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VIZIJA, VREDNOTE N POSLANSTVO NAŠE ŠOLE 
 
VIZIJA in VREDNOTE: 
 

V prijetno urejeni šoli, 
polni medsebojnega spoštovanja,razumevanja in iskrenosti, 

ustvariti pogoje za pridobivanje kvalitetnega in uporabnega znanja. 
 
 
Pri  tem postavljamo v ospredje in delujemo v skladu z vrednotami, ki smo 
jih izpostavili kot skupne:  
 
znanje         odgovornost 
  

strpnost       spoštovanje  
     
   

iskrenost     ustvarjalnost  
    

    zaupanje     zdravje 
     
POSLANSTVO NAŠE ŠOLE JE:  
 

• vsem učencem zagotoviti kvalitetno in uporabno znanje, upoštevajoč pri 
tem sposobnosti, oziroma značilnosti vsakega posameznika, 

 

• spodbujati pri učencih ustvarjalnost, kritičnost, samostojnost in druge 
osebnostne lastnosti, pomembne za razvoj posameznika, 

 
 

• jih opremiti z vseživljenjskimi znanji, ki jim bodo vodilo na njihov nadaljnji 
izobraževalni poti i v življenju nasploh, 

 

• razvijati pri učencih socialne veščine, predvsem sposobnost komuniciranja 
na vseh ravneh in v različnih situacijah ter možnost sodelovanja in 
delovanja v skupini.  



 

 
ORGANIZACIJA UČENCEV 

 
Učenci se na podlagi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni 

šoli Uradni list RS, št. 75/2004, za uveljavljanje svojih pravic in interesov 

oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev 

šole. V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Učenci 

oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. 

Volitve so tajne.  

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo 

posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo 

predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:  

– obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri 

učenju,  

– organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah,  

– obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega 

delovanja,  

– dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,  

– predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene,  

– sodelujejo pri ocenjevanju,  

– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni 

skupnosti,  

– organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in 

dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,  

– organizirajo različne akcije in prireditve,  

– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.  

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 

predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.  

 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:  

– sprejme letni program dela;  

– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 

dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, 

ki jih organizira šola,  

– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in 

svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,  

– organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in 

informira učence o svoji dejavnosti,  

– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),  



 

 

– predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri 

uresničitvi idej,  

– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem, ki so se udeležili 

posameznih tekmovanj z različnih področji, si pridobili zlata, srebrna in bronasta 

priznanja,  

– oblikuje predloge za pohvale prizadevnim učiteljem za njihovo delo z učenci v 

razredu, odnos do učencev …  

– oblikuje predloge za opozorila učencem, ki pogosto kršijo pravila šolskega reda 

ter predloge za izboljšanje ali razrešitev položaja.,  

– oblikuje predloge za izboljšanje pedagoškega dela, ,  

– spremlja šolski utrip tudi na drugih področjih življenja in dela šole (kuhinja - 

jedilniki, hodniki - čistoča, šolska okolica - urejenost …,  

– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.  

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga 

učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Sestavljajo ga predsedniki oziroma 

predstavniki oddelčnih skupnosti ali njihovi namestniki, šolski parlament šteje 9 

članov. Člani parlamenta aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi zborov šolske 

skupnosti in ostalih dejavnosti, ki jih izvaja skupnost učencev.  

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta 

je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic 

šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo 

pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor 

dolžan sklicati šolski parlament. Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj 

enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti 

oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. 

 

 

NALOGA ŠOLSKE SKUPNOSTI 

 

Naloga šolske skupnosti je ustvariti prijetno, ustvarjalno skupnost, v kateri se 

dobro počutimo. Skupnost se mora znati pogovoriti in prepoznati ter reševati 

probleme. Skrbeli bomo za dobre in zdrave medsebojne odnose in pokazali da 

nam pravila lepega vedenja ne delajo težav. 

Oddelčne skupnosti na šoli se za uveljavljanje svojih interesov povezujejo preko 

svojih predstavnikov v šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski 

parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo učenci posamezne oddelčne 

skupnosti.  

Šolska skupnost sprejme letni program skupaj z mentorico. 



 

 

 

V šolskem letu 2022/2023 bo na šoli delovala šolska skupnost učencev, katero 

bodo sestavljali delegati od 4. do 9. razreda. Iz vsake razredne skupnosti bosta 

vključena po dva delegata. Učenci se bodo sestajali na sestankih. Sestanke bo 

sklicala mentorica šolske skupnosti. V šolskem letu bo predvidoma šest 

sestankov. Vsaka razredna skupnost bo dobila enotni zapisnik iz sestanka, tako 

da bodo vse razredne skupnosti enotno informirane. 

Izvoljen bo odbor šolskega parlamenta, kateri se bo sestajal najmanj 2x letno.  

 

Predsednica in namestnica sodelujeta v Komisiji za prehrano in EKO svetu ter v 

okviru ZDRAVE ŠOLE. Mnenja in dogovore iz šolske skupnosti prenašajo na 

ostale aktivnosti in obratno – šolsko skupnost seznanjajo s sprejetimi dogovori. 

 

Šolska skupnost  opravlja naslednje naloge: 

• Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela 

• Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev (v skladu s 

Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev ter Pravilom šolskega reda) 

• Zbiranje pripomb, pohval oz. predlogov posameznih oddelčnih skupnosti v 

zvezi z izvajanjem VI dela in drugih dejavnosti na šoli. 

• Predlogi in pobude za dvig kakovosti pogojev potrebnih za sobivanje in 

delo vseh na šoli 

• Aktivno sodelovanje pri uresničevanju vzgojnega načrta in izvajanju 

akcijskega načrta 

• Sodelovanje v različnih akcijah na šoli: 

o Zbiranje starega papirja, kartuš, plastenk in plastičnih zamaškov 

o Prostovoljna pomoč starejših učencev mlajšim 

o Sodelovanje članov ŠS v komisiji za prehrano 

o Sodelovanje članov ŠS v EKO-svetu 

• Vključevanje in sodelovanje v različnih projektih 

• Sodelovanje v humanitarnih akcijah 

• Sprotno vrednotenje dela 

• Izvedba delavnic  

• Sprotno reševanje problemov, vprašanj in pobud učencev 

 

Na sestanek bomo povabili tudi gospoda ravnatelja in se z njim pogovorili o 

življenju in delu na šoli, po potrebi pa bomo povabili tudi koordinatorje ostalih 

projektov, ki se izvajajo na šoli. 

 

 



 

 

 

Okvirni program oz. vsebina sestankov šolske skupnosti. Glede na problematiko 

se bo vsebina tudi spreminjala. Ožji odbor se bo sestajal večkrat po potrebi, tudi 

glede na druge akcije, ki jih bomo izpeljali na šoli. 

 

OKTOBER 

1. SESTANEK  

▪ Izvolitev vodstva šolske skupnosti in potrditev mentorja šolske skupnosti  

▪ Pregled načrta dela šolske skupnosti in vloga šolske skupnosti pri 

posameznih akcijah na šoli 

Predstavitev, dopolnitev in sprejem programa dela šolske skupnosti 

Predlogi za izboljšave na šoli in možne rešitve 

▪ Čestitke ob tednu otroka, ki se v letošnjem letu izvaja pod temo SKUP SE 

MAVA DOBR. Pregledali bomo aktivnosti, ki se dogajajo v tem tednu 

▪ Predstavitev prostovoljcev pri učni pomoči pomoči  

o Mesec varčevanja – pogovor 

o Mesec požarne varnosti – pogovor 

 

NOVEMBER 

2. SESTANEK  

• Predstavitev VN, Pravil šolskega reda in osvežitev prioritetnih nalog VN 

• Pregled akcijskega vzgojnega načrta in naloge delovanja 

• Predstavitev teme otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/23, ki bo 

potekal na temo Duševno zdravje otrok in mladih ter načrtovanje 

aktivnosti v okviru razredne skupnosti ter 

• Zdrava prehrana in gibanje skozi vso šolsko leto 

 

 DECEMBER 

3. SESTANEK  in sklic šolskega parlamenta 

• Veseli december – okrasitev šole, izdelovanje novoletnih čestitk 

• Pomoč pri pripravi Novoletnega bazarja 

• Obisk dedka Mraza in rajanje 

• Organiziranje učne pomoči starejši – mlajšim učencem oz. po oddelčnih 

skupnostih 

• Osvežitev PŠR in VN 

 

 

 

 



 

 

JANUAR 

4. SESTANEK  

• izvedba otroškega parlamenta , ki bo potekal na temo Duševno zdravje 

otrok in mladih 

 

FEBRUAR 

5. SESTANEK  

     Analiza učno-vzgojnih rezultatov po prvem ocenjevalnem obdobju 

• Pogovor o izboljšanju doslednosti pri učnih obveznostih (doslednost pri 

opravljanju domačih nalog, doslednost pri urejenosti šolskih potrebščin, 

doslednost pri označevanju šolskih potrebščin) 

• Izdelava jedilnika po izboru učencev šole 

• Mesec pozdravljanja in vljudnostne komunikacije, upoštevanje vljudnostne 

komunikacije 

 

MAREC 

6. SESTANEK  

• Obisk in predstavitev OŠ IV– predstavitev dela in delavnice 

• Skrb za duševno zdravje – sodelovanje z Centrom za krepitev zdravja 

ZD MS, predstavitev osnovnih pojmov povezanih z duševnim zdravjem 

mladostnika in delavnice – značilnosti mladostnika na čustvenem, 

socialnem in spoznavnem področju. 

 

MAJ/ JUNIJ 

7.SESTANEK in sklic šolskega parlamenta 

 

• Razgovor z gospodom ravnateljem o kvaliteti življenja in dela na šoli 

• Evalvacija dela v tekočem šolskem letu in predlogi za naslednje šolsko 

leto 

 

Za večjo pestrost sestankov se bodo le ti izvajali tudi preko delavniške oblike saj 

omogočajo le te večjo pestrost in dinamiko. 

 

Načrt dela se bo tekom leta lahko prilagajal pobudam učencev, aktualnim 

okoliščinam v šoli,.. 

 

 

 

 



 

 

 

 


