
 

 
 

ŠOLSKO LETO 2016/2017 
OCENJEVALNI OBDOBJI 

1. ocenjevalno obdobje: 
1. september 2016 do 31. januar 2017 – število dni pouka: 99 dni 

 
      2. ocenjevalno obdobje: 

1. februar 2017 do 15. junij 2017 – za devetošolce – število dni pouka: 85 dni 
1. februar 2017 do 24. junij 2017 – za učence od 1. do 8. razreda – število dni pouka: 92 dni 
 

       SKUPAJ:  191 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda 
       184 dni pouka in dejavnosti za učence 9. razreda 

 
RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI II. IN III. VIO 

4. a 
MARJANA FÜHRER 

7. a 
MATEJA VIDOVIČ, prof. 

PETRA POLAJŽER, prof. TATJANA GORENJAK, prof. 

4. b 
NATALIJA ŠLOGAR, prof. 

7. b 
JOŽICA NUČ, prof. 

 MOJCA KMETEC KARLA KORAŽIJA, prof. 

5. a 
LEONIDA ŠPILJAK, prof. 

7.c 
GABI ČAKŠ, prof. 

URŠKA ŠIPEC, mag.prof.inkluz.ped. mag. NINA GAŠPARAC  

5. b 
EVA GOLOGRANC, prof.         

8. a 
MATEJKA TIRGUŠEK, prof. 

JASNA KAPUN, mag.prof.glas.ped. URBAN ŠIPEC, prof. 

6. a 
IRENA GAVEZ 

8. b 
BRANKA UNVERDORBEN, prof. 

IZTOK MAJCENOVIČ MITJA ŠTORMAN, prof. 

6. b 
ŠTEFKA DEČMAN 

9. a 
BARBARA ŠTEFANČIČ, prof. 

IGOR BAHAR TINA DIMEC IVANJKO, prof. 

6. c 
URŠKA ESIH, prof. 

9. b 
TEREZIJA GJURAS 

MARKO ČONŽEK, prof. ZDENKA IŽANC 

 
 

9.c 
ANDREJA MAŠERA, prof. 

 JANKO BASTAŠIČ 

 
V sklopu prizadevanj »Korak pred drugimi«, bomo na šoli v šolskem letu 2016/2017 začeli z načrtovanimi preventivnimi aktivnostmi v smislu 

zagotavljanja boljših medosebnih odnosov, spoštljive in vzdržne komunikacije, osebnega zadovoljstva ter zagotavljanja varnosti in zdravja na 

delovnem mestu (za učence in zaposlene). 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V šolskem letu 2016/17 bomo za učence 1. razreda kot neobvezni izbirni predmet izvajali pouk prvega tujega jezika – angleščine v 
obsegu dveh ur tedensko.  
Učenci 4., 5. in 6. razreda centralne šole  bodo obiskovali naslednje neobvezne izbirne predmete: drugi tuj jezik (nemščina), šport, 
umetnost, tehnika in računalništvo, učenci podružničnih  šol pa šport. 
Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole lahko poleg obveznih izbirnih predmetov obiskujejo tudi neobvezni  izbirni predmet  drugi 
tuj jezik – francoščina v obsegu največ 2 uri tedensko. 
 

JEZIKOVNE DIPLOME 
V šolskem letu 2016/2017 bomo učencem, ki želijo pridobiti dodatna znanja in izkušnje pri učenju nemškega in angleškega jezika nudili 
priprave in opravljanje mednarodnih jezikovnih izpitov: Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Goethe Zertifikat B1, Cambridge Starters, 
Cambridge Movers, KET in PET pod okriljem Goethe inštituta in jezikovne šole Mint. Cilj je uspešno opravljen izpit in diploma kot dokazilo za 
osebni napredek na nadaljnji poklicni poti. 



ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR 
IN ODMOROV 

 
0.ura: 7.30 - 8.15 
 
1.ura: 8.15 – 9.00 
ODMOR OD 9.00 DO 9.15 (15 min) 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR OD 10.00 DO 10.15 (15 min) 
3.ura: 10.15 – 11.00 
4.ura: 11.05 – 11.50 
5.ura: 11.55 – 12.40 
6.ura: 12.45 – 13.30  
 
ČAS ZA KOSILO od 13.30 do 13.50 ( za tiste 
učence, ki nadaljujejo s poukom 7.uro) 
 
7.ura: 13.50 – 14.35  
8.ura: 14.40 - 15.25  
 
Učenci OPB greste na kosilo z učitelji OPB. 
Učenci nevozači, ki končate s poukom, greste 
na kosilo po pouku, po kosilu pa nemudoma 
domov. 
Učenci vozači, ki končate pouk 5.uro, v šoli 
kosite in greste po kosilu na avtobus, morate 
po končani 5.uri nemudoma v varstvo 
vozačev. Učitelj varstva vas bo po zapisu v 
evidenco napotil na kosilo. Po kosilu se vrnete 
v varstvo vozačev do odhoda avtobusa. 
Učenci, ki nadaljujete pouk po 6.uri in v šoli 
kosite, greste na kosilo takoj po 6.uri, nato pa 
od 13.50 nadaljujete s poukom. 

ŠOLSKA PREHRANA 
Cene šolske prehrane: 
MALICA = 0,80 € 
KOSILO 1. do 4. razred = 2,50 € 
KOSILO 5. do 9. razred = 2,80 € 
POPOLDANSKA MALICA = 0,20  € 
 
Odjava obrokov je možna do 8.00 ure zjutraj za: 
centralno šolo: 041-449-309 
POŠ Kostrivnica: 03-5824-201 
POŠ Sveti Florijan: 03-5827-166 
 
Vnaprejšnja izbira glavne jedi za  kosilo 
Vnaprejšnja izbira glavne jedi za kosilo poteka preko spletnega portala Lo.Polis. Tekoče jedilnike si  
lahko ogledate na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com), hkrati pa se bodo izpisali tudi v 
programu Lo.Polis, ko boste neposredno opravili izbiro.  
Če boste izbor za naslednji teden opravili do srede do 24.00 ure v tekočem tednu, bo upoštevan, 
sicer bo otroku avtomatsko dodeljena prva ponujena izbira.   
Vstop v portal Lo.Polis bo možen le z osebnim uporabniškim imenom in geslom. Odgovornost za 
dodeljeno uporabniško ime in geslo prevzamete starši. V primeru, da pozabite ali izgubite podatke, 
pojdite na portal Lo.Polis, izberite meni Pozabljeno geslo, kjer vnesete vaš e-naslov na katerega boste 
prejeli novo uporabniško ime in geslo. 
 
Ne pozabite na redno prinašanje kartic za prehrano. 
 
Pozabljena kartica 
V primeru, da določen dan pozabite kartico, lahko prevzamete kosilo z nadomestno kartico, ki jo 
izpolnite in potrdite v tajništvu ter oddate kuharju ob prevzemu kosila. 
 
Izgubljena kartica 
V kolikor kartico izgubite, opravite naročilo nove v pisarni pomočnice.  

 
 

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 
 
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom je v šolskem letu 2016-2017 nespremenjen in bo potekal bo po naslednjem 
razporedu: 

 
JUTRANJE VOŽNJE 

 
Smer vožnje: TLAKE – ROGAŠKA SLATINA 
6:35  Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola 
7:35  Tlake (most) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – centralna šola 
 
Smer jutranje vožnje: ROGAŠKA SLATINA – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA 
6:35   Merkur – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina 
7:35   Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina 
 
OPOLDANSKE VOŽNJE 

 
Ob 13:35 in 14:45 od ponedeljka do petka obratujeta dve liniji: 

1. centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat 
2. centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Tlake (most) 
 

Ob 15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Tlake (most)  
 
PREVOZI OTROK Z MINI BUSOM 
S 1.9.2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z dne 15.3.2012 prevzela odgovornost za prenos organizacije, 
izvedbe in financiranja prevozov otrok z mini busom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina.  Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj z 
mini busom ostaja v šolskem letu 2016-2017 nespremenjen. 
 
 
ŠOLSKI RED ZA UČENCE VOZAČE 
 

Vsi vozači morate ob prihodu nemudoma v šolo in prav tako ne smete zapuščati šolskega prostora do odhoda avtobusov ali mini 
busa. Le na tak način lahko zagotovimo varnost vozačev. 

 
Vsi vozači avtobusa morate zjutraj, ob prihodu, nemudoma v šolo. Če imate pouk 0. uro pridite v šolo s prvim avtobusom, sicer z 
drugim. Do pričetka pouka morate obvezno v varstvo, ki bo za vas organizirano v učilnici SLJ1. 

 
Če učenci vozači zjutraj nimate organizirane dejavnosti, kot npr. zdrav življenjski slog, DOP, DOD, ID v šolo ne prihajajte prezgodaj, 
temveč šele, ko se lahko neposredno priključite pouku ob 8.15. 

 
Učenci vozači po pouku ne smete sami zapuščati šolskih prostorov. Na šoli smo namreč dolžni poskrbeti za vse oblike varnosti, ne 
le prometne. Do odhoda avtobusov ali mini busa morate počakati v TIHI UČILNICI  SLJ1. Tam bo od 12.40 do 14.45, torej 6. in 7. 
šolsko uro organizirano dežurstvo odrasle osebe za učence vozače. Prvi opoldanski avtobus odpelje 5 minut po zaključku 6. ure, 
tako, da po pouku takoj odidete domov in tako imate možnost kositi doma.  

http://www.iios-rogaska.com/


 
Če učencem vozačem čas dopušča, lahko ob lepem vremenu skupaj z učiteljem odidete na prosto, ob slabem vremenu pa igrate 
družabne igre. Ob vednosti učitelja varstva smete v šolsko knjižnico, da zamenjate knjige ali pa za opredeljen čas na kosilo. 
Nikakor ne smete brez vednosti učitelja varstva odhajati iz šole ali na avtobusno čakališče. Dežurni učitelj vas bo pospremil na 
avtobusno čakališče pred šolo in skupaj boste počakali na avtobus. Le na tak način lahko zagotovimo ne samo prometno 
varnost, temveč varnost pred različnimi oblikami verbalnega ali neverbalnega nasilja.  

 
V TIHI UČILNICI SLJ1 boste lahko brali, pisali domačo nalogo, reševali križanke, se samostojno učili in reševali vaje v zvezek. Vašo 
prisotnost bomo dosledno evidentirali z vašim podpisom v zvezek, le to pa bodo nadzorovali učitelji razredniki. 

 
Učenci od 4. do 6. razreda, ki ste vključeni v OPB in ste vozači, lahko zapustite OPB 10 minut pred odhodom avtobusa. O odhodu obvestite 
učitelja OPB. V času prehajanja iz učilnic do garderob bo za vas poskrbljeno s strani dežurnih učiteljev na hodnikih. Umirjeno se uredite in v 
garderobi razredne stopnje počakajte učitelja, ki vas bo pospremil na avtobusno čakališče.  
 
Učenci vozači mini busa lahko zapustite učilnico varstva 10 minut pred odhodom. O odhodu obvestite učitelja. Zberete se v garderobi 
razredne stopnje, se umirjeno uredite in počakate voznika, ki vas bo pospremil na mini bus. 
 
S tem namenom starši skupaj z otrokom podpišete pristopno izjavo o preživljanju prostega časa pred in po pouku do odhoda avtobusa 
oziroma mini busa.  
 

TEDEN DEJAVNOSTI 
V tem šolskem letu uvajamo v prvem tednu pouka, po poletnih počitnicah, izvedbo dnevov dejavnosti. Letos bomo tako obeležili dva 
dneva, prvi in drugi šolski dan. Načrtovane aktivnosti bodo namenjene spoznavanju, predstavitvi in poglabljanju medsebojnih vezi in 
odnosov, predstavitvi letnega delovnega načrta šole, načrtovanju dela v oddelčnih skupnostih, pogovoru o prostovoljstvu, humanosti, 
solidarnosti.  
Drugi šolski dan, petek, 2. septembra 2016, pa bomo na poseben način obeležili dan šole. Vrhunec dneva bo predstavitev učencev - mladih 
talentov VIZ II.OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol na dobrodelni prireditvi za sošolca Jakoba Zupana iz Cerovca pri Rogaški Slatini, s 
pričetkom ob 17.00 v Športni dvorani Rogaška Slatina, kamor vabimo vse starše, stare starše, prijatelje in znance v čim večjem številu. 
Zbrane prostovoljne prispevke, ki jih bo zbirala družina, bo namenila za potovanje in življenjske stroške v času operacije in rehabilitacije sina  
Jakoba Zupana na Floridi, kamor bo odpotoval meseca novembra.  

 
 

INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA CENTRALNI ŠOLI  
Z načrtovanjem ID smo pričeli meseca maja, ko so učenci prejeli nabor z opisi vsebin in prijavnico na ID v šolskem letu 2016/2017.  
Za učence od 1. do 4. razreda centralne šole bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti: naravoslovne (Raziskujemo svoje okolje 1), kulturne 
(Knjigo bube, Glasba in ples z roko v roki 1 – ritmika, Glasba in ples z roko v roki 1 – folklorna skupina Spominčice, Lutka oživi 1, Cici zborček, Zborček 
ljudskih pesmi), praktične (Les je lep in uporaben, Ustvarjamo iz papirja in gline), jezikovne (Berimo skupaj, Jezikajmo skupaj 1 – po angleško, po 
francosko, po špansko), miselne (Brihtne glave 1, Zabavna matematika, Zabavno računalništvo, Skok s šahovskim konjem), športne (Med štirimi 
ognji – pozabljena spretnost, Igre nekoč, Otroška gibalna olimpijada). 
Za učence od 5. do 9. razreda centralne šole bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti: naravoslovne (Naravoslovno-kemijski krožek, Raziskujemo 
svoje okolje), kulturne (Šolski band, Sprehod skozi zgodovino domačega kraja, Lutka oživi 1), praktične (Kuharski podvigi, Ustvarjalne delavnice – 
ročna dela, Ustvarjanje brez meja), jezikovne (Pst, tukaj delamo predstavo, Urice v francoščini, Španščina, Knjiga išče bralca, Jezikajmo skupaj 2), 
miselne (Logomanija, Računalniška robotika - konstruiranje s konstrukcijsko zbirko Fishertechnik, Les in leseni izdelki, Brihtne glave 2, Skok s 
šahovskim konjem), športne (nogomet za učenke in učence), osebnostne (prostovoljstvo – Pegazov dom, To sem jaz 2 – prva pomoč, To sem jaz . 
jezikovno kompetenten, Učenje učenja, Tutorstvo). 
Urnik ID bo objavljen na šolski spletni strani in v spletnem orodju eAsistent.  
 

E-ASISTENT 
S 1. 9. 2016 bomo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina pričeli z uporabo spletnega orodja eAsistent. Vsebine bodo staršem predstavljene na 
prvem roditeljskem sestanku v septembru, ko boste prejeli prijavnico za uporabo omenjenega spletnega orodja. Tako bodo starši 
imeli pregled nad določenimi dejavnostmi otroka (brezplačno ali plačljivo možnost), za šolo pa bo to pomenilo, da se bodo vsi zapisi 
v dnevnike in redovalnice prestavili v e-obliko. S tem upamo, da bo delo šole postalo hitrejše, komunikacija s starši pa boljša. 
Področje prehrane bomo še to šolsko leto izvajali preko že utečenega programa LoPolis. 

 

 
 
 
 



ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST  
V šolskem letu 2016/17 po presoji inštituta nadaljujemo s projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Z Inštitutom za 
etiko sodelujemo že četrto leto. V nadaljevanju se pričakuje, da bodo vse javnosti (zaposleni, učenci in starši) upoštevale 
pridobljeno znanje, izkušnje in spretnosti v vsakdanjem življenju in pri delu šole. V prihajajočem šolskem letu se bomo učenci, 
učitelji, starši in povabljeni gostje poleg že obravnavanih vrednot srečali z domenami kot so integriteta, humanost, znanje in 
modrost. Dan šole, ki bo letos dobrodelno naravnan, pa bo v skladu z domenami dela in ustvarjalnosti, humanosti ter skrbi za 
sočloveka. Opisane in že znane splošne življenjske vrednote naj nam bodo vodilo in navdih za delo nasploh. Vodja projekta je Goran 
Koražija.   

 
 
MEPI PROJEKT 

Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim od 14. leta 
omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, 
veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Izhodišče programa je spodbujanje mladih k 
vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program izhaja iz predpostavke, da 
mora mladostniku aktivna (so)udeležba v programu predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja v 
vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje 
motivacije.  MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posameznemu udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje 
zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno stopnjo. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je njegovo sodelovanje z 
usposobljenim mentorjem, ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe, varno usmerja k izbranemu cilju. Mentor 
mladostniku zagotavlja uravnoteženost izbranih aktivnosti, realnost osebnih ciljev in skladnost z mednarodnimi zahtevami 
programa. Udeleženci si cilje postavijo glede na lastne sposobnosti, prednostne naloge in starost.  

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2016/2017 
Tako kot v preteklih letih, smo se tudi za šolsko leto 2016/2017 prijavili na razpis projekta Zdrav življenjski slog. Projekt bo potekal v času 
pouka in v času pouka prostih dni (počitnice, vikendi) v prostorih šolske telovadnice in na drugih šolskih športnih površinah  pa tudi v 
naravnem okolju ter v drugih javnih športnih objektih.  
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja z udejstvovanjem v vsakodnevnih 
športnih aktivnostih. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti vsaj 20 odstotkov osnovnošolske 
populacije,  zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina 
življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti in moči). S 
programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno športno vadbo. 
Učenci, vključeni v projekt Zdrav življenjski slog, ne pozabite tudi letos redno tedensko obiskovati dve dodatni uri športa v programu ZŽS. Za 
vas bomo izvedli tudi privlačne ekskurzije in aktivnosti v času počitnic ter pouka prostih dnevih, tudi v sodelovanju s športnimi društvi, ki 
delujejo v občini. 
 

 
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 
 

 Priporočamo, da redno spremljajte zapisane informacije na šolskem planerju, šolski spletni strani www.iios-rogaska.com, LCD 
obvestilih in eAsistentu.  Vsevedka za šolsko leto 2015/2016 je objavljena na šolski spletni strani. 

 Tudi letos nadaljujemo s fleksibilnim izvajanjem določenih predmetov za učence od 6. do 9. razreda. Fleksibilno bomo izvajali 
določene izbirne predmete in pouk pri predmetih GUM - LUM (6., 7., 8. in 9. razredi) in TIT – DKE (7. in 8. razredi). Zato imate na 
zadnji strani planerja za šolsko leto 2016/2017 dva urnika, za vsako polletje posebej.  

 NPZ za šestošolce je tako kot za devetošolce, obvezen. Devetošolci bodo o tretjem predmetu, ki se bo preverjal na NPZ obveščeni 
1. septembra. Vse podrobnejše informacije boste dobili na prvem roditeljskem sestanku v septembru. 

 Vsi učenci, ki ste evidentirani kot nadarjeni učenci in učenci I. VIO boste pozvani k nadaljevanju ustvarjanja osebnega listovnika 
(portfolia) – mape osebnih dosežkov. 

 Skrbite za urejenost in čistočo prostorov Športne dvorane Rogaška Slatina.  

 Tudi letos se nam bodo v Športni dvorani Rogaška Slatina v dopoldanskem času pridružili košarkarji KK Rogaška. Pokažite 
pozitiven odnos do odraslih in se kulturno vedite.  

 V učilnicah po šoli imamo nameščeno sodobno učno opremo, zato skrbno ravnajte z njo in jo uporabite za aktivno delo pri pouku 
(interaktivne table, projektorji, računalniki in LCD zasloni). 

 V avli pod poševnimi okni je sodobno urejeno mesto za dežurne učence in kotiček za sproščen klepet in branje. Želimo, da 
prostor uporabljate namensko in redno skrbele za urejenost, saj boste tako vplivali na pozitivno klimo in boljše počutje vseh 
uporabnikov.  

 Med severnim delom šole in zakloniščem so parkirna mesta za zaposlene delavce na šoli. Starši odslej ne boste več parkirali 
avtomobilov na parkirnih mestih, namenjenih zaposlenim, ali ustavljali na cestišču. 

 Vhodi v šolo bodo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjeni. Vstop v šolo v tem času (med 8.20 in 13.30) bo mogoč le po  
predhodni najavi odrasli osebi v tajništvo preko domofonov ob vhodnih vratih. Ob prihodu v šolo do 7.00 in po 15.30 uri se boste 
učitelju najavili preko domofona, ki je nameščen ob vhodu 1. Prosimo, da se ob najavi predstavite in poveste kam želite. Z 
omenjenim ukrepom želimo zagotoviti varnost v času bivanja v šoli. 

 Vsi zaposleni, učenci in ostali obiskovalci smo zavezani k doslednemu varčevanju z energijo (ugašanje luči, zračenje učilnic), vodo 
(zapiranje pip), hrano (zmanjšanje količin odpadkov) in ostalim potrošnim materialom (WC-papir, brisačke, tekoča mila, razkužila 
ipd.). Poskrbimo za varčevanje z vsemi viri energije in dobrin. 

 Vsa plačila šoli starši poravnajo izključno preko položnic ali trajnika. 

 Vsa sporočila, vezana na oglaševanje v šoli, si boste odslej lahko vzeli na informacijskem mestu pri vhodu 1 ter na poličniki pod 
poševnimi okni v avli, ravno tako ponudbe različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in mladostnikov. 

 
 

 

V Rogaški Slatini, 1.9.2016 

 
 

http://www.iios-rogaska.com/

