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Nasvidenje počitnice, živela šola! Tako bi morali reči na začetku novega šolskega leta. V počitniških dneh je bilo 

lepo, poučno, vznemirljivo, morda tudi nekoliko dolgočasno ali pa neprijetno, pa spet pestro in zabavno. 

Ampak, takšno je lahko tudi življenje v šoli. 

Lepo je, ko se ponovno srečamo s sošolci,  s sodelavci, s starši , s prijatelji… in ko preživimo z njimi kvalitetno 

tudi velik del dnevnega časa. 

Poučno bo, ko bomo pri pouku, v delavnicah, na izobraževanjih, na dnevih dejavnosti, v projektih … pridobivali 

nova spoznanja in veščine z različnih področij življenja  -  ko se nam bodo naša obzorja širila in razširila. 

Vznemirljivo je lahko, ko bomo na različne načine odkrivali svet, nenavadne pojave, preizkušali nove tehnike v 

likovni umetnosti, glasbi, pri tehniki, preizkušali nova orodja pri športu in skušali presegati meje, za katere smo 

bili še lani prepričani, da jih nikoli ne bomo niti dosegli. Seznanjali se bomo z novimi odkritji ali pa iskali 

korenine v preteklosti, našli morda nove prijatelje in nove življenjske priložnosti s pomočjo učenja tujega jezika, 

brali zanimive knjige, reševali zapletene naloge s števili … 

Včasih se zdi življenje in delo v šoli pa tudi doma ali kje drugje malček dolgočasno. Pouk se morda res ne odvija 

s hitrostjo igranja igric na računalniku. In še dobro, da je  tako. Pri tem življenjskem tempu, ko mislimo, da se 

mora kar naprej nekaj dogajati,  smo kar pozabili, da se lahko dogodki vrstijo tudi počasneje, da se lahko za hip 

ustavimo, se zavedamo sami sebe in prostora, kjer smo in temu primerno ravnamo. V  življenje in delo na šoli 

vključimo tudi svoje sposobnosti, ki smo jih morda nekoliko zanemarili ali posvetili premalo pozornosti 

njihovemu razvoju. In dolgčas bo minil ali pa kanček le-tega ne bo več moteč. 

Ja, življenje in delo na šoli je lahko kdaj pa kdaj tudi neprijetno. Kontrolne naloge in spraševanja ter druga 

preverjanja in ocenjevanja znanja verjetno že sodijo v ta sklop. V šoli pač moraš najprej tudi  sam vedeti, 

kolikšno je tvoje dosedanje znanje, kako si napredoval/a, kaj še moraš storiti, da boš dosegel/dosegla hoteno 

raven. Poleg teh formalnih vrednotenj nam lahko nelagodje povzročajo še drugi dogodki. Ampak na te lahko 

večkrat tudi sami vplivamo s prijaznostjo, s pogovorom, s sodelovanjem ali pa poiščemo pomoč pri osebah, ki 

jim zaupamo. Tudi sicer v življenju (vsaj večine nas) je tako. Tudi odrasli se soočamo s podobnimi izzivi. Od nas 

se pričakuje in zahteva veliko (ali celo vedno več; vsaj moj vtis je takšen). In na take »neprijetnosti« pač 

moramo biti pripravljeni. 

O pestrosti ne bom izgubljala veliko besed. Na šoli in širše se kar naprej nekaj dogaja: pouk, dnevi dejavnosti, 

interesne dejavnosti, priprave  na prireditve in izvedbe le-teh, tekmovanja in natečaji, pogovori, roditeljski 

sestanki, delavnice, predavanja, tabori, ekskurzije, šola v naravi, sodelovanje v projektih  in še veliko več. 

Resnično zabavna pa je igra s sošolci: ali preprosta, otroška ali športna, medsebojna tekmovanja, neskončni 

pogovori na šolskem dvorišču ali na kakšnem drugem (morda tudi) skritem kotičku, prireditve, pa številni 

drobni – tudi veseli in  smešni dogodki… 

Morda mi je v tem razmišljanju uspelo našteti dovolj razlogov, da se boste lažje poslovili od nedavnih počitnic in 

rekli: »Ej, vseeno je koristno in »fajn«, da se je spet začelo novo šolsko leto«. In zdaj si recimo: » Maksimalno in 

z veliko dobre volje  se bomo vključili v življenje in delo šole«. 

Ema Maver, ravnateljica 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA FRAM  

Turnerjeva ulica 120 

2313 FRAM 

 

E- mail: group1.osmbf@guest.arnes.si 

Podračun pri UJP Slov. Bistrica:   012986030676562 

Telefaks: 02/63-00-167 

  

Telefon: 02/63-00-160, 

ravnatelj: 02/ 63-00-162, 

zbornica: 02/ 63-00-163, 

svetovalna služba: 02/ 63-00-165 

 

PODATKI O ŠOLI 

+ Ustanoviteljica šole je  občina Rače – Fram  (odlok o ustanovitvi, Občina Rače – Fram, Medobčinski uradni vestnik,  

22.10.2012). 

+ V šoli je 11 učilnic za razredno stopnjo in OPB, 7 klasičnih učilnic za predmetno stopnjo, računalniška učilnica, 

knjižnica, mala in velika telovadnica ter kuhinja z jedilnico. Zunanje površine za odbojko, košarko, rokomet in tek 
na 60 m so asfaltirane (uporabljamo jih kot souporabniki).  

+ V vseh šolskih prostorih in na zunanjih površinah šola odgovarja za svoje učence, ki so prisotni v teh 

prostorih/površinah po veljavnem urniku. Šola je za svoje učence odgovorna tudi pri dejavnostih, ki so skladno s 
programom šole organizirane izven šolskega prostora. 

+ Šolo  vodi  ravnateljica Ema Maver. 

+ Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet 

predstavnikov delavcev šole. Predsednik  sveta je  Črtomir Gojkovič. 

+ Svet staršev je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, torej 16 staršev. 
Predsednik/ca sveta bo izvoljen/a po prvem roditeljskem sestanku. 

+ Strokovni organi šole so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi. 

 

PREDMETNIK 

 

Predmet 

1. triletje 2. triletje 3. triletje 

1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina    2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     



 
 
 
 
 

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Dom. in drž. kultura. in etika       1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Razredna ura    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dopolnilni, dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Učenci 2. razreda imajo na urniku poleg ostalih predmetov obvezni  tuji jezik angleščino. 

Predmet 

Letno število ur 

3. r 4. r 5. r 6. r 

Nemški jezik 70 70 70 70 

Računalništvo 35 35 35 35 

 

IZBIRNI PREDMETI: 

V 4. in 5. razredu sta neobvezna izbirna predmeta tehnika (2 skupini) in  drugi tuji jezik nemščina. 

V 7., 8. in 9. razredu imamo nabor naslednjih obveznih izbirnih predmetov: likovno snovanje, nemščina1, obdelava 

gradiv - kovine, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport, sodobna priprava hrane, multimedija in turistična 

vzgoja. 

Učenci 1. razreda imajo neobvezni prvi tuj jezik angleščino.  

INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učencem bomo ponudili različne interesne dejavnosti. Organizirali jih bomo skladno z željami in potrebami učencev.  

 

NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in 

druge dejavnosti. 



 
 
 
 
 

KOLEDAR  ŠOLSKEGA  DELA 

Koledar šolskega dela bo objavljen na šolski spletni strani. Starši ga bodo prejeli v oktobrski številki časopisa FRAMČEK. 

 

 

 

 

 

ZAPOSLENI 

 

Št. PRIIMEK, Ime RAZR. DELO Št. PRIIMEK, Ime RAZR. DELO 

1. VABIČ, Brigita  1.a 
učiteljica razrednega pouka 

 

26. 

BELAS, Jasna 

pomočnica 

ravnateljice  

- 

NAR,  

Organizator šolske 

prehrane 

 

2. PURG, Urška 1.b 
učiteljica razrednega pouka 

 

3. 
RADINOVIĆ, 

Maja 
- 

druga strokovna delavka 

 v 1. b, PB 

4. 

LEŠNIK, Mojca 

STERNAD, 

Tadej 

- 
druga strokovna 

delavka/delavec v 1. b, PB 
27. 

KREGAR, Polona 

Nadomestna 

učiteljica 

- 
ŠPO,  izbirni 

predmet, PB 

5. 
LEDINEK, 

Smiljanka 
2.a 

učiteljica razrednega pouka 

 

28. FINGUŠT, Vinko - 
RAČ, PB, izbirni 

predmet 

6. LIPUŠ, Anja 2.b 
učiteljica razrednega pouka 

 

29. NAPAST, Simona - TJA, knjižničarka 

7. BOJC, Jelka 3.a 
učiteljica razrednega pouka 

 

30. PREGLAU, Blaž  - TJA 

8. 
ŠOŠTARIČ, 

Maja 
3.b 

učiteljica razrednega pouka 

 

31. 
VIHAR, Zdenka 

 

- Kuharica 

 



 
 
 
 
 

9. 

 

 

 

ŠIBILA, Bernarda 

 

 

4.a 

 

 

 

učiteljica razrednega pouka 

 

 

 

32. 

GORIČAN, 

Metka 

 

 

- 

 

Kuharica 

 

10. 

ŠTERN, Katja 

 

4.b 
Učitelj/ica razrednega pouka 

 

33. 
PETELINŠEK, 

Mojca 
 Čistilka 

34. 
MALINGER, 

Stanka 
 Čistilka 

11. 

 

 

 

GSELMAN, 

Valentina 

   

5.a 

 

 

     

učiteljica razrednega pouka 

 

               

 

35. 

BLAGOJEVIČ, 

Jožica 

 

- 

 

Čistilka 

 

12. KREGAR, Mateja 5.b 

učiteljica razrednega pouka, 

angleščina (1. in 2. r) 

 

13. 
ČUK KOZODERC, 

Polona  

    

6.a 
MAT, PB 

14. 
AJD KRAMPL, 

Tatjana  
6.b GEO, ZGO, izbirni predmet 36. 

RAJŠP, 

Dominika 
- Čistilka 

15. 
MAVER ŠOBA, 

Nataša  
7.a ZGO, DDE, PB, GOS 37. 

PURGAJ, 

Zvonko 
- Hišnik 

16. 

LEŠNIK, Vesna 

 

7.b MAT,  URNIK 38. GALIČ, Valerija - Tajnica 

17. 
GOJKOVIČ, 

Črtomir 
8.a ŠPO, PB, izbirni predmet 39. OGOREVC, Ida - Računovodkinja 

18. RAVŠ, Jožica 9.a SLJ 40. 
ŠTAVBE, 

Andreja 
- 

Svetovalno delo, 

DSP 

19. KRAŠNA, Primož - LUM, izbirni predmet 41. KRAMER, Nina  - 

 

Svetovalna služba 

20. CERJAN, Mateja - 

KEM, BIO 

 

42. MAVER, Ema - Ravnateljica 



 
 
 
 
 

21. 

 
MATE, Romana 

- 

 

PB, JV 

    

22. OŽVALD, Dora - GUM,  MPZ, OPZ, PB 

23. 
VODOPIVEC, 

Valerija 
- TIT, FIZ,  PB, izbirni predmet     

24. SORŠAK, Dragica - TJA, TJN, izbirni predmet     

25. 
RETUZNIK, 

Monika 
- SLJ, PB     

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

1.   Priprava novincev na šolanje: vpis, spremljanje dela prvošolcev. 

2.   Poklicna   orientacija: seznanitev s potekom poklicne orientacije, predstavitev poklicev srednjih šol, prijava za srednjo 

šolo, seznanitev s politiko štipendiranja, individualno svetovanje, predavanja za učence in starše. 

3.   Skrb za subvencionirano prehrano. Za možnost subvencioniranja prehrane daje natančna navodila Jasna Belas. 

4.   Skupinska in individualna pomoč pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike 

a/  učencem:  neposredno delo z učenci z učnimi težavami (vaje za levičarje, vaje MBP, učni treningi ...), 
predavanja za oddelčne skupnosti, osebno  in  skupinsko svetovanje (medsebojni odnosi, klima  ...), odkrivanje 
nadarjenih, interakcije in  socialne igre kot preventivni program, pomoč učencem s posebnimi potrebami; 

b/ staršem: sodelovanje, svetovanje in pomoč pri reševanju učnih, vzgojnih, osebnostnih težav otroka, predavanja in 

roditeljski sestanki, seznanjenje z možnostmi vsesplošne pomoči otroku; 

c/ učiteljem  in vodstvu  šole: individualno posvetovalno delo, dopolnjevanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
študijske konference in predavanja. 

5.      Sodelovanje  z        zunanjimi  institucijami: 

Zavod za šolstvo, Šola za ravnatelje, Izpitni center, CŠOD, Pedagoška fakulteta, Svetovalni center, Zdravstveni dom, 

patronažna služba in otroška bolnica, pedopsihiatrični dispanzer, Center za sluh in govor, osnovne in srednje šole, 

vzgojno-varstveni zavodi, Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje (oddelek za poklicno usmerjanje in 

štipendiranje otrok in mladine), Uprava za notranje zadeve, urad kriminalistične službe, policijska postaja Rače ... 

6. Povezovanje  šole  z      okoljem,  predvsem  z občino Rače – Fram. 

7. Razvojno-proučevalno  delo. 

 

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE 

 

Šolska knjižnica je namenjena podpori vzgojno-izobraževalnega procesa, potrebam učencev in delavcev šole. Knjižnica 

zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja različne vrste knjižničnega gradiva. Naloga ŠK je tudi, da z učenjem uporabe  

knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov ob upoštevanju ciljev posameznih predmetov pripomore k uresničevanju 



 
 
 
 
 

teh ciljev in doseganju vseh vrst pismenosti (bralna, informacijska, digitalna … ). 

Gradivo v knjižnici je urejeno po sistemu ureditve UDK in dostopno v prostem pristopu. Tako učenec ob koncu tretjega 

triletja postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov nasploh. Knjižnica je odprta za 

izposojo gradiva vsak dan pouka od 7.30 do 8. 15 ure in v glavnem odmoru. 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

V okviru  nalog naše ŠK v knjižnici potekajo tudi dejavnosti z učbeniškim skladom. Učenci si učbenike lahko sposodijo iz 

učbeniškega sklada. Ministrstvo za šolstvo in šport pokriva stroške sposojnine učbenikov. 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Oblike sodelovanja s starši so individualni programi strokovnih delavcev, pogovorne ure, roditeljski sestanki, svet staršev in 

druge oblike. Na šoli želimo, da bi bili starši o napredovanju svojih otrok pravočasno in sproti obveščeni. Prosimo, da redno 

obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. Starši lahko posegate tudi po »uslugah« elektronske redovalnice. 

Informacije so na razpolago pri v. d. ravnateljice, gospe Emi Maver. 

Razpored govorilnih ur in roditeljskih sestankov bo podan naknadno. Govorilne ure so praviloma vsak drugi torek v mesecu 

za VSE učence od 16.00–17.00. Informacij o otrokovem uspehu po telefonu ne posredujemo. Pisne informacije in navodila 

bomo staršem pošiljali sproti skozi vse šolsko leto – tudi po e-pošti. 

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur po predhodni najavi. 

 

 

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, PODALJŠANEGA BIVANJA, DODATNEGA IN 
DOPOLNILNEGA POUKA TER IZVAJANJE INDIVIDUALNE  IN SKUPINSKE  POMOČI UČENCEM 

 

Jutranje      varstvo je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. 

Varstvo vozačev se izvaja za učence od 6. do 9. r. v jutranjih urah in po pouku. 

Podaljšano       bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda (štirje oddelki). 

Dodatni   pouk (za zelo uspešne učence) je pri matematiki, slovenščini, angleščini in zgodovini. 

Dopolnilni  pouk (za manj uspešne učence) bo organiziran pri predmetih, kjer bo pomoč potrebna. O potrebi presodi 

učitelj predmeta.  

Individualna  pomoč učencem bo organizirana, ko bo potrebno. Izvajajo jo učitelji in šolska svetovalna služba. 

Skupinska  pomoč učencem je organizirana v sklopu oddelka. 



 
 
 
 
 

 

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 

Malico in kosilo je potrebno pravočasno odjaviti, če otroka ne bo v šoli. Natančna navodila bodo podana na spletni strani 

šole in na roditeljskih sestankih. 

MALICE 

Učenci malicajo v jedilnici, in sicer:  učenci od 1..do 4. razreda malicajo v jedilnici od 9.05 do 9.25,  

za učence od 5. do 9. razreda  je malica v jedilnici od 9.55 do 10.15. 
Urna razporeditev v novem šolskem  letu 

5. – 9. r 
 

URA ZAČETEK KONEC 
PREDURA* 7.30 8.15 

ODMOR 8.15 8.20 
1. URA 8.20 9.05 
ODMOR 9.05 9.10 
2. URA 9.10 9.55 
ODMOR 
MALICA 

9.55 10.15 

3. URA 10.15 11.00 
ODMOR SADJE 11.00 11.10 

4. URA 11.10 11.55 
ODMOR 11.55 12.00 
5. URA 12.00 12.45 
ODMOR 12.45 12.50 
6. URA 12.50 13.35 
ODMOR 
KOSILO 

13.35 13.55 

7. URA 13.55 14.40 
 
 
1. - 4. r 
 

URA ZAČETEK KONEC 
PREDURA 7.30 8.15 
ODMOR 8.15 8.20 

1. URA 8.20 9.05 
ODMOR 
MALICA 

9.05 9.25 

2. URA 9.25 10.10 
ODMOR 10.10 10.15 

3. URA 10.15 11.00 
ODMOR 
SADJE 

11.00 11.10 

4. URA 11.10 11.55 
ODMOR 11.55 12.00 
5. URA 12.00 12.45 
ODMOR 12.45 12.50 
6. URA 12.50 13.35 
ODMOR 
KOSILO 

13.35 13.55 

   

 



 
 
 
 
 

KOSILA 

Učenci, ki so vključeni v PB, gredo h kosilu v spremstvu učitelja PB. 

Abonenti od 1. do 5. razreda, ki niso v PB, gredo h kosilu z učiteljem spremljevalcem. Čas kosila je od 12.00 do 13.55. 

 

AKTIVNOSTI IN UKREPI  ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV 

 

GARBEROBA 

Prostor za obleko in čevlje je v šolskih garderobah. Učitelj, ki dežura zjutraj in v dolgem odmoru, nadzira tudi garderobo. Po 

končanem pouku (enako velja za interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, pevski zbor in podobno) učitelj poskrbi, da učenci 

zapustijo šolo.  

DEŽURSTVO 

Učitelji dežurajo pred poukom, v dolgih odmorih in v jedilnici v času prehranjevanja. Učitelji od 1. do 9. razreda 

malicajo z učenci.  

RAZNO 

Po svojih obveznostih gredo učenci domov.  

DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA 

Skupnost učencev šole, nadarjeni učenci, šolski parlament, zdravniški pregled, poklicna orientacija, proslave, prireditve, 

tekmovanja, raziskovalne naloge, pouk plavanja (1. in 2. razred), kolesarjenje (5. razred), kulturni, naravoslovni, športni 

dnevi, tehniški dnevi. 

Za dejavnosti učencev šole, ki jih izvajajo društva, klubi … (športne dejavnosti, g lasbena dejavno st,  tečaji tujega 

jezika ipd.), šola oddaja v najem prostore, vendar za varnost in kakovost pri delu in v zvezi z njim ne odgovarja. 

V šoli deluje zobna preventiva za učence šole. 

 

ŠOLA V NARAVI 

Ta program izvaja šola skupaj z drugimi institucijami v naravnem okolju za učence 3.,  6., 7.   in 8. razreda.  

 

 POGOVOR S STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE 

Vsak drugi delovni torek v mesecu je v času pouka od 16. do 17. ure skupna pogovorna ura, na kateri so prisotni vsi 

strokovni delavci šole.  

 

HIŠNI RED 

Hišni red je izobešen v matičnih učilnicah, po eden pa na hodniku predmetne in razredne stopnje. Vsi uporabniki šolskih 

prostorov in zunanjih površin so se dolžni ravnati po hišnem redu šole. 



 
 
 
 
 

ŠOLSKE POČITNICE 

Jesenske - 26. 10. – 30. 10. 2015 - počitnice  
- 31. 10. 2015 – DAN REFORMACIJE (praznik) 
- 1. 11. 2015 – DAN SPOMINA NA MRTVE (praznik) 

Novoletne - 25. 12. 2015 – BOŽIČ (praznik) 
- 26. 12. 2015 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI (praznik) 

28. – 31. 12. 2015 – novoletne počitnice 
- 1. 1. 2016 – NOVO LETO (praznik) 

Zimske -  22. – 26. 2. 2016 – zimske počitnice 
- 28.3.2016 – VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Prvomajske - 27. 4. 2016 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
- 28. 4. – 29. 4. 2016 – PRVOMAJSKE  počitnice 
- 1. 5. – 2. 5. 2016 – PRAZNIK DELA 

 

 

PROSTOVOLJSTVO 

»Nobeno dobro delo, naj bo še tako drobceno, nikoli ne gre v nič.« (Ezop.) 

Če načrtuješ za eno leto, posadi nekaj semen. Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. Če načrtuješ za sto let, izobrazi ljudi. Če 
si sejal enkrat, boš žel enkrat. Če posadiš drevo, boš žel desetkrat. Če izobraziš ljudi, boš žel stokrat. Če daš možu ribo, bo tisti 
dan jedel. Če ga naučiš loviti, bo imel hrane za vse življenje. (Lao Zi, 600 pr. n. š.) 

 

Prostovoljstvo prinaša veselje, dobro voljo, pa tudi občutek lastne vrednosti. Prostovoljstvo je nekaj, na kar je lahko vsak 
posameznik ponosen. Vsakdo lahko postane prostovoljec in prispeva kanček svojega dragocenega časa za dobro drugega.  

Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju preživljamo večino svojega časa, smo se odločili del svoje organizirane dejavnosti 
posvetiti prostovoljnemu delovanju naše šolske skupnosti. Ker verjamemo, da je v slogi moč, smo združili moči in nastali so 
naslednji prostovoljski programi: 

1. ZBIRAM, ZBIRAŠ, ZBIRAMO… Ta program združuje predvsem zbiranje zamaškov, kartuš, baterij za humanitarne in 
ekološke namene. Po potrebi lahko aktiviramo tudi večje zbirateljske akcije pomoči. 

 

2. USTVARJAMO: program poteka v obliki rednih mesečnih ustvarjalnih delavnic, kjer se prepletajo niti druženja, 
(kre)akcije in soustvarjanja skupnosti, ki ji je mar tudi za soljudi. Vsaka akcija ima za svoj namen prispevati k 
takšnim pogojem, ki omogočajo rast vsakega posameznika in celotne skupnosti. 

 

3. OTROK OTROKU: program je zasnovan na temeljih vrstniškega socialnega učenja, ki omogoča sooblikovanje 
procesa in vsebine programa. Otroci, ki se vključujejo v ta program, del svojega časa namenijo mlajšim otrokom, 
skupnemu druženju, kreativnemu preživljanju prostega časa in učni pomoči. 

 

4. DOBRI SOSEDI: ker verjamemo, da sami ne (z)moremo doseči vseh ciljev, ki jih želimo, in ker verjamemo, da je v 
povezovanju in sodelovanju ključ, smo v svoje delovanje vključili tudi sodelovanje z lokalnimi organizacijami (Rdeči 
križ, Karitas).   

5. Zavedamo se, da je vsak izmed nas pomemben košček mozaika naše skupne vizije skupnosti, ki temelji na 
soustvarjanju, sooblikovanju in soodgovornosti vseh nas. Hvala, ker vam ni vseeno. 



 
 
 
 
 

6. V tem šolskem letu bomo v sklopu programa Prostovoljstvo uvedli novo obliko sodelovanja v našem okolju – 
prostovoljstvo upokojenih pedagoških delavcev. K sodelovanju smo do sedaj privabili upokojene sodelavce, ki 
bodo svoje izkušnje, znanje in kompetence širili tudi med našimi učenci. Vključevali se bodo v različne projekte, 
programe in oblike dela z učenci. Za sodelovanje smo se odločili predvsem zato, ker verjamemo, da bomo skupaj 
močnejši in uspešnejši. 
 

 

FRAMČEK  

Svet šolske skupnosti izdaja mesečna obvestila in poročila o dejavnosti šole. Z mesečnikom FRAMČEK šola obvešča starše 

tudi o spremembah in dopolnitvah ter realizaciji te Publikacije. 

 

Šolski prevozi 2015/16 

Prevoznik Tajhman turizem d.o.o. 

1.  

vožnja v šolo 

6:30 Fram (Elektro Maribor) – Rače (gostilna Kostanj), mimo podhoda - 

Ješenca – Požeg – Morje (avtobusna postaja) – Morje (Brezovec-proti 

Stari gori) – Morje (dom krajanov) – Morje (Morska c.) – Fram (vrtec) – 

6:50 OŠ Fram  

2.  

vožnja v šolo       

7:05 Frajhajm 16-20 – Planica – Kopivnik – Fram (Pohorska c.) – 7:30 

OŠ Fram 

1. vožnja iz 

šole  

13:10 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom 

krajanov) – Morje (Brezovec-proti Stari gori) – Morje (avtobusna 

postaja) – Požeg – Ješenca – podhod - Rače (gostilna Kostanj) - 13:30 

Fram (Elektro Maribor)  

2. vožnja iz 

šole 

14:00 OŠ Fram - Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom 

krajanov) – Morje (Brezovec-proti Stari gori) – Morje (avtobusna 

postaja) – Zg. Polskava (pošta) -  Požeg – Ješenca – podhod - Rače 

(gostilna Kostanj) - 14:40 Fram (Elektro Maribor) 

3. vožnja iz 

šole 

14:45 OŠ Fram – Fram (Pohorska c.) – Kopivnik - Planica – 15:05 

Frajhajm 16-20 

4. vožnja iz 

šole 

15:30 OŠ Fram - Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom krajanov) – 

Morje (Brezovec-proti Stari gori) – Morje (avtobusna postaja) – Zg. 

Polskava (pošta)  – Požeg – Ješenca – podhod – Rače (gostilna Kostanj) – 

16:10 Fram (Elektro Maribor) 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

             

 

  

 

  

 

Šolski minibus, voznik Zvonko Purgaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prevoz Smer - čas odhoda 

V šolo 

1. prevoz Loka  Fram – 6.40,  Planica -  6.55,  Loka – 7.00,  Lokmirce – 7.10, Fram – 7. 20 

2. prevoz Ranče  Fram – 7.25,  Ranče – 7.30,  Fram – 7.40 

3. prevoz 

Bukovec 

Fram - 7.40, Bukovec - od 7.45 do 7.50, Fram - 8.10 

Iz šole 

1. prevoz Ranče Fram – 13.55, Ranče – 14.05,   Fram -14.20  

2. prevoz 

Bukovec 

Fram - 14.25,  Bukovec – 14.35,  Fram – 14.50 

3. prevoz Loka Fram – 14.55,  Lokmirce, Loka in Planica 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je 

življenje. 

John Dewey 

 


