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 2 .  o s n o v n a  š o l a  S l o v e n s k a  B i s t r i c a  

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.  
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,  

če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.  
Ta svet je lep, če si človek do ljudi. 

 
Tone Pavček 
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NAGOVOR RAVNATELJICE 

Novo šolsko leto 2022/2023 je tu – pred nami so nove zahteve, naloge in obveznosti, novi izzivi, ki jih bomo, 
leto dni starejši in bolj izkušeni, zanesljivo znali premagovati.  

V novem šolskem letu se bomo zaposleni na 2. osnovni šoli Slov. Bistrica potrudili, da se bo prav vsaka 
učenka in vsak učenec pri nas počutil varno, sprejeto in zaželeno. Zavedamo se, da je vsak otrok edinstven 
in bo s svojim odnosom in znanjem gradil jutrišnji svet. Naše glavno vodilo za delo z učenci bo: spodbujati 
vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost ter tako pripraviti otroke na izzive, ki jih čakajo v obdobju odrašča-
nja. 

Spoštovani starši in učitelji, vljudno vas vabim k sodelovanju. Povezujejo nas skupni cilji in le s sodelova-
njem jih bomo lahko uresničevali. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi, zgledom in sodelovanjem 
usmerjali učence, da si bodo izoblikovali pozitivno podobo o sebi in svetu, imeli odgovoren odnos do uče-
nja, prave vrednote, spoštljiv odnos do drugih in da si bodo znali zastaviti dovolj visoke cilje. Vabim vas, da 
skupaj ustvarjamo podobo, ki nam bo ob koncu šolskega leta v ponos. Veselim se sodelovanja z vami, 
vaših pobud, predlogov in iskrenih pogovorov. 

S šolsko publikacijo vam ponujamo zbir nekaterih pomembnih informacij, ki vam bodo koristile preko cele-
ga šolskega leta (splošne informacije o šoli, kontakti, predmetnik, šolski koledar, dejavnosti razširjenega 
programa, sodelovanje s starši …). Vse podatke in tekoče šolske dogodke boste lahko spremljali tudi na 
šolski spletni strani, drobne utrinke našega šolskega življenja pa tudi FB strani. 

 

Marjanca Frangež, ravnateljica 
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Osebna izkaznica šole 

2. osnovna šola Slovenska Bistrica 
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica 

 
Ustanoviteljica: 

Občina Slovenska Bistrica 
 

Telefon: 02 80 51 680 
Telefaks: 80 51 670 

 
Elektronska pošta: info@2os-slb.si 

Spletna stran: http://www.2os-slb.si 

Davčna številka: SI 52959856 

Ravnateljica:  
Marjanca Frangež, tel. 80 51 681,   
e-naslov: marjanca.frangez@2osslb.si  
  
Pomočnica ravnateljice:     
Urška Motaln, tel. 80 51 682,      
e-naslov: urska.motaln@2os-slb.si  
 
Poslovna sekretarka:  
Andreja Koren, tel. 80 51 680,      
e-naslov: andreja.koren@2os-slb.si  
  
Računovodkinja:      
Karin Kos, tel. 80 51 683,  
e-naslov: karin.kos@2os-slb.si  
  
Šolska svetovalna služba:  
Pedagoginja Sara Lešnik Cveček, tel. 80 51 684,   
e-naslov: sara.lesnik@2os-slb.si 
 
Knjižničarka:  
Jožica Pongračič, tel. 80 51 686,      
e-naslov: jozica.pongracic@2os-slb.si  
  
Odjava šolske prehrane:  
Sanja Petelinšek, tel. 031 893 689  
ali prehrana@2os-slb.si med 7.00 in 8.30  
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4 2. osnovna šola Slovenska Bistrica 
Na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica smo preživeli mavričnih štirinajst let.   

Ponosni smo …  

• Naša šola je še vedno nova, svetla in lepa. Krasita jo učilnica na prostem in šolski vrt s sadovnjakom, v 
katerem so učenci izdelali relief Slovenije, šolo je obogatila tudi nova kuhinja.   

• Želimo si aktivnih in zdravih otrok – v ta namen smo s pomočjo staršev postavili sodobno kolesarnico.  

• Izdali smo knjigo Pravljično Pohorje, njeni avtorji so bili naši učenci. Knjiga je bila prevedena tudi v an-
gleščino.     

• Lutkovna skupina Kakόrkoli je dosegla niz zlatih priznanj na državni ravni. Otroci pišejo scenarije, izdelu-
jejo lutke in uprizarjajo predstave.   

• Mnoge naše raziskovalne naloge so bile ocenjena z najvišjimi priznanji, ideje učencev smo tudi zaščitili 
kot intelektualno lastnino.  

• Skozi bližnji gozd se lahko sprehodimo po lepo urejeni Močeradovi poti, naravoslovni učni poti, ki je na-
stala v sodelovanju naše šole, Zavoda za gozdove in Zavoda za varstvo narave.  

• Zelo uspešni smo na področju robotike; pred  leti so se naši učenci uvrstili med šest najboljših ekip v 
Evropi.   

• Posebno pozornost namenjamo ohranjanju kulturne dediščine in ustvarjalnim dejavnostim na najrazlič-
nejših umetniških področjih. Veseli smo, da smo ponovno pridobili naziv kulturna šola.      

• Vsako leto sodelujemo s številnimi zunanjimi sodelavci in ustanovami, s katerimi skupaj izvajamo raz-
lične dejavnosti.   

• Naši učenci dosegajo odlične rezultate na mnogih področjih –  prejeli so čez štirideset zlatih in več kot 
dvesto petdeset srebrnih priznanj …  

• Na področju športa smo dosegli prvo mesto v nogometu na državni ravni in mnogo prvih mest na dr-
žavnih tekmovanjih v individualnih športih.   

• Veselimo se, da lahko skupaj delamo, se učimo in rastemo!   
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Šolo upravljata ravnateljica Marjanca Frangež in pomočnica ravnateljice Urška Motaln ter svet 
šole, ki ga do oblikovanja novega sveta sestavljajo:  
 
• predstavniki ustanovitelja: dr. Peter Cvahte, Zoran Košič, Alenka Pušnik 
• predstavniki staršev: Ana Bučar, Luka Repolusk, Jernej Hren, dr. 
• predstavniki delavcev zavoda: Igor Keber, Veronika Frešer, Lučka Šraml, Marija Majer,  
     Karin Kos.   
  
Svet staršev šole  
Za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli deluje svet staršev šole. Sestavljen je tako, 
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem 
sestanku oddelka. Svet staršev deluje po Poslovniku Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bis-
trica, ki je bil sprejet 7. 10. 2008.  
  
Strokovni organi šole  
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.  
  
Organiziranost učencev  
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov volijo dva 
predstavnika oddelka v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela. Izvršilni organ 
skupnosti učencev je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. 
Mentorja šolske skupnosti na naši šoli sta Veronika Frešer in Jure Pirš.   
    
Šolska svetovalna služba  
V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. Prosimo, 
da se za sestanek vnaprej dogovorite. Pomagali vam bosta pedagoginja Sara Lešnik Cveček in 
psihologinja Lucija Tušek.   
Uradne ure Sare Lešnik Cveček so v sredo od 13.30 do 14.30 in v petek od 7.45 do 8.15 ali po do-
govoru, uradne ure Lucije Tušek pa v torek od 7.30 do 8.15 ali po dogovoru.  

ORGANIZACIJA ŠOLE 

http://www.francebevk.net/Levi-okvir/Svet_starsev.htm
http://www.francebevk.net/Levi-okvir/Svet_starsev.htm
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Šolski okoliš 2. osnovne šole Slovenska Bistrica obsega osrednji del Slovenske Bistrice ter dele KS 
dr. Jagodiča, Alfonza Šarha, Impola in Pohorskega odreda. Natančnejšo razporeditev po ulicah si 
lahko ogledate na spletni strani šole.   

ŠOLSKI OKOLIŠ 

ŠOLA SMO LJUDJE 

Našo šolo obiskuje 457 učencev, ki so združeni v 20 oddelkov.  
 

  
 
 
Učence poučujejo učitelji razredniki in nerazredniki. Za nemoten potek, boljše počutje in varnost 
na šoli pa skrbijo še ostali strokovni delavci.  

Triada Št. učencev 

I. triada (1.–3. r.) 161 

II. triada (4.–6. r.) 160 

III. triada (7.–9. r.) 136 

SKUPAJ 457 
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2. osnovna šola Slovenska Bistrica 
RAZREDNIKI 

  
  I. triletje  

  

 
 
  II. triletje  

  

 
  
  III. triletje  

   

 
 

Razrednik Predmet Razred 

Miljana Vražić razredni pouk 1. a 

Aleš Brezočnik razredni pouk 1. b 

Mihela Resnik razredni pouk 2. a 

Karmen Kešina razredni pouk 2. b 

Lučka Šraml razredni pouk 3. a 

Marija Majer razredni pouk 3. b 

Klavdija Verdev razredni pouk 3. c 

Razrednik Predmet Razred 
Tanja Pravdič razredni pouk 4. a 

Marijana Jereb razredni pouk 4. b 

Sabina Povhe razredni pouk 5. a 

Milena Zgubič razredni pouk       5. b 

Katja Leva SLJ 6. a 

Nina Potokar TJA 6. b 

Veronika Frešer TJA 6. c 

Razrednik Predmet Razred 

Simona Rečnik TJA 7. a 

Darja Vtič SLJ 7. b 

Vesna Potočnik FIZ, TIT 8. a 

Igor Keber GEO, DKE 8. b 

Alenka Mikolič  KEM, BIO, GOS 9. a 

Damijan Cigler  GUM 9. b 
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NERAZREDNIKI 

  
  

 
  

   

Učitelj Predmet 
Jožica Špec MAT 

Andreja Novak TIT, FIZ 
Tatjana Kovačič OPB 

Ksenija Smogavec MAT 
Tanja Keber SLJ 

Natalija Kaučič TJN 
Sonja Cugmas MAT 

Jure Pirš ŠPO 
Luka Husu NAR 

Jasna Vidovič OPB 
Neven Ivetić ŠPO 
Manica Ferk ŠPO 

Iza Merc OPB 
Urška Motaln RP 

Franja Justinek vzgojiteljica 
Anja Mlakar OPB 

Barbara Smogavc Marinšek OPB 
Mojca Žunko GEO/ZGO 

Biljana Mujovič LUM, OPB 
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DRUGI STROKOVNI DELAVCI 

  
  

 
  

   
Strokovni delavec Strokovno področje 

Andreja Koren poslovna sekretarka 
Alenka Mikolič organizatorica šolske prehrane 

Karin Kos računovodkinja 
Sanja Petelinšek knjigovodja 
Jožica Pongračič knjižničarka 

Luka Husu računalnikar 
Sara Lešnik Cveček pedagoginja 

Lucija Tušek psihologinja 
Nina Šeligo 
Nuša Vogrin 
Tina Mlakar 

Kristina Višaticki 
  

Sara Muha 

mobilna specialno-pedagoška 
služba za dodatno strokovno po-

moč (OŠ MNS Slov. Bistrica) 
  

logopedinja – Center za sluh in 
govor  Maribor 

Simona Šafar izvajalka javnih del – učna pomoč 
Robert Ganzitti glavni kuhar 
David Konec kuhar 

Katja Naveršnik kuharica 
Lidija Leskovar kuh. pomočnica 
Marija Ganzitti kuh. Pomočnica 

Anton Bevc hišnik 
Sanja Pogačić informator 
Vesna Gajšek spremljevalka 
Tamara Viher spremljevalka 

Jasmina Zidovnik spremljevalka 
Gordana Nemec urejevalka športnih prostorov 
Marijana Korošec 

Martina Capl 
Alenka Vrečko 
Mateja Škrinjar 
Valerija Kokol 
Janez Capl 

  
  

  
snažilke/snažilec 
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VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE 

Vizija temelji na vrednotah šole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost po-
goj, da so naši učenci uspešni in srečni.  
Vizija šole je zagotoviti učencem tako šolsko okolje, da bodo spoštovali sami sebe in druge ude-
ležence v vzgojno-izobraževalnem delu v skladu z vrednotami naše šole. Naša vizija je učenec, ki 
bo veliko znal in se bo veselil življenja.  
  
Poslanstvo šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javno veljavnim progra-
mom.                     

ŠOLSKI RED 

Pričetek in konec pouka ter prisotnost učencev na šoli 
Pouk pričenjamo ob 8.20.   
Posamezne dejavnosti se lahko pričnejo že ob 7.30 (izbirni predmeti, interesne dejavnosti, razre-
dna ura, dopolnilni in dodatni pouk).  
 
Učenci pridejo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. Učenci od 5. do 9. razreda počakajo v 
učilnicah P14 in P15 do 8.15. Učenci od 1. do 4. razreda počakajo na pouk v jutranjem varstvu.   
Za učence vozače organiziramo jutranje varstvo in varstvo po pouku do odhoda avtobusa.  
  
V času pouka in odmorov ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov brez dovoljenja učitelja. Po 
končanem pouku učenci zapustijo šolo. 
 
Garderoba  
V garderobi oziroma na hodnikih učenci odložijo svoja oblačila in čevlje ter se preobujejo v šol-
ske copate. Svoje stvari odložijo v garderobnih omaricah, ki jih zaklepajo. Za denar, mobilne tele-
fone ali druge vredne stvari, ki jih učenci puščajo v omaricah, šola ne odgovarja. 
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ČASOVNA RAZPOREDITEV  
ŠOLSKIH DEJAVNOSTI 

  
 
 

Učenci, ki obiskujejo izvenšolske dejavnosti (npr. glasbeno šolo ali verouk), ne morejo predčasno 
odhajati od pouka.  
                   

Dejavnost Časovna  razporeditev 

Jutranje varstvo učencev od 1. do 3. r. od 5.30 do 8.20 

Varstvo učencev vozačev v P14 in P15 od 6.45 do 8.20 

Prihod v šolo učencev vozačev in učencev, ki 
imajo 0. uro pouk 

od 6.45 do 7.30 

0. ura (izbirni predmeti 7., 8., 9. r., dopolnil-
ni, dodatni pouk, RU, ID, DSP, 

ISP, RAP, delo z nadarjenimi učenci) 
od 7.30 do 8.15 

1. ura od 8.20 do 9.05 

ODMOR 
(rekreacija) 

15 minut 

2. ura od 9.20 do 10.05 

ODMOR 
(malica 1.−9. r.) 

20 minut 

3. ura od 10.25 do 11.10 

4. ura od 11.15 do 12.00 

Začetek podaljšanega bivanja od 12.00 

5. ura od 12.05 do 12.50 

K  O  S  I  L  O 
za učence,  ki so zaključili s poukom 

od 12.05 do 14.00 

6. ura od 12.55 do 13.40 

7. ura od 13.45 do 14.30 

  Zaključek varstva učencev vozačev ob 14.45 

8. ura od 14.35 do 15.20 

Zaključek podaljšanega bivanja ob 17.00 



12 
2. osnovna šola Slovenska Bistrica 
PODALJŠANO BIVANJE, VARSTVO VOZAČEV  

IN JUTRANJE VARSTVO UČENCEV  

  
Podaljšano bivanje (OPB) organiziramo za učence od 1. do 5. razreda. Starši ob zaključku prete-
klega šolskega leta izpolnijo prijavnico.   
V času OPB se učenci vključujejo v sprostitvene dejavnosti, interesne dejavnosti, opravljajo šolske 
obveznosti, imajo kosilo, ustvarjajo, se igrajo in družijo z vrstniki.   
  
Dejavnosti potekajo pod vodstvom učitelja. Podaljšano bivanje se zaključi ob 17. uri. Učenec lahko 
samostojno odide iz OPB le s pisnim dovoljenjem staršev.  
  
Za učence vozače šola organizira varstvo pred poukom oz. po pouku do organiziranega prevoza 
domov. Če starši želijo, da je njihov otrok v organiziranem varstvu, ga na začetku šolskega leta 
prijavijo. V varstvu se učenci lahko pripravljajo na pouk, opravljajo domače naloge in se vključijo 
v prostovoljne aktivnosti. Jutranje varstvo učencev od 1. do 4. razreda izvajamo vsak dan v času 
pouka od 5.30 do 8.20 v za to določenih učilnicah.   
Za učence vozače od 5. do 9. razreda je varstvo v učilnicah P14 in P15 (od 6.45 do 8.15). Tudi po 
pouku je za učence (6., 7. in 8. uro) do odhoda avtobusa organizirano varstvo v teh učilnicah. 
Starši učenca v varstvo prijavijo s prijavnico.  
V času jesenskih, zimskih in majskih počitnic so v šoli organizirane različne dejavnosti in delavni-
ce, v katere se lahko učenci vključijo prostovoljno.  
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PREDMETNIK 

 

 
Obvezni predmeti 

 

 
Neobvezni izbirni predmeti 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni izbirni predmeti 
Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo veliko različnih obveznih izbirnih predmetov. Učenci se 
odločijo za dve oz. največ tri ure izbirnih predmetov.  
Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Zaključna ocena je zapisana na 
spričevalu. 
Če so učenci redno vključeni v glasbeno šolo, jih lahko starši opravičijo obiskovanja 1 ure ali vseh 
ur izbirnih predmetov z izpolnjeno vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov in potrdilom 
o vpisu v glasbeno šolo za tekoče šolsko leto. 
Nekatere izbirne predmete je možno izvajati tudi v strnjenih časovnih enotah. 

Izbirni predmeti za 7. razred 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Izbirni predmeti za 8. razred 

Izbirni predmeti za 9. razred 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Prav tako tudi v letošnjem šolskem letu izvajamo različne neobvezne izbirne predmete, in sicer v 
1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. Šola ponudi, učenec pa lahko izbere 1 ali 2 uri neobveznih izbirnih 
predmetov ali pa se odloči, da neobveznih izbirnih predmetov ne bo imel. Tudi neobvezni izbirni 
predmeti se ocenjujejo, v 1. razredu opisno, v višjih razredih pa številčno. Ocena je zapisana na 
spričevalu. Nekatere neobvezne izbirne predmete je možno izvajati tudi v strnjenih časovnih eno-
tah. 

Neobvezni izbirni predmet za 4. razred 

Neobvezni izbirni predmet za 1. razred 

Neobvezni izbirni predmet za 5. razred 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Neobvezni izbirni predmet za 6. razred 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Vsi, ki bi radi na prijeten način razširili in nadgradili svoje znanje, vabljeni k različnim interesnim 
dejavnostim, ki jih ponuja naša šola na različnih interesnih področjih.  

Jezikovno-umetniško področje 

Družbeno-ekonomsko področje, drugo 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Naravoslovno-tehnično področje 

Športno področje 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Razširjeni program šole 

Zgodnje učenje angleščine 
Vsi učenci 1. razreda imajo ob soglasju staršev na teden 2 uri angleškega jezika kot neobvezni iz-
birni predmet. Pouk izvaja učiteljica TJA.  
Učenci 2. in 3. razreda imajo 2 uri angleščine tedensko kot obvezni predmet. Pouk izvaja učiteljica 
TJA. 
V prvih treh razredih se angleščino učijo skozi igro, pesem, gib, risbo ali zgodbo. Poudarek je na 
pridobivanju besedišča in razvijanju slušnih in govornih spretnosti.  
 
Fleksibilni predmetnik 
Letos nadaljujemo s fleksibilnim predmetnikom pri TIT in LUM v 7. in 8. razredu ter pri predmetih 
ZGO in GEO v 6. razredu. To omogoča strnjeno poučevanje predmetov po časovnih obdobjih in 
daljše časovne učne enote, npr. blok ure.  
Tudi nekateri izbirni predmeti se izvajajo po sklopih.  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Bralna značka 

Nadarjeni učenci 
V skladu z 11. členom Zakona o osnovni šoli bomo nadarjenim učencem in učencem, ki izkazujejo 
poseben interes na posameznih področjih, v okviru ur dela z nadarjenimi učenci, dodatnega pou-
ka in interesnih dejavnosti, ponudili dejavnosti, v katerih lahko učenci svoje znanje poglobijo, raz-
širijo in/ali uporabijo.  

Učenci se bodo lahko prijavili k različnim dejavnostim, le-te bodo potekale znotraj ali izven pouka 
in bodo objavljene na šolski oglasni deski ter spletni strani šole. Glede na izražene interese nadar-
jenih bomo izdelali individualizirane programe.  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenci bodo lahko izbirali dejavnosti na naslednjih področjih znanja in spretnosti: 
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Karierna orientacija  
Učenci od 1. do 9. razreda spoznavajo različne poklice pri pouku, skozi učno snov ter pri dnevih 
dejavnosti. 
Tudi letos bomo organizirali sejem poklicev za učence 8. in 9. razreda, če bo to dopuščala situa-
cija glede covida-19.  
Prav tako imajo učenci 8. in 9. razreda v času razrednih ur ure karierne orientacije, ki jih izvaja šol-
ska svetovalna delavka v sodelovanju z razredniki teh razredov. Pri urah učenci spoznavajo sebe, 
svoje interese, lastnosti, delovne navade, svoje poklicne interese. Seznanjajo se z različnimi poklici 
in srednjimi šolami, postopkom vpisa na srednje šole ter možnostjo štipendiranja. Na željo učen-
cev in staršev se na individualnih sestankih posvetujemo glede dobre izbire nadaljevanja poklic-
ne poti. Ure karierne orientacije je možno izvesti tudi na daljavo. 

Učenci z učnimi težavami 
Učenci, ki imajo učne težave pri posameznih predmetih, imajo možnost obiskovati dopolnilni pouk 
ter se vključiti v individualno in skupinsko učno pomoč, ki jo izvajajo učitelji in šolska svetovalna 
služba. 
Organizirano imamo tudi brezplačno učno pomoč vsak dan pred ali po pouku, ki jo izvajajo ude-
leženci programa javnih del Učna pomoč.  
Starši učence k učni pomoči prijavijo z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobijo v šolski svetovalni službi. 
Starše sproti seznanjamo z napredkom učencev in spremljamo obiskovanje učne pomoči. 

Učenci s posebnimi potrebami  
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so po odločbi usmerjeni v izobraževalne programe s prilago-
jenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredo-
vanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč. Otroci s posebni-
mi potrebami pa morajo (s pomočjo prilagoditev in ur dodatne strokovne pomoči) dosegati mi-
nimalne standarde znanja, da napredujejo v višji razred. 
Ure dodatne strokovne pomoči na naši šoli izvajajo učitelji in specialni in rehabilitacijski pedagogi, 
psiholog, socialni pedagog in logoped. Ure izvajajo individualno ali v manjši skupini. Strokovni de-
lavci naše šole pa še izvajajo ure svetovalne storitve za učence, ki imajo to storitev navedeno v 
odločbi. 
 
Število ur DSP po odločbi se lahko kadarkoli med šolskim letom spremeni zaradi novih odločb ali 
zaradi sprememb starih odločb. 
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Delo s priseljenimi učenci  
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, ima-
jo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Repu-
blike Slovenije.  
V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli je nave-
deno, da se tem učencem v prvem in drugem letu šolanja v slovenski šoli lahko v dogovoru s 
starši prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca prise-
ljenca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov zna-
nja, opredeljenih v učnih načrtih. 
Na naši šoli tako učencem, ki so priseljeni iz tujine, ob vstopu v slovensko šolo in tudi kasneje nu-
dimo: učitelja za učenje slovenščine kot drugega tujega jezika v deležu 0.25, notranjo diferencia-
cijo in individualizacijo, možnost obiskovanja dopolnilnega pouka, učno pomoč pri učenju sloven-
ščine in tudi učno pomoč pri učenju ostalih šolskih predmetov, vključitev v podaljšano bivanje, 
vključitev v interesne dejavnosti, povabilo k tečaju slovenščine med šolskimi počitnicami, bralno 
značko za učence priseljence. Pomagamo jim tudi pri vključevanju v socialno skupino. Pomemb-
no je, da s šolo sodelujejo tudi starši  
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2. osnovna šola Slovenska Bistrica 

DRUGE DEJAVNOSTI 
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PROJEKTI ŠOLE 
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PROJEKTI ŠOLE 

MEDNARODNI PROJEKTI 
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ŠOLSKI KOLEDAR 

Drugi pomembni datumi: 
 
Dan šole:  4. 10. 2022 

Pustna povorka bo v soboto, 18. 2. 2023, zato bo petek, 23. 12. 2022, dela prost dan.  
 
Informativna dneva v srednjih šolah: 

- petek,  17. 2. 2023 
- sobota, 18. 2. 2023 
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2. osnovna šola Slovenska Bistrica NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA  

(NPZ) 

V maju bodo učenci 9. in 6. razreda preverili svoje znanje z nacionalnimi preizkusi znanja.  

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 
 
9. razred:           1. rok:  16. 6. in 29. 6. 2023 
               2. rok:  18. 8. in 31. 8. 2023 
 
Ostali razredi:    1. rok:   26. 6. in 7. 7. 2023 
                2. rok:  18. 8. in 31. 8. 2023 
 
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 
 
9. razred:          1. rok: od 3. 5. 2023 do 15. 6. 2023 
              2. rok: od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 
 
 
Ostali razredi:   1. rok: od 3. 5. 2023 do 23. 6. 2023 
               2. rok: od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 
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ŠOLSKE EKSKURZIJE UČENCEV 

Tudi letos bomo na ekskurzijah odkrivali skrite kotičke naše bližnje okolice in domovine. Na eks-
kurzijo gremo primerno oblečeni in obuti. Ne pozabimo na malico in pijačo, najraje vodo. Ne preti-
ravamo s sladkarijami.  
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ŠOLSKA PREHRANA 

Otroci potrebujejo zdravo in uravnoteženo prehrano. Vse to otrokom ponujamo tudi na naši šoli, in 
sicer v obliki treh obrokov: zajtrka, malice in kosila. Na šoli poskrbimo tudi za dietno prehrano 
otrok z najrazličnejšimi težavami, pri čemer morajo starši poskrbeti za zdravniško potrdilo o po-
sebni prehrani.  

V šoli se za učence 2. osnovne šole Slovenska Bistrica pripravlja zajtrk, malica in kosilo. Starši 
učenca prijavijo na prehrano tako, da izpolnijo obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano. Na za-
četku šolskega leta pa izpolnijo Pogodbo o šolski prehrani. Učencem je omogočen tudi nakup 
dnevnih blokov za zajtrk in kosilo. Učenci lahko predlagajo jedilnike. 

Jedilnike in predlog cene prehrane pripravi vodja prehrane. Ceno malice določi šolsko ministr-
stvo, ekonomsko ceno zajtrka in kosila potrdi Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica. Obli-
kovana je komisija za prehrano, ki jo vodi vodja prehrane. V komisiji so tudi: predstavnik učencev, 
predstavnik staršev in predstavnik strokovnih delavcev. 

 
Zajtrk 
Otroci, ki vstajajo zelo zgodaj, lahko od 7.00 do 7.30 pozajtrkujejo v jedilnici.  
 
Malica 
Vsi učenci malicajo v drugem odmoru. Od 1. do 6. razreda malicajo v razredu, od 7. do 9. razreda 
pa v jedilnici. 
Učenci po malici pospravijo učilnico in mize v jedilnici, ostanke hrane odnesejo v jedilnico.  
Posebno pozornost namenjamo ustreznemu ločevanju odpadkov. 
 
Kosilo  
Po 12. uri in vse do 14. ure je čas za kosilo. 
Popoldansko malico v manjši obliki zagotavljamo za otroke, ki so dalj časa v podaljšanem biva-
nju, vendar je ne zaračunavamo. 
 
Sadje in voda 
V jedilnici smo uredili kotiček za zdravje, kjer imajo otroci po malici in do konca pouka na voljo 
sadje. Tudi v tem šolskem letu smo vključeni v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave ter She-
ma šolskega mleka. Učencem  omogočamo uživanje sadja in zelenjave iz naše okolice, ki je pri-
delano na integriran ali ekološki način.  
 
Koga boste našli v kuhinji? 
Za prehrano skrbijo na naši šoli kuharja Robert Ganzitti in David Konec ter kuharica Katja Naver-
šnik. Pomočnici v kuhinji sta Lidija Leskovar in Marija Ganzitti.  
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ŠOLSKA PREHRANA 

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev. Upoštevati 
morajo spodnja določila: 
- Spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke. 
- Obroke pravočasno odjavijo osebno, po telefonu na številki: 031 893 689, preko spletnega 
obrazca na spletni strani šole (zavihek odjava prehrane) ali po elektronski pošti prehrana@2os
-slb.si od 7.00 do 8.30. Malica in zajtrk sta pravočasno odjavljena, če se ju odjavi vsaj en delovni 
dan prej. Kosilo se lahko odjavi do 8.30 istega dne. 
- Razredniki in drugi učitelji ne sprejemajo odjav posameznih obrokov. 
- Če je učenec, ki je upravičen do subvencionirane malice ali kosila, zaradi bolezni ali drugih izre-
dnih okoliščin odsoten od pouka, morajo starši vseeno odjaviti obrok. V tem primeru je obrok 
subvencioniran. Če obroka ne odjavijo, zanj plačajo polno ceno. 
- Prijava se lahko kadarkoli prekliče. 
- Za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in 
je zato odsoten od pouka, posamezni obrok odjavi šola. 
 
Stroške prehrane se plačuje do roka, ki je označen na položnici. Če učenec manjka, so starši dol-
žni odpovedati zajtrk, malico in kosilo. Če tega ne storijo, plačajo polno ceno.  
 
Bloke za kosilo lahko učenci kupijo vsak dan od 7.30 do 8.30 v blagajni šole. Starši vse stroške 
prehrane poravnajo po izdani položnici (preko banke, pošte, trajnika, spletnega bančništva). 
 
 
Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na ma-
lico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

- Do polne subvencije za malico (brezplačna malica) oziroma do v celoti brezplačne malice so 
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 
o otroškem dodatku, ne presega 591,22 €. 
- Do polne subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni doho-
dek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne  presega 401,58 €. 
- Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so na-
meščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, 
pripada tudi subvencija za kosilo.  

O subvencioniranju šolske prehrane odloča pristojni Center za socialno delo. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

Kultura prehranjevanja 

Kultura prehranjevanja učencev poteka v skladu s Pravili šolskega reda 2. osnovne šole Slovenska 
Bistrica in v skladu s 4. členom Zakona o šolski prehrani.  
Na naši šoli potekajo še: 

- shema šolskega sadja, ki ponuja raznoliko in kvalitetno sadje in zelenjavo, 
- shema šolskega mleka, ki ponuja lokalno pridelano in zdravo prehrano, 
- skrb za primeren odnos do hrane pri obrokih, 
- skrb za zdravo pitno vodo v pitnikih,  
- ni sladkih in gaziranih pijač, 
- pomoč učencev pri razdeljevanju hrane in pospravljanju jedilnice, 
- pogovori o kulturi prehranjevanja pri razrednih urah, pri pouku naravoslovnih predmetov, 

preko šolskega radia in v OPB, 
- izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

Na naši šoli imamo dva otroška pevska zbora. Mlajšega sestavljajo učenci 1. in 2. razreda, starej-
šega pa učenci 3. in 4. razreda. Otroci pojejo najrazličnejše otroške pesmi, slovenske ljudske, 
umetne pesmi in pesmi zabavne glasbe. Spremljajo se tudi z Orffovimi glasbili.  
Mladinski pevski zbor obiskujejo učenci od 5. do 9. razreda. Pojejo pesmi širokega repertoarja – 
slovenske ljudske, umetne pesmi, pesmi zabavne glasbe. Vse naše pevske zbore vodi Damijan 
Cigler. 
 
Intenzivne vaje mladinskega pevskega zbora 
V spomladanskem času bomo organizirali intenzivne pevske vaje, da se bo zbor pripravil na ob-
močno revijo MPZ. Stroške bivanja in prevoza delno krijejo starši. 
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ŠOLSKA KNIŽNJICA 

 Šolska knjižnica svojim uporabnikom nudi prijetno okolje za delo in prosti čas. Učenci iščejo infor-
macije iz številnih virov: knjig, člankov, časnikov, priročnikov, avdiovizualnih sredstev, katalogov, 
interneta in ljudi. Knjižnica je z vsemi svojimi informacijskimi viri informacijsko in učno središče šo-
le.  
V knjižnici se vedno nekaj dogaja: knjižne uganke, kvizi, razstave, pogovori o prebranih knjigah, 
bralni kotiček, predstavitve novosti, srečanja z literarnimi ustvarjalci … 
Šolska knjižnica je namenjena učencem in delavcem šole. V čitalnici lahko prelistavajo knjige in 
revije ter brskajo po medmrežju. Poseben kotiček v čitalnici je namenjen najmlajšim učencem.  
 
Učbeniški sklad 
Vsi učenci naše šole si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov na začetku šolskega leta. 
Učbenike ovijejo in skrbijo, da jih ne poškodujejo, saj jih ob koncu šolskega leta vrnejo v knjižnico. 
Delovne zvezke kupijo starši sami.  
Za vodenje učbeniškega sklada je odgovorna knjižničarka. Pri tem sodeluje z vodstvom šole in s 
strokovnimi aktivi. 
 
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta od ponedeljka do petka od 7.35 do 8.15 in od 11.00 do 14.00, 
razen v času, ko poteka v knjižnici pouk, interesna dejavnost (bralna značka) ali ko je knjižničarka 
v OPB. Vodja šolske knjižnice je Jožica Pongračič. 
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MAVRIČNA ZAKLADNICA – ŠOLSKI SKLAD 2. 

OSNOVNE ŠOLE SLOV. BISTRICA 

Na naši šoli smo z združitvijo dveh skladov ustanovili nov šolski sklad, ki se imenuje Šolski sklad 
Mavrična zakladnica 2. osnovne šole Slovenska Bistrica.  

Namen sklada 
Namenjen je našim učencem in naši šoli za:  

- financiranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev,  

- nakup nadstandardne opreme,  

- zviševanje standarda pouka, 

- nakup knjig za šolsko knjižnico, 

- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, 

- udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvaja-
njem javno veljavnega programa. 

Z zbiranjem sredstev v šolskem skladu lahko poskrbimo za dvig kakovosti pouka in drugih šolskih 
dejavnosti, za organizacijo več zanimivih delavnic in dnevov dejavnosti ter drugih aktivnosti s čim 
nižjimi stroški, večjo vključenost učencev, ki prihajajo iz materialno manj spodbudnih okolij, v raz-
lične dejavnosti šole. 

 
Pridobivanje sredstev 

Sklad pridobiva sredstva iz: 

- prispevkov staršev,  
- donacij,  
- zapuščin, 
- iz drugih virov (pridobivanje sredstev iz prispevkov dobrodelnega bazarja, pridobivanje sred-

stev od prodaje zbranega starega papirja, pridobivanje sredstev od prodaj odpadlih kartuš in 
tonerjev), 

- iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb 
- namenitve dohodnine (do 0,3 %). 
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MAVRIČNA ZAKLADNICA – ŠOLSKI SKLAD 2. 

OSNOVNE ŠOLE SLOV. BISTRICA 

Upravni odbor 

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki staršev in trije predstavniki 
šole. 

Naloge upravnega odbora so: 

deluje v skladu s pravilnikom sklada,  
sprejema letni program dela, 
upravlja s sredstvi šolskega sklada, 
odgovarja za razporeditev zbranih sredstev, s katerimi razpolaga šolski sklad, 
ugotavlja upravičenost vlagateljev/prosilcev do nepovratnih sredstev sklada, 
oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije posa-
meznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, 
skrbi za promocijo sklada, 
pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela. 

  

Vloga za dodelitev sredstev iz sklada 

Vloge in predloge za pridobitev sredstev iz sklada lahko vložijo: 

starši učencev šole, 
ravnateljica, 
šolska svetovalna služba, 
učitelji, 
šolski aktivi in 
svet staršev. 

 
Že pripravljen obrazec Vloga oz. predlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada je dostopen na 
šolski spletni strani, pri šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole. 
 

Želite prispevati? 

Na šoli bi želeli, da sklad zares zaživi. Starši se za prispevek odločite prostovoljno. Prispevek star-
šev je lahko občasen ali periodičen. Za periodičen prispevek starši izpolnijo pristopno izjavo (ki je 
na voljo na šolski spletni strani, pri učiteljih in v šolski svetovalni službi), v kateri navedejo, kolikšen 
znesek želijo prispevati (5,00 € ali več) in jo v kuverti vrnejo v blagajno, pristopno izjavo pa lahko 
pošljejo po elektronski pošti v računovodstvo. V primeru občasnega prispevka starši nakažejo 
sredstva neposredno na transakcijski račun Šolskega sklada Mavrična zakladnica brez izpolnje-
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SODELOVANJE S STARŠI 

 
Starši so naši prvi in najpomembnejši sodelavci pri vzgoji in izobraževanju mladih. Zato je izjemno 
pomembno, kakšno je naše sodelovanje. Še naprej si bomo prizadevali za razvijanje medseboj-
nega zaupanja in spoštovanja. 
 
Trenutno stanje nam dopušča, da smo v stikih s starši v živo. V kolikor se bo epidemija covida-19 
ponovno širila, bomo zaradi varovanja zdravja naših učencev in zaposlenih sledili  vsem predla-
ganim higienskim ukrepom. 
 
Pot, po kateri želimo razvijati dobro sodelovanje, medsebojno obveščanje in izmenjavo mnenj, je:  

- sprotno in korektno obveščanje staršev o dejavnostih šole (obvestila ob začetku leta, roditelj-
ski sestanki po oddelčnih skupnostih, kulturne prireditve, predstavitve projektov, spletna stran 
šole), 
- aktivna vloga sveta staršev pri oblikovanju šolske politike, 
- aktivna vloga staršev pri oblikovanju individualiziranih programov, 
- strpen dialog s starši, ko pride do težav, 
- kvalitetno pripravljeni roditeljski sestanki in govorilne ure, 
- pomoč in svetovanje pri poklicnem usmerjanju, 
- Mavrična zakladnica. 

 
 
Govorilne ure 
Govorilne ure organiziramo vsak 1. torek v mesecu in enkrat tedensko v dopoldanskem času. To je 
enotno za celo šolo, in sicer v petek od 7.45 do 8.15.  
Potekajo lahko v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov ali na daljavo. 
 
Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence. Učitelji načrtujejo govorilne ure za učence 
enkrat tedensko kot učno pomoč in svetovanje.  
Na šoli imajo govorilno uro: 

- učitelji razredniki od 17. do 18. ure v matičnih učilnicah, 
- učitelji nerazredniki od 17. do 18. ure v zbornici, 
- učitelji OPB – v učilnicah, skupaj z razrednikom – glede na posamezne učence, 
- šolska svetovalna služba  od 17. do 18. ure,  
- vodstvo šole od 17. do 18. ure. 
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SODELOVANJE S STARŠI 

Razpored govorilnih ur 
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RODITELJSKI SESTANKI 

V šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki se bodo  zaključili z govorilno uro.  

Na vseh roditeljskih sestankih razredniki staršem predstavijo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 
učencev v 9-letni OŠ, Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt in Prometno-varnostni načrt. 
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RODITELJSKI SESTANKI 
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RODITELJSKI SESTANKI 

Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo izvajali v šoli, v kolikor bodo ukrepi za preprečevanje covida -a, se bodo 
lahko izvajali tudi na daljavo. 
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ŠTEVILKE ZA POMOČ V STISKI 

Vsi se kdaj znajdemo v stiski. Pomembno je, da se zavedamo, da nikoli nismo sami. Vedno so 
okoli nas ljudje, ki nam bodo prisluhnili, nam pomagali. Obrneš se lahko na starše, razrednika, 
svetovalno službo, lahko pokličeš tudi na katero od spodaj navedenih telefonskih številk. Mogoče 
se ti bo po pogovoru z nekom zdela tvoja težava manjša ali pa boš izvedel, kje lahko najdeš na-
daljnjo pomoč. 
 
Številke, kamor lahko pokličeš: 
 
• 02 234 97 00 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor 
• 116111 (vsak dan od 12.00 do 20.00) TOM telefon za otroke in mladostnike  
• 080 11 55 SOS telefon 
• 116 123 telefon Sopotnik 
• 01 234 9783 telefon Za-te 
• 05 720 17 20, 031 755 342 Tvoj telefon 

 
 
Koristne povezave: 
• Društvo center za pomoč mladim 
• MISS Mladinsko informativno svetovalno središče 
• e-TOM, e-telefon za otroke in mladostnike 
• Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

http://www.cpm-drustvo.si/?id=9,11,27
http://www.misss.org/eng/povezave.php?id=56
http://www.e-tom.si/
http://www.scoms-lj.si/


Uredniški odbor: 
Tanja Pravdič 

Katja Leva 
Jožica Špec 
Luka Husu 

Jasmina Zidovnik 
 

Jezikovni pregled: 
Katja Leva 

 
Odgovorna: 
ravnateljica 

Marjanca Frangež 
 
 

Likovni izdelki v tej publikaciji so delo učencev naše šole. 
Foto: arhiv 2. OŠ Slovenska Bistrica 


