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Drage učenke in učenci,
spoštovani starši in zaposleni.

Dolgo vroče poletje se preveša v jesen. Visoke poletne temperature 
se počasi poslavljajo, listje je začelo rumeneti in odpadati. In spet je 
tu nov začetek za vse nas, ki sobivamo v šoli.
Preteklo šolsko leto je bilo posebno predvsem zaradi nešolskih stva-
ri, s katerimi smo se morali spopadati. Krmarili smo med poukom v 
šoli in poukom na daljavo, morali smo ohranjati mehurčke, ki so po-
menili številne omejitve pri delu, srečevali smo se z velikim izpadom 
tako učencev kot zaposlenih zaradi okužb, morali smo uporabljati 
maske in izvajati presejalno samotestiranje v šoli. Obdobje zadnjih 
dveh in pol let posebnih ukrepov je vplivalo na vse. Svet ni več isti. 
Ljudje smo drugačni. Vsakega je to obdobje zaznamovalo na svoj 
način, vsak med nami se je spopadal z lastnimi strahovi, dvomi in s 
prepričanji. Ljudje smo se razdelili na osnovi dojemanja situacije, se 
medsebojno odtujili, nestrpnost  pa je na velika vrata vstopila v naša 
življenja. 
Zmogli smo uresničiti učni načrt, naši učenke in učenci so bili več 
kot uspešni na različnih področjih tako iz znanja kot športa. Vsi do-
sežki so objavljeni tudi v teh obvestilih in vsem dobitnikom vseh pri-
znanj še enkrat iskreno čestitam.
In kaj nas čaka letos?
Razveseljiva novica je, da bomo pouk pričeli brez omejitev kot so 
mehurčki, maske in samotestiranje v šolah. Seveda bomo morali 
upoštevati osnovne higienske ukrepe kot je zračenje in razkuževa-
nje, obnašati se bomo morali samozaščitno in odgovorno do vseh 
ostalih. To pomeni, da vsak ob pojavu znakov okužbe preveri svoje 

zdravstveno stanje doma in ob morebitni okužbi ne pride v šolo.
Veliko dela nas čaka na področju razreševanja osebnih stisk naših 
učencev, na ponovnem vzpostavljanju dela v šoli in medsebojnih 
odnosov, saj to pomeni temelj za kvalitetno opravljeno pedagoško 
delo. Sicer pa za to šolsko leto še niso predvidene kakšne vsebinske 
spremembe učnih načrtov.
Novost je ta, da na matični šoli ukinjamo kartončke za kosilo in pre-
hajamo na registracijo za kosilo preko elektronskih ključkov, ki jih 
bodo prejeli vsi učenci, naročeni na kosilo.
Zaposleni v šoli smo pripravljeni na nove izzive, pripravljeni smo na 
iskanje poti, ki nas bodo skupaj pripeljale do pravih rešitev za vse 
vključene. Upam, da ste tudi učenci in starši pripravljeni na dobro 
sodelovanje in da bomo s skupnimi močmi uspešno prekrmarili to 
šolsko leto.
Zdi se mi prav, da opozorim še na dve stvari. 
Za 30. september pripravljamo res poseben dogodek, ki mu najbrž ni 
para v zgodovini slovenskih osnovnih šol, to je srečanje 1000 zlatih 
odličnjakov OŠ Ljudski vrt. Želimo si, da bi se ga naši zlati odličnjaki 
udeležili v čim večjem številu.
In druga stvar, na katero smo izjemno ponosni, je ta, da je naš nekda-
nji učenec Kristjan Čeh letos postal svetovni prvak v metu diska. Še 
posebej nas veseli, da je svojo športno pot začel prav pri nas v šoli.
Vsem nam želim prijazno, zdravo in uspešno šolsko leto.

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT

Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj
tel.: (2) 780 04 70, 780 04 00

PODRUŽNICA GRAJENA
Grajena 60, 2250 Ptuj

tel.: (2) 754 40 30, 754 40 31
e-pošta: info@os-ljudskivrtptuj.si

28 oddelkov + 8 oddelkov OPB 
(737 učencev)

9 oddelkov + 2,52 OPB
(185 učencev)

enoizmenski pouk enoizmenski pouk

Organi upravljanja in strokovni organi šole
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SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ
OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič

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

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

Anželova ulica
Arbajterjeva ulica
Bevkova ulica
Cesta 8. avgusta
Flegeričeva ulica
Frankovičeva ulica
Frasova ulica
Gomilšakova ulica
Hercegova ulica
Kajuhova ulica
Kariževa ulica
Kicar
Kraigherjeva ulica
Krambergerjeva pot

Kratka ulica
Langusova ulica
Levstikova pot
Ljudski vrt
Meglova pot
Mestni Vrh od št. 1 do 17
Murščeva ulica
Na jasi
Natašina pot
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 10
Ulica 25. maja – parne števil-
ke ter št. 1 in 1/a
Vodova ulica
Zechnerjeva ulica
Zoisova pot
Žabjak
Žgečeva ulica
Župančičeva ulica

Naselje Grajena
Naselje Grajenščak

Naselje Mestni Vrh številki 74 in 74 a ter 
od številke 76 do 122

Naselje Krčevina pri Vurberku
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PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH 
AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA MATIČNI ŠOLI

Najpomembnejši dosežki
na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih

SLOVENŠČINA
Državno Cankarjevo priznanje:
• Dea Muršič, 8. c – mentorica Tamara 
Završnik

MATEMATIKA
DIAMANTNI KENGURU: 
posebno priznanje Klara Meznarič, 9. b

Vegovo državno tekmovanje:
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d, zlato priznanje, 
dosežene vse možne točke (državni prvak) 
– mentorica Majda Švagan
Maruša Frank, 7. c, zlato priznanje – mento-
rica Maja Smiljan
Gal Jančič, 8. b, srebrno priznanje – mento-
rica Jasmina Petek Pelcl

Državno tekmovanje Matemček
Zlato priznanje
Stela Novak, 4. c –  mentorica Valerija Čuš 
Jaka Emeršič,  3. b – mentorica Tanja Perič
Luka Lapi, 2. a – mentorica Branka Horvat

Srebrno priznanje 
Lukas Čeh, 9. a – mentorica Saša Orlač
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – mentorica Saša 
Orlač
Katarina Šeruga, 7. d –  mentorica Saša 
Orlač
Pija Pisar, 6. a –  mentorica Saša Orlač
Matija Škrut, 3. c – mentorica Simona 
Hazimali
Saš Kalik, 1. b –  mentorica Tamara Slana

Državno tekmovanje iz razvedrilne mate-
matike:
Zlato priznanje
Pija Pisar, 6. a – mentorica Saša Orlač

Srebrno priznanje
Iva Vukovič, 6. b  – mentorica Saša Orlač
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – mentorica Saša 
Orlač

Logična pošast:
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d, državni prvak in 
zlato priznanje iz logične pošasti, mentori-
ca: Jasmina Petek Pelcl

Zlata priznanja
Pija Pisar, 6. a – mentorica Jasmina Petek 
Pelcl
Mila Bedrač, 5. a – mentor Igor Ivančič
Vito Peranič, 4. b – mentorica Anica Kova-
čič
Iza Kores, 4. b – mentorica Anica Kovačič
Stela Novak, 4. c – mentorica Valerija Čuš
Matija Škrut, 3. c – mentorica Simona 
Hazimali

Srebrna priznanja
Zala Kramberger, 9. b – mentorica Jasmina 
Petek Pelcl
Jure Šimenko, 5. b – mentorica Jožica 
Repič
Lara Štih, 4. c – mentorica Valerija Čuš
Luka Lapi, 2. a – mentorica Branka Horvat
Zala Pelcl, 2. c – mentorica Mima Terbuc
Zoja Govedič, 2. c – mentorica Mima 
Terbuc
Logika
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d, zlato priznanje za 
državnem tekmovanju, mentorica: Jasmina 
Petek Pelcl
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ANGLEŠČINA
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju
Nik Kozel, 6. a – mentorica Nina Urška 
Cafuta
Srebrno priznanje
Tamara Arnuš, 8. b – mentorica Nataša 
Kalinič

ASTRONOMIJA
Zlato priznanje (2. mesto na državnem 
tekmovanju)
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – mentorica Ja-
smina Žel

EKOKVIZ
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – mentorica Mate-
ja Prša
Nik Bombek, 8. c – mentorica Mateja Prša

FIZIKA
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Gal Jančič, 8. b – mentorica Jasmina Žel
Bronasto Preglovo priznanje 
Nik Bombek, Jure Škamlec, Taja Gabrovec, 
8. c; Tim Hazemali, Lucija Kristovič 9. a; 
Zala Kramberger, Klara Meznarič 9. b; Miha 
Vnuk, Brina Pišek, 9. c; – mentorica: Maja 
Smiljan

GEOGRAFIJA
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
v znanju geografije:
Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – mentorica: Mile-
na Krajnc

GLASBA – SLOVENSKA 
GLASBENA OLIMPIJADA
Brina Štefančič, 9. a – srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju »Slovenska glasbena 
olimpijada« – mentor Tomaž Mohorko

KEMIJA
Zlato regijsko in srebrno državno, razisko-
valna naloga s področja kemije: Karakteriza-
cija aktivnih učinkovin v bučnem in lanenem 
semenu: 
Nik Bombek in Jure Škamlec, 8. c – mento-
rica Maja Smiljan

LIKOVNA UMETNOST
Objavljeno likovno delo v reviji Ciciban (kar 
ustreza 2. mestu na državnem tekmovanju): 
Eva Vidovič, 3. b – mentorica Tajka Šnuderl 
Novak
Bronasto priznanje na 25.mednarodnem 
likovnem natečaju »Kraj, tukaj in zdaj«: Eva 
Vidovič, 3. b, Manca Voglar, 3. b, Teodor 
Murko, 4. b – mentorica Tajka Šnuderl 
Novak 
Nagrajeno likovno delo na natečaju 33. 
festivalu »Dobrote slovenskih kmetij«: Alina 
Kuserbanj, 3. b – mentorica Tajka Šnuderl 
Novak 
Matija Hajdinjak, 7. a in Eli Polanec, 8. a,  
priznanje na 13. likovnem natečaju Drevo, 
OŠ Šturje, Ajdovščina – mentorica Darja 
Polner
Zala Majerič, 6. c – najboljše delo 2. triade 
in nagrada na likovnem natečaju Od cveta 
do olja« KGZ » – mentorica Darja Polner
Likovni natečaj »Matematika združuje« Bri-
na Štefančič, Maja Trstenjak, Vita Smiljan,
Lukas Čeh, Taj Vajs, Aljaž Ficjan, Jaša Do-
munkoš, vsi 9. a – mentorica Jasmina Žel

LUTKOVNA SKUPINA 
»ZVEZDICE«
Srebrna plaketa Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in uvrstitev na regijski nivo 
s slovensko ljudsko pravljico Janček Ježek, 
Maja Bosilij, 8. c; Nik Bombek, 8. c; Jure 
Škamlec, 8. c; Dea Muršič, 8. c; Zala Pelcl, 
2. c; Zoja Govedič, 2. c; Ela Fras, 2. c;  Nika 
Klemenčič, 2. c; Matija Milošič, 2. c; Gašper 

Zidarič, 2. c; Leo Jakulin, 2. c – mentorica 
Karmen Pulko

NEMŠČINA
Maruša Šeruga, 9. a – srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju – mentor Luka Žižek

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE 
BOBER
Zlato priznanje: Gabriel Pagliaruzzi, 7. d – 
mentor Denis Bence

ROBOTIKA
Luka Kramberger, 8. a in Jure Skrbinšek, 8. 
a sta osvojila 1. mesto na regijskem tekmo-
vanju v robotiki RCJ Reševanje Črta

TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA
Na državnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava so zlato priznanje osvojili:
Mia Jovanović, 7. b; Gaia Rhea Majcen, 
7. b; Živa Kuhar, 8. b; Jure Škamlec, 8. c; 
Nik Bombek, 8. c; Klara Meznarič, 9. b; 
Zala Kramgerger, 9. b; Vita Turk, 9. c; Eva 
Paternost, 9. c; Brina Pišek, 9. c; Izabela 
Lampret, 9. c – mentorica Martina Prejac, 
somentorici Elka Mlakar in Mateja Prša

SLADKORNA BOLEZEN
Tim Hazemali, 9. a: srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju – mentorica Andreja 
Matjašič

ZGODOVINA
Zlato priznanje na državnem tekmovanju: 
Klara Meznarič, 9. b – mentorica Milena 
Krajnc
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju: 
Kaja Lah, 8. b – mentorica Milena Krajnc
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VESELA ŠOLA
Srebrno priznanje: Luka Kramperšek, 7. c – 
mentorica Karmen Mlakar

ZLATI BRALCI
Zlati bralci so učenci, ki so vseh devet let 
uspešno opravili bralno značko. V prete-
klem šolskem letu so to postali: Zoja Filip, 
9. a, Brina Štefančič, 9. a, Sandi Franc, 9. a, 
Maruša Šeruga, 9. a, Sara Stojanovič, 9. b, 
Zala Kramberger, 9. b, Maša Kolarič Sluga, 
9. a, Lucija Kristovič, 9. a, Naya Murat Milo-
šič, 9. c, Brina Pišek, 9. c, Neja Štih, 9. c.

ŠPORT
ATLETIKA
Mlajši učenci:
Tai Primc, 1. mesto na medobčinskem in 
področnem tekmovanju in 13. mesto na 
državnem tekmovanju v teku na 300 metrov
Matic Šegula, 2. mesto na medobčinskem, 
6. mesto na področnem tekmovanju v teku 
na 60 metrov,
Jaka Robin, 3. mesto na medobčinskem, 5. 
mesto na področnem tekmovanju v teku na 
300 metrov
Nik Kozel, 4. mesto na medobčinskem in  6. 
mesto na področnem tekmovanju v skoku 
v višino
Leo Pisar, 5. mesto na medobčinskem in 9. 
mesto na področnem tekmovanju v teku na 
600 metrov

Mlajše učenke:
Hana Horvat, 2. mesto na medobčinskem, 
1. mesto na področnem tekmovanju in 18. 
mesto na državnem tekmovanju v teku na 
600 metrov
Žana Ciglar, 3. mesto na medobčinskem 

in področnem tekmovanju v teku na 300 
metrov
Sara Horvat, 3. mesto na medobčinskem, 7. 
mesto na področnem tekmovanju v skoku 
v daljino
Katarina Peranič, 4. mesto na medobčin-
skem in  5. mesto na področnem tekmova-
nju v skoku v višino
Maruša Frank, 5. mesto na medobčinskem 
in 11. mesto na področnem tekmovanju v 
teku na 300 m

Starejši učenci:
Andraž Petrovič, 1. mesto na medobčin-
skem in  področnem tekmovanju  in 6. 
mesto na državnem tekmovanju v skoku v 
daljino
Rok Kozel, 2. mesto na medobčinskem, 3. 
mesto na področnem in 15. mesto na držav-
nem tekmovanju v skoku v višino
Tai Primc, Enis Alibegović, Gašper Plavec 
(OŠ Grajena), Andraž Petrovič, 1. mesto na 
medobčinskem, 2. mesto na področnem in 
12. mesto na državnem tekmovanju v teku 4 
X 100 metrov

Starejše učenke:
Vita Majcen, 1. mesto na medobčinskem, 
1. mesto na področnem in 11. mesto na 
državnem tekmovanju v skoku v višino
Maruša Šeruga, 1. mesto na medobčinskem 
in 2. mesto na področnem tekmovanju v 
teku na 1000 m
Ema Vidovič, 2. mesto na medobčinskem in 
področnem tekmovanju v skoku v daljino,
Iva Čeh, 2. mesto na medobčinskem in 3. 
mesto na področnem tekmovanju v metu 
vorteksa
Zala Kramberger, 3. mesto na medobčin-
skem in 5. mesto na področnem tekmova-
nju v teku na 300 m
Zoja Galun, 3. mesto na medobčinskem in 
6. mesto na področnem tekmovanju v teku 
na 60 m

Tija Kolednik, Zala Kramberger, Ema Vido-
vič, Katarina Simonič (OŠ Grajena), 3. me-
sto na medobčinskem, 1. mesto na področ-
nem in 12. mesto na državnem tekmovanju 
v teku 4 X 100 metrov
Taja Gabrovec, Eva Paternost, Iva Čeh, Vita 
Majcen, 1. mesto na medobčinskem in 3. 
mesto na področnem tekmovanju v teku 4 X 
100 metrov

KROS 
Državno tekmovanje:
Tai Primc, Leo Pisar, Jaša Smolinger, Žana 
Ceglar, Tian Kovačec, Luka Hamler, Andraž 
Petrovič, Luka Petek (OŠ Grajena), so učen-
ci, katerih rezultati so se upoštevali, da je 
ekipa osvojila 2. mesto v državi
Leo Pisar, Jaša Smolinger, Žana Ciglar, 
Iva Vukovič, 3. mesto ekipno na državnem 
tekmovanju v krosu pri letnikih 2010
Andraž Petrovič, Luka Hamler, Maruša 
Šeruga, Katarina Simonič (OŠ Grajena),  3. 
mesto ekipno na državnem tekmovanju v 
krosu pri letnikih 2007

Najvidnejši posamični rezultat na državnem 
tekmovanju v krosu je dosegel Tai Primc, in  
sicer 3. mesto. 

AKROBATIKA
Ekipo so sestavljali: Tevž Vargič, Matevž 
Kostanjevec, Tjan Kolarič, Aljaž Ficjan, Rok 
Jovanović. Na polfinalu državnega  so zase-
dli ekipno 1. mesto in 2. mesto na državam 
tekmovanju.
Tevž Vargič – 1. mesto na polfinalu dr-
žavnega tekmovanja in 2. mesto na finalu 
državnega tekmovanja

GIMNASTIKA – SKOKI Z MALE 
PROŽNE PONJAVE
Ekipo so sestavljali: Tevž Vargič, Matevž 
Kostanjevec, Tjan Kolarič, Aljaž Ficjan. Na 
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polfinalu državnega  so zasedli ekipno 1. 
mesto in 4. mesto na državnem tekmova-
nju.

Tevž Vargič, 2. mesto na polfinalu držav-
nega tekmovanja in 6. mesto na finalu 
državnega tekmovanja
Matevž Kostanjevec, 5. mesto na polfinalu 
državnega tekmovanja in 19. mesto na 
finalu državnega tekmovanja

JUDO
Lara Sledič, 1. mesto na državnem tekmo-
vanju
Maruša Frank, 5. mesto na državnem  tek-
movanju

SMUČANJE
Starejše učenke in učenci: 
Ema Vidovič, 1. mesto na področnem 
tekmovanju in 31. mesto na državnem 
tekmovanju
Mlajši učenci in učenke so osvojili 1. mesto 
na področnem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali:
Sara Horvat, 1. mesto na področnem tek-
movanju,
Žana Ciglar, 4. mesto na področnem tekmo-
vanju,
Pija Pisar, 7. mesto na področnem tekmo-
vanju,
Raj Luka (OŠ Grajena), 1. mesto na področ-
nem tekmovanju,
Tai Nahberger (OŠ Grajena), 2. mesto na 
področnem tekmovanju,
Mark Mohorič, 4. mesto na področnem 
tekmovanju.

NAMIZNI TENIS
Alja Krajnc, 1. mesto na področnem, 2. me-
sto ¼ finale državnega, 3. mesto na ½ finalu 
državnega in 5. mesto na finalu državnega 
tekmovanja

Tai Primc, 5–8. mesto na področnem 
tekmovanju

PLAVANJE
Iza Jurgec Bauman, 1. mesto prosto in  
prsno na medobčinskem tekmovanju
Matevž Kostanjevec, 1. mesto prosto in  
prsno na medobčinskem tekmovanju in 3. 
mesto na državnem tekmovanju

NOGOMET
Ekipa starejših deklic je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem in 2. mesto na področnem 
tekmovanju.
Ekipo so sestavljale: Iva Čeh, Tiara Prose-
njek, Vita Turk, Ema Vidovič, Sara Horvat, 
Tjaša Kostanjevec, Ema Petek, Lara Sledič, 
Nia Planer (OŠ Grajena) in Tiana Rižnar (OŠ 
Grajena).

Ekipa starejših dečkov je osvojila 1. mesto 
na medobčinskem in področnem tekmo-
vanju, 1. mesto v ¼ in ½ finalu državnega 
tekmovanja in 3. mesto na finalu državnega 
tekmovanja.
Ekipo so sestavljali: Lukas Čeh, Tai Primc, 
Taj Vajs,  Anej Brus, David Kramberger, Mai 
Modrić, Aljaž Ficjan, Rok Jovanović, Gal 
Jančič, Lan Simonović in Tai Luka Modrić.

Ekipa mlajših deklic je osvojila 4. mesto na 
medobčinskem tekmovanju. 
Ekipo so sestavljale: Sara Horvat, Tjaša 
Kostanjevec, Žana Ciglar, Alja Šegula, Ema 
Petek, Jana Ogrizek in Lea Petrovič. 

Ekipa mlajših dečkov je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem  tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Tai Primc, Jaka Robin, 
Vid Menoni, Blerim Demiri, Anže Jančič, 
Matic Tratnjek, Nej Mlinarič, Leo Pisar, 
Jaša Smolinger in Jan Gašperič.

KOŠARKA
Ekipa mlajših dečkov je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem  tekmovanju. 
Ekipo so sestavljali: Jaka Ilješ, Lan Lazar, 
Tai Primc, Jaka Robin, Mark Mohorič, Nik 
Kozel, Matic Šegula, Nej Mlinarič, Matija 
Lačen, Jan Zorko, Leo Pisar, Rok Polanec, 
Jan Horvat Potrč in Jaša Smolinger.

Ekipa starejših dečkov je osvojila 2. mesto 
na medobčinskem in področnem tekmo-
vanju in 3. mesto v ¼ finalu državnega 
tekmovanja.
Ekipo so sestavljali: Rok Kozel, Jaka 
Herjavec, Jure Škamlec, Luka Kramberger, 
Matevž Kostanjevec, Aljaž Ficjan, Andraž 
Petrovič, Lukas Čeh, Lan Simonović, Neno 
Mulec, Taj Vajs in Jaka Ilješ.

ROKOMET 
Ekipa starejših deklic je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem tekmovanju, 
1. mesto v ¼ finalu državnega in 3. mesto v 
½ finalu državnega tekmovanja.
Ekipo so sestavljale: Ema Vidovič, Iva Čeh, 
Vita Turk, Izabela Lampret, Sara Horvat, 
Brina Pišek, Tjaša Kostanjevec, Tiana 
Rižnar (OŠ Grajena), Eva Voda (OŠ Grajena) 
in Nia Planer (OŠ Grajena).

Ekipa starejših dečkov je osvojila 3. mesto 
na medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Nejc Šegula, Vid Kuz-
ma, Tjan Kolarič, Jakob Kolarič, Taj Vajs, 
Luka Hamler, Matevž Kostanjevec, Jaša 
Domunkoš in Aljaž Ficjan.

Ekipa mlajših deklic je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem  tekmovanju.
Ekipo so sestavljale: Sara Horvat, Lana 
Štampar, Žana Ciglar, Tjaša Farič, Tara Aše-
nbrener, Lana Ranfl, Jana Ogrizek, Marina 
Mohorko, Ema Petek, Ema Kramberger, 
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Nagije Sufaj, Erika Horvat, Alina Milošič in 
Kornelija Zbil.

Ekipa mlajših dečkov je osvojila 3. mesto na 
medobčinskem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Tai Primc, Jure Šimen-
ko, Marko Erčević, Matija Lačen, Tai Kole-
tnik, Luka Racić, Gašper Farič, Saša Minić, 
Matic Šegula, Dino Planec, Jaka Robin, 
Jaka Sagadin in Žak Mlinarič.

ODBOJKA 
Ekipa starejših deklic je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem tekmovanju, 
2. mesto v ¼ finalu državnega tekmovanja.
Ekipo so sestavljale: Eva Paternost, Iva Čeh, 
Lorelai Fras, Eli Polanec, Lana Levanič, Eva 
Borko, Maja Šauperl (OŠ Grajena), Maša 
Šauperl (OŠ Grajena), Lučka Solina (OŠ 
Grajena) in Nia Planer (OŠ Grajena).

Ekipa mlajših dečkov je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem tekmovanju.
Ekipo so sestavljali: Tai Primc, Jaka Robin, 
Dino Planec, Žak Mlinarič, Luka Kokol 
(OŠ Grajena), Tai Nahberger (OŠ Grajena), 
Jan Čurkovič (OŠ Grajena) in Luka Rai (OŠ 
Grajena).
Ekipa mlajših deklic je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem in področnem tekmovanju.
Ekipo so sestavljale: Nely Krušič, Nina 
Lisjak, Teja Zelenik, Tiara Ivnik Klemenčič, 
Sara Horvat, Tia Srdinšek (OŠ Grajena), 
Enja Kirbiš (OŠ Grajena), Tija Erbus, Lana 
Štampar in Zala Skok.

TENIS
Jan Peternelj, 2. mesto na medobčinskem 
tekmovanju
Tara Ašenbrener, 3. mesto na medobčin-
skem tekmovanju

ŠAH
Tilen Kovačec, 6. c, je dosegel na šolskem 
državnem prvenstvu v kategoriji U12 3. 
mesto – mentor Danilo Polajžer
Tilen Kovačec, Mihael Kukovec, Anej Leva-
nič, Jure Stojanovič, vsi 6. c, ekipna zmaga 
na področjem tekmovanju osnovnih šol 
Podravja F12 in državni prvaki v kategoriji F 
12 – mentor Danilo Polajžer

GOLF
Šolsko tekmovanje 2021 (Organizator: Golf 
zveza Slovenije):
Teja Stergar, 7. b – 1. mesto deklice U12, 
Maj Škrut, 7. c, 1. mesto dečki U12,
Matija Škrut, 3. c, 3. mesto dečki U8

NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI IN ŠPORTNICE 
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Učenci in učenke so točke zbirali na šolskih, medobčinskih, področnih in državnih tekmovanjih, kjer so zastopali šolo.

NAJUSPEŠNEJŠE ŠPORTNICE: NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI:

1. EMA VIDOVIČ 374 točk
2. SARA HORVAT 329 točk
3. IVA ČEH 321 točk
4. ŽANA CIGLAR 222 točk
5. VITA MAJCEN 213 točk

1. TAI PRIMC 478 točk
2. MATEVŽ KOSTANJEVEC 352 točk
3. ALJAŽ FICJAN 306 točk
4. ANDRAŽ PETROVIČ 298 točk
5. JAKA ROBIN 266 točk
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PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH 
AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA PODRUŽNICI GRAJENA
SLOVENŠČINA

Cankarjevo priznanje za sodelovanje na 
šolskem tekmovanju iz slovenščine
Vid Čeh, Filip Tikvič, Eva Bezjak, Zarja 
Terbuc,  Julijan Tikvič,  Anže Bezjak,  Zoja 
Farič Selinšek, Liam Janžel,  vsi 1. g – men-
torica Vanja Majcen
Iva Bezjak, Živa Koštric Trop, Lana Vrabič, 
Taja Majcen, Teo Malek, Iva Slana, Žana To-
plak, vsi 2. g, mentorica Vlasta Vučinić
Brina Hedl, Izak Gaj Terbuc, Zala Breg, Lara 
Kupčič, Kaja Pondelak, Issa Solina, vsi 3. 
g – mentorica Brigita Koštomaj
Domen Tikvič, 4. g bronasto Cankarjevo 
priznanje za dosežek na šolskem tekmova-
nju iz slovenščine in priznanje za izborno 
pesem, uvrščeno med najboljše pesmi na 
festivalu otroške poezije Rima-raja – mento-
rica Romana Pukšič
Bronasto Cankarjevo priznanje za dosežek 
na šolskem tekmovanju iz slovenščine:
Kaja Korošec, 4. g – mentorica Romana 
Pukšič
Tian Kovačec, Zoja Pintarič in Nik Cvetko 5. 
g – mentorica Irena Pukšič
Klemen Tikvič, 6. g –– mentorica  Jelica 
Primožič 
Anja Hedl, 7. g –– mentorica Jelica Primo-
žič
Klara Tikvič, 8. g –– mentorica Jelica 
Primožič
Kaja Bole, 8. g, srebrno Cankarjevo prizna-
nje za dosežek na območnem tekmovanju 
iz slovenščine in srebrno Cankarjevo prizna-

nje za dosežek na državnem tekmovanju iz 
slovenščine –– mentorica Jelica Primožič
Katarina Simonič, 9. g –– mentorica Jelica 
Primožič
Maša Šauperl, 9. g –– mentorica Jelica 
Primožič

MATEMATIKA
Manca Plavec, 6. g, bronasto priznanje za 
uspeh na regijskem tekmovanju iz matema-
tike – mentorica Saša Orlač
Jan Čurkovič, Anja Hedl,  7. g, bronasto pri-
znanje za uspeh na regijskem tekmovanju iz 
matematike – mentorica Maja Smiljan
Priznanje za uspeh na tekmovanju Medna-
rodni matematični kenguru
Vid Čeh, Blaž Petek, Svit Soršak, Filip Ti-
kvič, vsi 1. g – mentorica Vanja Majcen
Iva Bezjak, Živa Koštric Trop, Matic Petek, 
Lana Vrabič, vsi 2. g – mentorica Vlasta                                   
Vučinić
Brina Hedl, Martin Soršak, Izak Gaj Terbuc, 
vsi 3. g – mentorica Brigita Koštomaj
Neža Brlek, 4. g – mentorica Romana 
Pukšič
Tian Kovačec, Anej Majcen, Zoja Pintarič, 
vsi 5. g – mentorica Irena Pukšič
Manca Plavec, Klemen Tikvič, oba 6. g – 
mentorica Saša Orlač
Jan Čurkovič, Anja Hedl, Enja Kirbiš, Luka 
Raj, Luka Kokol in Urban Herga, vsi 7. g –
mentorica Maja Smiljan
Kaja Bole, Klara Tikvič, obe 8. g – mentorja 
Saša Orlač in Miran Kučer

Ana Bole, Patrik Čeh, Katarina Simonič, Nia 
Planer, vsi 9. g – mentorja Saša Orlač in 
Miran Kučar

Logična pošast
Priznanje na šolskem tekmovanju: Vid Ko-
rošec, 2. g – mentorica Vlasta Vučinić
Živa Koštric Trop,  Lana Vrabič , Luka 
Gojkošek, Teo Malek, Žana Toplak, Gal 
Gabrovec, Kaja Pondelak, Pavel Visočnik, 
vsi 2. g – mentorica Vlasta Vučinić
Filip Tikvič, 1. g, srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju – mentorica Vanja 
Majcen
Filip Sušnik, 2. g, biserno priznanje na 
šolskem tekmovanju Logična pošast in 
priznanje na državnem tekmovanju – men-
torica Vlasta Vučinić
Brina Hedl, 3. g,  biserno priznanje na 
šolskem tekmovanju Logična pošast in 
priznanje za uspeh na državni ravni Logična 
pošast – mentorica Brigita Koštomaj
Biserno priznanje: Anja Hedl, 7. g, Klara 
Tikvič, 8.g,  Kaja Bole, 8. g – mentor Miran 
Kučer
Filip Sušnik, 2. g – mentorica Vlasta Vučinić 
Brina Hedl, 3. g – mentorica Brigita Košto-
maj
Bronasto priznanje na šolskem tekmova-
nju: Nikita Alexander Pajnkiher, Zoja Farič 
Selinšek, Gal Lorenčič, Julijan Tikvič, Blaž 
Petek, Filip Tikvič, Klemen Tikvič, vsi 1. g – 
mentorica Vanja Majcen
Teo Malek, Gal Gabrovec, Lana Vrabič, 
Pavel Visočnik, Žana Toplak, Luka Gojko-
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šek, Živa Koštric Trop, vsi 2. g – mentorica 
Vlasta Vučinić
Kaja Pondelak, Issa Solina, Martin Soršak, 
Izak Gaj Terbuc,  Zala Breg, vsi 3. g – men-
torica Brigita Koštomaj
Klemen Tikvič, 6. g, priznanje za udeležbo 
– mentor  Miran Kučer
Jan Čurkovič, Enja Kirbiš, Luka Raj, Tia 
Mahorič, Luka Kokol, vsi 7. g – mentor 
Miran Kučer
Anja Hedl, 7. g, biserno priznanje na 
šolskem tekmovanju Logična pošast in 
srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Logična pošast – mentor Miran Kučer
Tia Mahorič, Jan Čurkovič, Luka Kokol, 
Enja Kirbiš, Luka Raj, vsi 7. g – mentor 
Miran Kučer
Madita Godec, 8. g, Jure Petek, 9. g – men-
tor Miran Kučer
Kaja Bole, 8. g, biserno priznanje na šol-
skem tekmovanju Logična pošast, priznanje 
za uspeh na državnem tekmovanju Logična 
pošast – mentor Miran Kučer
Klara Tikvič, 8. g, biserno priznanje na šol-
skem tekmovanju Logična pošast – mentor 
Miran Kučer
Madita Godec, 8. g, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju Logična pošast – 
mentor Miran Kučer
Vid Cafuta, 8. g, priznanje za sodelovanje 
na šolskem tekmovanju Logična pošast – 
mentor Miran Kučer
Ana Bole, 9. g, priznanje za sodelovanje 
na šolskem tekmovanju Logična pošast – 
mentor Miran Kučer
Patrik Čeh, 9. g, bronasto priznanje na 
šolskem tekmovanju Logična pošast in pri-
znanje za uspeh na državnem tekmovanju 
Logična pošast – mentor Miran Kučer

Razvedrilna matematika
Bronasto priznanje za uspeh na šolskem 
tekmovanju iz razvedrilne matematike:
Iva Bezjak, Živa Koštric Trop, Luka Goj-

košek, Taja Majcen, Teja Preložnik, Filip 
Sušnik,  vsi 2. g, bronasto priznanje za 
uspeh na šolskem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike – mentorica Vlasta Vučinić
Brina Hedl, Martin Soršak vsi 3. g – mento-
rica Brigita Koštomaj
David Jurančič, Kaja Korošec, Eva Vrabič, 
Lovro Zelenik, vsi 4. g – mentorica Romana 
Pukšič
Tian Kovačec, Anej Majcen, Zoja Pintarič, 
vsi 5. g – mentorica Irena Pukšič
Anja Hedl, 7. g – mentor Miran Kučer
Madita Godec, 8. g – mentor Miran Kučer
Lana Ornik, 8. g – mentor Miran Kučer
Ana Bole, Gašper Plavec, 9. g – mentor 
Miran Kučer

Logika
Iva Bezjak, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 2. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Matic Petek, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 6. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Lana Vrabič, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Taja Majcen, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 5. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Gal Gabrovec, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Klemen Pihler, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 7. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Pavel Visočnik, 2. g, bronasto priznanje za 
doseženo 4. mesto na šolskem tekmovanju 

iz logike v skupini 2. razred – mentorica 
Vlasta Vučinić
Brina Hedl, 3. g, bronasto priznanje za 
doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 3. razred – mentorica 
Brigita Koštomaj
Izak Gaj Terbuc, 3. g, priznanje za dose-
ženo 5. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 3. razred – mentorica 
Brigita Koštomaj
Zala Breg, 3. g, bronasto priznanje za 
doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 3. razred – mentorica 
Brigita Koštomaj
Lara Kupčič, 3. g, bronasto priznanje za 
doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 3. razred – mentorica 
Brigita Koštomaj
Kaja Pondelak, 3. g, priznanje za doseženo 
6. mesto na šolskem tekmovanju iz logike 
v skupini 3. razred – mentorica Brigita 
Koštomaj
Teo Korpar, 3. g, priznanje za doseženo 
4. mesto na šolskem tekmovanju iz logike 
v skupini 3. razred – mentorica Brigita 
Koštomaj
Domen Tikvič, 4. g, priznanje za doseženo 
2. mesto na šolskem tekmovanju iz logike 
v skupini 4. razred – mentorica Romana 
Pukšič
Tristan Jurančič, 4, g, priznanje za dose-
ženo 1. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 4. razred – mentorica 
Romana Pukšič
Eva Medik, 5. g, priznanje za doseženo 1. 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 5. razred – mentorica Irena Pukšič
Klemen Tikvič, 6. g, priznanje za doseženo 
1. mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 6. razred – mentor Miran Kučer
Luka Podgoršek, 8. g, priznanje za dose-
ženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz 
logike v skupini 8. razred – mentor Miran 
Kučer
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Ana Bole, 9. g,  priznanje za doseženo 1. 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 9. razred – mentor Miran Kučer
Pohvala za sodelovanje na šolskem tekmo-
vanju iz logike:
Jan Čurkovič, Anja Hedl, Enja Kirbiš, Luka 
Kokol, vsi 7. g – mentor Miran Kučer
Pohvala za sodelovanje na šolskem tekmo-
vanju Logična pošast:
Jan Čurkovič, Anja Hedl, Enja Kirbiš, Luka 
Raj, Tia Mahorič, Luka Kokol, vsi 7. g –  
mentor Miran Kučer
Anja Hedl, 7. g, priznanje za doseženo 1. 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 7. razred – mentor Miran Kučer
Enja Kirbiš, 7. g, priznanje za doseženo 2. 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 7. razred – mentor Miran Kučer
Jan Čurkovič, 7. g, priznanje za doseženo 
3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 7. razred – mentor Miran Kučer
Kaja Bole, 8. g, bronasto priznanje za 
dosežek na regijskem tekmovanju iz znanja 
logike v skupini 8. razred in priznanje za 
doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju 
iz logike v skupini 8. razred –mentor Miran 
Kučer 
Klara Tikvič, 8. g, priznanje za doseženo 1. 
mesto na šolskem tekmovanju iz logike v 
skupini 8. razred in bronasto priznanje za 
dosežek na regijskem tekmovanju iz znanja 
logike v skupini 8. razred – mentor Miran 
Kučer

ANGLEŠČINA
Brina Hedl in Martin Soršak, 3. g, zlato 
priznanje za odličen uspeh na bralnem 
tekmovanju Epi Reading Badge
Bronasto priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju v znanju angleškega jezika:
Manca Plavec, 6. g, bronasto priznanje za 
dosežek na šolskem tekmovanju iz znanja 
angleščine za učence 6. razreda – mentor 
Filip Gračnar

Eva Stergar in Luka Podgoršek, 8. g – men-
torja Vesna Hazdovac in Filip Gračnar
Ana Bole, Katja Rojko, Lučka Solina, vsi 
9. g – mentorja Vesna Hazdovac in Filip 
Gračnar

EKOKVIZ
Manca Plavec, 6. g, priznanje za doseženo 
1. mesto na šolskem tekmovanju v katego-
riji 6. razred Ekokviz, bronasto priznanje na 
državnem tekmovanju v kategoriji 6. razred 
Ekokviz – mentorica Brigita Koštomaj
Vid Cafuta, 8. g, priznanje za doseženo 1. 
mesto na šolskem tekmovanju v kategoriji 
8. razred Ekokviz in priznanje za sodelova-
nje na državnem tekmovanju v kategoriji 8. 
razred Ekokviz – mentorica Brigita Košto-
maj

GEOGRAFIJA
Bronasto priznanje:
Maša Šauperl, 9. g, Ana Bole, 9. g, Klara 
Tikvič, 8. g – mentorica Martina Prejac

GLASBA
Slovenska glasbena olimpijada
Zlato priznanje: Katarina Simonič, 9. g – 
mentorica Lara Petek
Klara Tikvič, 8. g bronasto priznanje na 
Šolskem tekmovanju 11. Slovenske glas-
bene olimpijade in srebrno priznanje na 11. 
Slovenski glasbeni olimpijadi ter pohvala za 
dosežke na glasbenem področju – mentori-
ca Lara Petek
Ana Bole, 9. g, bronasto priznanje na Šol-
skem tekmovanju 11. Slovenske glasbene 
olimpijade – mentorica Lara Petek
Katarina Simonič, 9. g, bronasto priznanje 
na šolskem tekmovanju 11. Slovenske olim-
pijade  in zlato priznanje na 11. Slovenski 
glasbeni olimpijadi – mentorica Lara Petek
Maja Šauperl, 9. g, bronasto priznanje na 
Šolskem tekmovanju 11. Slovenske glasbe-

ne olimpijade – mentorica Lara Petek
Projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se 
veselijo – polfinale: Iva Bezjak, 2. g, Vita 
Voda, 9. g – mentorica Lara Petek

KEMIJA
Kaja Bole, 8. g, priznanje za sodelovanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije za doseženo 
1. mesto v skupini 8. razred – mentorica 
Maja Smiljan
Luka Podgoršek, 8. g, priznanje za sode-
lovanje na šolskem tekmovanju iz kemije 
za doseženo 2. mesto v skupini 8. razred – 
mentorica Maja Smiljan
Lara Cvetko, 9. g, pohvala za udeležbo na 
šolskem tekmovanju iz kemije – mentorica 
Maja Smiljan
Ana Bole, 9. g, priznanje za sodelovanje na 
šolskem tekmovanju iz kemije za doseženo 
1. mesto v skupini 9. razred in bronasto 
Preglovo priznanje tekmovanja iz kemije in 
udeležbo na regijskem in državnem tekmo-
vanju – mentorica Maja Smiljan

KRESNIČKA
Priznanja so prejeli:
Vid Čeh, Svit Soršak, Filip Tikvič, Eva Bez-
jak, Antonia Dretar Petek, Špela Kranvogel, 
Gal Lorenčič,  Zarja Terbuc, Julijan Tikvič, 
vsi 1. g – mentorica Vanja Majcen
Iva Bezjak, Živa Koštric Trop, Lana Vrabič, 
vsi 2. g  –mentorica Vlasta Vučinić
Zala Breg, Lara Kupčič, 3. g – mentorica 
Brigita Koštomaj
Neža Brlek, Domen Tikvič,  Domen Tikvič, 
Toni Raj, vsi 4. g – mentorica Romana 
Pukšič
Eva Medik, 5. g – mentorica Irena Pukšič
Manca Plavec, 6. g, Eneja Kirbiš, 7. g – 
mentorica Andreja Matjašič
LIKOVNA UMETNOST
Pod mentorstvom gospe Marjete Por so bili 
nagrajeni:
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prvo mesto v kategoriji prva triada na likov-
nem natečaju Gradovi kralja Matjaža – av-
torji: Vid Vurzer, Vid Čeh, Eva Bezjak, Špela 
Kranvogel, Svit Soršak, Luka Pučko, Ana 
Rajkovaca, Zarja Terbuc in Gal Marušič.
Prvo mesto v kategoriji prva triada  na nate-
čaju Eko-paket – avtorji izdelka 1. g razreda.

NEMŠČINA
Zlato priznanje za odličen uspeh na bralnem 
tekmovanju Epi Lesepreis:
Jan Čurkovič, Enja Kirbiš, Tjaš Gavez, Jan 
Murko, Luka Raj, vsi 7. g – mentor Luka 
Žižek
Srebrno priznanje za uspeh na bralnem 
tekmovanju Epi Lesepreis: 
Enja Kirbiš, Tjan Križnik, Denis Leber, vsi 7. 
g – mentor Luka Žižek

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE 
BOBER
Eva Medik, 5. g, bronasto priznanje – men-
torica Irena Pukšič

SLADKORNA BOLEZEN
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju 
v znanju o sladkorni bolezni
Kaja Bole in Klara Tikvič, 8. g – mentorica 
Andreja Matjašič  
Lara Cvetko, Ana Bole, Katarina Simonič, 
Maša Šauperl, Maja Šauperl, vse 9. g,  
bronasto priznanje na šolskem tekmovanju 
v znanju o sladkorni bolezni – mentorica 
Andreja Matjašič  

ZGODOVINA
Bronasto priznanje:
Kaja Bole, 8. g, Lara Cvetko, 9. g – mentori-
ca Martina Prejac

ZLATI BRALCI
Zlati bralci so učenci, ki so vseh devet let 

uspešno opravili bralno značko. V preteklem 
šolskem letu so to postali: Lara Cvetko, Ana 
Bole, Gašper Plavec, Maša Šauperl, Maja 
Šauperl in Lučka Solina.

ŠPORT
ATLETIKA

Katarina Simonič, 1. mesto na medobčin-
skem tekmovanju, 1. mesto  na področnem 
in 17. mesto na državnem tekmovanju – tek 
300 m
Gašper Plavec, 1. mesto na medobčinskem, 
1. mesto na področnem in 3. mesto na 
državnem tekmovanju v suvanju krogle
Manca Lampič, 3. mesto na medobčinskem 
tekmovanju – tek 1000 m
Luka Kokol, 4. mesto na medobčinskem in 
6. mesto na področnem tekmovanju v metu  
vorteksa 
Nia Planer, 4. mesto na medobčinskem 
in 10. mesto na področnem tekmovanju v 
metu  vorteksa
Tia Mahorič, 4. mesto na medobčinskem in 
7. mesto na področnem tekmovanju –  tek 
300 m
Klemen Tikvič, 8. mesto na  medobčinskem 
in 17. mesto na področnem tekmovanju – 
tek 600 m
Manca Plavec, 9. mesto na medobčinskem 
in 14. mesto na področnem tekmovanju – 
tek 300 m
Vid Mišič, 6. mesto na medobčinskem in 
11. mesto na področnem tekmovanju –  tek 
300 m, 
Marko Erčevič, 10. mesto na medobčin-
skem tekmovanju v metu vorteksa
Jan Kolarič, 9. mesto na medobčinskem in 
12. mesto na področjem tekmovanju – tek 

1000 m
Teja Voda, 8. mesto na medobčinskem in 
13. mesto na področnem tekmovanju v 
metu  vorteksa  
Luka Raj, 8. mesto na medobčinskem in 
23. mesto na področnem tekmovanju – tek 
300 m
Jakob Plohl, 9. mesto na medobčinskem in 
16. mesto na področnem tekmovanju – tek 
300 m
Tija Sredinšek, 10. mesto na  medobčin-
skem in 20. mesto na področnem tekmova-
nju – tek 300 m

JESENSKI KROS
Gašper Plavec, 5. mesto, Katarina Simonič, 
1. mesto

SPOMLADANSKI KROS
Državno tekmovanje: 
Tian Kovačec, 10. mesto 
Luka Petek, 14. mesto, ekipno 2. mesto

PLAVANJE
Toni Raj, 1. mesto prosto na medobčinskem 
tekmovanju 
Enja Kirbiš, 3. mesto prosto in drugo mesto 
prsno na medobčinskem tekmovanju 
Luka Raj, 2. mesto prsno in 2. mesto prosto 
na medobčinskem tekmovanju
Gašper Plavec, 2. mesto prosto in 2. mesto 
prsno na medobčinskem tekmovanju

ŠAH
Eva Medik, 5. g, Zoja Pintarič, 5. g, Kata-
rina Lampič, 5. g so dosegle 1. mesto na 
področnem ekipnem tekmovanju v šahu in 
3. mesto na državnem ekipnem tekmovanju 
– mentor Danilo Polajžer.
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Od 6. do 10. septembra 2021 so bili učenci 5. razredov matične in podružnične šole v letni šoli v naravi v Ankaranu.

LETNA ŠOLA V NARAVI

5. a

5. c

5. b

5. g
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Mentorji: Ivan Kovačič, Milan Šimac, Igor Ivančič, Ajda Brumen, Gordana Kolednik, Simona Lozinšek in Mojca Mohorič.

Od 13. do 21. decembra 2021 so bili učenci 6. razredov matične šole in 7. razred podružnične šole v zimski šoli v na-
ravi na Treh Kraljih. Teden kasneje so jim sledili  še učenci 7. razredov matične in 6. razred podružnične šole.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
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NAJ UČENCI
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA MATIČNI ŠOLI

ZLATI ODLIČNJAKI
V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali 17 devetošolcev. Skupaj z njimi smo se veselili njihovih uspehov 
za trud na različnih področjih, saj so šolo uspešno zastopali na številnih tekmovanjih izven šole.
Zlati odličnjaki v času osnovnošolskega šolanja v šolskih letih 2013/2014 do 2021/2022, so:

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

Eva Borko

Lukas Čeh

Jurij Farič

Tim Hazimali

Rok Jovanovič

Iza Jurgec 
Bauman 

Zala Kramberger

Lucija Kristovič

Maša Kolarič 
Sluga

Klara Meznarič

Vita Smiljan

Sara Stojanovič

Maruša Šeruga

Brina Štefančič

Maja Trstenjak

Ema Vidovič

Miha Vnuk



ZALA KRAMBERGER – 
NAJ UČENKA OŠ LJUDSKI VRT

Zala je letos zaključila osnovnošolsko izobraževanje. Vedno 
je bila pripravljena pomagati sošolcem in jim predajati svoje 
znanje.  Izkazala se je kot odgovorna in zelo zanesljiva učenka. 
Vsa leta se je udeleževala številnih tekmovanj iz znanja in športa. 
V zadnjih dveh letih je tako osvojila 12 bronastih, 4 srebrna pri-
znanja in zlato priznanje na državnem tekmovanju Turizmu 
pomaga lastna glava. Letos se je uvrstila tudi na državno atlet-
sko tekmovanje v štafeti 4 x 100 metrov.
Vsa leta je zavzeto brala in tako postala tudi zlata bralka.
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EMA VIDOVIČ – 
»NAJ ŠPORTNICA« ŠOLE

TAI PRIMC – 
»NAJ ŠPORTNIK« ŠOLE

Ema je vsestranska športnica in redno trenira rokomet. V le-
tošnjem šolskem letu je tekmovala v rokometu, nogometu, 
atletiki in smučanju, na medobčinskih, področnih in državnih 
tekmovanjih.
V rokometu je z ekipo osvojila 1. mesto  na medobčinskem in 
področnem tekmovanju, ter  3. mesto na ½ finalu državnega 
tekmovanja. 
V nogometu je bila s šolsko ekipo 2. na področnem tekmovanju.
V atletiki je v skoku v daljino osvojila 2. mesto na medobčinskem 
in področnem tekmovanju. Tekla je v štafeti 4 x 100 m, ki je bila 
1. na področnem in 12. na državnem tekmovanju. V krosu je 
skupaj z ekipo osvojila 2. mesto v državi.
V smučanju je osvojila 1. mesto na področnem in se uvrstila 
na državno tekmovanje.

Tai je vsestranski športnik in redno trenira nogomet pri NK Ma-
ribor. V tem šolskem letu je tekmoval na šolskih, medobčinskih, 
področnih in državnih tekmovanjih. Tekmoval je v nogometu, 
rokometu, košarki, odbojki in atletiki. 
Z ekipo mlajših dečkov je v nogometu osvojil 1. mesto na med-
občinskem in področnem tekmovanju. S starejšimi dečki so v 
nogometu osvojili odlično 3. mesto na državnem tekmovanju 
v Kopru.
V atletiki je v teku na 300 m postal medobčinski in področni 
prvak in se uvrstil na državno tekmovanje.
Bil je član šolske štafete 4 x 100 m, ki je osvojila 1. mesto na 
medobčinskem, 2. mesto na področnem in se uvrstila na dr-
žavno tekmovanje. 
Na državnem tekmovanju v krosu si je pritekel 3. mesto in pri-
pomogel, da je ekipa OŠ Ljudski vrt osvojila ekipno 2. mesto v 
državi. 
Bil je član šolske ekipe v košarki, ki je letos osvojila 1. mesto 
na medobčinskem in področnem tekmovanju. V rokometu je z 
ekipo osvojil 3. mesto na medobčinskem tekmovanju. V odbojki 
je pripomogel, da je ekipa osvojila 1. mesto na medobčinskem 
in področnem tekmovanju. 
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NAJ UČENCI
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA PODRUŽNICI GRAJENA

ZLATI ODLIČNJAKI
V preteklem šolskem letu smo v zlato knjigo vpisali 7 devetošolcev. Skupaj z njimi smo se veselili uspehov na različnih 
področjih, saj so šolo uspešno zastopali na številnih tekmovanjih izven šole. Zlati odličnjaki v času osnovnošolskega 
šolanja v šolskih letih 2013/2014 do 2021/2022, so:

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

Ana Bole
Lara Cvetko
Jure Petek

Gašper Plavec
Katarina Simonič

Maja Šauperl
Maša Šauperl
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KATARINA SIMONIČ
NAJ UČENKA PODRUŽNICE GRAJE-

NA IN NAJ ŠPORTNICA MO PTUJ

Katarina je imela odličen uspeh vsa leta šolanja, poleg tega pa 
je dosegala tudi uspehe na glasbenem in športnem področju. Je 
prejemnica srebrnih in zlatih priznanj na državnih in mednaro-
dnih glasbenih tekmovanjih, med drugim tudi na internetnem tek-
movanju v Nici in Rimu. Udeležila se je tudi tekmovanja iz znanja 
o sladkorni bolezni, kjer je dobila srebrno priznanje, Cankarjevega 
tekmovanja, kjer je dosegla bronasto priznanje, Vegovega tekmo-
vanja, tekmovanja iz znanja kemije in geografskega tekmovanja. 
Kot avtorica raziskovalne naloge je dosegla bronasto priznanje. 
Na državni ravni Glasbene olimpijade je osvojila zlato priznanje. 
Katarina je uspešna tudi na športnem področju.
BIla je šolska področna in medobčinska prvakinja v teku na 
300 m. Njena ekipa je bila v štafeti uvrščena na tretje mesto na 
medobčinskem tekmovanju in na prvo na področnem. V obeh 
disciplinah je bila uvrščena na državno tekmovanje. Zmagala 
je na medobčinskem krosu, na državnem pa je s šolsko ekipo 
osvojila ekipno drugo mesto. Trenira atletiko in se v klubu uspe-
šno udeležuje tekmovanj po celi Sloveniji.

Poleg tega da je Gašper vseh devet let imel odličen uspeh, se je 
udeležil veliko tekmovanj in osvojil tudi veliko število priznanj. 
Vseh devet let je vsako leto opravil tudi bralno značko. Na špor-
tnem področju pa je dosegel veliko uspehov. Je občinski ter 
področni šolski prvak v suvanju krogle, na državnem prvenstvu v 
Novem mestu pa je osvojil drugo mesto tako s suvanjem krogle 
kot s klubsko štafeto.

GAŠPER PLAVEC
NAJ ŠPORTNIK MESTNE OBČINE 

PTUJ
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ŠOLSKO LETO 2022/23
VODSTVO ŠOLE IN UČITELJI

Ravnateljica:
Tatjana Vaupotič Zemljič

Pomočnici ravnateljice:
Karmen Mlakar, Simona Lozinšek

Vodja podružnice:
Irena Pukšič

Šolska svetovalna služba:
Darija Erbus, Zlatko Jaušovec, Nataša Pogorevc Tarkuš

1. a Jožica Kozel 4. b Anica Kovačič 7. c Nataša Kalinič (TJA, NI1)

1. b Tanja Perič 4. c Valerija Čuš 7. g Romana Breznik (SLJ)

1. c Simona Hazimali 4. g Marjeta Por 8. a Milena Krajnc (ZGO, GEO, RDK)

1. g Brigita Koštomaj 5. a Jožica Repič (RaP) 8. b Martina Prejac (GEO, RDK)

2. a Sonja Pučko 5. b Igor Ivančič (RaP) 8. c Maja Smiljan (MAT, KEM, POK)

2. b Tamara Slana 5. c Mateja Kelner 8. d mag. Filip Gračnar (TJA)

2. c Edita Kmetec 5. g Irena Pukšič 8. g Aljaž Selinšek (DKE, ZGO, RaP)

2. g Vanja Majcen 6. a dr. David Bedrač (SLJ, RET, RaP) 9. a Majda Švagan (MAT, RaP)

3. a Branka Horvat 6. b Darja Polner (LUM, LS2, LS3, NUM, LS2/3) 9. b Jasmina Petek Pelcl (MAT)

3. b Tanja Nedeljko 6. c mag. Nina Urška Cafuta (TJA) 9. c Saša Orlač (MAT)

3. c Mima Terbuc 6. g Lara Petek (GUM, OPZ, RaP) 9. g Miran Kučer (MAT, FIZ)

3. g Vlasta Vučinič 7. a Andreja Matjašič (NAR, GOS, SPH)

4. a Simona Hajnal 7. b Tamara Završnik (SLJ, TJA)

RAZREDNIKI
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Dodatna strokovna pomoč:
– Mateja Cartl
– Elka Mlakar
– Nataša Pogorevc Tarkuš
– Mateja Prša
– Tanja Rugani – zunanja sodelavka
– Petra Vujnovič
– psiholog – zunanji
– logoped – zunanji
– tiflopedagog – zunanji

Vzgojiteljice in jutranje varstvo:
1. a Mihaela Kukovec
1. b Arlena Bosnar Krajnc 
1. c Aleksandra Braček
1. g  Tatjana Šprah

Oddelek podaljšanega bivanja:

• matična šola
– Jerneja Bombek
– Susane Berden
– Arlena Bosnar Krajnc
– Petra Kosi
– Mihaela Kukovec
– Nataša Miteva
– Karmen Pulko
– Tajka Šnuderl Novak
– Lidija Šošter
– Petra Turk
– Irena Vek
– Luka Žižek

• podružnica
– Maja Menoni
– Lara Petek
– Jelica Primožič

Spremljevalke otrok s posebnimi 
potrebami:

– Marta Dominc
– Maja Bezjak 

Drugi učitelji:
– Mateja Cartl, TJA

–  Petra Bohinec, GOS, BIO, KEM, SPH, 
NPH

– Ajda Brumen, ŠPO, RaP, NŠP, IŠP, NIP

– Vesna Hazdovac, TJA 

– Sandra Holc, SLJ

–  Gordana Kolednik, TIT, NTE, UBE, ROM; 
MME, RaP

– Blanka Kojc, TIT, NAR, NTE

– Sandra Kontrec, SLJ

– Ivan Kovačič, ŠPO, ŠSP, IŠP, RaP

– Simona Lozinšek, ŠZZ, ŠSP, NIP, PLE

– Maja Menoni, MAT, BIO

– Karmen Mlakar, DKE

– Tomaž Mohorko, GUM, OPZ, RaP

– Mojca Mohorič, ŠPO, ŠSP, IŠP, RaP

– Miran Petek, TIT, ELE, OGL, OGK, NTE

– Mateja Pešakovič, N1A

– Milan Šimac, ŠPO, ŠZZ, IŠP, RaP

– Tatjana Šmigoc, SLJ

– Jasmina Žel, FIZ, MAT

– Luka Žižek, NI1, NI2, NI3, N2N, RaP

Laborantka:
– Nataša Miteva

Knjižničarki:
– Ljudski vrt

Edita Čelofiga – skrbnica učb. sklada 

– Grajena
Jelica Primožič – skrbnica učb. sklada

Organizatorja inf. dejavnosti: 

– Ljudski vrt: Denis Bence

– Grajena: Blanka Kojc

Tajništvo:
– Petra Kurnik

– Sabina Masten

Računovodstvo:
– Anita Ivaniševič

Knjigovodja:
– Gordana Prešeren

Vodja kuhinje:
 – Ljudski vrt: 

 – Grajena: Marko Kumer
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
Predmetnik od 1. do 5. razreda

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
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Predmetnik od 6. do 9. razreda

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

število predmetov 11 14 16 14

število ur tedensko 26 29,5 30 30

število tednov pouka 35 35 35 32
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Izbirni predmeti (7.–9. razred)
Izmed ponujenih izbirnih predmetov so se učenci odločili za 
naslednje izbirne predmete:

Ljudski vrt

Podružnica Grajena

Razred Predmet Kratica
7. nemščina I NI1
8. nemščina II NI2
9. nemščina III NI3
7. plesne dejavnosti: plesi PLE
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

Razred Predmet Kratica
7. šport za zdravje ŠZZ
7. nemščina I NI1
7. sodobna priprava hrane SPH
7. likovno snovanje 1 LS1
8. šport za sprostitev ŠSP
8. nemščina II NI2
8. načini prehranjevanja NPH
9. raziskovanje domačega kraja NPH
9. izbrani šport IŠP
9. likovno snovanje 3 LS3
9. računalniška omrežja ROM

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

MANJŠE UČNE SKUPINE

Učenci 1. razreda lahko 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 šport (NŠP), 
umetnost (NUM) in tehniko (NTE).

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

Učenci 8. in 9. razreda so pri pouku matematike, angleščine in slovenščine 
razvrščeni v manjše učne skupine, v katerih so učenci iz vseh treh oz. štirih 
oddelkov.  

9. izbrani šport IŠP
9. raziskovanje domačega kraja RDK
9. poskusi v kemiji POK
9. računalniška omrežja ROM
8. multimedija MME
7. urejanje besedil UBE
9. zvezde in vesolje ZVE
7. Sonce, Luna, Zemlja SLZ
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ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23
Redovalni obdobji

 I. obdobje:    1. 9. 2022–27. 1. 2023
II. obdobje:    6. 2.–24. 6. 2023

Počitnice
Jesenske počitnice: 31. 10.–4. 11. 2022
Novoletne počitnice:  26. 12. 2022–2. 1. 2023
Zimske počitnice: 30. 1.–3. 2. 2023
Prvomajske počitnice: 27. 4.–2. 5. 2023

Prazniki in pouka prosti dnevi
31. oktober 2022 – dan reformacije
1. november 2022 – dan spomina na mrtve
25. december 2022 – božič
26. december 2022 –  dan samostojnosti in  

enotnosti
1. in 2. januar 2023 – novo leto
8. februar 2023 – Prešernov dan, slovenski  
  kulturni praznik 
10. april 2023 – velikonočni ponedeljek
27. april 2023 – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj 2023 – praznik dela

Pomembni datumi
1. september 2022

prvi šolski dan
5.–9.  september 2022

letna šola v naravi za učence 5. razreda
12. september 2022

skupni roditeljski sestanek za starše na 
podružnici

13. september 2022
skupni roditeljski sestanek za starše na 
matični šoli

23. september 2022 
zaključna ekskurzija za učence 9. razreda 

POSEBNOSTI V TEM 
ŠOLSKEM LETU
Na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport predvidevajo, da se bo 
pouk začel izvajati brez posebnih ome-
jitev oziroma skladno s priporočili Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje, ki 
izpostavlja dosledno upoštevanje pripo-
ročenih higienskih ukrepov (prezračeva-
nje, higiena kašlja, umivanje rok). Pred-
videvajo se izvedbene oblike pouka, kot 
je podpora na daljavo za tiste učence, 
ki zaradi okužbe ne morejo biti pri po-
uku. O tem vas bomo obveščali preko 
ustaljenih kanalov sporočanja – spletna 
stran šole, preko elektronske pošte in  
e-asistenta. 

13. do 17. december 2022 
zimska šola v naravi za učence 6. raz- 
reda

17.  in 18. februar 2023 
informativna dneva v srednjih šolah

6.–10.  marec 2023 
teden dejavnosti matične šole

17.–21. april 2023 
teden dejavnosti podružnice Grajena

4., 8. in 10. maj 2023 
nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 
9. razreda

26. maj 2023 
zaključna ekskurzija za učence 1., 2., 4. in 5. 
razreda

29.–31. maj 2023 
naravoslovni tabor za učence 3. razreda

8. junij 2023 
zaključna ekskurzija za učence 6.–8. razreda

15. junij 2023 
zaključek pouka za učence 9. razreda, razdeli-
tev zaključnih spričeval

23. junij 2023 
zaključek pouka za učence 1.–8. razreda

16.–29. junij 2023 
predmetni in popravni izpiti za učence 9. 
razreda

26. junij–7. julij 2023 
predmetni in popravni izpiti za učence 1.–8. 
razreda

21.–31. avgust 2023 
2. rok za predmetne in popravne izpite



OBVESTILA O DELU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj s podružnico Grajena 28

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE V 
ŠOLSKEM LETU 2022/23
Prednostne naloge v tem šolskem letu so:  

–  krepitev duševnega zdravja otrok in zaposlenih,
– razvijanje vrednot šole – spoštovanje, strpnost, znanje,
–  spodbujanje učencev k hitrejšemu tempu dela, večji samostojnosti in 

prevzemanju odgovornosti za rezultate svojega dela,
– gibanje in zdravje za dobro telesno počutje,
–  urjenje učencev v branju, bralni pismenosti, uporabi različnih bralno-

-učnih strategij, razumevanju in tvorjenju lastnih besedil ter povzetkov,
– kvalitetno delo v razredu,
– razvijanje sposobnosti uporabe IKT,
– varna raba interneta.

DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU ŠOLSKEGA 
PROGRAMA

DEJAVNOST RAZRED NOSILEC

plavalni tečaj 3. razred Simona Lozinšek

letna šola v naravi 5. razred Mojca Mohorič

zimska šola v naravi 6. razred Ajda Brumen

smučarski tečaj 1. razred Arlena Bosnar Kranjc

Starši se lahko odločijo za obročno odplačevanje letne in zimske šole v nara-
vi. Za letno šolo v naravi lahko zaprosijo za subvencijo, ki jo omogoča Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Na spletni strani šole je obja-
vljen 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 dejav-
nosti 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 kate-
re sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev 
oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti prido-
bljena 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 če-
mer prav tako ne sme biti večina ocen pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Ustno ocenjevanje je lahko nenapovedano. Celourno pisno ocenjevanje zna-
nja poteka vedno po predhodni napovedi učitelja in  preverjanju znanja z opra-
vljeno 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 2022 izbral minister za izobraževanje, znanost in šport. Tudi v  
6. razredu je nacionalno preverjanje znanja obvezno. Učenci bodo preverjeni 
iz slovenščine, angleščine in matematike.

V tem šolskem letu bomo izpeljali tudi nacionalno preverjanje znanja za 
učence 3. razreda.

Namen nacionalnega preverjanja znanja je, da starši in učenci dobijo doda-
tno informacijo o znanju učencev. Dosežek omogoča učencu kritično ovre-
dnotiti lastno delo.  

PREHRANA OTROK V ŠOLI
Vsi učenci imajo lahko v šoli malico in kosilo. Učenci 1. razreda in tisti, ki 
obiskujejo jutranje varstvo, imajo lahko tudi zajtrk. Učenci si lahko pred pri-
četkom pouka in v času odmorov v jedilnici postrežejo s sadjem, kruhom in 
z napitki. 
Starši v mesecu juniju preko e-asistenta prijavijo prehrano za naslednje šol-
sko leto. Do subvencije so upravičeni tisti učenci, ki jim je z odločbo centra 
za socialno delo priznana ta pravica. Zanjo ni potrebno podati posebne vlo-
ge, saj to starši uredijo na vlogi za otroški dodatek na pristojnem CSD. 
Družine, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne prese-
ga 591,22 eura, prejmejo subvencijo za malico. Če povprečni mesečni doho-
dek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 401,58 
eura, pripada učencem tudi subvencionirano kosilo. 
Predvidena cena malice je 0,90 eura; cena kosila za učence 1.–3. razreda je 
2,50 eura; za učence  4.–9. razreda pa 2,90 eura. Cena zajtrka je 0,70 eura. 
Učenci lahko imajo tudi dodatno malico, ki stane 0,70 eura.
Plačilo prehrane poteka preko položnic. V primeru, da je učenec odsoten od 
pouka, je potrebno prehrano odjaviti en dan prej ali vsaj do 8. ure zjutraj v 
pisarni šolske prehrane ali na spletni strani šole. Če se prehrana ne odjavi, 
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jo mora šola zaračunati tudi učencem, ki imajo 
subvencijo. 
V šolskem letu 2022/23 bomo prešli na elektron-
sko prevzemanje kosil. Sedanje kartončke bodo 
zamenjali elektronski ključki. Predvideni enkratni 
strošek ključka bo 1 euro.
V pisarni šolske prehrane lahko starši dobijo infor-
macije o plačilih prehrane, šole v naravi, dni dejav-
nosti in ekskurzij. Delavka je dosegljiva vsak dan 
od 7. do 15. ure.  
Učenci se morajo pri kosilu primerno obnašati in 
ravnati po navodilih dežurnega učitelja in kuharjev. 
Učenci, ki nimajo kosila, v času kosila ne smejo 
vstopati v jedilnico. 

PLAČEVANJE STROŠKOV
Plačevanje vseh stroškov za dni dejavnosti, ek-
skurzije in druge oblike pouka poteka preko polo-
žnic. Učenci, ki tekmujejo na šolskih tekmovanjih 
iz znanja, morajo za vsa šolska tekmovanja pla-
čati prijavnino na tekmovanje in stroške priznanja.

1.–5. razred
0. ura 7.25–8.10
1. ura 8.15–9.00
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

6.–9. razred
0. ura 7.25–8.10
1. ura 8.15–9.00
Malica 9.00–9.25
2. ura 9.25–10.10
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
Matična šola

Podružnica Grajena

0. ura 7.20–8.05
1. ura 8.10–8.55
Malica 8.55–9.20
2. ura 9.20–10.05
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

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi so zaposleni svetovalni 
delavci Darija Erbus, Zlatko Jaušovec in Nataša 
Pogorevc Tarkuš.  Učencem, staršem in učiteljem 
svetujejo ali pomagajo pri učnih, čustvenih, vzgoj-
nih ter drugih težavah. Sodelujejo s Centrom za 
socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj, URI 
Soča Ljubljana, z Zavodom za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana, s Centrom za sluh in govor Ma-
ribor, z Zdravstvenim domom Ptuj - Centrom za 
duševno zdravje, Zavodom za šolstvo, OE Maribor 
in drugimi institucijami.

ŠSS koordinira odkrivanje nadarjenih učencev in 

pomaga učencem pri odločitvi za nadaljnje šola-
nje. V okviru karierne orientacije organizira vrsto 
aktivnosti za učence in starše v obliki predavanj, 
delavnic, dni dejavnosti, oglede poklicev na delov-
nih mestih, individualna in skupinska svetovanja 
za učence in starše. Pri tem sodeluje z Zavodom 
za zaposlovanje, s Šolskim centrom Ptuj, z Gim-
nazijo Ptuj, s srednjimi šolami v Mariboru in dru-
god. 

Svetovalni delavci organizirajo različne oblike po-
moči za učence in njihove starše. Pri nudenju po-
moči sodelujejo z delavci preko javnih del, ki izva-
jajo učno pomoč, z Dnevnim centrom društva Ars 
Vitae in s prostovoljci. Učenci in starši se lahko 
oglasijo v svetovalni službi kadarkoli, ko se želijo 
pogovoriti o svojih težavah.

Svetovalni delavci so dosegljivi vsak dan med 
7.30 in 14.30, v času popoldanskih govorilnih ur 
in po dogovoru tudi izven tega časa. Na podružni-
ci Grajena je svetovalni delavec Zlatko Jaušovec 
vsak torek med 7.30 in 9.30 in vsak četrtek med 
10. in 12. uro.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
Učenci, ki imajo primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja, težave na govorno-jezikovnem 
področju, so gibalno ovirani, slabše vidijo ali ima-
jo druge primanjkljaje, lahko pridobijo odločbo o 
usmeritvi kot otroci s posebnimi potrebami. Vlo-
go za začetek postopka usmerjanja podajo starši 
na Zavod RS za šolstvo, OE Maribor. Dodatne in-
formacije in pomoč v zvezi s postopkom usmer-
janja nudi šolska svetovalna služba.
Ko učenec pridobi odločbo o usmeritvi, ravnate-
ljica zanj imenuje strokovno skupino, ki skupaj 
s starši in z učencem pripravi individualizirani 
program. Učenci imajo od ene do pet ur dodatne 
strokovne pomoči, ki jim je nudena v času pouka. 
Za vsakega učenca se pripravijo prilagoditve pri 
pouku ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 

SODELOVANJE MED DOMOM IN 
ŠOLO
Govorilne ure za starše učencev matične šole in 
podružnice Grajena so od letos naprej spremenje-
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ne, in sicer so vsak drugi delovni torek v mesecu 
od 16.30 do 17.15. 
V dopoldanskem času bodo učitelji dosegljivi v 
istem tednu tudi dopoldan, in sicer v času pogo-
vornih ur. Razpored pogovornih ur bo objavljen na 
spletni strani šole.

Starši lahko svoja stališča izražajo tudi preko sve-
ta staršev, ki se sestaja trikrat letno.

Še naprej se bomo trudili, da bodo naša srečanja 
prijetna, koristna in zanimiva, zato bomo organizi-
rali predavanja, delavnice in družabna srečanja za 
starše in učence.   

TAJNIŠTVO 
V tajništvu lahko starši dvignejo vloge za uvelja-
vljanje nezgodnega zavarovanja, potrdila o šola-
nju in podobno. Tajnici sta dosegljivi vsak delovni 
dan od 7. do 10.30 in od 11. do 15. ure. Na podru-
žnici Grajena je tajnica dosegljiva vsak petek med 
8. in 12. uro. Ostale dni lahko starši urejajo stvari 
na matični šoli, preko e-pošte in 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 imajo na voljo tudi 
zajtrk. Jutranje varstvo je za starše brezplačno. 

Za učence 2. in 3. razreda, ki jim starši ne morejo 
zagotoviti varstva pred pričetkom pouka, bomo 
prav tako organizirali jutranje varstvo. Starši sep-
tembra oddajo vlogo v tajništvu šole.

ODDELEK PODALJŠANEGA 
BIVANJA
Oddelek podaljšanega bivanja je na voljo učen-
cem od 1. do 5. razreda od 11.50 do 16.30, na 
podružnici Grajena pa od 11.45 do 16.25. 

Oddelek podaljšanega bivanja je brezplačen, star-
ši plačajo le kosilo ali popoldansko malico. Učen-
ci ob pomoči učiteljev opravljajo šolske obvezno-
sti, si odpočijejo, se prehranjujejo in izpolnijo svoj 

prosti čas z raznimi sprostitvenimi in interesnimi 
dejavnostmi. Učitelji oddelka podaljšanega biva-
nja bodo vse interesne dejavnosti izvajali v času 
delovanja le-tega.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vsi učenci so člani šolske knjižnice. Članarine ni. 
Knjižnica je za izposojo gradiv 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 iz-
posodijo, vendar jih morajo v dogovorjenem roku 
vrniti. Izposojevalni rok je 14 dni, ki ga je možno 
še za 14 dni podaljšati, če ni rezervirana za dru-
gega 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, atla-
si) in serijske publikacije (revije, časopisi) si lahko 
učenci izposodijo v petek in ga vrnejo v ponede-
ljek. Vso izposojeno gradivo je potrebno vrniti do 
15. junija.

S knjižničnim gradivom morajo učenci ravnati 

skrbno. Če izposojeno knjigo izgubijo ali poško-
dujejo, jo morajo nadomestiti z novo ali s po vse-
bini enakovredno knjigo v dogovoru s knjižničar-
ko. Učencem, ki ne upoštevajo izposojevalnega 
roka, se lahko izposoja odreče, dokler ne porav-
najo svojih obveznosti.

UČBENIŠKI SKLAD
Vsi učenci šole si lahko v šoli izposodijo učbeni-
ke. Izposoja je brezplačna, saj jo krije Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. Učenci od 1. 
do 3. razreda bodo vso učno gradivo (tudi delovne 
zvezke) 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 uč-
benika ve, komu ta učbenik pripada. Učbenike 
morajo zaviti. Priporočamo zavijanje v odstran-
ljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo. Na 
vse učbenike morajo učenci nalepiti nalepke z 
imenom in s priimkom. Ob koncu šolskega leta 
jih morajo učenci vrniti šoli. Če so le-ti poškodo-
vani, uničeni ali izgubljeni, morajo zanje v skladu 
s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati 
odškodnino.

VARNA RABA
INTERNETA

Starši in učenci si lahko na spletni strani SAFE.SI pre-
berete vrsto koristnih informacij. Telefonska številka, na 
katero lahko pokličete v primeru mobilnega ali interne-
tnega nadlegovanja oz. v primeru internetne zlorabe, je 
080-8022. 

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

https://www.spletno-oko.si

www.nasvetzanet.si
Nasvet za net je telefon za otroke in mladostnike med 
10. in 18. letom, ki pri uporabi interneta naletijo na nepri-
merne, neželene in nevarne vsebine. 
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INTERESNE
DEJAVNOSTI
Vključitev v interesne dejavnosti je za otroke 
brezplačna. Učenci se lahko vključijo v naslednje 
dejavnosti:

MATIČNA ŠOLA LJUDSKI VRT

Vrsta dejavnosti Izvajalec Starost učencev

Astronomija Jasmina Žel 8.–9. razred

Atletika RaP– dečki Ivan Kovačič 5.–9. razred

Atletika RaP– deklice Mojca Mohorič 5.–9. razred

Biološki krožek Petra Bohinec 8. in 9. razred  

Bralna značka Edita Čelofiga 8. in 9. razred  

Bralna značka – 
angleška Aktiv TJA 6.–9. razred

Cici Vesela šola Edita Kmetec 1.–3. razred

Čebelarski krožek Jožica Repič 5.–7. razred

Eko šola Mateja Pešakovič, 
Tamara Slana 2.–5. razred

Eko vrt Jožica Repič 5. razred

English Club Aktiv TJA 6.–9. razred

FIZ-MAT Aktiv MAT FIZ 6.–9. razred

Folklora Branka Horvat 2. razred

Foto-video krožek Jožica Repič 5.–7. razred  

Geografski krožek Milena Krajnc
Martina Prejac 6.–9. razred

Gledališki krožek Simona Hazimali 1.–3. razred

Gimnastika RaP Gordana Kolednik 1. in 2. razred

Gimnastika Gordana Kolednik 3.–5.razred

Joga s pravljico Maja Smiljan 1.–5. razred

Kolesarski krožek Miran Petek 5. razred

Košarka Simona Lozinšek 6.–9. razred

Literarno-recitacijski 
krožek dr. David Bedrač 6.–9. razred

Logika Jasmina Petek Pelcl 6.–9. razred

Lutkovni krožek Lidija Šošter 2.–4. razred

Male sive celice Simona Hajnal 6.–9. razred
Matko Edita Kmetec 2. in 3. razred
Matko 1 Valerija Čuš 4. in 5. razred

Matko 2 Majda Švagan
Saša Orlač 6.–9. razred

Medijski krožek Tamara Završnik 6.–9. razred
Mladi člani RK Sonja Pučko 2.–9. razred

Mladinski tisk Jožica Kozel 1.–4. razred
5.–9. razred

Modelarski krožek Miran Petek 6.–9. razred
Namizni tenis RaP Ivan Kovačič 4.–9. razred
Naravoslovni krožek Andreja Matjašič 5.–9. razred
Nogomet – 
dečki, deklice Ivan Kovačič 6.–9. razred

Odbojka – dečki, deklice 
RaP

Ajda Brumen 6.–9. razred

Prva pomoč Lara Petek 6.–9. razred
Pevski zbor
   otroški 
   mladinski

Arlena Bosnar Krajnc
Tomaž Mohorko
Tomaž Mohorko

1. razred
3.–5. razred
6.–9. razred 

Planinski krožek Jožica Kozel 1.–9. razred
Prijazno uho, ki posluša Dr. David Bedrač 6.–9. razred
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Plesni krožek Mima Terbuc 2. in 3. razred
Pravljični krožek Aleksandra Braček 1. razred
Računalniško ustvarjanje Tamara Slana 4. in 5. razred

Prometni krožek Luka Žižek 6.–9. razred
Prosti čas malo drugače Aleksandra Braček 1.–3.razred
Prostovoljstvo Sonja Pučko 6.–9. razred
Ročnodelski krožek Tanja Perič 4. in 5. razred
Rokomet RaP – dečki
                         – deklice

Igor Ivančič
Mojca Mohorič 5.–9. razred

Skupnost učencev Branka Horvat 1.–9. razred
Šah zunanji sodelavec 1.–9. razred
Šivalnica Majda Švagan 7.–9. razred
Šolski časopis Lokvanj in 
šolsko literarno glasilo dr. David Bedrač 1.–9. razred

ŠŠD za športna 
tekmovanja učitelji ŠPO 5.–9. razred

Tehnični krožek Simona Hajnal
Miran Petek

2.–5. razred
6.–9. razred

Turistični krožek Martina Prejac
Mateja Prša 6.–9. razred

Ustvarjalni krožek Aleksandra braček 1. razred

Vesela šola Tanja Perič
Karmen Mlakar

4. in 5. razred
6.–9. razred

Z glasbo do srca Tomaž Mohorko 1.–9. razred
Zgodovinski krožek Milena Krajnc 8. in 9. razred

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

PODRUŽNICA GRAJENA

Vrsta dejavnosti Izvajalec Starost učencev

Biološki krožek Petra Bohinec 8. in 9. razred
Bralna značka Jelica Primožič 6.–9. razred
Cici Vesela šola in 
Vesela šola Vlasta Vučinić 4.–9. razred

Eko šola kot način 
življenja Romana Pukšič 1.–9. razred

Folklora Mihaela Kukovec 2.–4. razred
Geografski krožek Martina Prejac 6.–9. razred
Joga s pravljico Maja Smiljan 1.–5. razred
Knjižničarski krožek Jelica Primožič 6.–9. razred
Kolesarski krožek Blanka Kojc 6.–9. razred
Matematika – logika Miran Kučer 6.–9. razred
Mladi člani RK Lara Petek 2.–9. razred
Male sive celice Marjeta Por 6.–9. razred
Naravoslovni krožek Andreja Matjašič 6.–9. razred
Mladinski pevski zbor Lara Petek 6.–9. razred
Otroški pevski zbor Lara Petek 3.–5. razred
Planinski krožek Mihaela Kukovec
Prometni krožek Aljaž Selinšek 6.–9. razred
Prva pomoč Lara Petek 6.–9. razred
Rap gimnastika Ajda Brumen 1.–3. razred
Skupnost učencev Vanja Majcen 1.–9. razred
Svetovalnica Aljaž Selinšek 1.–9. razred
Šolska vrtilnica Romana Pukšič 4. in 5. razred
Šolski radio Jelica Primožič 6.–9. razred
Šolsko glasilo Utrinki Tatjana Šmigoc 1.–9. razred
Tehnični krožek Blanka Kojc 6.–8. razred
Zgodovinski krožek Martina Prejac 8. in 9. razred
Z glasbo do srca Lara Petek 1.–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 kateremkoli 
naslednjem razredu. Šolska svetovalna služba na 
roditeljskem sestanku seznani starše s postop-
kom in pridobi njihovo pisno soglasje. Nato sledi 
faza identifikacije, ki zajema testiranje z enim ali 
dvema testoma in ocenjevanje učencev z oce-
njevalno lestvico, ki jo izpolnijo učitelji. Starše po 
končanem postopku seznanimo s tem, ali so bili 
učenci prepoznani kot nadarjeni in na katerem po-
dročju so nadarjeni. 
Za vsakega nadarjenega učenca razrednik pripra-
vi individualizirani program, pri katerem sodeluje 
s svetovalno službo, z učencem in s starši. Na-
darjene učence vključimo v različne dejavnosti, 
saj želimo na ta način razvijati njihove interese in 
sposobnosti. Za mlajše učence pripravimo različ-
ne ustvarjalne delavnice in tabore. Učencem od 
7. do 9. razreda ob že utečenih aktivnostih (razi-
skovalne naloge, dodatni pouk, vključevanje v raz-
lične šolske in mednarodne projekte) ponudimo 
možnost sodelovanja v različnih dejavnostih po 
predmetnih področjih, kot so sobotne šole, astro-
nomski večer, likovne delavnice, obiski glasbenih 
ali gledaliških predstav in drugo.  

Koordinatorica za matično šolo je Darija Erbus, za 
podružnico pa Zlatko Jaušovec.  
 
POHVALE IN PRIZNANJA
Ob koncu šolskega leta učence še posebej nagra-
dimo za uspešno delo na tekmovanjih in za več-
letni trud pri interesnih dejavnostih. Ravnateljica 
na slovesni prireditvi podeljuje priznanja in knji-
žne nagrade učencem. Učenci so lahko pohva-
ljeni 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 naj učenca/

naj učenko šole.
V zlato knjigo vpisujemo devetošolce, katerih 
vsakoletno povprečje zaključenih ocen znaša 4,6 
in več. 

STATUS ŠPORTNIKA OZ. 
MLADEGA UMETNIKA
Zakon o OŠ predvideva, da si lahko učenci osnov-
nih šol pridobijo status perspektivnega oziroma 
vrhunskega športnika ali perspektivnega mlade-
ga umetnika. Učenec ima lahko status perspek-
tivnega športnika, če je registriran pri nacionalni 
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmo-
valnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, status 
vrhunskega športnika, če doseže vrhunski športni 
dosežek mednarodne vrednosti in status mlade-
ga umetnika, če se udeležuje državnih tekmovanj 
s področja umetnosti. 

Pogoj za pridobitev statusa športnika je, da mora 
biti učenec registriran in tekmovati v tej panogi. 

Učenec s statusom ne sme neopravičeno izosta-
jati od pouka in imeti izrečenega vzgojnega ukre-
pa. Spoštovati mora šolski red in biti vzor drugim 
učencem.

Učencem s statusom se šolske obveznosti (obi-
skovanje pouka in roki za ocenjevanje znanja) pri-
lagajajo 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 zbo-
ra, 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 re-

prezentanci 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 rav-
nateljica.

Starši predložijo vlogo najkasneje do 30. sep-
tembra 2022. Priloge za status športnika niso 
potrebne. Za status mladega umetnika pa je po-
trebno priložiti: 
–  dokazilo o vpisu v glasbeno šolo/društvo ali 

drugo ustanovo,
–  dokazilo, da se učenec/ka udeležuje državnih 

oz. mednarodnih tekmovanj s področja ume-
tnosti (za status perspektivnega umetnika) oz. 
da je dosegel/a najvišja mesta oz. nagrade na 
državnih tekmovanjih (za status vrhunskega 
umetnika). 
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•  1. september 2022 – sprejem prvošolcev

•  30. september 2022  – prireditev »1000« zlatih

• 4.–8. oktober 2022 – teden otroka

•  14. oktober 2022   –  prireditev ob 20-letnici nove 
zgradbe podružnice

•  december 2022 – prižig luči v mestu Ptuj

•  december 2022 –  nastop pred Mestno hišo

•  23. december 2022 –  proslava pred dnevom 
samostojnosti in enotnosti

•  7. februar 2023 – proslava ob 8. februarju

• 19. februar 2023 – udeležba na pustni povorki

•  6.–10. marec 2023 – teden dejavnosti ob dnevu OŠ 
Ljudski vrt

•  18. april 2023 – literarni večer ob izidu literarnega 
glasila OŠ Ljudski vrt

• 17.–21. april 2023 – teden dejavnosti na podružnici

•  5. maj 2023 – zaključek projekta Spoznavajmo 
države EU

• 9. in 11. maj 2023 – sprejem za šolske novince

• 17. maj 2023 – sprejem za upokojene delavce šole

•  23. maj 2023 – prireditev za dedke in babice na 
matični šoli

•  24. maj 2023 – prireditev za dedke in babice na 
podružnici

• 31. maj 2023 – zaključek bralne značke

• 9. junij 2023 – valeta

• 12. junij 2023 – sprejem za najuspešnejše učence 
na matični šoli 

•  14. junij 2023 – sprejem za najuspešnejše učence 
na podružnici

•  23. junij 2023 – proslava pred dnevom državnosti

•  RAP – gibanje in zdravje za dobro telesno in 
duševno počutje

• sodelovanje v projektu Zdrava šola

• sodelovanje v projektu Eko šola

•  projekt Mladih članov RK v sodelovanju z Domom 
upokojencev Ptuj

• projekt ob mednarodnem dnevu strpnosti

• projekt Refrech

• projekt Krokos

• športna programa Zlati sonček in Krpan

• projekt šolska prehrana pred, med in po pouku

• projekt Erazmus+.
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PREVOZ UČENCEV
Za učence, ki prihajajo v šolo s šolskim avtobusom, je organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Vozni red bo objavljen na spletni strani šole. 

PRAVILA ZA UČENCE, ki se vozijo s šolskim avtobusom
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).

Pravila za učence, ki se vozijo s šolskim av-
tobusom, so zapisana tudi na spletni strani 
šole.

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil ča-
kanja na postajališčih šolskega avtobusa in 
obnašanja na avtobusu, lahko šola v dogo-
voru s starši za določen čas prepove vožnjo 
s šolskim avtobusom.

ŠOLSKE POTI
Učenci se dnevno vključujejo v promet. Sre-
čujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevar-
nostmi 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 ose-
be, 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 skr-
beti starši, učitelji, policisti, učenci pa so dol-
žni ravnati v skladu s pravili.  

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

Celoten tekst Šolske poti je objavljen na šol-
ski spletni strani:
www.os-ljudskivrtptuj.si/pravilniki-in-zako-
ni/.
O varni poti v šolo se vsi učenci pogovarjajo 
na razrednih urah.

Skici prikazujeta varno pot v šolo.

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV
Sodelujemo z izbranim zdravnikom šole – za 
matično šolo z Igorjem Rakušem, dr. med., 
spec., in s šolskim dispanzerjem iz Zdra-
vstvenega doma Ptuj za podružnico Graje-
no. Starši spremljajo učence na sistematske 
zdravstvene preglede, učitelji pa pospremijo 
učence na sistematske zobozdravstvene 
preglede. Sistematski zdravstveni pregledi 
potekajo od 1. razreda 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 učite-
ljev, ki so končali usposabljanje za šolske 
mediatorje in 3 strokovne delavke, ki lahko 
izobražujejo učence za vrstniško mediacijo. 

VZGOJNI NAČRT 
Vzgojni načrt šole je nastal na osnovi obliko-
vane 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 aktivno-
sti (svetovanje, usmerjanje učencev), pohva-
le, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, so-
delovanje s starši in pravila šolskega reda.    

Naša vizija je naslednja: Gradimo kvalitetno 
delo z dobrimi in s sproščenimi medseboj-
nimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti 
vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in 
z odmevnimi rezultati na različnih podro-
čjih.
Skupaj s starši in z učenci smo oblikovali in 
sprejeli vrednote šole: spoštovanje, strpnost 
in znanje. 

V letošnjem šolskem letu bomo vzgojni na-
črt spremljali in ga po potrebi spremenili oz. 
dopolnili.
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MATIČNA ŠOLA LJUDSKI VRT PODRUŽNICA GRAJENA

Označene šolske poti:
–   označena z zeleno barvo (varna pot) - Ulica 5. prekomorske, Arbajterjeva, Kraigherjeva, Peršono-

va, del Župančičeve, Potrčeva, Trubarjeva, Kajuhova, Žgečeva 

–   označena z rdečo barvo (nevarna pot) - vse preostale ulice ter naselja v celotnem šolskem oko-
lišu (in kjer ni organiziranega šolskega avtobusa).

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, mlado-
stnike in starše Maribor

02 251 2681

Svetovanje otrokom, mladostnikom 
in staršem na Centru za socialno 

delo Ptuj
02 787 5629

Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju

080 2880 – brezplačen klic

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
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PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
v Osnovni šoli Ljudski vrt

1. člen
(namen pravil)

Ta pravila natančneje opredeljujejo dolžnosti in od-
govornosti 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 udeležen-
ca 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 od-

ločbo pristojne institucije, s katero so ugotovlje-
ne 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 skla-
du 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 načrto-

vane aktivnosti,

b.  izpolnjuje svoje učne in druge šolske obvezno-
sti,

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 var-

nost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih 
učencev ali delavcev šole, 

i.  spoštljivo ravna s šolsko lastnino ter z lastnino 
učencev in delavcev šole,

j.  ravna v skladu s pravili šolskega in hišnega reda,
k.  sodeluje pri urejanju šolske okolice in prepo-

znavnosti 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 odgovo-
ren po splošnih pravilih civilnega prava (obligacij-
skega zakonika).

4. člen
(načini zagotavljanja varnosti)

Nadzor na šolskem območju je organiziran z de-
žurstvom 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 zdra-
vstvenega programa;

c.  z izvajanjem prometno varnostnega programa, 
ki obsega:

•  izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri 
rednem pouku,

•  redno osveščanje učencev o doslednem upo-
števanju prometnih predpisov pri vključevanju v 
promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s pou-
darkom na odgovornem vedenju,

•  prikaz varnih dohodov do šole s prometno var-
nostnim načrtom na vhodih v šolo in na podru-
žnici,

•  obveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovor-
nosti 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;
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 spremljeval-
cev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi 
normativi in s standardi in z navodili za izvajanje 
učnih načrtov;

h.  z varovanjem šolskih objektov matične in podru-
žnične šole z alarmnim sistemom, povezanim z 
varnostno službo ter njihovimi dnevnimi in noč-
nimi obhodi.

Naloge dežurnih učiteljev

Učitelji dežurajo na določenih mestih po določe-
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nem 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. Nju-
na naloga je, da:

a.  ob pričetku ure javita učiteljem odsotnost učen-
cev;

b.  po vsaki učni uri očistita tablo in uredita učilnico;
c.  prineseta malico, po malici pospravita za sošol-

ci in skrbita za ločevanje odpadkov;
d.  obvestita pomočnici ravnateljice ali vodjo po-

družnice, če učitelja več kot 5 minut po zvonje-
nju 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 priso-
tni, sedijo na svojih mestih, pripravijo potrebne 
pripomočke, poslušajo razlago, upoštevajo na-
vodila 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.

e.  Upoštevanje higienskih priporočil.

Oblačila in obutev
a.  Učenci si v avlah sezujejo čevlje in se preobu-

jejo. Nošenje zunanjih obuval je v šoli prepove-
dano. Čevlje in vrhnja oblačila puščajo v garde-
robnih 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.

d.  V primeru ukrepov zaradi covida se omarice ne 
uporabljajo.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave

a.  V času šolskih in obšolskih dejavnosti je upo-
raba mobilnih telefonov in drugih elektronskih 
naprav prepovedana, razen če je potrebna za 
zagotavljanje varnosti ali zdravja učenca. Učen-
ci, ki prinašajo elektronske naprave v šolo, so za 
njih odgovorni sami.

b.  Uporaba mobilnih telefonov ali drugih elektron-
skih 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 učilni-
cah, 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 var-
stvo. 

b.  Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen 
v primerih organiziranih dejavnostih in zadrže-
vanja v šolski knjižnici. Po pouku učenci zapu-
stijo šolo.

c.  Šola organizira varstvo učencev, ki imajo v ur-
nikih 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 sprem-
stvu ali sami (od 2. razreda naprej). Oseba, ki 
pride po otroka, počaka nanj pred učilnico.

e.  V jedilnico vstopajo učenci v času zajtrka, ma-
lice in kosila.

f.  V telovadnico vstopajo učenci ob prisotnosti uči-
telja. Nanj počakajo v garderobah.

g.  V dopoldanskem času učenci ne zapuščajo 
šole, razen za potrebe pouka pod vodstvom uči-
telja ali drugega strokovnega delavca.

h.  V primeru poostrenih razmer zaradi covida ve-
ljajo omejitve.

Prehrana

a.  Hrano (malico in kosilo) uživajo učenci v jedil-
nici oziroma v učilnici (oddelek podaljšanega 
bivanja). Upoštevati morajo kulturo prehranjeva-
nja. 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 šol-
ske 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.  Pomočnica ravnateljice hrani originale ključev 
garderobnih omaric. Če učenec izgubi ključ svo-
je omarice, na svoje stroške izdela novega. Ori-
ginal vrne pomočnici ravnateljice.

Skrb za čistočo

V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo 
za čistočo, varčnost s papirjem in z 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 prepoveda-
nih substanc;

b.  prinašanje in uživanje alkoholnih pijač, energet-
skih napitkov, kave in brezalkoholnih različic al-
koholnih pijač;
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c.  prinašanje in uporaba vseh pirotehničnih in dru-
gih 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, s skiroji, z rolkami ipd.;
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 dvo-
mi, 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 nedo-
voljenih snovi. Šola pokliče drugega starša (če ta 
ne obstaja, pokliče zakonitega zastopnika otroka), 
ki mora organizirati varno spremstvo učenca.

Obnašanje na avtobusnih postajališčih in šol-
skem 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 mi-

nut 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 var-

nost.
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, z 
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 nadalj-
njih kršitev se ukrepi stopnjujejo.

d.  Kršitev mora biti ugotovljena brez razumnega 
dvoma. V nasprotnem primeru šola proti kršite-
lju 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 do-
godku 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 poma-
gamo s prilogo A teh pravil. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je za učence s posebnimi potreba-
mi, ki so opredeljeni kot učenci s čustvenimi in z 
vedenjskimi težavami, nujna vključitev tričlanske 
komisije, ki presodi o ustreznosti postopka za iz-
rek vzgojnega ukrepa in izbiri vzgojnega ukrepa. 
Kadar je tričlanska komisija v dvomu o ustrezno-
sti 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 star-
ši ali skrbniki učenca.

•  Mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti od-
govarja po splošnih pravilih o odgovornosti za 
škodo.

Mlajši učenci za najtežje kršitve kazensko ne od-
govarjajo. Ko učenec dopolni 14 let starosti, se nje-
gova 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 komi-
sije 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 
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organiziranosti učencev enega oddelka. 
Učenci oddelčne skupnosti izberejo dva predstav-
nika oddelka v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev šole 

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se od-
delčne skupnosti preko svojih predstavnikov po-
vezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni 
program dela. Skupnost učencev ima mentorja, ki 
ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev 
šole.

Šolski parlament 

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 šolske-
ga 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 učen-
ci 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 dejavno-
stjo zapustili prostor brez dovoljenja učitelja.

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opra-
vičiti 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 naj-
manj 3 dni pred izostankom. Napovedano odso-
tnost nad tri dni mora dovoliti ravnatelj.

Izreden odhod iz šole (slabo počutje, zdravniški 
pregledi, druge obveznosti ...) je dovoljen le z ve-
dnostjo 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 pra-
vilnemu 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 zagota-
vljanje 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 spreje-
tju na Svetu šole. Z njimi se seznanijo vsi zapo-
sleni delavci, učenci šole in njihovi starši.

Priloga:
• Postopki v primeru lažjih, težjih in najtežjih kr-
šitev pravil šolskega reda.
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LETOŠNJI ŠOLSKI PROJEKTI

Lastna šolska projekta:  

– Ljudski vrt: »Čisti oceani, zeleni planet, en in edini je naš svet.«

– Podružnica Grajena: »Iz slik in besed v skrinji ujet pisani svet.«



Osnovna šola Ljudski vrt
Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj

TEL.: 02 780 04 70
www.os-ljudskivrtptuj.si

OBVESTILA
o delu v šolskem letu 2022/2023,

v Osnovna šoli Ljudski vrt s podružnico Grajena


