVD-ji …) je namenjeno 
izključno učiteljevi uporabi pri pouku, zato si ga učenci 
ne morejo izposojati. Čitalniško gradivo (leksikoni, 
slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske 
publikacije (revije, časopisi) si lahko uporabniki 
izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek. Učenci 
morajo vrniti vso izposojeno gradivo do 15. junija.
S knjižničnim gradivom morajo uporabniki ravnati 
skrbno. Če izposojeno knjigo izgubijo ali poškodujejo, 
jo morajo nadomestiti z novo ali s po vsebini 
enakovredno knjigo v dogovoru s knjižničarko. 
Uporabnikom, ki ne upoštevajo izposojevalnega roka, 
se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih 
obveznosti.

Učbeniški sklad
Učenci od 2. do 9. razreda si lahko v šoli izposodijo 
učbenike, če to želijo. Izposoja je brezplačna, saj jo krije 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci 
1. razreda bodo vso učno gradivo brezplačno prejeli 
v šoli.
Posamezne učbeniške komplete za novo šolsko leto 
si učenci izposodijo do 24. junija oziroma prvi teden v 
septembru. Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, 
da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik 
pripada. Učbenike morajo zaviti. Priporočamo 
zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno 
samolepilno folijo. Na vse učbenike morajo učenci 
tudi nalepiti nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu 
šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če so 
le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, morajo zanje 
v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih 
plačati odškodnino.

http://www.nasvetzanet.si
Nasvet za net je telefon za otroke in mladostnike 
med 10. in 18. letom, ki pri uporabi interneta naletijo 
na neprimerne, neželene in nevarne vsebine.

http://www.safe.si
SAFE-SI je nacionalna 
točka osveščanja o 
varni rabi interneta za 
otroke in mladostnike 
v Sloveniji.

Varna raba interneta
Starši in učenci si lahko na spletni strani SAFE.SI 
preberete vrsto koristnih informacij. Telefonska številka, 
na katero lahko pokličete v primeru mobilnega ali 
internetnega nadlegovanja oz. v primeru internetne 
zlorabe, je 080-8022.
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Vključitev v interesne 
dejavnosti je za otroke 
brezplačna. Učenci se 

lahko vključijo v naslednje 
dejavnosti:

Učenci bodo v 
začetku šolskega 
leta obveščeni, kdaj 
in kje bo kakšna 
dejavnost potekala.

Matična šola Ljudski vrt

Vrsta dejavnosti Izvajalec Starost učencev

Aranžerski krožek Aleksandra Braček 1.–5. razred  

Atletika – dečki Ivan Kovačič 5.–9. razred

Atletika – deklice Mojca Mohorič 5.–9. razred

Angleščina Edita Čelofiga 2. in 3. razred

Astronomija Jasmina Žel 7.–9. razred

Biološki in naravoslovni krožek Andreja Matjašič 5.–9. razred

Bistroum Mateja Prša 4. in 5. razred

Bralna značka Edita Čelofiga 1.–9. razred

Bralna značka – angleška aktiv TJA 5.–9. razred

Cici Vesela šola Edita Kmetec 1.–3. razred

Čebelarski krožek Jožica Repič 5. in 6. razred

Vesela šola
Tanja Perič
Karmen Mlakar

4.–6. razred
7.–9. razred

Dramski krožek Simona Hazimali 3.–5. razred

English club Aktiv TJA 4.–9. razred

Eko šola
Petra Vujnovič
Mateja Prša

1.–9. razred

Fizikalno-matematična tekmovanja Aktiv MAT FIZ 6.–9. razred

Foto-video krožek Matej Sužnik 5.–9. razred

Gimnastika Simona Rozinšek 2.–9. razred

Geografski krožek
Milena Krajnc
Martina Prejac

7.–9. razred

Igre z žogo
Valerija Gavez
Ivan Kovačič

1. in 2. razred
3. in 4. razred

Košarka  • dečki 
• deklice

KK Ptuj 5.–9. razred

Likovni krožek 
Renata Blagovič
Arlena Bosnar Krajnc

1.–4. razred

Literarno-recitacijski krožek dr. David Bedrač 5.–9. razred
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Matična šola Ljudski vrt

Vrsta dejavnosti Izvajalec Starost učencev

Logika Jasmina Petek Pelcl 5–9. razred

Lutkovni krožek Karmen Pulko 2.–9. razred

Krožek za mednarodno dejavnost Jožica Repič 4.–9. razred

Male sive celice mag. Filip Gračnar 6.–8. razred

Matko 1 Valerija Čuš 3.–5. razred

Matko 2 Majda Švagan 6.–9. razred

Mediacija

Darija Erbus
Susane Berden
Tanja Nedeljko
Vanja Zebec Drevenšek

8. in 9. razred

Mladi člani RK Sonja Pučko 1.–9. razred

Mladinski tisk
Jožica Kozel
Vera Zagoričnik Novak

1.–4. razred
5.–9. razred

Modelarski krožek Miran Petek 6.–9. razred

Namizni tenis Ivan Kovačič 5.–9. razred

Nemščina 1, 2, 3
Luka Žižek
Tanja Nedeljko 
Susane Berden

1.–3. razred

Nogomet – dečki, deklice Ivan Čuš 5.–9. razred

Novinarski krožek – šolski radio Tamara Završnik 7.–9. razred

Odbojka – dečki, deklice Simona Lozinšek 5.–9. razred

Osnove prve pomoči Jožica Lešnik 8. in 9. razred

Osnovna motorika Valerija Gavez 1. in 2. razred

Pevski zbor:  •zborček 
•otroški  
•mladinski

Arlena Bosnar Krajnc
Jerneja Bombek
Jerneja Bombek

1. razred
2.–5. razred
6.–9. razred 

Planinski krožek Jožica Kozel 4.–6. razred

Plesni krožek Valerija Gavez 1. razred

Plesni krožek Mima Terbuc 2. in 3. razred

Pravljični krožek Aleksandra Braček 1. in 2. razred

Prometni krožek Luka Žižek 5.–9. razred

Prostovoljstvo Sonja Pučko 7.–9. razred

Računalništvo – varna raba 
interneta

Matej Sužnik 5.–9. razred

Ročnodelski krožek Tanja Perič 1.–9. razred

Rokomet  •dečki 
•deklice

Igor Ivančič
Mojca Gramc

5.–9. razred

Skupnost učencev Branka Horvat 1.–9. razred

Šah zunanji sodelavec 1.–9. razred

Šolski časopis Lokvanj dr. David Bedrač 1.–9. razred

Šolsko literarno glasilo dr. David Bedrač 1.–9. razred

ŠŠD za športna tekmovanja učitelji ŠPO

Taborniki Mateja Kelner 1.–9. razred

Tehnični krožek
Simona Hajnal
Miran Petek

3.–5. razred
6.–9. razred

Turistični krožek
Martina Prejac
Elka Mlakar

6.–9. razred

Zdrav življenjski slog Ian Emeršič 1.–6. razred

Zelišček Petra Zafošnik 1.–6. razred

Zgodovinski krožek Milena Krajnc 7.–9. razred
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Podružnica Grajena

Vrsta dejavnosti Izvajalec Starost učencev

Angleščina 3 Vesna Hazdovac 3. razred

Biološki krožek
Petra Zafošnik
Milka Koser

5.–9. razred

Bralna značka Jelica Primožič 1.–9. razred

Cici Vesela šola in Vesela šola Vlasta Vučinić 1.–9. razred

Cici pevski zbor Tatjana Slanič 1. in 2. razred

Dopisniki, šolski radio Jelica Primožič 1.–9. razred

Eko šola Nada Sevšek 1.–9. razred

Folklora Simona Lozinšek 1.–9. razred

Geografski krožek Martina Prejac 7.–9. razred

Knjižničarski krožek Jelica Primožič 6.–9. razred

Matematični krožek – Logika Miran Kučer 5.–9. razred

Mladi člani RK Vlasta Vučinić 1.–9. razred

Mladinski pevski zbor Jerneja Bombek 6.–9. razred

Otroški pevski zbor Romana Pukšič 3.–5. razred

Prometni krožek Blanka Kojc 5.–9. razred

Ročnodelski krožek Tatjana Slanič 1.–9. razred

Skupnost učencev Vanja Majcen 1.–9. razred

Socialne igre Elka Mlakar 6.–9. razred

Šolsko glasilo Utrinki in Šolske 
novičke

Petra Uvera Hočevar 1.–9. razred

ŠŠD – Športni krožek Milan Šimac 6.–9. razred

Taborniki Mateja Kelner 1.–9. razred

Tehnični krožek Blanka Kojc 6.–9. razred

Zgodovinski krožek Martina Prejac 7.–9. razred
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Dodatni in dopolnilni pouk
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti 
z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni. Dopolnilni pouk je 
namenjen učencem, ki imajo težave z učno snovjo. Dodatni 
in dopolnilni pouk poteka pred poukom ali po končanem 
pouku.

Nadarjeni učenci
Postopek za evidentiranje nadarjenih učencev se začne ob 
koncu 3. razreda oz. v katerem koli naslednjem razredu. 
Šolska svetovalna služba na roditeljskem sestanku seznani 
starše s postopkom in pridobi njihovo pisno soglasje. 
Nato sledi faza identifikacije, ki zajema testiranje z dvema 
testoma in ocenjevanje učencev z ocenjevalno lestvico, ki jo 
izpolnijo učitelji. Starše po končanem postopku seznanimo 
s tem, ali so bili učenci prepoznani kot nadarjeni in na 
katerem področju so nadarjeni. 
Za vsakega nadarjenega učenca razrednik pripravi 
individualizirani program, pri katerem sodeluje s 
svetovalno službo, učencem in starši. Nadarjene učence 
vključimo v različne dejavnosti, saj želimo na ta način 
razvijati njihove interese in sposobnosti. Za mlajše učence 
pripravimo različne ustvarjalne delavnice in tabore. 
Učencem od 7. do 9. razreda ob že utečenih aktivnostih 
(raziskovalne naloge, dodatni pouk, vključevanje v različne 
šolske, nacionalne in mednarodne projekte ter drugo) 
ponudimo možnost sodelovanja v različnih dejavnostih 
po predmetnih področjih, kot so sobotne šole, astronomski 
večer, likovne delavnice, obiski glasbenih ali gledaliških 
predstav in drugo.  
Koordinatorica programa za matično šolo je Darija Erbus, 
za podružnico pa Zlatko Jaušovec.  

Pohvale in priznanja
Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagradimo 
za uspešno delo na tekmovanjih in za večletni trud pri 
interesnih dejavnostih. Ravnateljica na slovesni prireditvi 
podeljuje priznanja in knjižne nagrade učencem. Učenci 
so lahko pohvaljeni tudi znotraj oddelčne skupnosti za 
aktivno sodelovanje pri interesni dejavnosti za določeno 
šolsko leto ali za delo v oddelčni skupnosti. Na podlagi 
kriterijev MO Ptuj izberemo najučenca/najučenko šole.
V zlato knjigo vpisujemo devetošolce, katerih vsakoletno 
povprečje ocen znaša 4,5 in več. 

Status športnika oz. mladega umetnika
Zakon o OŠ predvideva, da si lahko učenci osnovnih šol 
pridobijo status perspektivnega oziroma vrhunskega 
športnika ali perspektivnega mladega umetnika. Učenec 
ima lahko status perspektivnega športnika, če je registriran 
pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, status 
vrhunskega športnika, če doseže vrhunski športni dosežek 
mednarodne vrednosti in status mladega umetnika, če se 
udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 
Dodatni pogoj za pridobitev statusa športnika je, da mora 
biti učenec vsaj eno leto registriran in tekmovati v tej 
panogi in da ima treninge vsaj štirikrat tedensko. Za status 
mladega umetnika pa, da učenec aktivno pripravlja, 
nastopa in sodeluje na šolskih kulturnih prireditvah in 
vsaj 3x tedensko obiskuje izvenšolske dejavnosti (kulturna 
društva, glasbeno ali plesno šolo…). 
Učenec s statusom ne sme neopravičeno izostajati od 
pouka in imeti izrečenega vzgojnega ukrepa. Spoštovati 
mora šolski red in biti vzor drugim učencem.
Učencem s statusom se šolske obveznosti (obiskovanje 
pouka in roki za ocenjevanje znanja) prilagajajo s pisnim 

dogovorom med šolo in starši.
Prenehanje in mirovanje statusa
Učencu lahko preneha status:
• na prošnjo staršev učenca;
• če mu je status dodeljen za določen čas;
• če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status 

dodeljen in
• če se mu status odvzame. 

Sklep o prenehanju statusa izda ravnateljica na osnovi 
predloga razrednika oz. učiteljskega zbora, ko ugotovi, da 
le-ta za učenca ni več primeren.
Šola odvzame učencu status, če:
• ni pozitivno ocenjen pri vseh predmetih ob koncu 

vsakega redovalnega obdobja,
• mu je izrečen vzgojni ukrep,
• zlorabi opravičevanje od pouka, 
• se izmika napovedanemu spraševanju,
• neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci 

ali drugih športnih oz. kulturnih prireditvah v okviru 
šole.

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako 
predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki 
dogovora. Med mirovanjem statusa učenec ne more 
uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O 
mirovanju statusa odloči ravnateljica.
Starši predložijo predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev najkasneje do 30. septembra 2017. Dokazila so: 
vloga, v kateri starši opišejo dosežke učenca na določenem 
športnem oz. umetniškem področju, in potrdilo, da je 
učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da 
tekmuje na uradnih tekmovanjih te športne zveze. Vloge 
starši oz. učenci oddajo svetovalni službi ali v tajništvo.
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8 * 1. september 2017 • sprejem prvošolcev

 * 21. november 2017 • prireditev za dedke in babice na 
matični šoli

 * 23. november 2017 • prireditev za dedke in babice na 
podružnici

 * 1. december 2017 • prižig luči v mestu Ptuj 

 * 19. december 2017 • nastop pred Mestno hišo

 * 20. december 2017 • sprejem za upokojene 
delavce šole

 * 22. december 2017 • proslava pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti  

 * 7. februar 2018 • prireditev ob 8. februarju

 * 9. marec 2018 • prireditev ob 60-letnici OŠ 
Ljudski vrt 

 * 2018 • literarni večer in literarno glasilo OŠ 
Ljudski vrt

 * 16. – 20. april 2018 • teden dejavnosti ob dnevu 
šole Grajena

 * 17. maj 2018 • sprejem za šolske novince

 * 24. maj 2018 • zaključek bralne značke

 * 8. junij 2018 • valeta

 * 12. junij 2018 • sprejem za najuspešnejše učence 
matične šole

 * 13. junij 2018 • sprejem za najuspešnejše učence 
podružnice

 * 20. junij 2018 • Dan mlade ustvarjalnosti (občinska 
prireditev za naj učence)

 * 22. junij 2018 • proslava pred dnevom državnosti

 * 28. julij 2018 • krajevni praznik ČS Grajena

 *  sodelovanje v projektu Zdrava šola

 * sodelovanje v projektu Eko šola

 * projekt Mladih članov RK v sodelovanju z 

Domom upokojencev Ptuj

 * mednarodno sodelovanje z nemško šolo Franz 

Xaver Gruber Mittelschuleiz iz Burghausna

 * mednarodno sodelovanje s srbsko Osnovno šolo 

Djura Jakšić iz Pančeva

 * mednarodni projekt Šolski eko vrt

 * šolski projekt Formativno spremljanje učencev

 * Mojih 60 korakov – celoletne aktivnosti ob 

60-letnici matične šole

 * 8 krogov odličnosti za učence in starše

 * športna programa Zlati sonček in Krpan
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Za učence, ki prihajajo v šolo s šolskim 
avtobusom, je organiziran brezplačen 

avtobusni šolski prevoz s posebno 
avtobusno linijo.

Vozni red se lahko spremeni zaradi urnika 
učencev. Morebitne spremembe bodo 

objavljene na spletni strani šole. 

Šolski avtobusi OŠ Ljudski vrt  
Za učence, ki prihajajo iz  

Rogoznice  
Nove vasi  

Kicarja  
Podvincev  

Žabjaka
Mestnega Vrha,  

je organiziran brezplačni avtobusni šolski 
prevoz s posebno avtobusno linijo.

PREVOZ 
UČENCEV 

Vozni red šolskega avtobusa
Rogoznica–Podvinci–Kicar–Nova vas–Žabjak

V šolo Postajališče
7.24 Svržnjakova 4

7.25 Žabjak 2

7.27 Žabjak 18

7.28 Kicar 7f

7.30 Kicar – Hameršek

7.33 Kicar 48b

7.35 Kicar – Hameršek

7.37 Kicar 112b

7.39 Kicar 118b

7.41 Kicar – Gernce

7.43 Kicar – Nova vas K

7.45 Ptuj – Nova vas

7.48 Nova vas – Cerkev

7.52 Ptuj – OŠ Ljudski vrt

V šolo Postajališče
6.42 Rogoznica

6.44 Podvinci – Rašlova kapela

6.45 Podvinci

6.47 Podvinci GD

6.48 Podvinci Velovlek K

6.52 Kicar – K

6.53 Kicar 48 b

6.54 Kicar – Hameršek

6.56 Kicar 112 b

6.57 Kicar 118 b

6.58 Kicar – Gernce

6.59 Kicar – Nova vas K

7.01 Ptuj – Nova vas

7.03 Nova vas – Eldar

7.05 Nova vas – Cerkev

7.07 Svržnjakova 4

7.09 Žabjak 2

7.11 Žabjak 18

7.13 Kicar 7 f

7.18 Ptuj – OŠ Ljudski vrt

V šolo Postajališče
7.47 Pacinje pri igrišču

7.50 Podvinci Spodnji Velovlek

7.55 Podvinci Velovlek K

7.56 Podvinci GD

7.58 Podvinci

7.59 Podvinci – Rašlova kapela

8.01 Rogoznica – igrišče

8.05 Ptuj – OŠ Ljudski vrt
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Vozni red šolskega avtobusa
Mestni Vrh Črešnik–Mestni Vrh–Rabelčja vas–OŠ Ljudski vrt

Iz šole Iz šole Iz šole Postajališče
13.15 14.00 14.50 Ptuj – OŠ Ljudski vrt

13.17 14.02 14.52 Rogoznica

13.19 14.04 14.54 Podvinci – Rašlova kapela

13.20 14.05 14.55 Podvinci

13.22 14.07 14.57 Podvinci GD

13.23 14.08 14.58 Podvinci Velovlek K

13.24 14.09 14.59 Kicar – K

- 14.12 - Spodnji Velovlek

- 14.15 - Pacinje pri igrišču

- 14.20 - Kicar – K

13.25 14.22 15.00 Kicar 48 b

13.26 14.23 15.01 Kicar – Hameršek

13.27 14.24 15.02 Kicar 112 b

13.28 14.25 15.03 Kicar 118 b

13.29 14.26 15.04 Kicar – Gernce

13.30 14.27 15.05 Kicar – Nova vas K

13.32 14.28 15.06 Nova vas

13.34 14.30 15.08 Nova vas – Eldar

13.36 14.32 15.10 Nova vas – Cerkev

13.38 14.34 15.12 Svržnjakova 4

13.40 14.36 15.14 Žabjak 2

13.42 14.38 15.16 Žabjak 18

13.44 14.40 15.18 Kicar 7 f

Postajališče V šolo
Rabelčja vas 7.00

Mestni Vrh 7.03

Mestni Vrh 23 (Štok) 7.07

Mestni Vrh 25 (obračališče) 7.09

Mestni Vrh 56 7.10

Mestni Vrh odcep ribnik Knez 7.11

Ptuj Pivkova ulica 7.12

Mestni Vrh Črešnik 7.14

OŠ Ljudski vrt 7.17

Postajališče Iz šole
OŠ Ljudski vrt 14.00

Rabelčja vas 14.01

Mestni Vrh 14.04

Mestni Vrh 23 (Štok) 14.07

Mestni Vrh 25 (obračališče) 14.09

Mestni Vrh 56 14.10

Mestni Vrh odcep ribnik Knez 14.11

Ptuj Pivkova ulica 14.12

Mestni Vrh Črešnik 14.13
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v šolo v šolo postajališče iz šole  iz šole iz šole
 7.14 Orešje 182  14.33 
6.25 7.17 Orešje 206 13.25 14.30 15.05
6.26 7.18 Krčevina pri Vurberku 123 13.24 14.29 15.04
6.27 7.19 Krčevina pri Vurberku 134 13.23 14.28 15.03
6.29 7.21 Krčevina pri Vurberku 155 13.20 14.25 15.00
6.30 7.22 Krčevina pri Vurberku – eko 13.19 14.24 14.59
6.32 7.24 Krčevina pri Vurberku 163 13.17 14.22 14.57
6.34 7.26 Čreta 13.15 14.21 14.55
6.37 7.29 Vurberk grad 13.10 14.18 14.50
6.40 7.32 Krčevina pri Vurberku 3 13.06 14.14 14.46
6.41 7.33 Krčevina pri Vurberku 4 b 13.05 14.13 14.45
6.42 7.34 Krčevina pri Vurberku 5 e 13.04 14.12 14.44
6.44 7.36 Krčevina pri Vurberku 8 13.03 14.11 14.43
6.49 7.41 OŠ Grajena 13.00 14.06 14.40

v šolo v šolo postajališče iz šole  iz šole iz šole
6.54 7.46 Štuki 12.57 13.52 14.55
6.56 7.47 Grajena 1 12.55 13.50 14.54
 7.50 Mestni Vrh 95   14.51
 7.55 Grajena 35   14.46
 7.57 Grajena 23   14.44
7.01 8.01 OŠ Grajena 12.50 13.45 14.40

v šolo v šolo postajališče iz šole
7.04 8.04 Krčevina pri Vurberku 83 14.00
7.05 8.05 Krčevina pri Vurberku 88 b 13.59
7.07 8.07 Krčevina pri Vurberku 101 13.57
7.09 8.09 OŠ Grajena 13.55

Vozni red šolskega avtobusa 
Orešje • Krčevina pri Ptuju • Vurberk • podružnica Grajena

Vozni red šolskega avtobusa Štuki • podružnica Grajena

Vozni red šolskega avtobusa Krčevina pri Vurberku 83 • podružnica Grajena

Šolski avtobusi podružnice Grajena
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v šolo v šolo postajališče iz šole iz šole
6.20 7.10 Ptuj 13.25 14.15
6.22 7.12 Ptuj SŠC 13.23 14.13
6.24 7.14 Mestni Vrh 61 13.21 14.11
6.26 7.16 Mestni Vrh 13.19 14.09
6.28 7.18 Mestni Vrh Urek 13.17 14.07
6.29 7.19 Placar 42 13.16 14.06
6.31 7.21 Placar 60 13.15 14.05
6.32 7.22 Drstelja 15 13.14 14.04
6.33 7.23 Mestni Vrh K 13.12 14.02
6.34 7.24 Grajenščak 13.11 14.01
6.35 7.25 Grajenščak 79 13.10 14.00
6.37 7.27 Grajenščak 45 13.08 13.58
6.38 7.28 Grajenščak kapela 13.07 13.57
6.39 7.29 Krčevina pri Vurberku most 13.06 13.56
6.41 7.31 Krčevina pri Vurberku Toplak 13.03 13.53
6.43 7.33 Krčevina pri Vurberku Damjak 13.01 13.51
6.44 7.34 Krčevina pri Vurberku kapela 13.00 13.50
6.45 7.35 Krčevina pri Vurberku 37 12.59 13.49
6.46 7.36 Krčevina pri Vurberku – eko 12.58 13.48
6.47 7.37 Krčevina pri Vurberku 41 12.57 13.47
6.48 7.38 Krčevina pri Vurberku Sužnik 12.56 13.46
6.49 7.39 Krčevina pri Vurberku 90 12.55 13.45
6.50 7.40 OŠ Grajena 12.54 13.44
6.52 7.42 Štuki 12.52 13.42
6.58 7.48 Ptuj SŠC 12.47 13.37
7.00 7.50 Ptuj 12.45 13.35

Vozni red šolskega avtobusa 
Ptuj • Mestni Vrh • Grajenščak • Damjak • podružnica Grajena •  Ptuj
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Pravila za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, so 
zapisana tudi na spletni strani šole.
Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na 
postajališčih šolskega avtobusa in obnašanja na 
avtobusu, lahko šola v  dogovoru s starši za določen čas 
prepove vožnjo  s šolskim avtobusom.

ŠOLSKE POTI 
Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se 
s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega 
prometa. 
Zakon o varnosti cestnega prometa zato predpisuje, da 
otrok, mlajši od 7 let, ne sme samostojno sodelovati v 
prometu, ampak mora biti v spremstvu odrasle osebe ali 
osebe, starejše od 10 let.
Učenci naše šole prihajajo v šolo: 
• peš, 
• v spremstvu staršev, 
• s kolesom, 
• s kolesom z motorjem in 
• s šolskim avtobusom. 

Za prometno varnost učencev so dolžni skrbeti starši, 
učitelji, policisti, učenci pa so dolžni ravnati v skladu s 
pravili. 

PRAVILA ZA UČENCE,  
ki se vozijo s šolskim avtobusom

Podružnica Grajena

Do prevoza s šolskim avtobusom so upravičeni učenci, ki imajo do šole več kot 4 km ali je 
njihova pot označena kot nevarna. Kadar se vozijo s šolskim avtobusom, morajo učenci 
imeti pri sebi letno avtobusno vozovnico (v primeru nesreče je to dokaz, da so bili na 
avtobusu, istočasno pa so z njo zavarovani).

S Šolskimi potmi so seznanjeni:
• vsi strokovni delavci,
• vsi učenci na razrednih urah, 
• vsi starši na roditeljskih sestankih.

Celoten prometnovarnostni načrt šole je objavljen na 
šolski spletni strani. 
O varni poti v šolo se vsi učenci pogovarjajo na razrednih 
urah. Skici prikazujeta varno pot v šolo.



Označene šolske poti:
•  označena z zeleno barvo (varna pot) - Ulica 5. prekomorske, Arbajterjeva, Kraigherjeva, Peršonova, del Župančičeve, Potrčeva, Trubarjeva, 

Kajuhova, Žgečeva 
•  označena z rdečo barvo (nevarna pot) - vse preostale ulice ter naselja v celotnem šolskem okolišu.

OBVESTILA o delu v šolskem letu 2017/2018

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena    43

Zdravstveno varstvo učencev
V šoli organiziramo sistematske zdravstvene in 
zobozdravstvene preglede v sodelovanju z izbrano 
zdravnico matične šole Jadranko Šolman, dr. med., 
spec., in s šolskim dispanzerjem iz Zdravstvenega doma 
Ptuj za podružnico Grajeno. Sistematski zdravstveni 
pregledi potekajo od 1. razreda dalje vsako drugo šolsko 
leto. Zobozdravstveni pregledi potekajo po dogovoru z 
Zdravstvenim domom Ptuj. Z njimi sodelujemo tudi v akciji 
”Tekmovanje za zdrave in čiste zobe ob zdravi prehrani”.

Mediacija
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem 
mediacije. Na šoli je 15 učiteljev, ki so končali usposabljanje 
za šolske mediatorje. 4 strokovne delavke so izobraževale 
učence 8. in 9. razreda, ki bodo izvajali vrstniške mediacije. 
Urnik mediacij bo objavljen na internetu in na oglasnih 
deskah. 

Vzgojni načrt 
Vzgojni načrt šole je nastal na osnovi oblikovane vizije in 
poslanstva šole in je povezan s cilji osnovne šole, z organizacijo 
pouka, s procesom pouka, s stili komuniciranja ipd. 

Sestavni deli vzgojnega načrta so temeljne vrednote in 
vzgojna načela, vzgojne aktivnosti (svetovanje, usmerjanje 
učencev), pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, 
sodelovanje s starši in pravila šolskega reda.    
Naša vizija je naslednja: Gradimo kvalitetno delo z 
dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z 
zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim 
poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.
Skupaj s starši in učenci smo oblikovali in sprejeli vrednote 
šole: spoštovanje, strpnost in znanje. 
V letošnjem šolskem letu bomo vzgojni načrt spremljali in 
ga po potrebi spremenili oz. dopolnili.

Pomembne  
telefonske številke

 * Brezplačni telefon TOM – 
telefon za otroke in mladino
116-111 

 * Center za pomoč mladim
01-438 2210, 02-331 8306

 * Krizni center za mlade Maribor
02-250 2660 in
051-324 211 – 24 ur

 * Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor
02-251 2681

 * Svetovanje otrokom, mladost-
nikom in staršem na Centru za 
socialno delo Ptuj
02-787 5629

 * Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju
080-2880 – brezplačen klic

Matične šola Ljudski vrt
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
v Osnovni šoli Ljudski vrt

1. člen
(namen pravil)

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in odgovornosti učencev, načine 
zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve, postopke in ukrepe v 
primeru kršitev pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

2. člen
(opredelitev pojmov)

a. Učenec je spolno nevtralen izraz za udeleženca ali udeleženko v učnem  procesu, ki 
obiskuje pouk v Osnovni šoli Ljudski vrt in ni delavec šole.
b. Mlajši učenec je učenec, ki še ni dopolnil 14 let.
c. Starejši učenec je učenec, ki je že dopolnil 14 let.
d. Učenec s posebnimi potrebami je učenec z odločbo pristojne institucije, s katero so 
ugotovljene in opredeljene posebne potrebe tega učenca.
e. Kršitev je vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, 
s temi pravili ali z ostalimi akti šole. Kršitve razčlenjujemo s temi pravili na lažje, težje in 
najtežje.
f. Postopek je proces, ki se začne z opredelitvijo kršitve in konča z vzgojnim ukrepom, ki je v 
skladu s temi pravili.
g. Vzgojni ukrep je končni rezultat postopka, ki na zakonit in predvidljiv način določa odziv 
šole na ugotovljeno kršitev.

3. člen
(dolžnosti in odgovornosti učenca)

Dolžnosti učenca so, da:
a. redno in točno obiskuje pouk ter ostale načrtovane aktivnosti,
b. izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
c. sodeluje v šolskih aktivnostih, 
d. skrbno prinaša šolske potrebščine, 

e. učencev in delavcev šole ne ovira in moti pri delu, 
f. spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole z upoštevanjem drugačnosti,
g. se spoštljivo vede do drugih, 
h. v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti 
drugih učencev ali delavcev šole, 
i. spoštljivo ravna s šolsko lastnino ter lastnino učencev in delavcev šole,
j. ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
k. sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole. 
Učenec je odgovoren za dosledno izpolnjevanje svojih dolžnosti in kršitve zakonskih in 
šolskih predpisov, vključno s temi pravili na območju šole, dejavnostih, ki se izvajajo izven 
območja šole, in na avtobusnih postajališčih šolskega avtobusa. Mlajši učenec ni kazensko 
odgovoren za najtežje kršitve. Starejši učenec je kazensko odgovoren za najtežje kršitve. 
Učenec je odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacijskega 
zakonika).

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z dežurstvom učiteljev in drugih delavcev šole. 
Učenci so dolžni upoštevati navodila nadzornih oseb. 
Učencem zagotavljamo varnost:
a. z doslednim izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu;
b. z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
c. z izvajanjem prometno varnostnega programa, ki obsega:
izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
redno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju 
v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
prikaz varnih dohodov do šole s prometno varnostnim načrtom na vhodih v šolo in na 
podružnici,
obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v 
promet,
urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil 
do šolske stavbe,
drugo;
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d. z nadzorom vhodov v šolo;
e. z videonadzorom nekaterih šolskih prostorov in okolice šole;
f. z dežurno službo učencev v času pouka v avlah šole in z dežurstvom učiteljev;
g. z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi 
in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z 
veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
h. z varovanjem šolskih objektov matične in podružnične šole z alarmnim sistemom, 
povezanim z varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi;
Naloge dežurnih učencev
Dežurstvo učencev je organizirano na matični šoli v obeh avlah. Opravljajo ga učenci 
in učenke 5.– 9. razreda, ki morajo upoštevati navodila za dežurne učence. Razpored 
dežurstva določijo razredniki. Dežurni učenci morajo nadoknaditi zamujeno učno snov.
Naloge dežurnih učiteljev
Učitelji dežurajo na določenih mestih po določenem razporedu. Tako zagotavljajo red in 
disciplino na hodnikih, v jedilnicah, straniščih, učilnicah in v avlah.
Naloge rediteljev
Vsak teden sta v oddelku dva učenca reditelja. Njuna naloga je, da:
a. ob pričetku ure javita učiteljem odsotnost učencev;
b. po vsaki učni uri očistita tablo in uredita učilnico;
c. prineseta malico, po malici pospravita za sošolci in skrbita za ločevanje odpadkov;
d. obvestita pomočnika ravnatelja ali vodjo podružnice, če učitelja več kot 10 minut po 
zvonjenju ni k pouku.

5. člen
(pravila obnašanja in ravnanja)

Obnašanje med poukom
a. Pouk poteka pod vodstvom učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Učenci so pri 
pouku prisotni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomočke, poslušajo razlago, 
upoštevajo navodila in opozorila učiteljev ter po končani uri za seboj pospravijo. Iz učilnice 
odidejo, ko jim učitelj to dovoli.
b. Učenec, ki zamudi pouk, takoj odide v učilnico in se opraviči učitelju, dela pa ne moti.
c. Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
d. Učenci upoštevajo navodila učiteljev o pravilih v posamezni učilnici ali drugem prostoru 
oziroma o načinih ravnanja s posameznimi predmeti.
Oblačila in obutev
a. Učenci si v avlah sezujejo čevlje in se preobujejo. Nošenje zunanjih obuval je v šoli 
prepovedano. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garderobnih omaricah. Učenci skrbijo za 
urejenost garderobnih omaric.
b. Pri pouku športa so učenci oblečeni v športna oblačila in obuti v športne copate.
c. Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih dejavnosti izven prostorov šole 
morajo biti učenci oblečeni in obuti v skladu z navodili učiteljev.
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
a. V času šolskih in obšolskih dejavnosti je uporaba mobilnih telefonov in drugih 
elektronskih naprav prepovedana, razen če je potrebna za zagotavljanje varnosti ali 
zdravja učenca. Učenci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, so za njih odgovorni sami.
b. Uporaba mobilnih telefonov ali drugih elektronskih naprav je dovoljena za potrebe 
pouka le z dovoljenjem učitelja.
c. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo telefon v tajništvu šole.

d. Zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje učencev in delavcev šole ni dovoljeno, 
razen za potrebe pouka z dovoljenjem učitelja.
Čakanje na pouk
a. Učenci ob zvonjenju počakajo učitelje v učilnicah, razen kadar je določeno drugače.
Gibanje po šoli
a. Učenci gredo v učilnice 10 minut pred pričetkom pouka, razen tistih, ki so vključeni v 
jutranje varstvo. 
b. Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih organiziranih dejavnostih in 
zadrževanja v šolski knjižnici. Po pouku učenci zapustijo šolo.
c. Šola organizira varstvo učencev, ki imajo v urnikih proste ure. Učenci morajo biti med 
prosto uro v učilnici, namenjeni varstvu čakajočih, in upoštevati navodila nadzornega 
strokovnega delavca. 
d. Prvošolce starši pospremijo do avle. Učenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov 
v spremstvu ali sami (od 2. razreda naprej). Oseba, ki pride po otroka, počaka nanj pred 
učilnico.
e. V jedilnico vstopajo učenci v času zajtrka, malice in kosila.
f. V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti učitelja. Nanj počakajo v garderobah.
g. V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo šole, razen za potrebe pouka pod vodstvom 
učitelja ali drugega strokovnega delavca.
Prehrana
a. Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedilnici oziroma v učilnici (oddelek 
podaljšanega bivanja). Upoštevati morajo kulturo prehranjevanja. Po jedi pospravijo za 
seboj. 
b. Torbe učenci zložijo na dogovorjenih mestih. 
Skrb za lastnino in urejenost šole
a. Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
b. V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in obšolske dejavnosti, učenci 
spoštujejo šolsko in tujo lastnino.
c. Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo 
učitelje.
d. Učenci ne smejo namenoma povzročiti škode na šolskem inventarju.
e. Pomočnik ravnatelja hrani originale ključev garderobnih omaric. Če učenec izgubi ključ 
svoje omarice, na svoje stroške izdela novega. Original vrne pomočniku ravnatelja.
Skrb za čistočo
V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo ter 
se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem. 
Prepovedi in omejitve za učence
Na območju šolskega prostora je prepovedano:
a. kajenje in uživanje mamil ali drugih prepovedanih substanc;
b. prinašanje in uživanje alkoholnih pijač, energetskih napitkov, kave in brezalkoholnih 
različic alkoholnih pijač;
c. prinašanje in uporaba vseh pirotehničnih in drugih sredstev ali predmetov, ki lahko 
ogrožajo zdravje ali življenje;
d. vsako fizično in psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
e. namerno uničevanje šolske lastnine ali lastnine drugih učencev in delavcev šole;
f. neupravičeno zapuščanje šolskih prostorov v času poteka vzgojno-izobraževalnega 
procesa, med odmori in v prostih urah;
g. vstopanje v šolo z rolerji, skiroji, rolkami ipd.;
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h. nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
i. vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje kot kazniva.
 Prevzemanje učencev iz šole v prvi triadi
Starši so dolžni v pisni obliki sporočiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko prevzamejo učenca iz 
šole. Šolo so dolžni seznaniti tudi z omejitvami, kot je prepoved približevanja učencu. Kadar 
učitelj dvomi, da je oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upravičena, pri starših preveri 
upravičenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izročiti učenca osebi, ki kaže vidne 
znake opitosti ali vpliva nedovoljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta ne obstaja, 
pokliče zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo učenca.
Obnašanje na avtobusnih postajališčih in šolskem avtobusu
a. Letno avtobusno vozovnico morajo učenci imeti pri sebi med vsako vožnjo s šolskim 
avtobusom
b. Čakanje na postajališčih šolskega avtobusa:
1. Učenci skupaj  s starši izberejo najvarnejšo pot na postajališče.
2. Na avtobusno postajališče pridejo vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa.
3. Ko pripelje avtobus, počakajo, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in dovoli 
vstop.
4. Pred  vstopanjem  na avtobus se postavijo v kolono. 
5. Na postajališčih pazijo na lastno in tujo varnost.
c. Obnašanje na avtobusu:
Učenci upoštevajo voznikova navodila.
Vozniku pokažejo letno avtobusno karto. 
Med vožnjo so pripeti z varnostnim pasom in vedno obrnjeni v smeri vožnje.
Med vožnjo ne motijo voznika.
Skrbijo za lastno in tujo varnost in se spoštljivo vedejo.
Med vožnjo ne  uživajo hrane in pijače.

6. člen
(kršitve)

Za kršitev se šteje vsako ravnanje ali dejanje učenca, ki je v nasprotju s pravili šolskega 
reda, ostalimi akti šole ali veljavno zakonodajo. Kršitve delimo na lažje, težje in najtežje. Pri 
razvrščanju kršitev si pomagamo s prilogo A tega pravilnika.

7. člen
(postopki in ukrepi v primeru kršitev)

V primeru ugotovljenih kršitev iz 6. člena teh pravil šola sproži ustrezne postopke in 
ustrezno ukrepa proti kršitelju. Pri tem mora dosledno upoštevati naslednja načela:
a. Učencu se ne sme izreči ukrepa, s katerim bi bile kršene njegove zakonite pravice.
b. Spore je potrebno reševati na miren način.
c. Načelo postopnosti: proti kršitelju, pri katerem je bila prvič ugotovljena kršitev, mora 
šola uvesti postopek, ki vodi do najmilejšega predvidenega ukrepa glede na težo kršitve. V 
primeru nadaljnjih kršitev se ukrepi stopnjujejo.
d. Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega dvoma. V nasprotnem primeru šola proti 
kršitelju ne sme ukrepati.

e. Načelo sorazmernosti: izrečeni ukrep mora biti sorazmeren s težo kršitev.
f. Načelo individualizacije: pri izbiri postopka in izreku vzgojnega ukrepa je potrebno 
upoštevati vse subjektivne in objektivne okoliščine primera.
g. Načelo kontradiktornosti: kršitelju je potrebno omogočiti izjavo o kršitvenem dejanju ali 
dogodku in o izjavah nasprotne strani.
h. Proti kršitelju se v isti zadevi lahko ukrepa samo enkrat.
i. Privilegij zoper samoobtožbo: šola od kršitelja ne sme pridobiti priznanja krivde ali 
kakršnihkoli izjav o kršitvi na nezakonit način.
Pri izbiri postopkov in vzgojnih ukrepov si pomagamo s prilogo A teh pravil. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da je za učence s posebnimi potrebami, ki so opredeljeni kot učenci 
s čustvenimi in vedenjskimi težavami, nujna vključitev tričlanske komisije, ki presodi 
o ustreznosti postopka za izrek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. Kadar je 
tričlanska komisija v dvomu o ustreznosti postopka ali vzgojnega ukrepa, mora pridobiti 
mnenje ustreznega strokovnjaka.
V primeru kršitev, pri katerih je bila povzročena škoda, je potrebno upoštevati starost 
kršitelja:
Za namerno povzročeno škodo odgovarjajo starši ali skrbniki učenca.
Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti 
za škodo.
Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne odgovarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, 
se njegova kršitev presoja tudi z vidika mladoletnikove kazenske odgovornosti.

8. člen
(tričlanska komisija)

Tričlanska komisija obravnava težje kršitve, za katere je v prilogi A teh pravil predviden 
postopek pred tričlansko komisijo. Naloga tričlanske komisije je tudi opredeljevanje kršitev, 
ki v prilogi A teh pravil niso navedene, in predlaganje postopkov in ukrepov, ki so sicer v 
prilogi A teh pravil predvideni, vendar bi bili zaradi osebnih ali drugih okoliščin v konkretni 
zadevi neprimerni. Tričlanska komisija predlaga postopek in možne ukrepe za obravnavo 
teh kršitev.
Tričlansko komisijo skliče ravnatelj za vsak primer posebej (ad hoc).

9. člen
(organiziranost učencev)

Oddelčna skupnost 
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna 
oblika organiziranosti učencev enega oddelka. 
Učenci oddelčne skupnosti izberejo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev šole 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 
povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima 
mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. 
Šolski parlament 
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Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih 
izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na 
šoli. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic 
šolskega parlamenta lahko poda tudi predstavnik oddelčne skupnosti ali ravnatelj. Šolski 
parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

10. člen
(opravičevanje odsotnosti)

Pouk je določen z urnikom. K uram prihajajo učenci in učitelji točno. V primeru zamude 
so se učenci dolžni opravičiti in navesti vzrok. Neopravičeno uro dobijo tudi učenci, ki so 
neopravičeno zamudili k pouku ali med poukom oz. organizirano dejavnostjo zapustili 
prostor brez dovoljenja učitelja.
Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku petih delovnih dni po prihodu 
učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik. 
Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti najmanj 3 dni pred izostankom. Napovedano 
odsotnost nad tri dni mora dovoliti ravnatelj.
Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen 
le z vednostjo razrednika oziroma učitelja, ki v razredu poučuje v času odhoda, in to v 
spremstvu staršev ali skrbnikov učenca.

11. člen
(sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev)

Sistematski pregledi in cepljenje
Splošni sistematski pregledi se izvajajo v 1., 3., 6. in 8. razredu. V 9. razredu se spremlja 
podatke, ki se uporabljajo pri karierni orientaciji. 
Zobozdravstvene storitve 
Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in rednemu čiščenju zob.
Dolžnost seznanitve
Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah 
za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega 
zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

12. člen
(veljavnost pravil in izjava o seznanitvi)

Pravila šolskega reda začnejo veljati po sprejetju na Svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi 
zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

Priloga:
Postopki v primeru lažjih, težjih in najtežjih kršitev pravil šolskega reda.




