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Vide cor tuum! 

 

Vizija zaposlenih na OŠ Jelšane je predvsem delati s srcem, veseljem, 

strokovnostjo in optimizmom. Energijo želimo prenesti tudi na otroke in učence 

ter ostale sodelujoče v vzgoji in izobraževanju na naši šoli. 
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 PODATKI O ŠOLI IN ORGANIZACIJA ŠOLE 

Naslov 

Osnovna šola Jelšane 
Jelšane 82 
6254 Jelšane 
 
Telefoni 

Tajništvo: (05) 711 87 00 
V. d. ravnatelja: (05) 711 87 01, 040 579 929 
Zbornica: (05) 711 87 02 
Kuhinja: (05) 711 87 04 
Vrtec: (05) 711 87 03 
 
Fax 

(05) 711 87 07 
 
Spletni naslov šole: http://www.os-jelsane.si 
Naslov za odjavo prehrane:  prehrana.jelsane@guest.arnes.si 
 
Naslova za pošiljanje uradne e-pošte: 
Tajništvo: jozica.majdic@guest.arnes.si 
V. d. ravnatelja: valen.anja@gmail.com 
 
 
STATUS ŠOLE 

Osnovna šola Jelšane je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja program 
osnovnošolskega izobraževanja od 1. do 9. razreda in program za predšolske 
otroke. Obsega obvezni in razširjeni program. V sestavo Osnovne šole Jelšane 
spada enota vrtec, ki deluje na sedežu zavoda oz. šole za izvajanje vzgojno-
varstvenega programa za otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno 
šolo. Ustanovitelj Osnovne šole Jelšane je Občina Ilirska Bistrica. 

 
ŠOLSKI OKOLIŠ 

Opredeljen je v Odloku o ustanovitvi javnih zavodov Občine Ilirska Bistrica. V 
šolski okoliš spadajo vasi Dolenje, Fabci, Jelšane, Nova vas, Novokračine, Sušak 
in Veliko Brdo. 
 

http://www.os-jelsane.si/
mailto:prehrana.jelsane@guest.arnes.si
mailto:jozica.majdic@guest.arnes.si
mailto:valen.anja@gmail.com
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ŠOLSKI PROSTOR, določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola 

prevzema odgovornost za učence, so površine v neposredni bližini stavbe, ki so 
v upravljanju šole, in šolska stavba. Odgovornost šole na šolskem prostoru velja 
za čas, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces.  
 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE so učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.  

 

SVET STARŠEV je posvetovalni organ v. d. ravnatelja in učiteljskega zbora.  

 
ŠOLO UPRAVLJATA Anja Valenčić Štembergar, v. d. ravnatelja, in svet šole. 

Predsednik sveta šole je Dejan Čeranič. 
 
ODDELKI IN RAZREDNIKI 

 
Oddelek Razrednik 

1. in 2. razred Jasmina Frol 

3. in 4. razred Karmen Joimo Šajn 

5. razred Romana Kompan 

6. in 7. razred Janja Raspor 

8. razred Urška Valenčič 

9. razred Martina Šajn 

 
ŠOLSKI ZVONEC 

 
predura 7.30–7.55 

1. ura 7.55–8.40 

2. ura 8.45–9.30 

odmor/malica 9.30–9.50 

3. ura 9.50–10.35 

4. ura 10.40–11.25 

5. ura 11.30–12.15 

6. ura 12.20–13.05 

7. ura 13.15–14.00 

kosilo 12.15–13.30 

 
Jutranje varstvo vozačev poteka od 6.30 do 7.55. Podaljšano bivanje in varstvo 
vozačev potekata od 11.30 do 15.15. 
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 OBVEZNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM 

OSNOVNE ŠOLE TER STROKOVNI DELAVCI 

ŠOLSKI KOLEDAR 

 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek–petek 31. 10.–4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. 
DAN SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

ponedeljek–ponedeljek 26. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

nedelja–ponedeljek 1. 1.–2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. 

ZAKLJUČEK 1. 

OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA 

sreda 8. 2. 

PREŠERNOV DAN, 

SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 

ponedeljek–petek 6. 2.–10. 2. ZIMSKE POČITNICE 

ponedeljek 13. 2.  POUKA PROST DAN  

petek–sobota 17. in 18. 2. 
INFORMATIVNA DNEVA ZA 

VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

četrtek 27. 4. 
DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU 

četrtek–torek 27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek–torek 1. 5.–2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. 

OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA ZA UČENCE 9. 

RAZREDA 
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petek 23. 6. 

ZAKLJUČEK 2. 

OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. 

DO 8. RAZREDA 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek–četrtek 26. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE 

 
 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE: 1., 2. in 3. razred 

 

RAZRED 
Predmetnik (št. ur na teden) 

SLJ MAT LUM  GUM SPO ŠPO TJA 

1.  6 4 2 2 3 3 2* 

2.  7 4 2 2 3 3 2 

3.  7 5 2 2 3 3 2 

*Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina. 
 

Poleg razrednikov bodo v 1. triadi poučevale še: 
● Ana Čeligoj (NIP v 1. razredu, TJA v 2., 3. in 4. razredu, ŠPO v 3. razredu) 
● Nives Pirih (GUM v 1., 2. in 3. razredu) 
● Romana Kompan (SPO v 3. razredu) 

 
2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE: 4., 5. in 6. razred 

 

RAZ-
RED 

Predmetnik (št. ur na teden) 

 SLJ MAT LUM  GUM DRU NIT TJA ŠPO NAR ZGO GEO GOS TIT 

4.    5 5 2 1,5 2 3 2 3           

5.    5 4 2 1,5 3 3 3 3       1   

6.     5 4 1 1     4 3 2 1 1 1,5 2 
 

Neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu je 2. tuji jezik nemščina (2 uri na 
teden). 
 
Poleg razrednikov bodo v 2. triadi poučevali še: 

● Ana Čeligoj (TJA v 4. in  5.. razredu, ŠPO v 4. razredu) 
● Nives Pirih (GUM v 4., 5. in 6. razredu) 
● Romana Kompan (DRU in NIT v 4. razredu) 
● Jožef Knafelc (LUM in TIT v 6. razredu) 
● Dejan Čeranič (ŠPO v 5. in 6. razredu) 
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● Janja Raspor (SLJ v 6. razredu) 
● Andreja Batista Zeljkovič (2. tuji jezik NEM) 
● Urška Valenčič (MAT v 6. razredu) 
● Andreja Stegu (NAR in GOS) 
● Martina Šajn (GEO, ZGO) 
● Nikolaja Stock (TJA v 6. razredu) 

 
 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE: 7., 8. in 9. razred 

 

RAZ-
RED 

Predmetnik (št. ur na teden) 

SLJ MAT LUM  GUM DKE FIZ TJA NAR BIO ZGO GEO ŠPO KEM TIT 

7.    4 4 1 1 1   4 3   2 2 2   1 

8.    3,5 4 1 1 1 2 3   1,5 2 1,5 2 2 1 

9.     4,5 4 1 1   2 3   2 2 2 2 2   

 
Učitelji na predmetni stopnji: 

● Nives Pirih (GUM) 
● Jožef Knafelc (LUM in TIT) 
● Dejan Čeranič (ŠPO) 
● Andreja Batista Zeljkovič (2. tuji jezik NEM) 
● Urška Valenčič (MAT) 
● Martina Šajn (DKE, ZGO, GEO) 
● Andreja Stegu (KEM, BIO, NAR) 
● Petra Valenčič (FIZ) 
● Nikolaja Stock (SLJ in TJA) 
● Janja Raspor (SLJ v 7. razredu) 
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Obvezni izbirni predmeti so razdeljeni v družboslovno-humanistični in 

naravoslovno-tehnični sklop. Šola ponudi najmanj 3 predmete iz vsakega sklopa, 
učenec pa izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, kar pomeni, da lahko izbere 
tudi samo tuj jezik, oziroma največ 3 ure obveznih izbirnih predmetov. Če učenec 
obiskuje verificirano glasbeno šolo, ima možnost oprostitve obiskovanja ene ali 
obeh ur obveznih izbirnih predmetov (potrebna prošnja staršev in dokazilo o vpisu 
oz. obiskovanju pouka v glasbeni šoli). 

 

Obvezni izbirni predmet Učitelj/-ica 

Računalniška omrežja Urška Valenčič 

Šport za zdravje Dejan Čeranič 

Sodobna priprava hrane Andreja Stegu 

Ples Martina Šajn 

Nemščina Andreja Batista Zeljkovič 

Matematične delavnice Urška Valenčič 

Likovno snovanje Jožef Knafelc 

Vezenje: osnovni vbodi in 
tehnike vezenja Martina Šajn 

 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 

Ob koncu 2. in 3. VIO se znanje za vse učence preverja z obveznim nacionalnim 
preverjanjem znanja. Ob koncu 6. razreda se opravlja preverjanje iz matematike, 
slovenščine in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in 
tretjega predmeta, ki ga v septembru določi minister. Dosežki NPZ so dodatna 
informacija o znanju učencev.  
V obvestilo o dosežkih pri NPZ, ki je priloga k spričevalu, se vpišejo dosežki 
učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 6. oz. 9. razreda.  

 
Koledar NPZ 

četrtek, 4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

ponedeljek, 8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

sreda, 10. 5. 2023 
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 
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Načini preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij  

Z načini preverjanja znanja ter kriteriji ocenjevanja znanja so učenci seznanjeni 
na začetku šolskega leta pri posameznem predmetu.  
 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6.–29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6.–7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 
DOPOLNILNI POUK bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med 

učitelji in učenci. Organizirali ga bomo za tiste učence, ki bodo ob taki pomoči 
lahko dosegli boljšo oceno. Potekal bo pred poukom ali po njem.  
 
DODATNI POUK bomo organizirali za učence, ki bi želeli poglobiti znanje z 

določenega področja.  

 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM se načrtuje in izvaja v 

okviru razpoložljivih ur, ki šoli pripadajo za delo z učenci s težavami in z 
nadarjenimi učenci na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnem delu.  
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM  

Za učence s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje programa z dodatno 
strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po 
izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami.  

 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

Posebno skrb namenjamo nadarjenim učencem, pri čemer upoštevamo koncept 
za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Za nadarjene učence v šoli oblikujemo 
individualiziran program. Delo in napredek nadarjenih učencev spremljamo do 
dokončanja osnovne šole v skladu z njihovimi individualiziranimi programi dela.  

 
KOLESARSKI IZPIT  

Šola organizira kolesarski izpit za učence. Prične se v 4. razredu in zaključi s 
praktično izvedbo v 5. razredu. Kolesarski izpit je sestavljen iz teoretičnega in 
praktičnega dela. V teoretično usposabljanje in spretnostno vožnjo na poligonu 
so vključeni vsi učenci. Za praktično usposabljanje v cestnem prometu v okolici 
šole se učenec in njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki odločijo prostovoljno. 
Za to je potrebno podati pisno soglasje.  
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TEČAJ PLAVANJA IN ŠOLA V NARAVI 

Naša šola organizira 10-urni tečaj plavanja za prvošolce, 20 ur učenja plavanja 
pa je v obveznem učnem načrtu pouka športne vzgoje v 2. ali 3. razredu.  

 
Razred Vsebina Kraj Termin 

1.–3. Tečaj plavanja Terme Snovik 20.–22. junij 

5.–9. Zimska ŠVN Kope (koča Jazbec) 23.–27. januar 

 
ŠOLSKI PREVOZI 

Šola skupaj z lokalno skupnostjo organizira brezplačen prevoz za vse učence 
šole. Urnik šolskih prevozov učenci dobijo prvi šolski dan in je objavljen na 
oglasnih deskah šole ter na šolski spletni strani. 
 
PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence od 11.30 do 15.15. 

 

 
PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA  

1. Učenec ob prihodu v podaljšano bivanje pozdravi učitelja, ob odhodu 
domov pa se mora od učitelja posloviti.  

2. V primeru, da gre učenec domov ob drugačni uri kot običajno ali gre 
domov sam, mora učitelju prinesti pisno obvestilo staršev oz. 
skrbnikov na listu, sicer mu odhoda ne dovolimo.  

3. Starše oz. skrbnike prosimo, da ob prihodu ne vstopajo v prostore šole.  
4. Učenec pred odhodom iz podaljšanega bivanja svoj delovni prostor ali 

igralni kotiček za seboj vedno pospravi sam.  
5. Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je 

odgovornost staršev, da preverijo, če je njihov otrok opravil 
domačo nalogo in mu po potrebi nudijo pomoč.  

6. Šola ni odgovorna za igrače ali druge predmete, ki jih učenci prinesejo v 
šolo.  

Učitelji ne rešujemo situacij, povezanih z domačimi igračami.  

7. V popoldansko malico sladkarije ne sodijo. Priporočamo sadje.  
8. Priporočamo, da skupaj z otrokom izberete največ eno interesno 

dejavnost in eno obšolsko dejavnost.  
 

 
 

 

 

 

 



10 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

DEJAVNOSTI MENTORJI RAZREDI 

Bralno-ustvarjalni krožek K. J. Šajn, R. Kompan 3.–5.   

Računanje je igra K. J. Šajn, R. Kompan 3.–5.   

EKO Krožek K. J. Šajn, R. Kompan 3.–5.   

Bralna značka R. Kompan 1.–9.   

Vrtnarski krožek J. Frol 1.–5.   

Spretni prstki J. Frol 1.–5.   

Angleška bralna značka N. Stock, A. Čeligoj 1.–9.  

Otroški pevski zbor J. Frol 1.–5.   

Mladinski pevski zbor M. Grujić 6.–9.  

Orffov ansambel N. Pirih 6.–9. 

Mali rokomet D. Čeranič 1.–5.   

Novinarski krožek J. Raspor 6.–9. 

Dramska skupina J. Raspor 3.–9.  

 
 
DNEVI DEJAVNOSTI 

 
1. Dnevi dejavnosti za 1.–3. razred 

 

ŠPORTNI DAN 

1. Pohod (Kozlek) 2. 9. 2022 

2. Kros  jesen 2022 

3. Zimski športni dan  januar 2023 

4. Atletika  maj 2023 

5. Plavanje  junij 2023 

 

NARAVOSLOVNI 
DAN 

1. Začutimo okolje  junij 2023 (TP) 

2. Obisk kmetije april/maj 2023 

3. Slovenski tradicionalni zajtrk  18. 11. 2022 

 

KULTURNI DAN 

1. Prvi šolski dan: sprejem  
    prvošolcev, Čarodej Ferdy  

1. 9. 2022 

2. Kulturni dan po urah: 
- dan reformacije  
- dan samostojnosti in enotnosti  
- Prešernov dan 

čez vse leto 
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- slovo 9. razreda 
- dan državnosti  

3. Gledališka predstava: Ježeva          
    hišica 

jesen 2022 

4. Božični sejem in Zimska  
    pravljica 
    Pomladna prireditev 

december 2022 
 
april 2023 

 

TEHNIŠKI DAN 

1. Muzej Bistra  29. 3. 2023 

2. Izdelki za božični sejem december 2023 

3. Pust 21. 2. 2023 

 
2. Dnevi dejavnosti za 4. in 5. razred 

 

ŠPORTNI DAN 

1. Pohod 2. 9. 2022 

2. Kros jesen 2022 

3. Zimski športni dan januar 2023 

4. Atletika maj 2023 

5. Plavanje junij 2023 

 

NARAVOSLOVNI 
DAN 

1. Slovenski tradicionalni zajtrk  18. 11. 2022 

2. Začutimo okolje (4. razred) 
2. Začutimo okolje (5. razred) 

junij 2023 
januar 2023 (ŠVN) 

3. Obisk kmetije pomlad 2023 

 

KULTURNI DAN 

1. Prvi šolski dan: sprejem  
    prvošolcev, Čarodej Ferdy 
    (4. razred) 
1. Mesto Ljubljana – slovenska 
    prestolnica (5. razred) 

1. 9. 2022 
 

6. 9. 2022 

2. Gledališka predstava: Ježeva  
    hišica (4. razred) 
2. Gledališka predstava: Butalci  
    (5. razred) 

jesen 2022 

3. Kulturni dan po urah: 
- dan reformacije 
- dan samostojnosti in enotnosti 
- Prešernov dan 
- slovo 9. razreda 
- dan državnosti 

čez vse leto 
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TEHNIŠKI DAN 

1. Muzej Bistra  29. 3. 2023 

2. Promet maj/junij 2023 

3. Pust (4. razred) 
3. Tehniški dan: Eko izdelek  
    (5. razred) 

februar 2023 
januar 2023 (ŠVN) 

4. Izdelki za božični sejem december 2023 
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3. Dnevi dejavnosti za 6.–9. razred 

 

ŠPORTNI DAN 

1. Pohod  2. 9. 2022 

2. Kros jesen 2022 

3. Zimski športni dan januar 2023 (ŠVN) 

4. Atletika maj 2023 

5. Plavanje junij 2023 

   

NARAVOSLOVNI 
DAN 

1. Avstrijska Koroška  17. 5. 2023 

2. Slovenski tradicionalni zajtrk  18. 11. 2022 

3. Naravoslovni dan v šoli v   
    naravi 

januar 2023 (ŠVN) 

 

KULTURNI DAN 

1. Mesto Ljubljana – slovenska 
    prestolnica 

6. 9. 2022 

2. Gledališka predstava: Butalci   
    (6. in 7. razred) 
2. Gledališka predstava: Mali  
    princ (8. in 9. razred) 

jesen 2022 
 

13. 9. 2022 

3. Kulturni dan po urah: 
- dan reformacije 
- dan samostojnosti in enotnosti 
- Prešernov dan 
- slovo 9. razreda 
- dan državnosti 

čez vse leto 

 

TEHNIŠKI DAN 

1. Muzej Bistra  9. 12. 2022 

2. Danes se učimo zunaj pomlad 2023 

3. Izdelki za božični sejem december 2022 

4. Tehniški dan v zimski šoli v  
    naravi  

januar 2023 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Knjižničarka vodi smotrno in vzgojno-izobraževalnemu programu ustrezno 
nabavo knjižničnega gradiva, njegovo strokovno obdelavo, ureditev in 
predstavitev. Učence in učitelje oskrbuje z gradivom, ki je potrebno za izvajanje 
učnega programa, spodbuja in razvija bralni interes učencev in osvajanje bralne 
značke. Usposablja učence za samostojno in aktivno uporabo vseh vrst knjižnih 
gradiv v okviru izvajanja knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). Vzgaja in oblikuje 
učenca v uporabnika knjižnice na vseh stopnjah razvoja, tako da razvija različne 
spretnosti in sposobnosti, kot so npr. raziskovalne, komunikacijske in 
informacijske. Oblikuje in vodi šolski učbeniški sklad. Knjižničarka sodeluje z 
vsemi učitelji, občasno z zunanjimi sodelavci in ustvarjalci. Vnaša enote v sistem 
COBISS.  
 
Vlogo knjižničarke v šolskem letu 2022/2023 opravlja Brigita Boštjančič Baša.  
 
Kontakt: brigita.basa@gmail.com 

 
UČBENIŠKI SKLAD 

Ministrstvo za šolstvo bo tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotovilo brezplačno 
izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke in učence od 1. do 9. 
razreda osnovne šole. Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo brezplačno vsa učna 
gradiva, učbenik in delovne zvezke.  
Učbenike ob koncu šolskega leta vrnejo, delovni zvezki pa ostanejo njihovi.  
Šola je dolžna o učbenikih v učbeniškem skladu voditi evidenco, v katero so 
uvrščeni vsi učbeniki, ki jih učitelji in učenci uporabljajo pri pouku.  
Odločitev o vrsti učbenika je v avtonomiji učitelja. Starši oziroma učenci pa sami 
odločijo, ali bodo ta učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli.  
Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse razrede devetletnega programa osnovne 
šole. Šole izberejo za posamezen razred učbenike in druga učna gradiva, ki jih 
bodo učenci uporabljali pri pouku. O izboru obvestijo učence oz. njihove starše 
ter seznam po 15. juniju objavijo na spletni strani šole. Če konec leta učenci 
vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v 
skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.  
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STIKI IN SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI 

Oblike sodelovanja s starši so govorilne ure in roditeljski sestanki. 
 
Skupne roditeljske sestanke sklicuje ravnatelj. Namenjeni so splošnemu 
informiranju staršev o življenju in delu šole ter predavanjem. Skupni roditeljski 
sestanki bodo: 
 

● 28. 10. 2022 ob 16. uri (Vzgoja za internet, Safe.si) 
● 14. 3. 2023 ob 16. uri (Ranjena samopodoba mladih, dr. Lucija Čevnik) 

 
Razredne roditeljske sestanke sklicujejo razredniki. Namenjeni so obravnavi 
tistih vprašanj, ki so zanimiva za starše otrok v določenem razredu.  
 
Prvi roditeljski sestanek:  

● za starše učencev 1. od 4. razreda: 8. 9. 2022  
● za starše učencev 5. razreda: 12. 9. 2022 
● za starše 6. do 9. razreda: 13. 9. 2022 

 
Skupne popoldanske govorilne ure potekajo od oktobra 2022 do maja 2023, 
od 17. do 18. ure. Namenjene so stikom staršev z razredniki in po predhodnem 
dogovoru z ostalimi učitelji.  
 
Termini popoldanskih govorilnih ur: 

● 4. 10. 2022 
● 8. 11. 2022 

● 6. 12. 2022 

● 10. 1. 2023 

● 1. 2. 2023 

● 7. 3. 2023 

● 4. 4. 2023 

● 9. 5. 2023 
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Individualne dopoldanske govorilne ure načrtujejo učitelji enkrat tedensko v 
dopoldanskem času. 

 
 Učitelj Dan  Ura  Kontakt 

Batista 
Zeljkovič 
Andreja 

po dogovoru andreja.batista@siol.net 

Boštjančič 
Baša Brigita 

po dogovoru brigita.basa@gmail.com 

Čeligoj Ana petek  7.55–8.40   celigoj.ana@gmail.com 

Čeranič 
Dejan 

po dogovoru dejan.ceranic@os-hrpelje.si 

Frol Jasmina četrtek  9.50–10.35  jasmina.frol@guest.arnes.si 

Grujić Mileta po dogovoru grujic.mileta@gmail.com 

Joimo Šajn 
Karmen 

 torek  10.40–11.25 karmen.joimo-sajn@guest.arnes.si 

Knafelc Jožef po dogovoru jozef.knafelc@guest.arnes.si 

Kompan 
Romana 

sreda  7.55–8.40  romana.kompan@guest.arnes.si 

Pirih Nives petek  9.50–10.35 nives.pirih@guest.arnes.si 

Raspor Janja petek  9.50–10.35 janja.raspor@gmail.com 

Stegu 
Andreja 

četrtek  9.50–10.35  anstegu@gmail.com 

Stock 
Nikolaja 

torek  8.45–9.30 nika.stock@gmail.com 

Šajn Martina sreda  10.40–11.25  martina.sajn@guest.arnes.si 

Valenčič 
Petra 

po dogovoru petra.valencic@guest.arnes.si 

Valenčič 
Urška 

ponedeljek
  

10.40–11.25  urska.valencic@guest.arnes.si 

Valenčić 
Štembergar 

Anja 
po dogovoru valen.anja@gmail.com 

Udovič 
Karmen 

po dogovoru karmen.udovic@gmail.com 

 
Izredni obiski staršev na šoli so bodisi na lastno pobudo ob predhodni najavi ali na 

povabilo razredničarke, ravnatelja ali drugih delavcev šole. Starši naj ob teh 
obiskih začutijo, da lahko ob učno-vzgojnih težavah najdejo nasvete in pomoč 
tudi zunaj uradno določenih rokov. 
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Govorilne ure za učence in starše 

K dopoldanskim in popoldanskim govorilnim uram vabimo tudi posamezne 
učence. Če učenec potrebuje pomoč določenega učitelja, ima pravico do 
individualnega razgovora z njim. Razgovor predhodno napove učitelju. 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Osnovni namen šolske svetovalne službe je, da sodeluje in pomaga, da bi vsi 
posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v 
vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktiven in sodelujoč 
odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj 
otroka. Včasih nam na mostu sodelovanja iz različnih razlogov ne uspe zbrati 
vseh ključnih ljudi, kar pa je skoraj vedno v škodo otroka, zato se trudimo, da 
uspemo zagotoviti pogoje za pozitiven in strokoven dialog.  
 
Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi ovirami: od tistih pri 
učenju do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti, osebnih stisk 
in izključenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha. Od težav, 
ki jih lahko povzročajo razni medvrstniški konflikti ali/in neurejene družinske 
razmere, do takih, za katere so lahko razlog čustvene težave, nasilje, 
zasvojenosti …  
 
Za vsako »težavo« izdelamo načrt pomoči in skupaj skušamo izboljšati stanje, v 
katerem smo se znašli. Pogosto rešitve niso hitre, včasih potrebujemo tudi 
dodatno strokovno pomoč, včasih pa veliko spremenijo že majhni dogovori.  
Zavedamo se odgovornosti, ki si jo s starši delimo pri vzgoji in izobraževanju 
otrok, in si prizadevamo, da se učenci počutijo varne, da jim je v šoli dobro in so 
kar se da uspešni. Če imajo starši in učenci kakršne koli težave, o katerih bi se 
radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na svetovalno službo.  
 
V šolskem letu 2022/2023 delo svetovalne službe opravlja Teja Iskra. 
 
Kontakt: teja.iskrica@gmail.com 
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ŠOLSKA PREHRANA 

Ponudba šolske prehrane je opisana v pogodbi. S podpisom pogodbe med 
starši/skrbniki in šolo se učenci lahko naročijo na zajtrk, malico, kosilo in/ali 
popoldansko malico.  Po potrebi v šoli pripravimo tudi dietne obroke (potrebno je 
predložiti zdravniško potrdilo in seznam dovoljenih in prepovedanih živil).  
Prehrano obračunavamo vsak tekoči mesec za predhodni mesec.  
 
V primeru učenčeve odsotnosti starši/skrbniki učencev prekličejo naročilo na 
elektronski naslov: prehrana.jelsane@guest.arnes.si. 
 
Obroki so pravočasno odjavljeni, če se jih odjavi do 8.15.  
V primeru nepravočasno odjavljenih obrokov se obroki obračunajo po 
veljavnem ceniku. 
 
Jedilnike pripravlja vodja šolske prehrane Andreja Stegu v sodelovanju s 
kuharicami. Kontakt: anstegu@gmail.com 

 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica organiziramo sistematske 
zdravstvene preglede in cepljenja za učenke in učence.  
Učenke in učenci so vključeni v akcijo in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 
Organizirani so tudi sistematski pregledi zob in izvajanje otroškega in 
mladinskega zobozdravstva.  

 
ŠOLSKI SKLAD 

V šolskem skladu zbiramo sredstva, ki jih namenimo reševanju socialnih in 
finančnih stisk družin naših učencev in zviševanju kakovosti izobraževanja in 
življenja otrok na naši šoli.  
 
Sredstva sklada so namenjena učencem naše šole. Namenimo jih za:  

 izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega 
izobraževalnega programa,  

 zvišanje standarda pouka,  

 pomoč pri izobraževanju učencev s slabšim socialnim in materialnim 
statusom,  

 dodatno izobraževanje učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe in hkrati 
pomagajo pri učenju svojim vrstnikom,  

 razvojno-izobraževalne projekte,  
 nakup nadstandardne opreme.  
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● Iz sklada lahko družine pridobijo sredstva za subvencioniranje npr. šole 
v naravi, nakup šolskih potrebščin, plačilo športnega dneva, ekskurzije, 
končnega izleta ipd. 

 
STATUS ŠPORTNIKA IN STATUS MLADEGA UMETNIKA 

Status športnika in status mladega umetnika urejata Interni pravilnik OŠ Jelšane 
o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in Interni 
pravilnik OŠ Jelšane o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom 
mladega umetnika. Obema pravilnikoma sta priložena obrazca za vlogo.  
 
Vlogo za pridobitev statusa pošljite na naslov šole s pripisom »status 
športnika/mladega umetnika« ali jo osebno vložite v tajništvu šole. 
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