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NAČRTOVANJE DELA ŠOLE 

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega 

in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev 

interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in 

drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg 

dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, 

strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, 

ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma 

svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev 

programa osnovne šole. Tudi v letošnjem šolskem letu je MIZŠ predvidelo 4 modele šolanja, 

začeli smo z modelom B. Za razliko od prejšnjega šolskega leta  v tem MIZŠ stoji na stališču 

da praviloma šol ne bi zapirali, kar nam omogoča delna precepitev prebivalstva in večjega dela 

zaposlenih v VIZ. 

v letošnjem šolskem letu kroji načrtovanje tudi prostorska stiska in gradnja prizidka k šoli. 

Prizidek bo sicer rešil prostorsko stisko, do izgradnje pa bo motena uporaba telovadnice, en 4. 

razred pa bomo morali imeti v srednji telovadnici. Do izgradnje prizidka ne bomo mogli 

oddajati telovadnic zunanjim uporabnikom. 
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KOMU JE NAMENJENO? 
 

         RAVNATELJU     STARŠEM 

      za uresničevanje     za uresničevanje 

        ciljev in možnosti šole,     potreb in pričakovanj, 

        za srednjeročno načrtovanje:    da dobijo osnovne podatke: 

            kratkoročno planiranje dela šole,    o šoli, 

        postopno uresničevanje poslanstva,    o dejavnostih, 

upravljanje šole, delo s skupinami,    šolskem koledarju, 

                  oblikovanje delovnih skupin,    roditeljskih sestankih, 

        uresničevanje nalog        govorilnih urah, predavanjih, 

 razvoj posameznika.    Šoli za starše. 

 

UČITELJEM     UČENCEM 

                                  za uresničevanje:    za uresničevanje 

                           potreb in pričakovanj,    potreb in pričakovanj, 

                ciljev predmetnega področja,    možnost napredovanja glede 

           poslanstva in vizije ter projektov,     na sposobnosti, 

       načrtovanje osebne in     graditi samospoštovanje in 

       strokovne rasti.       pozitiven odnos do sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVODNI DEL  

Vizija 
  

Z medsebojnim spoštovanjem želimo ustvariti vzdušje, kjer bo 

učenje postalo ustvarjalen proces. 

 
Naše poslanstvo 

 

- Pedagoški kolektiv bo stremel po nenehnem izobraževanju in  izpopolnjevanju kvalitete 

vzgojno-izobraževalnega dela. 

- Naša osnovna naloga bo skrb za razvoj otrok, z upoštevanjem individualnih razlik. 

- Učencem bomo omogočali spoznati sebe in vzljubiti se. 

- Otrokom bomo pomagali pri iskanju odgovorov na temeljna življenjska vprašanja. 

- Učence bomo spodbujali k samostojnosti, odgovornosti in samokontroli.  

- Učili jih bomo učiti se. 

- Učence bomo usmerjali k pozitivnemu mišljenju in vrednotam. 

- Prizadevali si bomo za uspešnost vsakega posameznika. 
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- Trudili se bomo za kvalitetno znanje, spodbujali radovednost, ustvarjalnost in notranjo 

motivacijo učencev. 

- Prizadevali si bomo za spodbudno, varno in prijazno vzdušje na šoli. 

- Trudili se bomo za prijazne, odprte, prijateljske odnose z učenci in starši, ki bodo temeljili 

na medsebojnem zaupanju in spoštovanju. 

- Poudarjali bomo vrednote maternega jezika, našega izročila in kulture ter razvijali strpnost 

do drugih narodov. 

- Skrbeli bomo za zdrav način življenja otrok (prehrana, šport, sproščanje). 

- Učence bomo ekološko osveščali in jih vzgajali v skrbi za ohranjanje narave in trajnostni 

razvoj. 

- Šola se bo povezovala s krajem in razvijala različne oblike sodelovanja. 

 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli) so:  

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega 

okolja, prihodnjih generacij;  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti;  

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;  

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in 

madžarskem jeziku;  

- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja;  

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del 

ter za izražanje na različnih umetniških področjih;  

- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca. 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
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I. USMERITEV DELA 

 

Osnovna šola Simona Jenka opravlja vzgojno-izobraževalno delo po letnem delovnem načrtu, 

ki je osnovni dokument, s katerim načrtujemo vsebino in obseg vzgojno-izobraževalnega dela. 

Skrbeli bomo za uresničitev zastavljenih načrtov. Strokovno se bomo izpopolnjevali ter se 

trudili zadovoljiti potrebe in pričakovanja učencev, učiteljev, staršev ter širše družbene 

skupnosti. Na kaj vse moramo misliti? 

 

       KAKOVOST  

   Vzgojno-izobraževalnega dela,  

             IZVAJANJE     

   ILDN                učbeniki, DZ 

 

 

    IZOBRAŽEVANJE                    PROGRAM DELA           PROSTORSKI 

         delavcev šole                2021/2022                 POGOJI  

                 kabinetni pouk                  

          

                UČILA            RAZŠIRJENI 

-  učni pripomočki                           PROGRAM 

 -  računalniško     - neobvezni izbirni predmeti               

   opismenjevanje  MATERIALNI           -  ŠVN, tabori, projekti 

    POGOJI  -  varstvo vozačev 

- financiranje  -  jutranje varstvo 

- normativi  -  podaljšano bivanje 

- standardi  - izbirni predmeti 

                                                                       

Spremljamo razvoj šole v svetu in skrbimo za izboljšanje kvalitete dela. Trudimo se za dobre 

medsebojne odnose med učenci in učitelji ter starši.   

 Na študijskih srečanjih  dobivamo navodila, kako pri posameznih razredih uvesti nove 

učne načrte in metode dela.  V skladu z novimi metodami dela bomo še več pozornosti 

posvetili medpredmetnemu povezovanju in delu z učenci s posebnimi potrebami. Učence bomo 

spodbujali, da bodo skrbeli za svoj individualen razvoj ter jih navajali na samostojnost in 

odgovoren odnos do dela in dosežkov ter uspeha oz. rezultatov, ki jih dosegajo. To je v 

sedanjem času še bolj pomembno, saj nas tudi v tem šolskem letu najbrž čakajo obdobja dela 

na daljavo, vsaj za posamezne razrede. Skrbeli bomo tudi za razvoj strokovne kariere učiteljev. 

Usposobljenost učiteljev in ostalih delavcev je osnovni pogoj za kvalitetno delo. Skrbeli 

bomo, da bomo prisotni na strokovnih srečanjih, študijskih srečanjih in seminarjih. Naredili 

bomo načrt izobraževanja. Posvetili se bomo oblikam in načinom dela na daljavo. Nova znanja 

ali spoznanja, ki jih bomo pridobili na strokovnih srečanjih, bomo posredovali svojim 

sodelavcem.  

Na šoli bomo skrbeli za nabavo novih učnih pripomočkov, ki omogočajo večjo 

nazornost pouka in večjo aktivnost učencev pri odkrivanju neznanega ali utrjevanju poznanega. 

K sodelovanju pri nabavi sredstev za sklad staršev vsako leto povabimo starše. Upravni odbor 

se bo odločil, za kaj jih bo namenil, ko bo izbiral med predlogi učiteljev. V  letošnjem šolskem 

letu predlagamo za prioriteto dokončno ureditev šolske kolesarnice (osnova je sicer predvidena 

v okviru izgradnje prizidka).  

Učitelji bodo naredili svoje individualne letne delovne načrte, kjer bodo kolikor se da 

natančno opredeljene   delovne naloge iz vseh treh stebrov. 
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PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 

1. Skrbeli bomo za uresničitev vizije in poslanstva, ki smo ju zapisali in sta nam vodilo pri 

našem delu. 

2. Izpopolnjevali se bomo za delo na daljavo, razvijali sodobne metode in oblike dela ter težili 

za procesnim poučevanjem na ravneh, kjer bo to možno.  

3. Še naprej bomo nabavljali nove učbenike preko učbeniškega sklada in literaturo za 

posodabljanje pouka. 

4. Starše bomo skušali še bolj pritegniti k sodelovanju pri dejavnostih izven pouka ter pri 

skupnih akcijah. Pritegnili jih bomo k evalvaciji vzgojnega načrta. Organizirali bomo 

sestanke, druženje s starši, za kar imamo sicer dobre pogoje, jih bo pa letos krojil virus 

SARS-CoV-2. 

5. Starše bomo povabili, da še naprej prispevajo v šolski sklad. Iskali bomo tudi donatorje in 

sponzorje za izpeljavo posameznih nalog (npr.  branje z živalmi – pes, mačka). 

6. Skrbeli bomo za uresničevanje zastavljenih nalog, preverjali svoje delo in vnašali 

spremembe, kjer bo potrebno. 

7. Evalvirali  bomo vzgojni načrt, spoznanja bomo uporabili v novem šolskem letu. 

8. Dali bomo pobudo za ureditev šolskih poti. 

 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

 

V letošnjem šolskem letu bom učitelje spodbujal predvsem k izobraževanju na področju 

opolnomočenja za delo na daljavo (MS Teams), novih učnih tehnologij (i-table), k sodelovanju 

pri delu šole za ravnatelje (sodelovanje s svojimi prispevki na posvetih), in ostalih srečanjih, 

izobraževanje v zvezi z delom z učenci s posebnimi potrebami in v različnih projektih. Čedalje 

več je posvetov, na katerih lahko učitelji pridobijo nova znanja. Učitelje bom spodbujal k 

aktivni udeležbi na takih posvetih. Preko območnih aktivov se bodo še naprej seznanjali z 

novostmi, ki jih prinaša uvedba novih učnih načrtov. V šoli se bodo povezovali v aktiv 

predmetne in razredne stopnje, aktiv podaljšanega bivanja in aktiv učiteljic DSP in IUP in 

ugotovili, katere vsebine bodo imele prednost pred drugimi in kako bodo čim bolje opravili 

svoje naloge. Učitelji se bodo udeleževali izobraževanja na svojih aktivih, pedagoških 

delavnicah, brezplačnih on-line seminarjih, seminarjih, študijskih skupinah, tematskih 

konferencah in lastni vključitvi v programe izven šole. Spremljali bodo strokovno literaturo, 

posebej za svoje strokovno področje in znanja prenašali sodelavcem. Dogovorili se bomo za 

medsebojne hospitacije in si izmenjali izkušnje. 

Ponujene možnosti (poleg tistih, ki so ponujeni v KATIS-u na portalu MIZŠ) za 

udeležbo na mednarodnih konferencah ali izobraževanjih so naslednje: 

 

 14. 10. 2021 − VII. mednarodna strokovna/znanstvena konferenco o izobraževanju 

talentov z naslovom Izobraževanje talentov − spodbudno učno okolje za nadarjene 

učenke in učence 

 18. 11. 2021 − VII. mednarodna strokovna konferenca o didaktiki in metodiki z 

naslovom Spodbudno učno okolje 

 

Izvedba konferenc 

Načeloma bomo v letu 2021 sledili načelu, da bomo konference organizirali v živo. V kolikor 

epidemiološka situacija ne bo dopuščala, bomo konference izvedli on-line preko platforme: 

www.livestorm.co V maju 2020 smo že izvedli dve konferenci preko spletne platforme, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že opravilo poizvedbo glede konferenc in 

ovrednotilo konferenco kot verodostojno in s tem tudi izdana potrdila.  

http://www.livestorm.co/
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Načrt izobraževanja 2021/22 

 

Skupna izobraževanja 

 

VSEBINA, izvajalec OBSEG ČAS KRAJ 

Strokovna ekskurzija 8 h junij 2022  

Strokovna ekskurzija 8 h avgust 2022  

 

 

Individualna izobraževanja 

 

Priimek, ime VSEBINA OBSEG ČAS KRAJ 

Pepevnik Helena Študijsko srečanje − BIO 8 ur 20. 8. 2021 in 

22. 9. 2021 

na daljavo (MS 

Teams) 

Pepevnik Helena Študijsko srečanje − SLJ 8 ur 23. 8. 2021 in 

15. 9. 2021 

na daljavo (MS 

Teams) 

 

Pepevnik Helena Strokovni seminar za pripravo 

mladih na tekmovanje o sladkorni 

bolezni 

8 ur 18. 9. 2021 na daljavo 

Pepevnik Helena Začetno usposabljanje za poučevanje 

SLJ kot tuj jezik 

20 ur 1., 8. in 9. 10. 

2021 

FF Ljubljana 

(ali mogoče na 

daljavo) 

Anita Jakše Supervizija 40 ur Mesečno 

2.9.2021-

24.6.2022 

Medvode 

    Mojca Zore         Študijsko srečanje − MAT 

 

4 ure 24. 8. 2021 na daljavo 

(MS Teams) 

    Mojca Zore         Študijsko srečanje − TIT 

 

4 ure 27. 8. 2021 na daljavo 

(MS Teams) 

Mojca Zore         TINKERCAD delavnica 8 ur 25., 26. 8. 

2021 

na daljavo 

(Zoom) 

Erna Krušnik Lili in Bine 1 – GUM v 1. r. 2 uri 27. 8. 2021 na daljavo 

Urška Podgoršek Lili in Bine 1 – GUM v 1. r. 

 

2 uri 27. 8. 2021 na daljavo 

 

Nataša Majetič Lili in Bine 1 – GUM v 1. r. 

 

2 uri 27. 8. 2021 na daljavo 
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Anita Jakše Študijsko srečanje zgodovine in 

geografije − poslušanje posnetka 

4 ure 30. 8. 2021 na daljavo 

Jasna Maček Preklopi na slovenščino - učno e-

okolje “slovenščina na dlani” 

(Univerza v Mariboru) 

18 ur 4. 2.− 26. 3. 

2022 

 

Jasna Maček Nadarjeni učenci pri pouku 

slovenščine v osnovni in srednji šoli 

(Univerza v Ljubljani, FF) 

8 ur   

Jasna Maček Preverjanje (jezikovnega) znanja 

skozi jezikovna opravila 

8 ur 18. 3. 2022  

Urška Podgoršek Srečanje mentorjev Otroškega 

parlamenta 

6 ur 14. 9. 2021 Palača Smelt 

Ljubljana 

Gregor Seme Mladinske delavnice 96 ur 8.−14. 10. 

2021 

Ptuj 

Gregor Seme Mladinske delavnice 96 ur 22.−28. 10. 

2021 

Ljubljana 

Mateja Jeraj Glasbene delavnice – Novi prijatelji 

3 

 

1 ura 15. 9. 2021 Preko spleta 

 

Mateja Jeraj Glasbene delavnice – Novi prijatelji 

3 

 

1 ura 10. 11. 2021 Preko spleta 

 

Mateja Jeraj Glasbene delavnice – Novi prijatelji 

3 

 

1 ura 12. 2. 2022 Preko spleta 

 

Mateja Jeraj Glasbene delavnice – Novi prijatelji 

3 

 

1 ura 9. 3. 2022 Preko spleta 

 

Janja Jošt Rapić Damjana Šmid: Obvladovanje stresa 

in skrb zase 

8 ur 1 . 10.−2. 10. 

2021 

Strunjan 

Janja Jošt Rapić Semena Sprememb 8 ur 24. 9. 2021 na daljavo 

Janja Jošt Rapić Unicef: Krepitev kompetenc za 

prepoznavanje ogroženih otrok in 

delo z njimi 

8 ur 14. 4.−17. 6. 

2022 

Ljubljana 
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Andreja Kerč Študijsko srečanje zgodovine 4 ure 30. 8. 2021 na daljavo 

Špela Križaj Semena sprememb 8 ur 1. 10. 2021 Ljubljana 

Tina Trobec Semena sprememb 8 ur 1. 10. 2021 Ljubljana 

Tina Trobec Učenje naravoslovja je lahko 

zabavno 

24 ur 15. 4.−31. 5. 

2022 

Idrija 

Alenka Štefančič Študijsko srečanje − TJA 8 ur 20. 8. in sept. 

2021 

na daljavo (MS 

Teams) 

Alenka Štefančič Strokovni seminar za pripravo 

mladih na tekmovanje iz angleščine 

za 9. razred 

8 ur 21. 9. 2021 na daljavo 

(Zoom) 

Alenka 

Štefančič 

KATIS: Komunikacija s starši (FF 

ULJ) 

8 ur 8. 1. 2022 na daljavo 

Alenka 

Štefančič 

KATIS: Uspešno delo z vedenjsko 

težavnimi učenci (Mladinski dom 

Jarše) 

24 ur 4.−6. 3. 2022 na daljavo 

Alenka Štefančič Kulturni bazar (CD) 8 ur marec  

2022 

Cankarjev dom 

Tjaša Čebašek 

Mateja Ribič 

Seznanitev s projektom Jaz sem 1,5 14. 9. 2021 na daljavo 

Mateja Jeraj Semena sprememb 8 ur 24. 9. 2021 Ljubljana 

Mateja Jeraj Zdrava šola   Ljubljana  

Petra Arnež Semena sprememb 8 ur 24. 9. 2021 na daljavo 

Alenka Kuhar  Študijsko srečanje − FIZ  8 ur  20. 8.−16. 9. 

2021  

na daljavo  

(MST)  

Alenka Kuhar   Študijsko srečanje − MAT   8 ur  27. 8.−15. 9. 

2021  

na daljavo  

(MST)  

Maja Kegl   Semena sprememb   8 ur  24.9. 2021  na daljavo  
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II. PROJEKTI 

 

PRIIMEK IN IME termin, 

učenci 

Naslov projekta Kratek opis vsebine 

Mateja Jeraj, 

Janja Jošt 

Rapić, Maja Kegl, 

Špela Križaj 

Mateja Ribič 

 

 

 

 

3.−5. r. UMETNOST 

UČENJA 

Učenje z 

gledališkimi pristopi 

(triletni mednarodni 

EU projekt JOIN IN 

& make a change)  

Uporaba gledaliških pristopov za spodbujanje 

vključujočega in sodelovalnega učenja vseh 

učencev. 

Namen projekta »JOIN IN & make a change« je 

izboljšanje kvalitete inkluzivnega izobraževanja, 

promoviranje vključujočega učenja ter 

oblikovanje varnega šolskega prostora za vse 

učence. V njem naj se vsi učenci, ne glede na 

njihove raznolikosti dobro počutijo, uspešno 

učijo in razvijajo vse svoje potenciale. To 

nameravamo doseči predvsem z izobraževanjem 

učiteljev ter povezovanjem vseh deležnikov na 

področju izobraževanja. 

Cilj projekta je razvijanje, raziskovanje, 

implementiranje in širjenje uporabe gledaliških 

pristopov, kot učinkovitega učnega orodja za 

spodbujanje vključujočega in sodelovalnega 

učenja vseh učencev, spoštovanje raznolikosti, 

spodbujanje aktivne vključenosti v skupinsko 

delo in vzpostavljanje pozitivne klime v razredu. 

 

 

Aleš Borčnik 

Matjaž Ovsenek 

6.−9. R. Passport to Health, 

Erasmus project 

Glavni cilj projekta je, da se v dejavnosti za zdrav 

način življenja vključijo učenci s posebnimi 
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Anja Zorman 

Gregor Seme 

Tina Trobec 

Jana Brelih Humar 

 

Poland, Germany, 

Greece, Romania, 

Slovenia and Spain 

potrebami, učenci z odločbami in učenci s 

prekomerno telesno težo. V projekt smo se 

vključili, da pokažemo partnerskim državam, da 

je ta segment izobraževanja tudi pri nas mogoče 

uresničiti. 

Anita Jakše in 

učitelji PS 

6.−9. r. Urejeni šolski 

prostori − skrb za 

matične učilnice 

Glavni cilj projekta je skupna skrb za urejene 

šolske prostore. Zavedanje o pomenu čistega, 

urejenega in prezračenega prostora za nemoten 

potek pouka. 

Ana Brelih 

Maja Kegl 

Tjaša Čebašek 

Mateja Ribič 

Matjaž Ovsenek 

4. in 5. 

r. 

Spletne brihte  

Alenka Štefančič in 

učitelji PS 

6.−9. r. Spodbujamo 

pozitivno vedenje 

Glavni cilj projekta je spodbujanje pozitivnega 

vedenja pri učencih, kar ugodno vpliva na 

razredno klimo, potek pouka in učni uspeh. 

Matjaž Ovsenek in 

razredniki 

6.−9. r. Spletne brihte  

Tjaša Čebašek 

Mateja Ribič 

 

5. a in 

5. b 

Dobro sem! Projekt je namenjen ozaveščanju in 

izobraževanju posameznikov iz ranljivih skupin, 

s ciljem, da lažje vplivajo na svoje duševno 

zdravje in dobro počutje, ga krepijo in varujejo. 

Program zajema 10 brezplačnih delavnic. 

Zveza prijateljev mladine Lj. Moste-Polje 

Tjaša Čebašek 

Mateja Ribič 

 

 

5. a in 

5. b 

Policist Leon svetuje Pri urah RU obravnavamo aktualne teme: 

vandalizem, različne oblike nasilja, prepovedane 

droge, uporaba pirotehnike, promet ... 

Nataša Majetič 1. a in 

1. b 

DEKD: Dober tek! S temo Dober tek! se pridružujemo aktivnostim 

ob imenovanju Slovenije za nosilko naziva 

Evropska gastronomska regija 2021. Slovenija si 

bo z nazivom prizadevala doseči boljšo kakovost 

življenja v naši regiji, in sicer s poudarjanjem 

edinstvene kulinarične kulture, izobraževanji za 

bolj zdravo in sonaravno življenje ter 

spodbujanjem inovativnosti v gastronomiji. 

Janja Jošt Rapič 1.−5. r. Naša mala 

knjižnica 

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen 

promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in 

ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa 
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nujno v drugih evropskih državah. Projekt pod 

okriljem KUD Sodobnost International želi 

vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi 

zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč 

lastnega izražanja.  

Janja Jošt Rapić 1.−9. r. Knjižna veriga Projekt za spodbujanje branja 

Janja Jošt Rapić 1.−9. r. Unicef: Kako se 

počutiš? 

Izvajanje delavnic na osnovi mesečnih pisem s 

predlaganimi dejavnostmi za 1., 2., in 3. triado. 

Andreja Kerč 1.−9. r. MEDVOŠKA 

KNJIŽNA 

TRANSFERZALA 

V sodelovanju s Knjižnico Medvode spodbujamo 

družinsko branje in spoznavamo domači kraj in 

kraje v občini Medvode. 

Andreja Kerč 7. r. Rastem s knjigo Javna agencija za knjigo Slovenije nagradi 

sedmošolce z brezplačno 

knjigo slovenskega avtorja, obiščemo splošno 

Knjižnico Medvode, preberemo več knjig 

izbranega avtorja in s tem spodbujamo branje 

med najstniki s primerno literaturo. 

Mateja Jeraj 1.−9. r. ZDRAVA ŠOLA Tudi letošnje šolsko leto bo šola vključena v 

projekt ZDRAVA ŠOLA. To je mednarodni 

projekt, ki poteka v okviru NIJZ. Slovenska 

mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi 

z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja 

preizkušene programe za promocijo zdravja na 

telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem 

področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Rdeča nit je tudi v letošnjem letu aktualna 

tematika z naslovom Čas za zdravje, je čas za nas 

(aktualna pa je še vedno tudi tema preteklega 

leta: Vzgoja in izobraževanje v realnem in 

digitalnem svetu). Nadaljevale pa se bodo tudi 

naloge s področja spodbujanja duševnega 

zdravja, zdrave prehrane in več gibanja v šoli.  

Stanka Grah  5.a in 5. 

b razred

  

VARNO NA 

KOLESU  

Projekt je sestavljen iz dveh delov. ČELADA JE 

KUL in KOLO IN TRAJNOSTNA 

MOBILNOST.  

Jasna Maček  

  

8. in 9. 

razred  

Spodbujamo 

bralno pismenost  

V letošnjem letu bodo učenci pri urah 

slovenščine brali 5 do 10 minut. Cilj projekta je 

spodbuditi učence k poseganju po knjigah in 

razvijati bralno pismenost.  
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III.     POGOJI DELA 

1. ORGANIZACIJA ŠOLE 

Izhajamo iz zakonskih in organizacijskih usmeritev, ki jih predpisuje Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli ter ostala zakonodaja 

na tem področju. Izvajamo tudi obvezni in razširjeni program.  

 

2. PROSTORSKI POGOJI 

Prostorski pogoji na šoli so vse slabši, kar posledično pomeni, da se: 

- na predmetni stopnji odvija pouk v učilnicah, ki niso vedno namenjene v njih 

izvajanemu pouku, 

- na razredni stopnji – učenci so v  pogojno ustreznih razredih. 

Izgradnja prizidka je predvidena do začetka koledarskega leta, tako da od tega trenutka 

pričakujemo znatno izboljšanje pogojev. 

Sicer pa so projekcije za naprej opisane v spodnji tabeli: 

 

 

  Leto rojstva, 

Leto vpisa v šolo 
  Skupaj 

Stalno prijavljeni Začasno prijavljeni 

  Dečki   Deklice   Dečki   Deklice 

2020, 2026 28 15 11 1 1 

2019, 2025 33 20 11 1 1 

2018, 2024 28 11 14 2 1 

2017, 2023 30 15 14 0 1 

2016, 2022 29 13 15 1 0 

 

3. MATERIALNI POGOJI 

Kakor se da videti, smo zaenkrat prišli do večletnega maksimuma števila razredov (ne pa tudi 

učencev). To bo (do izgradnje prizidka) pomenilo izrabo prav vseh, tudi le delno primernih 

prostorov za poučevanje, premestitev višjih razredov razredne stopnje k razredom predmetne 

stopnje in s tem siromašenje poučevanja na predmetni stopnji ali pa nepopularen izmenski 

pouk. Prostorski pogoji na šoli trenutno sicer načelno ustrezajo izvajanju programa devetletke. 

V pritličju imamo učilnice za  predmetni pouk in 5. razred. V medprostoru ob stopnišču imamo 

manjšo učilnico letos namenjeno pouku v četrtem razredu. V mansardi imamo prostorno 

knjižnico s čitalnico in kabinetom za knjižničarko ter multimedijsko učilnico s kabinetom. 

Multimedijsko učilnico smo že v lanskem letu temeljito preuredili in prilagodili za razredni 

pouk, saj bomo tam izvajali pouk v enem od petih razredov. 

V kleti imamo še dve  manjši učilnici, ki ju bomo zaradi prostorske stiske tudi  letos 

uporabili kot učilnico za GOS in ostale predmete ter učilnico za poučevanje v manjših učnih 

skupinah, ki jo bomo morali uporabljati za cele razrede. 

Podzemni hodnik povezuje šolo z veliko jedilnico, poleg nje je kuhinja, v kateri pripravljamo 

hrano za učence in učitelje. Ob kuhinji so še shrambe za živila in pisarna, kjer je prostor za 

vodenje evidenc v zvezi s kuhinjo (HACCP sistem, vodenje materialne porabe kuhinje prek 

računalnika, likalnica). V istem objektu so tudi telovadnica in manjši prostor za čistila. V 

mansardi so spremljajoči prostori za športno vzgojo: srednja telovadnica in kabinet za izvajanje 

izbirnega predmeta ples, korektivno gimnastiko za učence s slabo držo in delovni kotiček za 
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urejanje pedagoške dokumentacije. V mansardi je tudi kabinet za rekvizite in teoretično 

obravnavo vsebin športne vzgoje. Podzemni hodnik nas pripelje tudi v prostore zaklonišča.  

Za šolo imamo urejeno otroško igrišče, igrišči za nogomet, učilnico na prostem in 

igrišče za košarko. Poleg objekta, v katerem sta telovadnica in kuhinja, imamo tudi vrtno lopo 

za shranjevanje orodja.  

          Vse večje število malic in kosil zahteva za uporabo jedilnice posebno organizacijo. 

Naredili smo urnik tako, da imajo vsi učenci 1. triade kosilo (takrat se razdeli približno 

polovica vseh kosil) od 12.15  do 13.00 ure v spremstvu učiteljev v OPB.  Zaradi vse več 

učencev 2. in 3. triade na kosilu, smo pred leti  podaljšali čas kosila za 40 min (13.00–13.40). 

Od 13.30 naprej delimo kosila (v glavnem so to preostali deli kosil) učencem iz socialno 

šibkejših družin. 

 Z izgradnjo prizidka se bodo prostorski pogoji znatno izboljšali: 

- dobili bomo tri nove učilnice za razredni ali predmetni pouk 

- povečala se bo jedilnica, 

- dobili bomo nove garderobe za uporabnike telovadnice, 

- dobili bomo tri nove kabinete, najmanj en bo namenjen specialni pedagoginji.  

 

Posledično se bodo sprostile tri učilnice v obstoječem objektu, tako da bo tudi tam prišlo do 

nove, bolj ustrezne, preureditve prostorov. 
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4. KADROVSKA ZASEDBA (september 2021) 

Delovna mesta:  Zaposleni 

Ravnatelj 1 Marko Valenčič 

Pomočnica ravnatelja 2 Marija Borčnik,  

Svetovalni delavec 3 Gregor Seme 

Knjižničarka 4 Andreja Kerč 

Učiteljica DSP in IUP 5 Jana Brelih Humar 

Računovodkinja 6 Tadeja Vrtnik 

Poslovna sekretarka 7 Emira Rekić 

Hišnik 8 Igor Novak 

Kuharja 9 Nataša Bergant 

 10 Luka Kotnik 

Pomočnica kuharja 11 Marjeta Kržič 

Snažilke 12 Darinka Kosec 

 13 Nevenka Djurić 

 14 Saša Hudež 

 15 Mirjana Arambašić 

Učitelj SLJ 16 Helena Pepevnik 

Učitelj SLJ, TJA 17  Jasna Maček 

Učitelj TJA 18 Alenka Štefančič 

Učitelj TJA 19 Anja Zorman 

Učitelj LUM, TIT 20 Milan Šorli 

Učitelj GUM 21 Ema Gortnar (zaposlena delno, OŠ Pirniče), nad. 

Katarina Kurtjak 

Učitelj GEO, ZGO,  22 Anita Jakše 

Učitelj MAT, FIZ,  23 Alenka Kuhar 

Učitelj MAT, TEH 24 Marija Zore 

Učitelj NAR, GOS, VŠP 25 Tina Trobec 

Učitelj ŠPO, organizator IKT 26 Matjaž Ovsenek 

Učitelj ŠPO 27 Stanka Grah 

Učitelj ŠPO 28 Aleš Borčnik 

Učitelj NI, OPB 29 Špela  Novljan Potočnik  

Učitelj NF2 30 Mojca Urbas, (zaposlena delno, OŠ Preska)  

Razrednik 1. a 31 Erna Krušnik  

Razrednik 1. b 32 Urška Podgoršek 

Druga učiteljica v 1. r. 33 Nataša Majetič 

Razrednik 2. a 34 Petra Arnež 

Razrednik 2. b 35 Janja Jošt Rapić 

Razrednik 3. a 36 Špela Križaj 

Razrednik 3. b 37 Mateja Jeraj  

Razrednik 4. a 38 Ana Brelih 

Razrednik 4. b 39 Maja Kegl 

Razrednik 5. a 40 Tjaša Čebašek 

Razrednik 5. b 41 Mateja Ribič 

Učitelj za DSP 42 Manca Zgaga, (zaposlena  delno,  OŠ Jela J.) 

Učitelj za DSP 43 Jana Starman, (zaposlena  delno,  OŠ Jela J.) 

Skupaj zaposlenih:  43  od tega 4 delno,  + 1 nadomeščanje 
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5. PREGLED ŠOLE IN SEZNAM RAZREDOV 

 

 
IV. OBSEG IN RAZPOREDITEV DELA 

 

1. ORGANIZACIJA ŠOLE 

     

Strokovni organi:                                      Strokovne službe: 

              - učiteljski zbor                                         svetovalni delavec, Gregor Seme 

             -  učiteljski zbor oddelka                            knjižničarka, Andreja Kerč 

              - razrednik                                                 vodja šolske prehrane, Tina Trobec 

                                                                                 Specialna ped. Jana Brelih Humer 

                                                                                 Organizator IKT: Matjaž Ovsenek 

Strokovni aktivi: 

- razredna stopnja, vodja Maja Kegl 

- predmetna stopnja, vodja Alenka Štefančič 

- podaljšanega bivanja, vodja Špela Novljan Potočnik 

- učiteljev DSP in IUP, vodja Jana Brelih Humer 
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1. SVET ŠOLE – v š. l. 2019/20 je bil izvoljen svet šole v sestavi: 

 
Predstavniki ustanovitelja Predstavniki staršev Predstavniki šole 

Leon Stare Jože Globočnik Gregor Seme (pred.) 

Danica Tršan Tina Šter Anita Jakše 

Darja Špenko Špela Jalen Nataša Majetič 

  Mateja Jeraj 

  Mateja Ribič 

 

 

2. Svet staršev – v š. l. 2021/22 so predstavniki staršev: 

 

Razred Predstavnik     

1. a Lana Rae 

1. b Štrukelj Sacoto Tomaž 

2. a Uroš Špenko 

2. b Darja Špenko 

3. a Nataša Rupnik 

3. b Petra Kašpar 

4. a Klara Hrastovec 

4. b Alenka Grabec 

5. a Marko Kamin 

5. b Barbara Jelenc 

6. a Roberta Delišimunović 

6. b Maša Mali 

7. a Mateja Krivograd Verhnjak 

7. b Leon Stare 

8. a Jože Globočnik 

8. b Maja Germovšek 

9. a Hribernik  Simona 

9. b Tina Šter 

 

 

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju  

 

2
0
2
1
 

sreda 1. 9. 2021 ZAČETEK POUKA 

ponedeljek− 

ponedeljek 

25. 10.–1. 

11. 2021 
JESENSKE POČITNICE 

nedelja 31. 10. 2021 DAN REFORMACIJE 

ponedeljek 1. 11. 2021 DAN SPOMINA NA MRTVE 

petek 
24. 12. 2021 

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

sobota 25. 12. 2021 BOŽIČ 

nedelja 26. 12. 2021 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

sobota - 

nedelja 

25. 12. 

2021– 2. 1. 

2022 

NOVOLETNE POČITNICE 

2
0
2
2
 

sobota - 

nedelja 

1. 1.–2. 1. 

2022 
NOVO LETO 
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ponedeljek 31. 1. 2022 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 
4. 2. 2022 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 

PRAZNIKOM 

ponedeljek 7. 2. 2022 POUKA PROST DAN 

torek 8. 2. 2022 PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek in 

sobota 

11. 2.–12. 2. 

2022 
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek− 

petek 

21. 2.–25. 2. 

2022 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 

GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 

OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 

ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 

LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek− 

petek 

28. 2.–4. 3. 

2022 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: 

RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, 

OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, 

POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE 

REGIJE 

ponedeljek 18. 4. 2022 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 27. 4. 2022 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

sreda− 

ponedeljek 

27. 4.–2. 5. 

2022 
PRVOMAJSKE POČITNICE 

nedelja in 

ponedeljek 

1. 5.–2. 5. 

2022 
PRAZNIK DELA 

sreda 

15. 6. 2022 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 

OBVESTIL 

petek 

24. 6. 2022 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 

SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

sobota 25. 6. 2022 DAN DRŽAVNOSTI 

  

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6.−29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda 

27. 6.−8. 7. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.−31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

     

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5.−5. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5.−24. 6. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.−31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

2
0
2
1
 

SEPT. 

1. 9. – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 

predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli 

preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 

preverjanjem znanja. 

NOV. 
30. 11. – 

torek  
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. 

razreda, ki bodo opravljali NPZ. 

2
0
2
2
 

 

 

 

MAJ 

 

 

 

 

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. 

razred. 

6. 5. – petek  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred. 

10. 5. – torek NPZ iz tretjega predmeta (KEM) za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 

31. 5. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 

učencev pri NPZ v 9. razredu. 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

2. 6. – četrtek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 9. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

7. 6. – torek  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 

učencev pri NPZ v 6. razredu. 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

8. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

9. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

preizkuse NPZ v 6. razredu. 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 

učencev v 9. razredu. 

15. 6. – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda. 

16. 6. – 

četrtek  

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 

učencev v 6. razredu. 

24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda. 

 Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za  učence 6. in 9. razreda  (razen za učence v 

prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, ker je za te učence 

opravljanje prostovoljno, v skladu s 67. členom Zakona o osnovni šoli). 

 Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo samo v rednem roku (maja). O upravičenosti 

razlogov za prijavo v naknadnem roku odloča ravnatelj šole na podlagi ustreznih mnenj in 
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dokazil. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja na šoli, ki jo obiskujejo. Preverjanje se 

opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut. NPZ se za učence 6. r. opravlja iz 

predmetov SLJ, MAT in TJA; za učence 9. r. pa iz predmetov SLJ in MAT in enega izmed štirih, 

vsako leto posebej določenih predmetov (letos je to KEM).  

Tudi za šolsko leto 2021/2022 so  na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo 

»Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih 

straneh Ric-a (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) in je namenjena učencem 6. in  9. razreda 

ter njihovim staršem.  

Šola bo učencem in njihovim staršem omogočila vpogled v ovrednotene pisne naloge 

nacionalnega preverjanja znanja v skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju 

ministra za izobraževanje, znanost in šport ter Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 

Državnega izpitnega centra. Dosežek učencev 6. razreda, izražen v točkah in v odstotnih 

točkah, se vpiše v  Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, dosežek učencev 9. razreda, izražen v točkah in v odstotnih 

točkah, se vpiše v  Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki ga učenci prejmejo ob zaključku šolanja. V skladu s 

sklepom ministra za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008 o merilih za izbiro kandidatov v primeru 

omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, 

dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več 

kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih 

predmetov 7., 8. in 9. razreda. 
 NPZ potekajo: 

 Razred  SLJ  MAT  TJA KEM 

   6.  SREDA, 4. 5. 2022  PETEK, 6. 5. 2022  TOREK, 10. 5. 2022   

   9.  SREDA, 4. 5. 2022  PETEK, 6. 5. 2022    TOREK, 10. 5. 2022 

3. ŠOLSKI ZVONEC  

 pouk podaljšano bivanje 

Predura 7.40–8.25 45 min   

 odmor 5 min   

1. ura 8.30–9.15 45 min   

 odmor za malico 30 min   

2. ura 9.45–10.30 45 min   

 odmor 5 min   

3. ura 10.35–11.20 45 min   

 odmor 5 min   

4. ura 11.25–12.10 45 min   

 odmor  5 min   

5. ura 12.15–13.00 45 min 1.  ura 12.15–13.05 

 odmor za kosilo       40 min 2. ura 13.05–13.55 

6. ura 13.40–14.25 45 min  3. ura 13.55–14.45 

 odmor 5 min 4. ura 14.45–15.35 

7. ura 14.30–15.15 45 min 5. ura 15.35–16.25 

 

http://www.ric.si/
http://eric.ric.si/
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5. VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

Cilji pouka: 

- Težimo k humani šoli in k izboljšanju kvalitete znanja. 

- Pouk naj bo čimbolj sproščen.  

- Priporočena je fleksibilna diferenciacija, učenci naj do novih spoznanj prihajajo z lastno 

aktivnostjo.  

- Učitelj naj izhaja iz učenčevega predznanja in dopolnjuje učenčevo znanje glede na cilj, ki 

ga želi doseči pri učni uri.  

- Učitelj mora učence navajati na kritično razmišljanje in pozitiven odnos do novih 

spoznanj, odkritij in znanj.    

- Preverjanje znanja naj bo povratna informacija učitelju, učencu in  staršem.         

- Javno načrtovani in napovedani pisni preizkusi znanja, omogočanje in iskanje znanja ter 

napovedano ustno spraševanje.        

- Enakomerna porazdelitev preverjanja in ocenjevanja znanja skozi celo šolsko leto s ciljem: 

izogniti se kampanjskemu spraševanju ob zaključku konferenčnih obdobij.  

- Staršem bomo svetovali, naj OBVEZNO na govorilne ure prihajajo z otrokom, saj sicer 

manjka ključni dejavnik pedagoškega trikotnika starši – učitelj – učenec.              

- Ob koncu ocenjevalnih obdobij naj bo čim manj obremenjujočih pritiskov na učenca.  

- Pri delu na daljavo (poučevanju in ocenjevanju znanja), če bo do njega prišlo, se bomo 

držali priporočil MIZŠ in ZRSŠ:  

- Pri ocenjevanju znanja je smiselno, da učitelj uporabi načine, s katerimi so se učenci 

seznanili že v okviru dejavnosti preverjanja. Učitelj naj ob tem zagotovi, da so učenci 

seznanjeni z načini in kriteriji ocenjevanja znanja.   

- Učitelj naj presodi, ali bo cilje, ki so jih učenci dosegali v obdobju izobraževanja na 

daljavo, vrednotil tudi z oceno.  

- Učitelj naj učencem omogoči čas in pogoje, da vzpostavijo rutino komuniciranja, ustrezno 

količino dnevnih zadolžitev, ustrezne in sprotne povratne informacije. V času izvajanja 

izobraževanja na daljavo naj učitelj okrepi sistematično spremljanje napredka in razvoja 

učenca ter mu posreduje kakovostne povratne informacije o napredku in dosežkih.  

-  Pri ocenjevanju znanja naj učitelj uporabi različne oblike in načine ocenjevanja znanja, ki 

jih je uporabil že pri preverjanju znanja (npr. likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, 

ustni odgovori, seminarske naloge, projektno delo, govorni nastopi učencev ipd.) in so 

primerne za izobraževanje na daljavo. Učitelj naj se izogiba ocenjevanja znanja učencev s 

pisnimi preizkusi znanja. 

- Če se učitelj odloči za ocenjevanje, naj pred tem izvede preverjanje, ki naj bo po vsebini in 

formi podobno ocenjevanju znanja. Tako lahko učenci neposredno izkusijo, kako bo videti 

ocenjevanje znanja ter po kakšnih kriterijih bodo ocenjeni (npr. v času izobraževanja na 

daljavo je lahko takšno preverjanje tudi ustno in ima eksemplarično funkcijo: učitelj se 

denimo z enim ali dvema učencema dogovori za neocenjeno ustno preverjanje, ki odraža 

značilnosti kasnejšega ustnega ocenjevanja znanja, ga posname, nato pa si posnetek lahko 

ogledajo tudi drugi učenci, pri čemer zagotovi, da do posnetka lahko dostopajo samo 

učenci istega oddelka).  

- Pomembno je, da ima učenec možnost izdelek/dokaz o naučenem, ki bo ocenjen, na podlagi 

povratnih informacij izboljšati. Pri tem velja poudariti, da dokazi o učenju, ki se zbirajo v 

času izobraževanja na daljavo, niso ovrednoteni z (delnimi) ocenami, plusi, minusi in 

drugimi simboli, ampak izključno s povratnimi informacijami, ki izhajajo iz kriterijev 

ocenjevanja znanja.  
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Za namene ocenjevanja v času izobraževanja na daljavo učitelji določijo (prilagodijo) kriterije 

ocenjevanja znanja in z njimi seznanijo učence pred začetkom ocenjevanja (strokovni aktivi na 

šolah imajo že od začetka šolskega leta oblikovane kriterije za ocenjevanje znanja).  

 

 

 

6. PREDMETNIK DEVETLETKE: tedensko in letno število vzgojno-izobraževalnih ur 

 

A. OBVEZNI PROGRAM, OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

Predmetnik 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 

Tuji jezik 2 2 2 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 

Domovinska in držav. 

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    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Angleščina (nip) 2         

Šport 1. sk. (nip)    1      

Šport 2. sk. (nip)     1     

Šport 3. sk. (nip)      1    

Nemščina (nip)     2 2    

Računalništvo 1. sk. (nip)    1      

Računalništvo 2. sk. (nip)     1     

Računalništvo 3. sk. (nip)      1    

Francoščina (nip)       2 2 2 

Šport za sprostitev (ip)       1   

Šport za zdravje (ip)        1  

Izbrani šport – odb. (ip)         1 

Etična raziskovanja (ip)        1  

Filozofija in jaz (ip)         1 

Nemščina I (ip)       2   

Nemščina II (ip)        2  

Nemščina III (ip)         2 

Sod.  priprava hrane (ip)       1   



Letni delovni načrt, Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik, 2021/22  
 
 

 23 

Načini prehranjevanja (ip)         1 

Retorika (ip)         1 

Gledališki klub(ip)         1 

Rastline in človek (ip)       1 1 1 

oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 

Št. ur tedensko 20 21 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/

28,5 

27,5/2

8,5 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

 

B. RAZŠIRJENI PROGRAM 

Dodatna pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Prvi razred  

Učenci skozi igro in različne dejavnosti pridobivajo nova znanja na sproščen način. 

Dela v razredu jim ne narekuje šolski zvonec.  

Za delo v razredu se učiteljici dogovarjata vsak dan po pouku ali po skupnem dogovoru. 

Učencem je ponujen tudi neobvezni pouk prvega tujega jezika 2  uri tedensko, za kar so se 

odločili vsi učenci.  Za učence in učenke 1. razreda bo ob koncu šolskega leta organiziran tudi 

plavalni tečaj, na začetku pa za učenke in učence 2. razredov, saj je v lanskem šolskem letu 

odpadel. 

  

Drugi, tretji, četrti, peti in šesti razred  

V dveh drugih in dveh tretjih razredih poučujejo razredne učiteljice. Metode in oblike 

dela so prilagojene učencem. Ocenjevanje v drugem razredu je opisno, v tretjem pa številčno.  

        V 4. razredih poučujeta učiteljici razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa 

tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot dva predmeta.  

            V 5. razredu poučujeta učiteljici razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne predmete pa 

tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot tri predmete. Učenci 4., 5. in 6. razreda imajo možnost 

izbire neobveznih izbirnih predmetov.  

            V 6. razredu poučuje učitelj/-ica predmetnega pouka, lahko pa tudi učiteljica razrednega 

pouka.  

  

Učenci 2. triade in 3. triade – njim so ponujeni obvezni in neobvezni izbirni predmeti. Za 

katere so se odločili, je razvidno iz predmetnika.  

Za katere predmete gre, je razvidno iz predmetnika (str. 22). 
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 7. MANJŠE UČNE SKUPINE, IZBIRNI PREDMETI 

Številčno stanje v septembru je naslednje: 

 

a) Neobvezni izbirni predmeti: 
 

 

Predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 skupaj 

N1A 34                 34 

N2N56         5 6       11 

NRA       22 13 10       45 

NŠP       23 17 24       64 

N2F              2  2  2 6 

skupaj 34 0 0 45 35 40 2 2 2 160 

 

b) Izbirni predmeti: 
 

Predmet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 skupaj 

FIK               21   21 

FIJ                 17 17 

GKL             6 4   10 

IŠP                 9 9 

NPH                 18 18 

NI1             5     5 

NI2               10   10 

NI3                 9 9 

RČL             5 5 4 14 

RET                 9 9 

SPH             31     31 

ŠSP             29     29 

ŠZZ               23   23 

skupaj             76 63 66 205 

 

8. OCENJEVANJE  

Učenci imajo napovedano pisno in pri večini predmetov tudi ustno preverjanje in ocenjevanje 

praviloma dvakrat v enem ocenjevalnem obdobju. O ocenjevanju so učenci obveščeni vsaj 

teden dni prej. Preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto 

predelane učne snovi. Ocenjevanje pa je vrednotenje doseženega znanja.  

 

9. POUK PRI ŠPORTU 

Pri športu so učenci od 6. razreda naprej razdeljeni po spolu ali učnih skupinah. Na predmetni 

stopnji fante poučuje učitelj športne vzgoje, dekleta učiteljica športne vzgoje. Skupine 

oblikujemo tudi pri kulturnih, naravoslovnih in športnih dnevih, pri projektnem delu, v šoli v 

naravi ter pri delovnih akcijah in drugem delu. V letošnjem šolskem letu moramo oddelka 6. in 

9. razreda deliti v 3 skupine, da zadostimo normativom. 

 

10.  ČAS POUKA  

Pouk poteka samo v dopoldanski izmeni. Učenci od 1. do 3. razreda končujejo s poukom 

praviloma ob 12.10 uri (zaradi organizacije kosila). Učenci od 4.–6. razreda bodo po novem 
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končevali s poukom praviloma do 14.05 ure. Učenci 7., 8. in 9. razreda imajo izbirne predmete 

oz. pouk v manjših učnih skupinah načeloma pred poukom ali zadnje ure pouka, popoldne ali 

ob sobotah. Zjutraj se predura začne ob 7.40, pouk traja praviloma do 14.25. V ponedeljek 

učenci začnejo ali končajo pouk z razredno uro v vseh oddelkih, razen v 1. triadi.  

 

11. PREVOZI V ŠOLO 

 Po 56. členu Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 12/96)  imajo učenci pravico do 

brezplačnega prevoza, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je 

ogrožena varnost otrok na poti v šolo. Odobrili so nam prevoz otrok iz Podreče, Zbilj, Hraš, 

Moš in Dragočajne. Že nekaj časa imamo organiziran prevoz iz novonastalega naselja − z 

Brezovca. Prevoz v šolo je delno pokrit z javnim potniškim prometom (linija št. 30 LPP-ja). 

 

   Učenci vozači. 

 

  12.   VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA 

Postaja odhodi s postaj prihodi v šolo 

1. VOŽNJA  

Zbilje (Zorman) javni prevoz javni prevoz 

Hraše javni prevoz javni prevoz 

Moše 7.30 7.38 

Dragočajna 7.33 7.38 

2. VOŽNJA 

Zbilje (Zorman) javni prevoz javni prevoz 

Hraše javni prevoz javni prevoz 

Moše 8.09 8.20 

Brezovec 8.00 8.05 

Dragočajna 8.12 8.19 

 

ODHODI IZ ŠOLE  so ob 13.45 in 15.20 (Brezovec, ustavlja tudi v Smledniku) uri.  

 

13. Varnost učencev 

V izjavi o varnosti pri delu smo zapisali načrt preprečevanja nezgod v šoli. Vsi 

zaposleni dobijo v začetku šolskega leta navodila, na kaj morajo biti pozorni, da ne bo prišlo do 

KRAJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  SKUPAJ 

 

MOŠE 2 3 2 2 2 1 6 5 3 26 

ZBILJE 9 11 6 8 4 8 6 5 9 66 

PODREČA 2 2 1 0 2 0 2 2 0 11 

DRAGOČAJNA 3 3 4 7 9 4 7 3 8 52 

HRAŠE 4 3 4 7 0 2 2 3 3 27 

BREZOVEC 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 

PIRNIČE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

KRANJ 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 

LJUBLJANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

SKUPAJ 21 23 16 25 17 16 25 22 23 193 
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nezgode in kako ukrepati v primeru, če do nje pride. Učitelji učence  seznanijo s »Pravili 

varnosti in varnostni ukrepi za učence« in se pogovorijo o primernem vedenju v šoli in izven 

nje, da bo čim manj nevarnih situacij, v katerih bi lahko prišlo do nezgode. V 1. razredu bo 

učence obiskal policist Policijske postaje Medvode in se z njimi pogovoril, kako se morajo 

obnašati na poti v šolo in iz nje. Strokovni delavci dežurajo med odmori v vetrolovu, spodnji 

avli in jedilnici. 

Pri kolesarskem krožku se bodo učenci 5. razredov učili o cestno prometnih predpisih, 

opravili test in pokazali spretnosti v vožnji s kolesom. Starše bomo na začetku šolskega leta 

opozorili na primerno opremljeno kolo, saj je to eden od pogojev za  varno vožnjo.  

 

14.  Razširjen program: Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi  

 

a) Podaljšano bivanje, namenjeno je učencem od 1.−5.razreda. 

Podaljšano bivanje se začne ob 12.15 (po 4. šolski uri) in traja do 16.25. V tem času se odvijajo 

sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje prostega časa, samostojno učenje, kosilo in 

popoldanska malica. 

 

1. ura  

12.15–13.05 

1. triada: 

 

Prehrana (priprava na hranjenje, kosilo, počitek po jedi). 

2. ura  

13.05–13.55 

1. triada  

 

Dopolnilni ali dodatni pouk, ID. 

 

2. triada Prehrana, neobvezni izbirni predmeti. 

3. ura 

13.55–14.45 

1.  triada Izdelava domače naloge, interesne dejavnosti. 

2. triada Dopolnilni ali dodatni pouk, ID. 

4. ura 

14.45–15.35 

 

1. triada Ustvarjalno preživljaje prostega časa, interesne dejavnosti. 

2. triada Izdelava domače naloge, interesne dejavnosti. 

5. ura 

15.35–16.25 

 

1., 2. triada Ustvarjalno preživljaje prostega časa, interesne dejavnosti. 

b) Jutranje varstvo – namenjeno učencem 1. razreda 

V jutranje varstvo lahko starši pripeljejo otroke od 6.30 ure dalje. Tam ostanejo do začetka 

pouka. Učencem 1. razreda se pridružijo tudi učenci 2. razreda, če to številčno stanje dopušča. 

Če ne, jih bomo napotili v varstvo vozačev. Sicer pa je od torka do petka v jutranjem varstvu 

vedno samo en razred ( 1. a, 1. b, 2. a ali 2. b).  
c) Načrtovane šole v naravi ali naravoslovni tabori 

  

ŠVN: Letna šola v naravi 

Kraj: Debeli rtič 

Čas: 19. 4.−22. 4. 2022 

Razred: 5. a in 5. b 

Vodja in organizator: Stanka Grah 

Spremljevalci Tjaša Čebašek, Mateja Ribič 

Cena V skladu s smernicami MIZŠ 



Letni delovni načrt, Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik, 2021/22  
 
 

 27 

 

ŠVN: Športno-naravoslovni tabor 

Kraj: Piran (Dom Zveze prijateljev mladine) 

Čas: 6.−8. 6. 2022 

Razred: 8. in 9. razred 

Vodja in organizator: Aleš Borčnik 

Spremljevalci Alenka Štefančič, Mojca Zore, Tina Trobec 

Cena Cca. 100,00 € 

 

ŠVN:  Raziskovalni tabor  

Kraj:  KZ Rakitna  

Čas:  15.−17. 6. 2021  

Razred:  Oba 1. razreda  

Vodja:  Urška Podgoršek  

Spremljevalci  Urška Podgoršek, Erna Krušnik, Nataša Majetič  

Cena  Cca. 100 eur  

  

ŠVN:  Zimska šola v naravi   

Kraj:  Mariborsko Pohorje  

Čas:  8. 2.−11. 2. 2022  

Razred:  6. a in 6. b 

Vodja:  Aleš Borčnik  

Spremljevalci  Helena Pepevnik, Anja Zorman  

Cena  Cca. 200 eur  

 

ŠVN:  Zimska šola v naravi  

  

Kraj:  ZKŠTM Ravne na Koroškem  
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Čas:  8. 2.  - 11. 2. 2022  

Razred:  7.  

Vodja:  Alenka Kuhar  

Spremljevalci  Andreja Kerč  

Cena  Cca. 200 €  

 

VI. PEDAGOŠKI DELAVCI IN NJIHOVE OBVEZNOSTI  

1. Delovna obveznost učitelja, delovni čas obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z 

učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za 

uresničevanje vzgojno-izobraževalnega programa. Učitelj opravlja svojo delovno obvezo v šoli 

in na drugih lokacijah. Učitelj je na razpolago delodajalcu vsak dan 8 ur, odvisno od začetka 

dela (6.30– 4.30, 7.30–15.30  ali 8.30–16.30). Obvezna je najmanj 6-urna dnevna prisotnost na 

delovnem mestu. Vsak drugi torek v mesecu šola organizira pedagoško ali tematsko konferenco 

in govorilne ure za starše.  

 

 Priprava na pouk obsega: 

– sprotno vsebinsko in metodično pripravo; 

– pripravo didaktičnih pripomočkov. 

 

Drugo delo obsega: 

– sodelovanje s starši; 

– sodelovanje v strokovnih organih šole; 

– opravljanje nalog razrednika; 

– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje; 

– zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in 

drugega dela; 

– mentorstvo učencem ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi,   ki izobražujejo 

strokovne delavce; 

– mentorstvo pripravnikom; 

– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic in igrišč, nasadov; 

– organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri 

katerih sodelujejo učenci; 

– pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki 

jih organizira šola in 

– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 

 

Delo razrednika obsega: 

– skupaj z učenci pripravi načrt dela razredne skupnosti; 

– vodi delo razrednega učiteljskega zbora; 

– analizira učno-vzgojne rezultate; 

– pomaga pri reševanju učnih in vzgojnih težav posameznikov, pri tem sodeluje s 

svetovalnim delavcem in starši oziroma skrbniki;  

– ureja in vodi pedagoško dokumentacijo. 
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4. Tedenska delovna obveznost učitelja, 100 % obveznost:  

 

  
Normativna delovna 

ali učna obveznost 

Priprava na 

pouk 

Drugo delo, 

(delo razrednika) 

Skupaj 

Druga dela skupaj 40 0 0 40 

Slovenščina OŠ 21 12 7 40 

Ostali predmeti OŠ 22 11 7 40 

OPB 25 8 7 40 

JUV 35 0 5 40 

Laborantsko delo 30 3 7 40 

 

3. Letna  delovna obveznost učitelja 

Učitelji so natančneje opredelili svojo delovno obveznost v »Individualnih letnih delovnih 

načrtih«, glede na število delovnih in prostih dni in število dni dopusta. 

 

4. Delo učiteljskih aktivov  

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.  

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-

izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev, sodelujejo pri uvrščanju 

učencev v 5-stopenjski model pomoči učencem s posebnimi potrebami,  ter opravljajo druge 

strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

Na šoli imamo štiri strokovne aktive: 

1. Aktiv podaljšanega bivanja  − vodja: Špela Novljan Potočnik 

2. Aktiv razredne stopnje – vodja  Maja Kegl 

3. Aktiv predmetne stopnje – vodja Alenka Štefančič 

4. Aktiv učiteljev IUP in DDSP – vodja Jana Brelih Humar 

 

5. Učiteljski zbor 

Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.  

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom; 

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;  

– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;  

– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi 

izvedbi v skladu s predpisi; 

– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja; 

– odloča o vzgojnih ukrepih; 

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.  

 

6.Poslovni čas in uradne ure 

Organizacijska enota Poslovni čas * Uradne ure ** 

šola 6.30–16.30  

Vzgojno-izobraževalno delo 6.30– 6.25 Skupne govorilne ure 

(vsak drugi torek v mesecu, 17.00–19.00) 

Individualne govorilne ure po urniku 

Svetovalno delo 8.00–12.00 8.00–10.00 
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7. Razdelitev ur po razredih (obvezni, razširjeni program – po predmetniku)    

 

1. triada 

Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 

ur 

dop./ 

dod. 

pouk 

Razr. Razred 

ur po 

predm. 

ERNA KRUŠNIK  

1. a razred  

 

raz. pouk 

 

 

1. a 

 

 

20 

 

1 1 20 

 

 

ŠPELA KRIŽAJ N1A 1. a 2   2 

1. razred      20 + NIP 

       

URŠKA PODGORŠEK  

1. b razred  

 

raz. pouk 

 

 

1. b 

 

 

20 

 

1 1 20 

 

 

ŠPELA KRIŽAJ N1A 1. b 2   2 

1.razred      20 + NIP 

       

JANJA JOŠT RAPIĆ 

2. a razred   

 

raz. pouk 

 

2. a 

 

19 

 

1 0,5 19 

 

ARNEŽ PETRA GUM 2. a 2   2 

JANJA JOŠT RAPIĆ TJA 2. a 2   2 

2.razred      23 

       

ARNEŽ PETRA 

2. b razred   

 

raz. pouk 

 

2. b 

 

21 

 

1 0,5 21 

 

 

JANJA JOŠT RAPIĆ TJA 2. b 2   2 

2.razred      23 

       

ŠPELA KRIŽAJ 

3. a  razred  

 

 

raz. pouk 

 

 

3. a 

 

 

21,43 

 

 

1 0,5 19,43 

 

MATEJA JERAJ GUM 3. a 2   2 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 3. a 2   2 

PLAV. UČIT. 

3. a, b. r. (20 ur/letno) 

Plav. tečaj  

 

      

3. a, 3. b 

1,71   0,57 

 

3. razred      24 

       

Knjižničarsko delo 8.00– 4.00 

 

Ponedeljek: 11.30–13.40 

Torek: 8.30– 13.40  

Sreda: 7.30−10.30    in   12.15−13.40 

Četrtek: 8.30–10.30  in   12.15–13.30   

Petek:  8.30–11.30    in   11.30–13.30 

Administrativno 

računovodsko delo 

7.00–15.00 8.30–10.00  

12.30–13.30 

Poslovodstvo 8.00–16.00 8.00–10.00 

12.30–14.30 
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Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 

ur 

dop./ 

dod. 

pouk 

Razr. Razred 

ur po 

predm. 

MATEJA JERAJ 

3. b  razred  

 

 

 

raz. pouk 

 

 

3. b 

 

 

21,43 

 

 

1 0,5 21,43 

 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 3. b 2   2 

PLAV. UČIT. 

3. a, b.r. (20 ur/letno) 

Plav. tečaj  

 

      

3. a, 3. b 

1,71   0,57 

 

3. razred      24 

       

 

 

2. triada 

Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 

ur 

dop./

dod. 

pouk 

Razr. Razred 

ur po 

predm. 

ANA BRELIH 

 

4. a razred 

 

 

raz. pouk 4. a 

 

21,5 1 0,5 21,5 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 4. a 2   2 

STANKA GRAH NŠP4 4. a, b 1   1 

MATJAŽ OVSENEK NRA4 4. a, b 1   1 

4. razred      23,5 + NIP 

       

MAJA KEGL 

4. b razred 

 

 

raz. pouk 4. b 

 

21,5 1 0,5 21,5 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 4. b 2   2 

STANKA GRAH NŠP4 4. a, b 1   1 

MATJAŽ OVSENEK NRA4 4. a, b 1   1 

4. razred      23,5 + NIP 

       

TJAŠA ČEBAŠEK 

5. a razred  

 

 

raz. pouk 

 

5. a 

 

19,5 

 

1 0,5 

 
19,5 

STANKA GRAH 

 

ŠPO 

 

 5. a, b     3 

 

  3 

 

ALEŠ BORČNIK kol.  krož. 5. a, b 0,57    

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 5. a 3   3 

STANKA GRAH NŠP5 5. a, b 1   1 

MATJAŽ OVSENEK NRA5 5. a, b 1   1 

ŠPELA NOVLJAN 

POTOČNIK 

N2N56 5., 6. 2   2 

5. razred      25,5 + NIP 
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Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 

ur 

dop./

dod. 

pouk 

Razr. Razred 

ur po 

predm. 

MATEJA RIBIČ 

5. b razred 

  

raz. pouk 

 

5. b 

 

19,5 

 

 

1 0,5 

 
19,5 

ALEŠ BORČNIK ŠPO 

 

 5. a, b 3 

 

  3 

 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 5. b 3   3 

STANKA GRAH NŠP5 5. a, b 1   1 

ALEŠ BORČNIK kol.  krož 5. a, b 0,57    

MATJAŽ OVSENEK NRA5 5. a, b 1   1 

ŠPELA NOVLJAN 

POTOČNIK 

N2N56 5., 6. 2   2 

5.razred      25,5 + NIP 

HELENA PEPEVNIK 

6. a razred 

SLJ 6. a 5  

1 

 

0,5 
5 

MOJCA ZORE MAT 

 

6. a 4   4 

ANJA ZORMAN TJA     6. a 4   4 

TINA TROBEC GOS 

NAR 

6. a 

 

1,5 

2 

  1,5 

2 

MILAN ŠORLI LUM 

TIT 

6. a 1 

2 

  1 

2 

ANITA JAKŠE GEO 6. a 1   1 

MATJAŽ  OVSENEK NRA 6. a, b 1   1 

KATARINA KURTNJAK GUM 6. a 1   1 

STANKA GRAH  ŠPOD 6. a, b 3   3 

 

 
ALEŠ BORČNIK ŠPOF1  6. a, b 3   

MATJAŽ OVSENEK ŠPOF2 6. a, b 3   

STANKA GRAH NŠP6 6. a, b 1   1 

ŠPELA POTOČNIK 

NOVLJAN  

N2N56 5., 6. 2   2 

ANDREJA KERČ 

 

ZGO 6.a 1   1 

6. a razred      25,5 + NIP 

ANJA ZORMAN  

6. b razred 

TJA     6. b 4 1 0,5 4 

ANDREJA KERČ 

 

ZGO 6. b 1   1 

MOJCA ZORE MAT 

 

    6. b 4   4 

TINA TROBEC GOS 

NAR 

6. b 

 

1,5 

2 

  1,5 

2 

MILAN ŠORLI LUM 

TIT 

6. b 1 

2 

  1 

2 

ANITA JAKŠE GEO 6. b 1   1 

HELENA PEPEVNIK SLJ 6. b 5   5 

KATARINA KURTNJAK GUM 6. b 1   1 

STANKA GRAH  ŠPOD 6. a, b 3   3 
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Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 

ur 

dop./

dod. 

pouk 

Razr. Razred 

ur po 

predm. 

ALEŠ BORČNIK ŠPOF1 6. a, b 3    

 MATJAŽ OVSENEK ŠPOF2 6. a, b 3   

STANKA GRAH NŠP6 6. a, b 1   1 

ŠPELA POTOČNIK 

NOVLJAN  

N2N56 5., 6. 2   2 

MATJAŽ  OVSENEK NRA 6. a, b 1   1 

6. b razred      25,5 + NIP 

 

 

 

 

3. triada 

Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 
ur 

dop./

dod. 
pouk 

Razr. Razred 
ur po 
predm. 

ANDREJA KERČ 

7. a  

 

ZGO 

7. a 

 

 

2 

 0,5  

2 

ALENKA KUHAR MAT 

 

7. a 

 

4 

 

  4 

 

HELENA PEPEVNIK SLO 

 

7. a 

 

4   4 

 

TINA TROBEC NAR 

IP: SPH 

7. a 

7. a 

3 

1 

  3 

1 

MILAN ŠORLI LUM 

TIT 

7. a 1 

1 

  1 

1 

ANJA ZORMAN TJA 7. a 4   4 

STANKA GRAH ŠPOD 7. 2   2 

 MATJAŽ OVSENEK ŠPOF1 7. 2   

ALEŠ BORČNIK ŠPOF2  7. 2   

STANKA GRAH IP: ŠSP 7. a 1   1 

KATARINA KURTNJAK GUM 7. a 1   1 

GREGOR  SEME DKE 7. a 1   1 

ANITA JAKŠE  GEO 7. a 2   2 

ŠPELA NOVLJAN 

POTOČNIK  

IP: NI1 

 

7. a, b 

 

2 

 

  2 

 

JASNA MAČEK IP: GKL 7., 8. 1   1 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

7. razred      25 + IP + NIP 

ALENKA KUHAR 

7. b 

 

 

MAT 

 

7. b 

 

4 

 

1 0,5 4 

 

TROBEC TINA NAR 7. b  3  3 
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 IP: SPH 7. b 1 1 
HELENA PEPEVNIK SLO 7. b 4   4 

MILAN ŠORLI LUM 

TIT 

7. b 1 

1 

  1 

1 

ANJA ZORMAN TJA 7. b 4   4 

STANKA GRAH IP: ŠSP 7. b 1   1 

MATJAŽ OVSENEK ŠPOF1 7. 2    

2 STANKA GRAH ŠPOD 7. 2   

ALEŠ BORČNIK ŠPOF2  7. 2   

KATARINA KURTNJAK GUM 7. b 1   1 

GREGOR  SEME DKE 7. b 1   1 

ANITA JAKŠE  GEO 7. b 2   2 

ANDREJA KERČ ZGO 7. b 2   2 

ŠPELA NOVLJAN 

POTOČNIK  

IP: NI1 7. a, b 2 

 

  2 

 

ALENKA ŠTEFANČIČ IP: GKL 7., 8. 1   1 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

7. razred      25 + IP + NIP 

Učitelj/učiteljica 

razredničarka 

Predmet  razred Št. 
ur 

dop., 

dod. 
pouk 

Razr. Razred 
ur po predm. 

MARIJA ZORE 

8. a razred 

 

 
8. a  

 
1 0,5  

JASNA MAČEK SLJ 8. a 3,5   3,5 

MILAN ŠORLI LUM 8. a 1   1 

MARIJA ZORE MAT 

TIT 

8. a 4 

1 

  4 

1 

ALENKA KUHAR FIZ 8. a 2   2 

ANJA ZORMAN TJA 8. a 3   3 

MARIJA BORČNIK KEM 8. a 2   2 

TINA TROBEC BIO  1,5   1,5 

ANITA JAKŠE GEO 

ZGO 

IP: FIE 

8. a 1,5 

2 

1 

  1,5 

2 

1 

KATARINA KURTNJAK GUM 8. a 1   1 

GREGOR  SEME DKE 8. a 1   1 

STANKA GRAH ŠPOD 8. a, b 2   2 

 ALEŠ BORČNIK ŠPOF 8. a, b 2   

ALEŠ BORČNIK IP: ŠZZ 8. a, b 1   1 

ŠPELA N. POTOČNIK  IP: NI2 8. a, b 2   2 

ALENKA ŠTEFANČIČ IP: GKL 7., 8. 1   1 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

8. razred      25,5 + IP + NIP 

TINA TROBEC 

8. b razred 

 

 

BIO 

8. b 

1,5 

 

 

 

1 0,5  

1,5 
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JASNA MAČEK SLJ 8. b 3,5   3,5 

MILAN ŠORLI LUM 8. b 1   1 

MARIJA ZORE MAT 

TIT 

8. b 4 

1 

  4 

1 

ALENKA KUHAR FIZ 8. b 2   2 

ANJA ZORMAN TJA 8. b 3   3 

MARIJA BORČNIK KEM 8. b 2   2 

ANITA JAKŠE GEO 

ZGO 

IP: FIE 

8. b 1,5 

2 

1 

  1,5 

2 

1 

KATARINA KURTNJAK GUM 8. b 1   1 

GREGOR  SEME DKE 8. b 1   1 

STANKA GRAH ŠPOD 8. a, b 2   2 

 ALEŠ BORČNIK ŠPOF 8. a, b 2   

ALEŠ BORČNIK IP: ŠZZ 8. a, b 1   1 

ALENKA ŠTEFANČIČ IP:GKL 7., 8. 1   1 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

ŠPELA N. POTOČNIK  IP: NI2  8. 2   2 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

8. razred      25,5 + IP + NIP 

Učitelj/učiteljica 

razrednik 

Predmet  razred Št. 
ur 

dop./ 

dod. 

Razr. Razred 
ur po predm. 

ALEŠ BORČNIK 

9. a razred 

 9. a  

 

1 1  

 

MILAN ŠORLI LUM 9. a 1   1 

MARKO VALENČIČ MAT 9.  a 4   4 

JASNA MAČEK SLJ 9. a 4,5   4,5 

ALENKA KUHAR FIZ 9. a 2   2 

ALENKA ŠTEFANČIČ TJA 

IP: RET 

9. a 

9. 

3 

1 

  3 

1 

MARIJA BORČNIK KEM 

BIO 

9. a 2 

2 

  2 

2 

TINA TROBEC IP: NPH 9. 1   1 

ANITA JAKŠE GEO 

ZGO 

IP: FIJ 

9. a 

 

9. 

2 

2 

1 

  2 

2 

1 

KATARINA KURTNJAK GUM 9. 1   1 

MATJAŽ OVSENEK ŠPOF 9. 2    

2 
ALEŠ BORČNIK ŠPOD1 9. 2   

STANKA GRAH ŠPOD2 9. 2   

ALEŠ BORČNIK IP: IŠP 9. 1   2 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

ŠPELA N. POTOČNIK  IP: NI3  9. 2   2 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

9. razred      25,5 + IP + NIP 
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8. RAZDELITEV UR V OPB  

ODD. RAZRED Št. ur UČITELJI Št. ur. 

OPB1 OPB1 

 

23 

 

Aleš Borčnik 

Nataša Majetič 

Urška Podgoršek 

Anja Zorman 

Stanka Grah 

Erna Krušnik 

Alenka Kuhar 

8 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

  23  23 

OPB2 OPB2 

 

22,5 Špela Novljan Potočnik 

Helena Pepevnik 

Janja Jošt Rapić 

Alenka Kuhar 

Petra Arnež 

14 

1 

2 

3,5 

2 

 OPB2, 3 4 Špela Novljan Potočnik 4 

  26,5  26,5 

OPB3 OPB3 21,7 Mateja Jeraj 

Aleš Borčnik 

Stanka Grah 

Špela Križaj 

Milan Šorli 

2 

1 

2 

1 

5 

ALENKA ŠTEFANČIČ 

9. b razred 

 

TJA 

IP: RET 

9. b 

 

9 

 

3 

1 

1 1  

3 

1 

MILAN ŠORLI LUM 9. b 1   1 

MARKO VALENČIČ MAT 9. b 4   4 

ALENKA KUHAR FIZ 9. b 2   2 

MARIJA BORČNIK KEM 9. b 2   2 

MARIJA BORČNIK BIO 9. b 2   2 

TINA TROBEC IP: NPH 9. 1   1 

ANITA JAKŠE GEO 

ZGO 

IP: FIJ 

9. b 

 

9. 

2 

2 

1 

  2 

2 

1 

JASNA MAČEK SLJ 9. b 4,5   4,5 

KATARINA KURTNJAK GUM 9. b 1   1 

MATJAŽ OVSENEK ŠPOF 9. 2    

2 ALEŠ BORČNIK ŠPOD1 9. 2   

STANKA GRAH ŠPOD2 9. 2   

ALEŠ BORČNIK IP: IŠP 9. 1   1 

ŠPELA N. POTOČNIK  IP: NI3  9. 2   2 

HELENA PEPEVNIK IP: RČL 7., 8., 

9. 

1   1 

MOJCA URBAS NIP: N2F 7., 8., 

9. 

2   2 

9. razred      25,5 + IP + NIP 
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Mojca Zore 

Helena Pepevnik 

Maja Kegl 

Alenka Kuhar  

Tina Trobec 

Tjaša Čebašek 

2 

3 

2 

1 

0,7 

2 

  21,7  21,7 

OPB4 OPB 4, 5 14 Ana Brelih 

Mateja Ribič 

Tjaša Čebašek 

Maja Kegl 

Alenka Štefančič 

3 

4 

3 

2 

1 

 OPB 1, 4, 5 2,8 Helena Pepevnik 

Aleš Borčnik 

Milan Šorli 

Maja Kegl 

Ana Brelih 

4 

1 

0,5 

0,5 

0,4 

  16,8   

 Skupaj   88 

 

 

9. UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU  

JV 6.30–7.30 7.30–8.30 

Ponedeljek Maja Kegl 

Milan Šorli , Stanka Grah 

Maja Kegl,  Nataša Majetič 

Torek Stanka Grah Stanka Grah 

Sreda Mateja Ribič Mateja Ribič 

Četrtek Mojca Zore Mojca Zore 

Petek Alenka Štefančič Alenka Štefančič 

 
  

10. RAZREDNIKI 
Ime, priimek  razred  

Erna Krušnik  1. a  

Urška Podgoršek  1. b  

Janja Jošt Rapić  2. a  

Petra Arnež  2. b  

Špela Križaj  3. a  

Mateja Jeraj  3. b  

Ana Brelih  4. a  

Maja Kegl  4. b  

Tjaša Čebašek  5. a  

Mateja Ribič  5. b  

Helena Pepevnik  6. a  

Anja Zorman  6. b  

Andreja Kerč  7. a  

Alenka Kuhar  7. b  

Marija Zore  8. a  

Tina Trobec  8. b  

Aleš Borčnik  9. a  

Alenka Štefančič  9. b  
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11. DOPOLNILNI ALI DODATNI POUK  

Ime, priimek razred Predmet, skupaj 1 ura/teden 

Erna Krušnik  1. a določi razrednik  

Urška Podgoršek  1. b Določi razrednik 

Janja Jošt Rapić  2. a določi razrednik  

Petra Arnež  2. b določi razrednik  

Špela Križaj  3. a določi razrednik  

Mateja Jeraj  3. b določi razrednik  

Ana Brelih  4. a določi razrednik  

Maja Kegl  4. b določi razrednik  

Tjaša Čebašek  5. a določi razrednik  

Mateja Ribič  5. b določi razrednik  

Helena Pepevnik  6., 7., 8.,9. SLO  

Anja Zorman  6., 7., 8.,9. TJA 

Andreja Kerč  6., 7., 8.,9. ZGO 

Alenka Kuhar  6., 7., 8.,9. FIZ  

Marija Zore  6., 7., 8.,9. MAT  

Tina Trobec  6.,7., 8., 9. NAR  

Aleš Borčnik  6.,7., 8., 9. ŠPO  

Alenka Štefančič  6.,7., 8., 9. TJA 

12. URE DODATNE STROKOVNE POMOČI, STROKOVNEGA SVETOVANJA 

 
 

učitelj DSP SS IUP ure trenutno 

Gregor Seme 4 

29 ur svet. službe 

4 ure DSP  

Učenec 6. A 1 

Učenec 6. A 2 

Učenec 8. A 1 

Učenec 6. A 1 

Učenec 8. A 1 

 

 

 

4 + 2 SS   

 

Jana Brelih Humar 

 

7 ur svet. službe 

16 ur DSP 

5 ur 0,5 na oddelek 

3 ure rezerve 

Učenec 9. A 2 

Učenec 7. A 2 

Učenec 4. B 2  

Učenec 8. B 1 

Učenec 8. B 1 

Učenec 6. A 2 

Učenec 3. A 2 

Učenec 3. B 2 

Učenec 9. A 2 

Učenec 9. A 1 

Učenec 7. A 1 

Učenec 4. B 1 

Učenec 8. B 1 

Učenec 8. B 1 

Učenec 6. A 1 

Učenec 3. A 1 

Učenec 3. B 1 

Učenec 9. A 1 

 16 ur DSP + 9 SS 

7 svet. služba  

(+5 – 0,5 na oddelek) 

 

 

Manca Zgaga  

5 ur DSP 

Učenec 7. A 1 

Učenec 7. A 2  

Učenec 6. A 2 

Učenec 7. A 1 

Učenec 7. A 1  

Učenec 6. A 1 

 5 + 3 SS 

Jana Starman 

9 

 

 

Učenec 5. B 4 

Učenec 7. A 2  

Učenec 8. B 1 

Učenec 7. A 2 

Učenec 5. B 1 

Učenec 7. A 1 

Učenec 8. B 1 

 

 9 + 3 SS 

Različni učitelji   Učenec 9. A 2 

Učenec 9. A 2 

Učenec 8. B 1 

Učenec 8. A 2 
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Učenec 8. B 1 

Učenec 8. B 2 

Učenec 7. A 1 

Učenec 6. A 1 

Učenec 3. B 1 

SKUPAJ 34 17 13 34 DSP  + 17 SS 

 
 

 

 

 

 

13. DELO Z NADARJENIMI IN POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH 

UČENCEV IN DELO Z NJIMI 

Koordinator za delo z nadarjenimi učenci Gregor Seme bo tudi v tem šolskem letu v skladu  s 

smernicami in navodili vodil postopek odkrivanja in identifikacije nadarjenih učencev. 

Sodeloval bo pri pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence, dogovarjal se bo z 

učitelji, starši in učenci za čim bolj učinkovito delo z nadarjenimi, vabil na šolo strokovnjake 

(testatorje), organiziral bo sestanke s starši in učitelji ter zunanjimi strokovnjaki ter spremljal in 

analiziral uspešnost in učinkovitost dela z nadarjenimi učenci. 

 

 

14.  KULTURNI, NARAVOSLOVNI, ŠPORTNI  IN  TEHNIČNI DNEVI  

 

Devi dejavnosti/število dni letno       skupaj ur dejavnosti − po 

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

 

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

skupaj vseh dni 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 

Kulturni dnevi  

 

Raz. 1.  KD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

2. KD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

3. KD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

4. KD 

datum, vodja 

vsebina, cena 

1. a Sprejem prvošolcev, 

1. september, 2021 

učiteljice 1. razredov 

Operna pravljica, 

februar, 2022 

Urška Podgoršek 

Prireditev ob 

zaključku BZ, 

april, 2022 

Petra Arnež 

Zaključna 

proslava in 

podelitev 

simonov 

24. 6. 2022 

razredničarke 
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Cena 0 € cca. 5 € šolski sklad 0 € 

1. b Sprejem prvošolcev, 

1. September,  2021 

učiteljice 1. razredov 

Operna pravljica, 

februar 

Urška Podgoršek 

 

Prireditev ob 

zaključku BZ, 

april, 2022 

Petra Arnež 

 

Zaključna 

proslava in 

podelitev 

simonov 

24. 6. 2022 

razredničarke 

Cena 0 € cca. 5 € šolski sklad 0 € 

2. a Razstava ob 150- 

letnici F. S. 

Finžgarja 

september 

Špela Križaj 

Operna pravljica, 

februar 

Urška Podgoršek 

 

Prireditev ob 

zaključku BZ, 

april, 2022 

Petra Arnež 

 

Zaključna 

proslava in 

podelitev 

simonov 

24. 6. 2022 

razredničarke 

 

Cena prevoz cca. 5 € 

 

šolski sklad 

 

0 € 

 

2. b Razstava ob 150- 

letnici F. S. 

Finžgarja 

Špela Križaj 

 

Operna pravljica, 

februar, 2022 

Urška Podgoršek 

 

Prireditev ob 

zaključku BZ, 

april, 2022 

Petra Arnež 

 

Zaključna 

proslava in 

podelitev 

simonov 

24. 6. 2022 

razredničarke 

 

Cena prevoz 

 

cca. 5 € 

 

šolski sklad 

 

0 € 

 

3. a Razstava ob 150- 

letnici F. S. 

Finžgarja 

september 

Špela Križaj 

Slovenski šolski 

muzej 

16. 3. 2022 

Mateja Jeraj 

Operna pravljica, 

februar 

Urška Podgoršek 

 

Ogled predstave 

Tjaša Čebašek 

 

Cena prevoz 6 € + prevoz cca. 5 € 10 € 

3. b Razstava ob 150- 

letnici F. S. 

Finžgarja 

september 

Špela Križaj 

Slovenski šolski 

muzej 

16. 3. 2022 

Mateja Jeraj 

Operna pravljica, 

februar 

Urška Podgoršek 

 

Ogled predstave 

Tjaša Čebašek 

 

Cena  6 € + prevoz cca. 5 € 10 € 

4. a Slovenski film Legende med Proslava ob dnevu državnosti 
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februar 

razredničarka 

 

vodami 

maj 

Maja Kegl 

24. 6. 2022 

razredničarka 

Cena 0 € LPP prevoz:1.30 € 0 € 

4. b Slovenski film 

februar 

razredničarka 

Legende med 

vodami 

maj 

Maja Kegl 

Proslava ob dnevu državnosti 

24. 6. 2022 

razredničarka 

Cena 0 € LPP prevoz: 1.30 € 0 € 

5. a Ogled predstave 

Tjaša Čebašek 

ŠVN 

(april 2022) 

razredničarka, 

Stanka Grah 

Proslava ob dnevu državnosti 

24. 6. 2022 

razredničarka 

 

Cena 10 €          0 € 0 € 

 

5. b Ogled predstave 

Tjaša Čebašek 

 

ŠVN 

(april 2022) 

razredničarka, 

Stanka Grah 

 

Proslava ob dnevu državnosti 

24. 6. 2022 

razredničarka 

 

Cena 10 € 

 

         0 € 

 

0 € 

 

 

6. a 22. 4. 2022 

Po poti kulturne 

dediščine - Žirovnica 

Helena Pepevnik 

21. 12. 2021 

Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče)  

Jasna Maček 

 

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključna proslava in podelitev 

spričeval 

Helena Pepevnik 

 

Cena vstopnice  4 € + 

prevoz ok. 10 € 

3 € 0 € 

6. b 22. 4. 2022 

Po poti kulturne 

dediščine - Žirovnica 

Helena Pepevnik 

 

21. 12. 2021 

 Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče) 

Jasna Maček 

 

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključna proslava in podelitev 

spričeval 

Anja Zorman 
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Cena vstopnice  4 € + 

prevoz ok. 10 € 

3 € 0 € 

7. a 22. 4. 2022 

Po poti kulturne 

dediščine - Žirovnica 

Helena Pepevnik 

 

21. 12. 2021 

Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče)  

Jasna Maček    

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključni proslava in podelitev 

spričeval 

Andreja Kerč 

 

Cena vstopnice  4 € + 

prevoz ok. 10 € 

3 € 0 € 

7. b 22. 4. 2022 

Po poti kulturne 

dediščine - Žirovnica 

Helena Pepevnik 

 

21. 12. 2021 

 Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče)  

Jasna Maček    

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključni proslava in podelitev 

spričeval 

Alenka Kuhar 

 

Cena vstopnice  4 € + 

prevoz ok. 10 € 

3 € 0 € 

8. a 22. 4. 2022 

Pot mladosti Ivana 

Cankarja - Vrhnika 

Helena Pepevnik 

21. 12. 2021 

  Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče) 

Jasna Maček 

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključni proslava in podelitev 

spričeval 

Mojca Zore 

Cena vodenje 3 € + prevoz 

ok. 7 € 

3 € 0 € 

8. b 22. 4. 2022 

Pot mladosti Ivana 

Cankarja - Vrhnika 

Helena Pepevnik 

 

21. 12. 2021  

Ogled gledališke 

predstave 

(Slovensko 

mladinsko 

gledališče)  

Jasna Maček 

24. 6. 2022 (petek) 

Zaključni proslava in podelitev 

spričeval 

Tina Trobec 

 

Cena vodenje 3 € + prevoz 

ok. 7 € 

3 € 0 € 

9. a 21. 12. 2021 (torek) 

Ogled gledališke 

predstave (Slovensko 

mladinsko 

22. 4. 2022 (petek) 

Pot mladosti Ivana 

Cankarja - Vrhnika 

Helena Pepevnik 

14. 6. 2022 (torek) 

Valeta 

Aleš Borčnik 
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gledališče) 

Jasna Maček 

 

Cena 3 € vodenje 3 € + prevoz 

ok. 7 € 

0 € 

9. b 
21. 12. 2021 (torek) 

Ogled gledališke 

predstave (Slovensko 

mladinsko 

gledališče) 

Jasna Maček 

22. 4. 2022 (petek) 

Pot mladosti Ivana 

Cankarja - Vrhnika 

Helena Pepevnik 

 

14. 6. 2021 (torek) 

Valeta 

Alenka Štefančič 

cena 3 € vodenje 3 € + prevoz 

ok. 7 € 

0 € 

 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovni dnevi  

 

Razred 1. ND 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

2. ND 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

3. ND 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

1. a Dnevi kulturne dediščine, 

oktober, 2021 

Nataša Majetič 

ZOO Ljubljana, 

maj, 2022 

Špela Križaj 

Tabor/cvetoč travnik, 

junij/maj,  2022 

Urška Podgoršek 

Cena 0 € 

 

7 € + prevoz 

 

Stroški prevoza, programa 

in bivanja 

1. b Dnevi kulturne dediščine, 

oktober, 2021 

Nataša Majetič 

 

ZOO Ljubljana, 

maj, 2022 

Špela Križaj 

 

Tabor/cvetoč travnik, 

junij/maj, 2022 

Urška Podgoršek 

 

Cena 0 € 

 

7 € + prevoz 

 

Stroški prevoza, programa 

in bivanja 

2. a Gozdna učna pot Šumberk 

jesen, 2021 

Petra Arnež 

Živalski vrt 

maj, 2022 

Špela Križaj 

Travnik 

junij/maj,  2022 

razredničarki 
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Cena 7 € + prevoz prevoz + 7 € 0 € 

2. b Gozdna učna pot Šumberk 

jesen, 2021 

Petra Arnež 

Živalski vrt 

maj,  2022 

Špela Križaj 

Travnik 

junij/maj,  2022 

razredničarki 

Cena 7 € +prevoz prevoz + 7 € 0 € 

3. a Gozdna učna pot Šumberk 

jesen,  2021 

Petra Arnež 

 

Živim zdravo 

oktober, 2021 

razredničarki 

Živalski vrt Ljubljana 

maj, 2022 

Špela Križaj 

 

Cena 7 € 0 € 7 € + prevoz 

3. b Gozdna učna pot Šumberk 

jesen, 2021 

Petra Arnež 

 

Živim zdravo 

oktober 

razredničarki 

Živalski vrt Ljubljana 

maj, 2022 

Špela Križaj 

 

Cena 7 € 0 € 7 € + prevoz 

4. a Orientacija 

november/december 

razredničarka 

Muzej iluzij 

januar 

Maja Kegl 

Voda 

maj 

razredničarka 

Cena 0 € 4,5 € + prevoz ok. 5 € 0 € 

4. b Orientacija 

november/december 

razredničarka 

 

Muzej iluzij 

januar 

Maja Kegl 

Voda 

maj 

razredničarka 

Cena 0 € 4,5 € + prevoz ok. 5 € 0 € 

5. a Praznično ustvarjanje 

november, 2021 

razredničarka 

Poskusi 

nov./dec., 2021 

razredničarka 

ŠVN 

april, 2022 

Stanka Grah, 

razredničarka 

Cena 0 €                  0 €                   0 € 

5. b Praznično ustvarjanje 

november, 2021 

razredničarka 

 

Poskusi 

nov./dec., 2021 

razredničarka 

 

ŠVN 

april, 2022 

Stanka Grah, 

razredničarka 

 

Cena 0 € 

 

                 0 € 

 

                  0 € 
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6. a Zdravniški pregled 

8. 11. 2021 

Helena Pepevnik 

 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

Raziskovanje vremena v 

gorah. Šola v naravi. 

(februar, 2022) 

Anita Jakše, razredniki 

Cena LPP do Medvod /  

6. b Zdravniški pregled 

15. 11.  2021 

Anja Zorman 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

 

Raziskovanje vremena v 

gorah. Šola v naravi. 

(februar, 2022) 

Anita Jakše, razredniki 

 

cena LPP do Medvod /  

7. a  

Obisk živalskega vrta 

oktober, 2021 

Tina Trobec 

 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

Raziskovanje turističnega 

kraja z okolico. 

Mojstrana in okolica. 

April, 2022 

Anita Jakše, A. Kuhar 

 

cena od 15 do 20 eur  od 10 do 15 eur 

7. b  

Obisk živalskega vrta 

oktober, 2021 

Tina Trobec 

 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

 

Raziskovanje turističnega 

kraja z okolico. 

Mojstrana in okolica. 

april, 2022 

Anita Jakše, A. Kuhar 

 

cena od 15 do 20 eur  od 10 do 15 eur 

8. a  

Zdravniški pregled  

Oktober 2021 

Mojca Zore, Tina Trobec 

 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

Raziskovanje turističnega 

kraja. 

 Piran in okolica. 

maj/ junij, 2022 

Anita Jakše, razredniki. 

 

cena LPP do Medvod  Cena tabora 

8. b  

Zdravniški pregled  

oktober, 2021 

Mojca Zore, Tina Trobec 

 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

19. 11. 2021 

Tina Trobec 

 

Raziskovanje turističnega 

kraja 

 Piran in okolica. 

maj/ junij, 2022 

Anita Jakše, razredniki. 
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cena LPP do Medvod  Cena tabora  

9. a 19. 11. 2021 (petek) 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

Tina Trobec 

 

januar, 2022 

Obisk sejma Informativa 

Gregor Seme 

6.−8. 6. 2022 (pon.−sre.) 

Tabor v Piranu − 

raziskovanje naravne in 

kulturne dediščine Pirana 

z okolico 

Anita Jakše, razredniki 

cena  5,00€ Cena tabora 

9. b 19. 11. 2021 (petek) 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

Tina Trobec 

 

 

januar, 2022 

Obisk sejma Informativa 

Gregor Seme 

 

6.−8. 6. 2022 (pon.−sre.) 

Tabor v Piranu − 

raziskovanje naravne in 

kulturne dediščine Pirana 

z okolico 

Anita Jakše, razredniki 

cena  5,00€ Cena tabora 

 

 

 

 

 

Tehniški dnevi  

Razred 1. TD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

2. TD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

3. TD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

4. TD 

datum, vodja, 

vsebina, cena 

1. a Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Tabor/kmetija Janhar, 

junij/maj, 2022 

Urška Podgoršek 

Cena 0 € 0 € Stroški prev., programa in bivanja 

1. b Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Tabor/kmetija Janhar, 

junij/maj, 2022 

Urška Podgoršek 

 

Cena 0 € 0 € Stroški prev., programa in bivanja 

2. a Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Groharjeva hiša na Sorici 

junij 

Janja Jošt Rapić 
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Cena 0 € 0 € 4 € + prevoz 

2. b Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Groharjeva hiša na Sorici 

junij 

Janja Jošt Rapić 

 

Cena 0 € 0 € 4 € + prevoz 

3. a Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Groharjeva hiša na Sorici 

junij 

Janja Jošt Rapić 

 

Cena 0 € 0 € 4 € + prevoz 

3. b Teden požarne 

varnosti, 

oktober 

Erna Krušnik 

Praznično 

ustvarjanje, 

november 

razredničarke 

Groharjeva hiša na Sorici 

junij 

Janja Jošt Rapić 

 

Cena 0 € 0 € 4 € + prevoz 

4. a Praznični sejem 

24. 11. 2021 

razredničarka 

Elektrika 

februar 

razredničarka 

Dan Zemlje 

april 

razredničarka 

Tehniški muzej 

Bistra 

Ana Brelih 

Cena 0 € 0 € 0 € 9  € 

4. b Praznični sejem 

24. 11. 2021 

razredničarka 

Elektrika 

februar 

razredničarka 

 

Dan Zemlje 

april 

razredničarka 

Slovenski 

etnografski 

muzej 

marec 

Ana Brelih 

Cena 0 € 0 € 0 €  

5. a Kolesarski 

poligon 

sept., 2021 

razredničarka, 

Aleš Borčnik 

Kolesarski izpit 

oktober, 2021 

razredničarka, 

Aleš Borčnik 

Kaligrafija 

april, 2022 

Mateja Ribič 

Bolnica Franja 

junij, 2022 

Tjaša Čebašek 

cena 0 € 0 €     9 € (v živo) ali 

6 €(zoom) 

      5,5 € 

5. b 

 

Kolesarski 

poligon 

sept., 2021 

razredničarka, 

Kolesarski izpit 

oktober, 2021 

razredničarka, 

Aleš Borčnik 

Kaligrafija 

april, 2022 

Mateja Ribič 

 

Bolnica Franja 

junij, 2022 

Tjaša Čebašek 
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Aleš Borčnik  

Cena 

 

0 € 

 

0 € 

 

    9 €  (v živo) 

ali 6 € (zoom) 

      5,5 € 

 

6. a     oktober 

 

Obisk tovarne 

papirja Goričane 

Milan Šorli 

24. 11. 2021 

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč 

 

8. 3. 2022 

(torek) 

Izdelek iz lesa − 

na šoli 

Milan Šorli 

Mojca Zore  

1. 4. 2022 

(petek) 

 

Gozd 

SGLŠ Postojna 

Milan Šorli 

Cena         prevoz 5 € 0 € 0 € 10 € + prevoz 

6. b     oktober 

 

Obisk tovarne 

papirja Goričane 

Milan Šorli 

 

24. 11. 2021 

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč 

 

10. 3. 2022 

(četrtek) 

Izdelek iz lesa − 

na šoli 

Milan Šorli 

Mojca Zore 

1. 4. 2022 

(petek) 

 

Gozd 

SGLŠ Postojna 

Milan Šorli 

cena         Prevoz 5 € 0 € 0 € 10 € + prevoz 

7. a      6. 10. 2021 

(sreda) 

 

Obisk narodne 

galerije Ljubljana 

Milan Šorli 

 

24. 11. 2021 

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč  

 

 

    14. 3. 2022 

(ponedeljek) 

  

Obdelava 

umetnih snovi – 

na šoli 

Milan Šorli 

Mojca Zore 

  april 

 

Obisk srednje 

lesarske šole v 

Škofji Loki 

Milan Šorli 

Cena        7 €           0 € 0 € 10 € + prevoz 

7. b     6. 10. 2021 

(sreda) 

 

Obisk narodne 

galerije Ljubljana 

Milan Šorli 

24. 11. 2021 

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč  

 

 

    15. 3. 2022 

(torek) 

 

Obdelava 

umetnih snovi – 

na šoli 

Milan Šorli 

Mojca Zore 

      april 

 

Obisk srednje 

lesarske šole v 

Škofji Loki 

Milan Šorli 

Cena        7 €          0 € 0 € 10 € + prevoz 

8. a    18. 11. 2021 

(četrtek) 

Energetski dan 

SGLŠ Postojna 

Mojca Zore 

24. 11. 2021  

 (sreda) 

 

 Praznični sejem 

Andreja Kerč  

 april 

 

Izdelek iz kovin 

− na šoli 

    Mojca Zore 

6.−8. 6. 2021 

 

Ogled 

Pomorskega 

muzeja v Piranu 
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     Milan Šorli Mojca Zore 

Cena        10 €          0 € 0 €       3,5 € 

8. b     18. 11. 2021 

(četrtek) 

 

Energetski dan 

SGLŠ Postojna 

Mojca Zore 

24. 11. 2021 

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč 

        april 

 

Izdelek iz kovin-

na šoli 

    Mojca Zore 

    Milan Šorli 

6.−8. 6. 2021 

 

Ogled 

Pomorskega 

muzeja v Piranu 

     Tina Trobec 

Cena        10 €            0 €         0 €       3,5 € 

9. a 11. 10. 2021 

Obisk 

reaktorskega 

centra IJS Podg. 

Milan Šorli 

24. 11. 2021  

(sreda) 

Praznični sejem 

Andreja Kerč 

 

6.−8. 6. 2021  

Tabor v Piranu − 

ogled Pom. 

muzeja 

Aleš Borčnik 

13. 6. 2022  

(ponedeljek) 

Mladinske 

delavnice 

Gregor Seme 

9. b 11. 10. 2021 

Obisk 

reaktorskega 

centra IJS Podg. 

Milan Šorli 

24. 11. 2021  

(sreda) 

 

Praznični sejem 

Andreja Kerč 

6.−8. 6. 2021 

Tabor v Piranu − 

ogled Pomo. 

muzeja 

Alenka Štefančič 

13. 6. 2022 

(ponedeljek) 

Mladinske 

delavnice 

Gregor Seme 

Cena 0 € + prevoz 0 € 3,5 € 0 € 

 

Športni dnevi  

 

Razred 1. ŠD 

datum, vodja 

vsebina, cena 

 

2. ŠD 

datum, 

vodja 

vsebina, 

cena 

 

3. ŠD 

datum, vodja 

vsebina, cena 

4. ŠD 

datum, vodja 

vsebina, cena 

5. ŠD 

datum, vodja 

vsebina, cena 

1. a Mini 

olimpijada, 

september, 

2022 

Špela Križaj 

Jesenski 

pohod, 

november 

Petra Arnež 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

Nataša 

Majetič 

Spomladanski 

pohod, 

april 

Mateja Jeraj 

Tabor/vodne 

igre, 

junij/maj, 2022 

Urška 

Podgoršek 

 

Cena 0 € 

 

prevoz 0 € 

 

prevoz stroški prevoza, 

programa in 

bivanja 
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1. b Mini 

olimpijada, 

september, 

2022 

Špela Križaj 

Jesenski 

pohod, 

november 

Petra Arnež 

 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

Nataša 

Majetič 

Spomladanski 

pohod, 

april 

Mateja Jeraj 

 

Tabor/vodne 

igre, 

junij/maj, 2022 

Urška 

Podgoršek 

Cena 0 € 

 

prevoz 0 € 

 

prevoz stroški prevoza, 

programa in 

bivanja 

2. a Mini 

olimpijada, 

september,  

2021 

Špela Križaj 

Jesenski 

pohod (Sv. 

Tilen), 

oktober, 

2021 

Janja Jošt 

Rapić 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

razredničarke 

 

Spomladanski 

pohod, 

april 

Mateja Jeraj 

 

Športno- 

vzgojni karton. 

april 

Aleš Borčnik 

 

Cena 0 € 0 € 0 € prevoz 0 € 

2. b Mini 

olimpijada, 

september, 

2021 

Špela Križaj 

Jesenski 

pohod (Sv. 

Tilen), 

oktober, 

2021 

Janja Jošt 

Rapić 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

razredničarke 

 

Spomladanski 

pohod, 

april 

Mateja Jeraj 

Športno- 

vzgojni karton. 

april 

Aleš Borčnik 

 

Cena 0 € 0 € 0 € prevoz 0 € 

3. a Mini 

olimpijada, 

september, 

2021 

Špela Križaj 

 

Jesenski 

pohod (Sv. 

Tilen), 

oktober, 

2021Janja 

Jošt Rapić 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

razredničarke 

 

Športno-

vzgojni karton 

april  

Aleš Borčnik 

 

Atlantis 

junij 

Stanka Grah 

 

Cena 0 € 0 € 0 € 0 € 10 € 

3. b Mini 

olimpijada, 

september, 

2021 

Špela Križaj 

 

Jesenski 

pohod (Sv. 

Tilen), 

oktober, 

2021Janja 

Jošt Rapić 

Zimski ŠD 

december/jan

uar 

razredničarke 

 

Športno-

vzgojni karton.  

april 

Aleš Borčnik 

Atlantis 

junij 

Stanka Grah 

 

 

Cena 0 € 0 € 0 € 0 € 10 € 

 

4. a Žogarija 

13. 9. 2021 

Gorski teki 

16. 9. 2021 

Zimski 

športni dan 

Športno-

vzgojni karton 

Atlantis 

junij 
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Maja Kegl Stanka Grah 

 

januar, 2022 

razredničarka 

april 

razredničarka 

Stanka Grah 

Cena LPP prevoz:  

2. 60 € 

0 € 0 € 0 € 10 € 

4. b Žogarija 

13. 9. 2021 

Maja Kegl 

 

Gorski teki 

16. 9. 2021 

Stanka Grah 

 

Zimski 

športni dan 

januar, 2022 

razredničarka 

 

Športno-

vzgojni karton 

april 

razredničarka 

 

Atlantis 

junij 

Stanka Grah 

Cena LPP prevoz: 

2,60 € 

0 €  0 € 0 € 10 € 

5. a 16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

 

 

januar, 2022 

Zimski 

športni dan 

razredničarka 

ŠVN 

april, 2022 

razredničarka, 

Stanka Grah 

ŠVN 

april, 2022 

razredničarka, 

Stanka Grah 

Kolesarski izlet 

junij, 2022 

razredničarka 

Stanka Grah 

Cena 0 € 

 

 

0 € 0 € 

 

0 € 

 

0 € 

 

5. b 16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

 

 

januar, 2022 

Zimski 

športni dan 

razredničarka 

 

ŠVN 

april, 2022 

razredničarka, 

Stanka Grah 

ŠVN 

april, 2022 

razredničarka, 

Stanka Grah 

Kolesarski izlet 

junij, 2022 

razredničarka 

Stanka Grah 

 

Cena 0 € 

 

 

0 € 

 

0 € 

 

0 € 

 

0 € 

 

6. a 7. 9. 2021 

(torek) 

Športne igre 

Vodice 

Aleš Borčnik 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Šola v naravi 

 

Aleš Borčnik 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 

Cena 5 € 0 € 

 

prevoz 

 

 

Cena ŠVN 

 

6. b 7. 9. 2021 

(torek) 

Športne igre 

Vodice 

Aleš Borčnik 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Šola v naravi 

 

Aleš Borčnik 

 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 
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Cena 5 € 

 

0 € 

 

prevoz 

 

Cena ŠVN 

 

 

7. a 7. 9. 2021 

(torek) 

Športne igre 

Vodice 

Aleš Borčnik 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 

Cena 5 € 

 

0 € 

 

prevoz 

 

Prevoz + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

 

7. b 7. 9. 2021 

(torek) 

Športne igre 

Vodice 

Aleš Borčnik 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 

Cena 5 € 

 

0 € 

 

prevoz 

 

Prevoz + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

 

8. a 7. 9. 2021 

(torek) 

Gimnastika 

(Gib v Šiški) 

Stanka Grah 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 

Cena 13 € 0 € 

 

prevoz 

 

Prevoz + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

 

 

8. b 7. 9. 2021 

(torek) 

Gimnastika 

(Gib v Šiški) 

Stanka Grah 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

 

23. 6. 2022 

(četrtek) 

5. športni dan 

po izboru 

razreda 

Cena 13 € 

 

0 € 

 

prevoz 

 

Prevoz  + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

 

 

9. a 7. 9. 2021 

(torek) 

Gimnastika 

(Gib v Šiški) 

Stanka Grah 

 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

6.−8. 6. 2022 

Tabor v Piranu   

−športne igre 

na/ob vodi 

Aleš Borčnik 
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Cena 13 € 

 

0 € prevoz Prevoz + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

Cena tabora 

9. b 7. 9. 2021 

(torek) 

Gimnastika 

(Gib v Šiški) 

Stanka Grah 

16. 9. 2021 

(četrtek) 

Gorski teki 

Stanka Grah 

 

___. 10. 2021 

Pohod na Sv. 

Jošta 

Matjaž 

Ovsenek 

Feb./mar. 2022 

Zimski športi 

na Pokljuki 

Aleš Borčnik 

 

6.−8. 6. 2022 

Tabor v Piranu 

− športne igre 

na/ob vodi 

Aleš Borčnik 

Cena 13 € 

 

0 € prevoz Prevoz  + karta 

za smučarje, 

cca. 10 € 

Cena tabora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 . Zgodnje učenje tujega jezika  

V 1. razredu je organiziran pouk (neobvezni izbirni predmet) tujega jezika angleščina. Pouk 

angleškega jezika je obvezen tudi za učence 2. in 3. razreda.  

Za učence 5. in 6. razreda je organiziran neobvezni izbirni predmet  tujega jezika nemščina. 

Za učence 7., 8. in 9.  r. je organiziran pouk neobveznega izbirnega predmeta francoščina in 

izbirnega predmeta nemščina. 

 

16.  Računalništvo 

Pouk računalništva bo organiziran za učence nižjih in višjih razredov (neobvezni izbirni 

predmet). 

 

17. Plavalni tečaj  

Zavod za šport in prireditve Občine Medvode vsako leto organizira za učence 1. razreda 

plavalni tečaj. (V letošnjem šolskem letu tudi za učence 2. razredov.) Po tečaju opravijo 

preverjanje usvojenih veščin. Za prevoz in vaditelje bo poskrbela agencija, spremstvo otrok bo 

organizirala šola. V 6. razredu imajo učenci preverjanje znanja plavanja. Učence bosta 

spremljala Stanka Grah in Matjaž Ovsenek 

Tudi učenci 3. razreda imajo v programu tečaj plavanja. V tem šolskem letu bodo učenci 

opravili 20-urni tečaj v Kamniku (CMEPIUS). 

Za učence 1. razreda je tečaj zastonj (stroške poravna Občina Medvode). 
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18. Interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/22 

 

PRIIMEK  IN 

IME 

INTERESNA 

DEJAVNOST 

ŠT.UR razred Dan, ura 

Arnež Petra     Likovni krožek 35 2. razred petek;13.05−13.55 

 BZ   5 2. b  

Borčnik Aleš Balinanje in petanka 20 4.−7. r po dogovoru 

Čebašek Tjaša BZ  5 5. A po dogovoru 

 Literarno ustvarjalni 

krožek 

35 

4. in 5. r torek; 13.55−14.45 

Grah Stanka rdeči križ  40 8. in 9. PP 

(20 ur); 20 

ur za vse 

ostale 1. do 

9. r. 

  kolesarski krožek 35 5. a in 5. b 

 Jakše Anita zgodovinski krožek 35 9. a in 9. b 

 Jeraj Mateja BZ  5 3. b 

  Planinski krožek 35 1.−5. r. po dogovoru 

Kegl Maja Športne igre za deklice 35 4. in 5. r. torek, 13.20−14.05 

 Družabne igre 35 4. in 5. r. petek, 13.20−14.05 

 BZ  5 4. b 

 Kerč Andreja BZ ( 6.–9. raz.) SLO 40 6.−9. r. torek, 13.40−14.25 

Križaj Špela BZ (TJA), BZ 3. a 15 1. r. 

  Bralne urice 35 3 petek, 13.05−13.55 

Krušnik Erna BZ  5 1. a 

  Šahovski krožek 35 1.  četrtek, 13.00−13.45 

 Mladi gasilci 30 2.–9. r. po dogovoru 

Kuhar Alenka Male sive celice 15 7., 8. in 9. 

 Maček Jasna C. tekmovanje, d/D - 

priprava 

35 

8., 9. r. 

  Gledališki klub 35 

  Majetič Nataša Pravljični k.  1. a in 1. b ponedeljek, 12.15−13.05 

Pepevnik Helena 

Tekmovanje v znanju 

o sladkorni bolezni - 

priprave 

10 

6.−9. r. 

 Podgoršek Urška BZ  5 1. b ponedeljek 

 Čebelarski kr. 35/plača 

ČZS 

1. razred 

zaradi 

korone petek, 13.05−13.55 

 šol. parlament + šol. 

ŠS+logika 

35 

1.−9. r. 

 Potočnik N. 

Špela 

BZ NEM 20 

  Rapić Jošt Janja BZ 5 2. b 

  BZ  TJA 10 2. a, b 
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 Pravljični krožek 35 2. a in 2. b četrtek, 13.05−13.55 

 Družabne igre 35 2. r. 

 Ribič Mateja BZ  5 5. b 
 

 Vesela šola 30 4.–9. razred četrtek, 7.35−8.25 

Seme Gregor glasbena skupina 

začetniki               

35 5. in 6. 

razred 

 Seme Gregor glasbena skupina 

mlajši                 

35 

7. razred 

 Seme Gregor glasbena skupina 

starejši                 

35 8. in 9. 

razred 

 Štefančič Alenka BZ TJA 40 3. a, b, 4. a, 

b, 5. a, b in 

9. a, b 

  Priprava na 

tekmovanje 

15 

9. razred 

 Trobec Tina Priprava na 

tekmovanja (Zlata 

kuhalnica, Flora, 

Kresnička) 

35 

6.−9. 

razreda 

  Krožek v okviru 

krajinske ureditve 

okolice šole 

 

6.−8. 

razreda 

 Brelih Ana BZ  5 4.a  

 Zore Mojca Priprava na 

tekmovanja MAT d/D 

35 
6.−9. 

 Zorman Anja BZ  TJA 30 6.−8. r. 

  Priprava na 

tekmovanje 

15 

8. r. 

 Katarina Kurtjak MPZ45 36 4., 5. ponedeljek; 13.55−14.45 

 MPZ 0 

   MPZ6789 36 6. −9. 

 Helena Pepevnik MPZ 36 6.−9. ponedeljek 6. ura (I. turnus) 

Katarina Kurtjak OPZ23 36 2., 3. ponedeljek: 13.05−13.55 

Nataša Majetič OPZ1 36 1. ponedeljek: 13.05−13.55 

Aleš Borčnik,          Kolesarski izpit in 

pripr. 

40 

5. september, oktober  

Milan Šorli  TIT345 - krožek 36 5.−9. 

 Milan Šorli  LUM345 - krožek 36 4.−5. ponedeljek;  13.55−14.45 

 TEH-krožek, robotika 26 6.−9. 

  Likovni natečaji 10 5.−9. september, oktober  

 SKUPAJ 1368  
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19.  IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI – izvajale se bodo v primeru, če bo zadosti prijav oz. prostora, po izgradnji prizidka 
 

 

 

 

 

 

Dejavnost 

 

razred Podatki o izvajalcu Skupine/čas se določi  

po prijavah 

cena 

Judo 1.−9. r.  ŠD »Mala šola juda«  

Ljubljana 

info@malasolajuda.si  

www.malasolajuda.si  

  

Badminton 1.−5. r.  Badmintonski klub Medvode.  

Maja Kersnik, 

Majakersnik@hotmail.com  

  

Košarka − fantje 1. 1.−2. r. 

3.−5. r. 

KK Medvode, Grega Sajevic  

Grega.sajevic@gmail.com  

Četrtek  

Čebelarski krožek 1.−5. r. Primož Ločniškar,  

Primoz.locniskar@gmail.com 

Urška Podgoršek 

  

Ples 1.−3. r.  ŠD Latino 

info@sd-latino.si  

www.sd-latino.si  

  

Ritmična gimnastika Začetnice  

Nadaljev. 

ŠK Bleščica 

blescica@blescica-klub.si  

www.blascica-klub.si 

  

Atletika 1.−5. r.  

 

6.−9. r.  

Športno atletsko društvo Efi 

Efi.storga@gmail.com  

www.sdefi.si 

Eufemija Štorga  

041 282960  

  

Nogomet  NK Jezero Medvode, »danilo 

vukovic« danilo.pirlo@gmail.com 

  

Nogomet  NK Komenda 

Grega Urh, gregor.urh@gmail.com 

  

mailto:info@malasolajuda.si
http://www.malasolajuda.si/
mailto:Primoz.locniskar@gmail.com
mailto:info@sd-latino.si
mailto:info@sd-latino.si
mailto:info@sd-latino.si
mailto:info@sd-latino.si
mailto:info@sd-latino.si
http://www.sd-latino.si/
mailto:Efi.storga@gmail.com
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VII. TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

1. Tekmovanja - učenci bodo lahko sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

a)tekmovanja iz znanja: 

 

Datum  Tekmovanje/raven  Kontakt/mentor  

14. 9. 2021  Regijsko tekmovanje Male sive celice  Alenka Kuhar  

15. 9. 2021  Regijsko tekmovanje – Zlata kuhalnica  Tina Trobec  

23. 9. 2021  Šolsko tekmovanje iz znanja logike  Urška Podgoršek(1.−5. r.), 

Mojca Zore (6.−9. r.)  

28. 9. 2021  Izbirno tekmovanje Male sive celice  Alenka Kuhar  

15. 10. 2021  Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni − šolsko  Helena Pepevnik  

16. 10. 2021  Področno tekmovanje iz znanja logike  Mojca Zore  

20. 10. 2021  Šolsko tekmovanje za Proteuosovo prizn. − BIO  Mija Borčnik  

6. 11. 2021  Državno tekmovanje iz znanja logike  Mojca Zore  

9. 11. 2021  Cankarjevo tekmovanje  Tjaša Čebašek (5.a, 5.b)  

9. 11. 2021  Cankarjevo tekmovanje − šolsko  Helena Pepevnik (6. in 7.   

Jasna Maček (8. in 9. r.)  

11. 11. 2021  Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 

8. razreda  

Anja Zorman (8. r.)  

11. 11. 2021  Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 

9. razreda  

Alenka Štefančič (9. r.)  

20. 11. 2021  Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni − 

državno  

  

Helena Pepevnik  

5. 12. 2021  Državno tekmovanje za Proteuosovo prizn. − BIO  Mija Borčnik  

7. 12. 2021  Šolsko tekmovanje z znanja zgodovine  Anita Jakše  

8. 12. 2021  Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije  Alenka Kuhar  

9. 12. 2021  Cankarjevo tekmovanje − območno  

  

Jasna Maček (8. in 9. r.)  

  

15. 1. 2022  Državno tekmovanje iz znanja astronomije  Alenka Kuhar  

21. 1. 2022  Šolsko tekmovanje za Preglovo priznanje − KEM  Mija Borčnik  

2. 2. 2022  Šolsko tekmovanje iz znanja fizike  Alenka Kuhar  

12. 2. 2022  Cankarjevo tekmovanje − državno  Jasna Maček (8. in 9. r.)  

9. 3. 2022  Šolsko tekmovanje iz Vesele šole  Mateja Ribič  

10. 3. 2022  Državno tekmovanje iz znanja zgodovine  Anita Jakše  

16. 3. 2022  Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 

učence 8. razreda  

Anja Zorman (8. r.)  

16. 3. 2022  

  

Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 

učence 9. razreda  

Alenka Štefančič (9. r.)  

17. 3. 2022  Šolsko tekmovanje iz znanja matematike  Razredničarke 1. −5. r.  

Mojca Zore (6. −9. r)  

Marec 2022  Tekmovanje za angleško bralno značko EPI  Alenka Štefančič  

(9., 5., 4. in 3. r.)  

Anja Zorman   

(8., 7. in 6. r.)  

Janja Jošt Rapič (2. r.)  

Špela Križaj (1. r)  

6. 4. 2022  Regijsko tekmovanje iz znanja matematike  Mojca Zore  
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13. 4. 2022  Državno tekmovanje iz Vesele šole  Mateja Ribič  

14. 4. 2022  Regijsko tekmovanje iz znanja fizike  Alenka Kuhar  

23. 4. 2022  Državno tekmovanje iz znanja matematike  Mojca Zore  

April 2022  Državno tekmovanje za Preglovo priznanje−KEM  Mija Borčnik  

21. 5. 2022  Državno tekmovanje iz znanja fizike  Alenka Kuhar  

      

 

 

 

Udeleževali se bomo raznih likovnih, literarnih natečajev in taborov. 
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b) športna tekmovanja 

 

2. Načrt občinskih, področnih, državnih športnih tekmovanj: 

- Državno prvenstvo v gorskih tekih na Starem gradu  (16. 9. 2021). 

- Ljubljanski maraton (24. oktober 2021). 

- V sodelovanju z Občino Medvode ter Zavodom Sotočje se bomo udeležili  ŽOGARIJE, 

in sicer v terminu 13. september na lokaciji pri občini s pričetkom ob 9 uri.  

- Evropski šolski športni dan,  bo letos v Sloveniji potekal na državni praznik dan 

slovenskega športa, in sicer v četrtek, 23. septembra ter v petek, 24. septembra 2021.  

V spodnji tabeli so načrtovana redna tekmovanja, ki se izvajajo v okviru šolskih športnih 

tekmovanj na občinski ravni v Športni dvorani Medvode. Učenci z najboljšimi rezultati v 

posameznih panogah se uvrstijo na področna tekmovanju v Domžalski regiji. Učenci ali 

ekipe z najboljšimi rezultati na področnem tekmovanju se uvrstijo na državno prvenstvo. 

 

 TEKMOVANJA V OBDOBJU SEPTEMBER 2021–JANUAR 2022 

  

Panoga in kategorija Predvideni termini Prizorišče 

Mali nogomet (SDI) Torek, 28. 9. 

petek, 1. 10. 

OŠ S. J. Smlednik – zunanje 

nogometno igrišče  

Jesenski kros (vsi) sreda, 6. 10. OŠ S. J. Smlednik 

Ljubljanski maraton* sobota, 23. 10. Ljubljana 

Košarka (SDI) sreda, 10. 11. 

petek, 12. 11. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Šah – posamično torek, 23. 11. Avla ŠDM 

Odbojka (SDI) sreda, 8. 12.  

petek, 10. 12. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Odbojka (SDE) torek, 14. 12. 

četrtek 16. 12. 

1/3 velike dvorane ŠDM  

Badminton posamično 

(SDE, SDI, MDE, MDI) 

sreda, 12. 1. 1/3 velike dvorane ŠDM  

Badminton ekipno   Ekipa se udeleži področnega 

tekmovanja 

Pokljuški maraton sobota, januar 2021 Pokljuka 
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Predviden začetek tekmovanj je ob 10.00 uri oz. glede na športno panogo, število prijavljenih 

ekip,  tekmovalcev in razpoložljivost športnega objekta, v tem primeru je lahko začetek 

tekmovanja že preje npr.: 9:00 uri ali 9:30 uri.  

 Legenda kategorij 

Vsi: oba spola, vse starostne kategorije 

NMDE: najmlajše deklice, rojene leta 2011 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 

NMDI: najmlajši dečki, rojeni leta 2011 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 

MDE: mlajše deklice, rojene leta 2009 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 

MDI: mlajši dečki, rojeni leta 2009 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 

SDE*: deklice, rojene leta 2008 in kasneje (8. razred in mlajše – samo za odbojko na mivki) 

SDI*: dečki, rojeni leta 2008 in kasneje (8. razred in mlajši – samo za odbojko na mivki) 

SDE: starejše deklice, rojene leta 2007 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 

SDI: starejši dečki, rojeni leta 2007 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 

 

   TEKMOVANJA V OBDOBJU FEBRUAR 2022–JUNIJ 2022 

  Panoga in kategorija Predvideni 

termini 

Prizorišče 

Namizni tenis  

(SDE/I, MDE/I, NMDE/I) 

  

torek, 2. 2. 1/3 velike dvorane ŠDM  

Košarka (MDI) sreda, 16. 2. 

petek, 18. 2. 

1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Odbojka (MDI) torek, 15. 3. 

petek, 18. 3. 

1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Badminton (NMDE, NMDI)   

sreda, 23. 3 

1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Med dvema ognjema (NMDE) četrtek, 31. 3. 1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Med dvema ognjema (NMDI) petek, 1.  4. 1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Odbojka (MDE) sreda, 6.  4. 

petek, 8.  4. 

1/3 velike dvorane v ŠD Medvode 

Mali nogomet (MDI) torek, 19. 4. 

četrtek, 21. 4. 

OŠ Vodice 

Atletika (SDE, SDI, MDE, 

MDI, NMDE, NMDI) 

sreda, 4. 5. Stadion Tacen 

Odb. na mivki (SDI*, SDE*) petek, 10. 6. Zbiljska dobrava 

Balinanje (promocijsko) Sreda, 15. 6 Vodice 
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Predviden začetek tekmovanj je ob 10.00 uri oz. glede na športno panogo, število prijavljenih 

ekip, tekmovalcev in razpoložljivost športnega objekta, v tem primeru je lahko začetek 

tekmovanja že preje npr.: 9:00 uri ali 9:30 uri.  

 Legenda kategorij 

Vsi: oba spola, vse starostne kategorije 

NMDE: najmlajše deklice, rojene leta 2011 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 

NMDI: najmlajši dečki, rojeni leta 2011 in kasneje (praviloma 5. razred in mlajši) 

MDE: mlajše deklice, rojene leta 2009 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 

MDI: mlajši dečki, rojeni leta 2009 in kasneje (praviloma 7. in 6. razred) 

SDE*: deklice, rojene leta 2008 in kasneje (8. razred in mlajše – samo za odbojko na mivki) 

SDI*: dečki, rojeni leta 2008 in kasneje (8. razred in mlajši – samo za odbojko na mivki) 

SDE: starejše deklice, rojene leta 2007 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 

SDI: starejši dečki, rojeni leta 2007 in kasneje (praviloma 9. in 8. razred) 

 

TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/22 ZA RAZREDNO STOPNJO 

Udeleženec Program Predvideni termin Prizorišče 

1.−3. razred  Zlati sonček Celo šolsko leto 
OŠ Simona Jenka 

Smlednik 

4., 5., 6. 

razred 
Krpan Celo šolsko leto 

OŠ Simona Jenka 

Smlednik 

 

3. Skrb za telesni in duševni razvoj učencev 

Prizadevanja šole za vzgojo učencev k zdravemu načinu življenja, k pravilnemu 

ravnanju za ohranitev zdravja in preprečevanju obolenj smo se v šolskem letu 1997/98 vključili 

v mrežo Zdravih šol. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali projekte z zdravstveno 

vsebino skozi celo šolsko leto.  

Težave, ki jih srečujemo pri odraščanju, bo spremljal in v posameznih primerih ponudil 

pomoč pri reševanju le-teh svetovalni delavec Gregor Seme.  

  

 

 

4. Zdravje 

 Poleg preventivnega programa, ki ga izvajamo v okviru letnega delovnega načrta z 

ustreznimi vsebinami pri biologiji (program O tebi), etiki (preventivna vzgoja o drogah) in 

razrednih urah (obeležijo pomembne svetovne dneve o zdravju) ter rednih urah pouka (minute 

za zdravje) za zdravje učencev skrbi tudi zdravnik v Zdravstvenem domu Medvode, ki opravlja 
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tudi vzgojno, preventivno in kurativno dejavnost. Učenci imajo sistematski pregled v 1., 3., 6. 

in 8. razredu. Učenke in učenci imajo v 6. razredu možnost brezplačnega cepljenja proti HPV. 

Posebne pozornosti so deležni predvsem prvošolci pred vstopom v šolo. Ob vsakem 

sistematskem pregledu je prisoten tudi razrednik oziroma razredničarka, ki starše obvesti o 

zdravstvenem stanju njihovih otrok.  

Za zdravje zob skrbi zobozdravnica v ZD Medvode. V 1.,  3., 6. in 8. razredu imajo 

učenci sistematični pregled zob. Zobozdravstvena služba izvaja tudi preventivno akcijo za 

pravilno higieno zob in ustne votline s preverjanjem in tekmovanjem med razredi. Najboljši 

razred bo na koncu šolskega leta nagrajen.     

Pregled sluha opravijo učenci v 1. in 7. razredu in če je potrebno so naročeni na ponovni 

pregled. 

Za zdravstvene preglede zaposlenih skrbi dr. med. Jelka Premelč, zdravnica medicine 

dela. Preventivne preglede opravimo glede na delovno mesto in ogroženost  delavcev v 

časovnih intervalih v skladu z zakonodajo. 

 

5.  Prehrana  

 Tudi prehrana sodi k zdravemu načinu življenja, zato imamo na šoli  vodjo šolske 

prehrane Tino Trobec, učiteljico biologije in gospodinjstva. Kuharja bosta skrbela za pravilno 

skladiščenje, pripravo in smotrno porabo hrane ter za kvaliteto obrokov, v skladu z novimi 

standardi HACCP.  Udeleženi smo v projektu »Slovenski zajtrk«. 

Poleg dejavnosti zapisane v načrtu za šolsko prehrano, ki so vezane na upoštevanje HACCP 

sistema in obveznosti delavcev glede na delovne naloge, ki jih morajo opraviti,  bomo  še 

posebej poudarili: 

a) Vzgojno-izobraževalne dejavnosti v zvezi s prehrano: 

Obeležili bomo svetovne dneve hrane, zdravja, mleka s primerno malico in razstavo na 

posamezno temo. Učenci se bodo udeležili tekmovanja »Zlata kuhalnica«. 

Učitelji  skrbimo za kulturno uživanje hrane učencev. 

Učence  navajamo na čistočo in red (reditelji pobrišejo mize in uredijo stole). 

Učitelj spremlja učence iz avle do jedilnice in je prisoten pri malici ves čas na razredni stopnji. 

Pri starejših učencih je spremstvo enako, v jedilnici je en dežuren učitelj. 

Učence na razredni stopnji spremlja na kosilo učitelj v podaljšanem bivanju. 

b) Pri pripravi hrane smo pozorni na: 

- količino soli, ki naj bo minimalna, 

- veliko jedi pripravljamo v konvektomatih, kjer je količina maščob minimalna, 

- na jedilniku je vsak dan sadje, 

- poskrbimo za učence z dieto, 

- »zeleni petek« je namenjen brezmesnim jedem. 

 

Za cene šolske prehrane v šolskem letu 2021/2022  predlagamo eno spremembo: 

- dopoldanska malica: 0,90 € (subvencionirana s strani MIZŠ) 

- redno kosilo 1. triada:  2,60 € 

- redno kosilo 2. triada:  2,95 € 

- redno kosilo 3. triada:  3,35 € 

- občasno kosilo za vse učence: 3,55 € 

- popoldanska malica:  0,85 €, predlog: 1€ 

- cena malice za zaposlene: 1,50 € 

- cena rednega kosila za zaposlene in nepostreženega kosila: 3,80 €  

- kosila za zunanje uporabnike: 5,00 €. 
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Socialno ogroženi učenci imajo možnost regresirane prehrane, oziroma kuhinja deli brezplačne 

obroke hrane, ki ni bila razdeljena.  Učitelji in učenci skrbijo za kulturen način uživanja hrane. 

Dežurstvo učencev v jedilnici določijo razredniki.  

Malico lahko prejemajo tudi zaposleni na šoli.  
 

SKUPNO ŠTEVILO NAROČENIH OBROKOV PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

 
 
 

RAZRED MALICA KOSILO POPOLD. MALICA 

1. A 
 

13 14 9 

1. B 
 

16 15 12 

  2. A 
 

15 15 14 

2. B 
 

15 14 11 

3. A 
 

17 17 9 

3. B 
 

17 17 8 

4. A 
 

19 18 5 

4. B 
 

15 16 3 

5. A 
 

15 15 6 

5. B 
 

15 15 2 

6. A 
 

17 15 0 

6. B 
 

17 18 0 

7. A 
 

18 17 0 

7. B 
 

19 17 0 

8. A 
 

16 13 0 

8. B 
 

18 18 0 

9. A 
 

17 9 0 

9. B 
 

16 13 0 

SKUPAJ 295 276 79 



Letni delovni načrt, Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik, 2021/22  
 
 

 64 

 

VIII.    VSEBINE IN OBLIKE DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

 

PROGRAM DELA UČITELJSKEGA ZBORA IN ZBOROV ODDELKOV IN 

AKTIVOV 

1. 1. Strokovna srečanja 

 Strokovni delavci se bomo sestajali vsak (delovni) ponedeljek na rednih organizacijsko 

– informativnih sestankih, kjer bomo v »Pregledu dela preteklega tedna« evalvirali opravljeno 

delo, v »Aktualno v tem tednu« organizirali program dela tekočega tedna. Vsebina teh 

sestankov je tudi vzgojna problematika – obravnavamo posamezna vzgojna vprašanja, 

naslednji sestanek razrednik pove o svojih vzgojnih ukrepih. Dogovarjali se bomo tudi o 

aktualnih vzgojnih zadevah in iskali skupne rešitve. Učitelji bodo seznanjeni z informacijami, 

ki se nanašajo na njihovo vzgojno-izobraževalno delo, organizacijo in kvaliteto dela in življenja 

na šoli. Po potrebi bomo imeli pedagoško/tematsko konferenco, kjer bomo preverjali 

opravljeno delo v preteklem mesecu,  obravnavali aktualne teme, se dogovarjali in iskali rešitve 

ter predstavljali seminarje. 

Na jutranjih sestankih se bomo pogovarjali tudi o evalvaciji našega vzgojnega delovanja. 

 

1. 2. Razredni učiteljski zbor 

 Učitelji učiteljskega zbora se bodo sestajali ob ocenjevalnih konferencah, kjer bodo 

izrazili svoja opažanja, mnenje, ocene, graje in pohvale za dosežke posameznih učencev in 

razredov. Iskali bodo poti skupnega sodelovanja in izpolnjevanja nalog v zvezi s poučevanjem 

in doseganjem želenih rezultatov. Sestajali se bodo tudi takrat, ko bo potrebno pretresti 

nekatere primere in iskati rešitve ob pojavu manj primernega vedenja posameznikov.  

Pri delu v razredu bomo nadaljevali z že utečenimi oblikami in metodami dela: 

-          z integriranim poukom, 

- s projektnim delom, 

- z notranjo diferenciacijo, 

- z individualnim delom, 

- z napovedanim spraševanjem, 

- z nadaljevanjem računalniškega opismenjevanja učencev od 1. do 9. razreda.  

          

Učitelji bodo vodili tudi interesne dejavnosti, dopolnilni pouk in dodatni pouk.  

S starši bodo sodelovali na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, kjer bodo prisotni tudi 

učenci. S starši se bodo učitelji srečevali tudi na skupnih prireditvah in predavanjih ter pri 

iskanju rešitev za izboljšanje življenja in dela na šoli.  

Pri svojem delu bodo učitelji upoštevali nove pravilnike, ki dopolnjujejo Zakon o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o osnovni šoli. Upoštevali bomo odloke in 

navodila v zvezi s preprečevanjem epidemije COVID19.  Delali bomo tudi v skladu z vzgojnim 

načrtom šole. 

Učiteljski zbor bo tudi: 

- Proučil predlog letnega delovnega načrta ter sprejel organizacijo dela. 

- Se tedensko sestajal in se dogovarjal za delo in aktivnosti  v zvezi z  realizacijo  

- letnega delovnega načrta.  

- Spremljal bo realizacijo tedenskih aktivnosti, uresničevanje sprejetih načrtov in 

pravilnikov ter dogovorov. 

- Odločal o: vzgojnih ukrepih, ponavljanju razreda, napredovanju z nezadostno    

- oceno, pohvalah, priznanjih in nagradah. 

- Obravnaval bo predloge oddelčnih skupnosti ter šolske skupnosti učencev. 
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- Dajal bo pobude in soglasja k napredovanju pedagoških delavcev. 

- Oblikoval in dopolnjeval vzgojni načrt šole.  

 

IX. PROGRAMI DELA STROKOVNIH SLUŽB 

 

1. Šolska svetovalna služba 

2. Specialno pedagoško delo 

3. Knjižnica 

4. Računalnikar − organizator informacijskih dejavnosti   

5. Vodja šolske prehrane 

6. Mentorica šolske skupnosti  

7. Mentorica otroškega parlamenta  

8. Načrt dela sklada staršev 

 

 

1. Šolska svetovalna služba (Gregor Seme) 

  

VPIS PRVOŠOLCEV 

V sredini februarja bom organiziral vpis v prvi razred za šolsko leto 2022/2023. Meseca maja 

se bo sestala komisija za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v prvi razred, kjer bomo 

obravnavali morebitne vloge o odložitvi vpisa. Meseca junija načrtujem skupaj z učiteljicama 

prvih razredov sestanek s starši tistih otrok, ki so vpisani v prvi razred za naslednje šolsko leto, 

kjer jim bomo predstavili program devetletne osnovne šole. 

  

POKLICNO SVETOVANJE 

Učencem devetih razredov bom v tem šolskem letu pomagal pri vpisu na srednje šole. 

Informiral jih bom o različnih možnostih in o pogojih nadaljevanja šolanja ter jim pomagal pri 

spoznavanju samih sebe in njihovih želja. Učencem bom na voljo vsako sredo  6. šolsko uro. V 

oktobru in februarju bom organiziral dva roditeljska sestanka za učence in starše devetih 

razredov, kjer bom staršem predstavil organizacijo našega šolstva, način iskanja poklicne poti 

in jim podal natančna navodila kako bo potekal vpis na srednje šole. Namen teh predavanj je 

informirati in pripraviti starše in učence na vpis. Sodeloval bom tudi s CIPS-om. V januarju 

bomo za učence devetih razredov organiziral obisk CIPS-a ter obisk INFORMATIVE. Prav 

tako bom obveščal učence o aktivnostih  CIPS-a, kjer so organizirana predavanja o posameznih 

poklicih in oglede različnih delovnih mest. Učence bom redno seznanjal z dogajanjem v zvezi z 

vpisom v srednje šole, pomagal jim bom pri izpolnitvi obrazcev (eVPP, prijava za vpis v 

začetni letnik …). Meseca marca 2021 bom zbral Prijave za vpis v začetni letnik in jih poslal na 

izbrane srednje šole.  

  

DELO Z UČENCIMI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni 

otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 
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učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z 

avtističnimi motnjami.  

Tudi v tem šolskem letu bom v skladu z navodili in smernicami ter v skladu z zakonodajo vodil 

postopke usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, izpolnjeval obrazce, ki so potrebni za 

kvalitetno izvedbo postopka o usmerjanju (Poročilo o otroku, Izjava šole o izvajanju 

petstopenjskega modela učne pomoči). Sodeloval bom z zunanjimi ustanovami, ki obravnavajo 

otroke in nam pošiljajo mnenja ter poročila. Prav tako bom sodeloval z učitelji pri njihovem 

delu z otroki in jim pomagal pri organizaciji pouka, da bo čim bolj učinkovit za otroke, ki pri 

pouku potrebujemo posamezne prilagoditve.  

Prav tako bom na voljo staršem otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri domači 

organizaciji dela in pri delu s svojim otrokom. Udeleževal se bom timskih sestankov, kjer bomo 

strokovni delavci in starši načrtovali individualizirane programe za otroke, ki so usmerjeni in 

analizirali uspešnost izvajanja teh programov. 

  

POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV 

Kot koordinator za delo z nadarjenimi učenci bom tudi v tem šolskem letu v skladu  s 

smernicami in navodili ONLAD07 vodil postopek odkrivanja in identifikacije nadarjenih 

učencev. Sodeloval bom pri pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence, 

dogovarjal se bom z učitelji, starši in učenci za čim bolj učinkovito delo z nadarjenimi, vabil na 

šolo strokovnjake (testatorje), organiziral bom sestanke s starši in učitelji ter zunanjimi 

strokovnjaki ter spremljal in analiziral uspešnost in učinkovitost dela z nadarjenimi učenci. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

Udeleževal se bom aktivov in študijskih skupin.  Meseca oktobra se bom udeležil seminarja 

mladinskih delavnic, ki poteka pod okriljem Društva za preventivno delo in ostalih strokovnih 

posvetov in seminarjev, ki bodo razpisani v Katalogu izobraževanj.  

  

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje s starši se mi zdi zelo pomembno, zato se  bom tudi letos potrudil, da jim bom na 

voljo, kadar me bodo potrebovali. Uradno bom za starše dosegljiv vsak drugi torek v mesecu 

(takrat so tudi roditeljski sestanki in govorilne ure) od 17.00 do 19.00. Po potrebi pa me starši 

lahko pokličejo kadarkoli in se dogovorijo za ustrezen termin sestanka. 

  

SODELOVANJE S SODELAVCI 

Tako kot prejšnja leta bom sodeloval z ravnateljem in učitelji pri načrtovanju in oblikovanju 

življenja in dela na šoli. Aktivno se bom udeleževal sestankov učiteljskega zbora, pedagoških 

konferenc ter drugih sestankov na šoli. Sodeloval bom tudi z zunanjimi ustanovami: CSD 

Šiška, CSD Medvode, Svetovalni center v Ljubljani, Zavod za zaposlovanje – CIPS, 

Zdravstveni dom Medvode, Zdravstveni dom Šiška – Mentalno higienski oddelek, VVO 

Medvode, OŠ Medvode, OŠ Preska, OŠ Vodice, OŠ Hinko Smrekar … Po potrebi bom 

sodeloval na sestankih sveta staršev. 
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2. Specialno pedagoško delo  (Jana Brelih Humar) 

 

V šolskem letu 2021/22 bo specialno pedagoško delo obsegalo 16 ur dodatne strokovne pomoči 

ter 5 ur individualne in skupinske pomoči – porazdeljena med otroke razredne stopnje, po 

potrebi tudi diagnostična srečanja za učence predmetne stopnje (za potrebe usmerjanja v 

procesu pridobivanja odločbe).  

Število učencev z dodatno strokovno pomočjo: 

 3. a – 1 učenka 

 3. b – 1 učenec 

 4. a – 1 učenka 

 6. a – 1 učenec 

 7. a – 1 učenec 

 8. b – 2 učenca 

 9. a – 2 učenca 

  

Delo bo potekalo po v naprej določenem urniku, ki pa se lahko tekom šolskega leta zaradi 

sprememb odločb in zaradi novih učencev, ki bodo tekom leta z odločbo upravičeni do ur 

dodatne strokovne pomoči, spremeni. Vsak učenec, ki bo deležen dodatne strokovne pomoči, 

bo obravnavan po individualiziranem programu, ki bo prilagojen njegovim sposobnostim in 

potrebam. Učenci bodo obiskovali ure dodatne strokovne pomoči v dopoldanskem času, izven 

razreda ali v razredu, v času šolskega pouka. Vsi učenci imajo z odločbo določeno tudi 

svetovalno storitev (1 uro tedensko). 

 

SPECIALNO PEDAGOŠKO DELO BO OBSEGALO: 

  

Neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in učenju: 

- evidentiranje otroka s težavami v razvoju in učenju, 

- analiza stanja in diagnostična ocena o otroku, 

- izdelava individualiziranega programa specialno pedagoške obravnave za vsakega 

otroka, 

- izbira in sprotno prilagajanje oblik in metod dela z otrokom, 

- aktivno vključevanje učenca v obravnavo, 

- spremljanje in evalvacija otrokovega znanja, 

- obravnava učencev s primanjkljaji na različnih področjih (brez odločbe): 

- zgodnje odkrivanje teh učencev, 

- zgodnja diagnostika in sistematična obravnava učencev, 

- spremljanje in sprotna evalvacija otrokovega napredka. 

  

Sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci na osnovni šoli: 

- pridobivanje in izmenjava informacij o otroku, svetovanje in pomoč, 

- sodelovanje pri načrtovanju pomoči, 

- izdelava, izvajanje in evalvacija individualiziranih programov, 

- svetovanje na strokovnih aktivih, 
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- svetovanje na pedagoških sestankih in konferencah, 

- svetovanje s šolsko svetovalno službo (G. Seme), 

- sodelovanje z ravnateljem šole. 

  

Sodelovanje s starši: 

- pridobitev soglasja za delo z otroki, ki nimajo odločbe; 

- seznanjanje staršev z otrokovimi težavami; 

- sodelovanje pri organizaciji pomoči; 

- sprotno informiranje staršev o delu, napredku, potrebah in težavah otroka; 

- svetovanje za delo z otrokom; 

- enkrat mesečno bom imela pogovorne ure v popoldanskem času in enkrat tedensko v 

dopoldanskem času; 

- sodelovala bom na sestankih strokovne skupine - individualizirani programi. 

  

Vodenje dokumentacije: 

- izdelovanje in usklajevanje urnikov; 

- izdelava IP za vsakega učenca; 

- oblikovanje in izdelava sklepov o sestavi strokovne skupine (vodja strokovnih skupin); 

- izdelava priprav na obravnave; 

- oblikovanje soglasij in spremnega dopisa za starše, ki so vključeni v individualno in 

skupinsko pomoč; 

- priprava učnih pripomočkov, ponazoril in delovnih listov; 

- vodenje dnevnika za vsakega učenca posebej; 

- vodenje individualne mape za vsakega učenca posebej; 

- evalvacijska poročila o delu in napredku posameznega otroka; 

- letno evalvacijsko poročilo o specialno pedagoškem delu. 

  

Druge zadolžitve: 

- po potrebi bom spremljala učence na različnih dnevih dejavnosti; 

- izvajala bom ure pomoči otrokom, ki niso vključeni v dodatno strokovno pomoč; 

- po potrebi bom nadomeščala odsotne delavce (Jano Starman in Manco Zgaga); 

- sodelovala bom z vodstvom šole, razredniki posameznih učencev in oddelčnimi 

učiteljskimi zbori; 

- vodila bom aktiv svetovalne službe (člani so učitelji DSP; svetovalni delavec ter 

izvajalci ISP); 

- vodja strokovnih skupin otrok, ki so v obravnavi; 

- priprava delavnic/predavanj za učitelje; 

- testiranje branja vseh drugošolcev ob koncu drugega razreda. 

  

 

Strokovno izpopolnjevanje: 

- udeležila se bom seminarjev, ki bodo organizirana na šoli; 
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- udeležila se bom dvodnevnega posveta – tema: Vzpostavitev varnega prostora za otroke  

 (16. 9. 2021 in 17. 9. 2021); 

- predstavitev primera dela z otrokom z Aspergerjevim sindromo (17. 9. 2021); 

- redna mesečna supervizija na OŠ Šenčur. 

 

Specialno pedagoške ure opravljajo tudi specialne in inkluzivne pedagoginje v okviru mobilne 

službe. Na šolo prihajata Manca Zgaga in Jana Starman iz OŠ Jela Janežiča. Opravljata 15 

pedagoških ur, obseg dela pa se tekom leta spreminja glede na število novih odločb.  

 

     

3. Knjižnica (Andreja Kerč) 

 

Osnovna naloga šolske knjižnice je, da s knjižnim in neknjižnim gradivom in s svojimi 

oblikami dela obogati vse faze učno-vzgojnega dela na šoli in s tem postane  enakovreden del 

pedagoškega procesa. Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 7.30 do 13.40, razen ko ima 

knjižničarka pouk zgodovine ali druge šolske obveznosti. Urnik je na vratih knjižnice. 

 

STROKOVNO ORGANIZACIJSKO DELO 

 

1. NABAVA KNJIG IN NEKNJIŽNEGA GRADIVA ( strokovna literatura za učitelje in 

drugo gradivo,  leposlovna in poljudnoznanstvena literatura, periodika, AV gradivo za 

učence). Merilo je 1 knjižno gradivo na učenca, cc 300 knjižnih enot. 

 

2. OBDELAVA GRADIVA 

 vnos ok. 200 enot gradiva, ki niso bila prenesena s konverzijo v sistem COBISS3  

 pregled knjižnih in neknjižnih novosti 

 označitev lastništva 

 klasifikacija (C, P, M) in signatiranje 

 opremljanje gradiva 

 zaščita gradiva 

 postavitev knjig, periodike in ostalega gradiva na police 

 priprava na inventura ob koncu šolskega leta   

 vodenje evidence o številu obiskov, številu izposojenega in vrnjenega gradiva 

 pravilno razporejanje gradiva 

 

3. UPRAVLJANJE UČBENIŠKEGA SKLADA 

PEDAGOŠKO DELO 

 individualno pedagoško delo pri izposoji 

 svetovanje učencu in učitelju pri izbiri gradiva za seminarske naloge in pomoč pri 

izdelavi le-teh 

 vzgajanje učencev v samostojne uporabnike vsega knjižnega gradiva 

 izvajanje knjižničnih informacijskih znanj od 1. do 9. razreda  osnovne šole v dogovoru 

z učitelji po učnem načrtu predmeta 
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 organiziranje in priprava knjižnih razstav 

 organiziranje  in vodenje srečanja z ustvarjalci knjig, ustvarjamo svojo knjigo 

 vključitev v projekt Rastem s knjigo 2021/2022 – obisk sedmošolcev Splošne knjižnice 

Medvode  

 sodelovanje v projektu Medvoška knjižna transferzala 2021/2022 

 priprava na pedagoško delo v knjižnici 

 izvajanje in vodenje BZ 

 knjižničarski krožek za učence od 5.–7. razreda, ki želijo pomagati pri delu v knjižnici 

in  si želijo pogovora o knjigah 

 nadomeščanja po potrebi 

 KIZ  po urniku za učence 2., 3. in 4. razreda celo  šolsko leto  

  KNJIŽNA IZPOSOJA 

 izposoja gradiva uporabnikom in pedagoška pomoč pri izposoji 

 prebiranje zgodb učencem različne starostne skupine 

 pogovorne urice o prebranem 

 ustvarjalnice (urejenost učbenikov, poustvarjanje po prebranem) 

 

Medpredmetno področje knjižnično informacijsko znanje (KIZ) v šol. letu 2021/2022 

  
Splošni cilji 

  

Branje 

Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo 

bralne strategije,  navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in 

strokovnih vsebin. Spoznavajo slovenske in tuje pisatelje in pesnike, ilustratorje, striparje. 

 

Informacijska pismenost, splošne kompetence 

Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov ter pridobivanje, 

ovrednotenje in uporabo informacij s pomočjo različnih informacij za njihovo razrešitev. 

Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, 

raziskovalne … 

Navajajo se na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven 

odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom za knjigo, na motivaciji za branje 

in estetskim doživljanjem. 

 

Specifični cilji 

Učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v 

knjižnici. 

Seznanijo se z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva in ga znajo identificirati. 

Spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče 

informiranje. 

Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela. 
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Znajo uporabljati informacijski proces za učenje ter informacijske vire različnih oblik za 

pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo 

za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema. Specifični cilji se 

opredeljujejo sproti v dogovoru z učitelji razredne in predmetne stopnje in skozi skupno 

sodelovanje. 

KIZ − 1. razred: 

- Spoznajo knjižnico kot osrednje kulturno in informacijsko središče šole. 

- Spoznajo vse vrste knjižničnega gradiva in se ga učijo uporabljati, naučijo se izposojati 

in vračati knjige in drugo knjižnično gradivo. 

- Spoznajo pravila obnašanja v knjižnici in se naučijo, kako ravnamo s knjigami. 

- Prisluhnejo uri pravljic. 

- Ustvarjalnice na temo prebranega. 

2. razred 

- Poglabljajo znanja, ki so jih pridobili v prvem razredu. 

- Spoznavajo abecedno razvrstitev v knjižnici. 

- Samostojno si izbirajo knjižnično gradivo. 

- Spoznajo, da so v knjižnici poleg knjig tudi druga neknjižna gradiva in periodika. 

- Ogledajo si knjigo in njeno opremo (ovitek, nalepka, žig), poiščejo naslov knjige in 

njenega avtorja. 

- Vedo, kje na knjigah in na polici je označena skupina C (cicibani). 

- Poslušanje pravljic in zgodb. 

3. razred 

- Utrjujejo in poglabljajo znanja o razvrstitvi knjižničnega gradiva v knjižnici. 

- Uporabljajo otroške priročnike in leksikone. 

- Izvedo za skupine P (pionirji) in M (mladina). 

- Utrdijo znanje, da so knjige po skupinah urejene po abecedi avtorjev. 

- Ločijo šolsko knjižnico od splošno-izobraževalne. 

- Ločijo leposlovno in poučno gradivo. 

- Poslušanje pravljic in zgodb. 

- Ustvarjalnice na temo prebranega. 

- Učna snov se povezuje z gradivom v knjižnici. 

4. razred 

- Spoznajo, kako si v knjižnici čim hitreje poiščemo strokovno literaturo. 

- Spoznajo, kaj je to knjižna zbirka, avtorstvo, založba. 

- Odkrivajo, kako nastane knjiga. 

- Listajo in uporabljajo poljudnoznanstvene informacijske vire: poučno gradivo, otroške 

ilustrirane enciklopedije, slovarje, atlase. 

- Se učijo poiskati knjige v tujih jezikih, še posebej knjige za angleško bralno značko. 

- Poslušanje zgodb, pogovor o prebranem, poustvarjanje. 

5. razred 

- Spoznajo računalniški katalog kot vir informacij. 

- Spoznavajo in razlikujejo klasične in elektronske informacijske vire. 

https://www.druga-os.si/medpredmetno-podroje-knjinino-informacijsko-znanje-kiz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=81
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- Seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko. 

- Spoznajo slovensko in evropsko  ljudsko slovstvo kot motivacijo za branje. 

- S pomočjo bibliografskih elementov se učijo locirati knjižnično gradivo. 

- Samostojno branje sošolcem, značilnosti zgodb, poustvarjanje. 

- Poučne knjige in njihova uporaba. 

- Zgodbe v tujih jezikih. 

6. razred 

- Seznanjajo se z različnimi viri informacij in se uvajajo v način iskanja informacij s 

pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov. 

- Spoznajo klasifikacijski sistem UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) in se 

postopno usposabljajo za iskanje podatkov po UDK vrstilcu. 

- Razumejo vrednost informacije za vsakdanje življenje. 

- Povezujejo snov različnih učnih predmetov z iskanjem informacij po knjižnem gradivu. 

- Poučne knjige in njihovo navajanje pri izdelavi govornih nastopov. 

 7. razred 

- Seznanijo se s programom za domače branje in slovensko, angleško in nemško bralno 

značko. 

- V okviru projekta Rastem s knjigo obiščejo splošno-izobraževalne knjižnice v bližini 

(Kranj, Medvode, Vodice). 

- Spoznavajo periodične publikacije (revije in časopise) v klasični in elektronski obliki. 

- Naučijo se, kako navajajo literaturo, ki jo potrebujejo za izdelavo govornega nastopa. 

- Spoznavajo in ločijo različne vrste slovarjev ter se jih učijo uporabljati. Poudarek je na 

uporabi Slovarja slovenskega knjižnega jezika. 

- Iskanje informacij v knjigah v povezavi z izbranim predmetom. 

- Urejanje periodike in knjižnega gradiva. 

- UDK vrstilci in njihova uporaba. 

8. razred 

- Seznanijo se s programom za domače branje in bralno značko. 

- Spoznajo, da so knjižnice del globalne informacijske mreže in se naučijo prek interneta 

poiskati različne koristne informacije. 

- Spoznavajo in uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva. 

- Znajo uporabljati informacijske vire za samostojno oblikovanje seminarske naloge. 

- Samostojno iskanje informacij v povezavi z različnimi učnim snovmi. 

- Knjižničarski krožek in urejanje gradiva v knjižnici. 

- Pomoč mlajšim pri iskanju gradiva in branje pravljic mlajšim. 

- Seznanitev uporabnikov s knjižničarskim sistemom Cobiss. 

9. razred 

- Seznanijo se s programom za domače branje in bralno značko  −  beremo skupaj. 

- Znajo uporabljati različne informacijske vire za pripravo raziskovalnih in seminarskih 

nalog. 

- Prek interneta iščejo različne koristne informacije in jih vrednotijo. 

https://www.druga-os.si/medpredmetno-podroje-knjinino-informacijsko-znanje-kiz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=78
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudsko_slovstvo
https://www.druga-os.si/medpredmetno-podroje-knjinino-informacijsko-znanje-kiz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=78
https://www.druga-os.si/medpredmetno-podroje-knjinino-informacijsko-znanje-kiz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=78
http://jakrs.si/rastem_s_knjigo/
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
https://www.druga-os.si/medpredmetno-podroje-knjinino-informacijsko-znanje-kiz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=78
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- Seznanijo se z delovanjem nacionalne knjižnice, splošno-izobraževalnih in strokovnih 

knjižnic, knjigarn in založb. 

- Kako narediti seminarsko nalogo z uporabo informacijskih virov. 

- Uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva. 

- Sodelujejo pri pripravi kulturnih dogodkov in razstav v knjižnici. 

- Urejanje gradiva v knjižnici. 

- Pomoč pri izposoji gradiva. 

- Knjižničarski krožek. 

- Uporaba COBISS-a. 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

- Seminarji in predavanja v organizaciji ZRSŠ, ZPMS, Zveze bibliotekarjev, Knjižnica 

Medvode, Osrednja knjižnica Kranj, IZUM Maribor za sistem Cobiss3. 

- Izpopolnjevanja na šoli. 

- Izobraževanje ob literaturi. 

 

 

4. Računalnikar  −   organizator informacijskih dejavnosti (Matjaž Ovsenek) 

 

V kolikor se bo epidemiološka situacija slabšala, bo tudi v tem šolskem letu potrebno delati na 

daljavo preko MS Teams. Vsi učenci od 1. do 9. r. imajo račun v SIO mdm in posledično 

možnost uporabe programov v Oblak365. Na spletni strani šole so vsa navodila za registracijo 

v Oblak365 in v MS Teams. Če bo potrebno, si lahko učenci izposodijo nekaj šolskih 

računalnikov. 

 

Med počitnicami sem uredil novo spletno stran šole v okolju Worpress. Spletna stran se 

dopolnjuje vsak dan, zato prosim za potrpežljivost in strpnost. Spletno stran upravljamo sami in 

se ni potrebno zanašati na zunanje izvajalce. 

 

V mesecu juniju smo se vključili v projekt React–EU. Sem skrbnik projekta. Predvideva se 

nabava IKT opreme za delo na daljavo. V mesecu avgustu je šola podpisala pogodbo z 

Arnesom, ki je nosilec projekta. 

 

Pred pričetkom novega šolskega leta je bilo potrebno pripraviti dve učilnici, ki sta bili zaradi 

izgradnje novega prizidka predelani. S tem se je močno spremenilo internetno omrežje na šoli. 

Vse je pa že tudi pripravljeno za priklop novih učilnic v to omrežje. 

 

Nadgradili smo tudi strežnik, ki omogoča nemoteno delo administraciji šole. 

 

V tem šolskem letu smo vključeni tudi v projekt  Spletne brihte za učence od 4. do 9. r. 

 

Moje delo bo zajemalo, tako kot vsako leto, naslednja področja: 

- Lopolis (urniki, administracija Lopolisa, tiskanje spričeval in ostalih dokumentov ...) 
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- urejanje SIO mdm 

- pomoč učiteljem pri delu 

- skrb za internetno omrežje na šoli 

- skrb za spletno stran šole 

- nudenje pomoči učiteljem pri delu z IKT 

- spremljanje novosti s področja IKT in izobraževanje 

- vodenje izbirnih predmetov s področja računalništva 

- odprava manjših tehničnih težav pri strojni in programski opremi. 

 

5. Vodja šolske prehrane (Tina Trobec) 

  

Poleg dejavnosti zapisane v načrtu za šolsko prehrano, ki so vezane na upoštevanje HACCP 

sistema in obveznosti delavcev glede na delovne naloge, ki jih morajo opraviti, bomo 

nadaljevali začrtane cilje preteklega leta: 

  

1. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti: 

  

Tudi v letošnjem letu se bomo ponovno vključili v projekt  Tradicionalni slovenski zajtrk. Ob 

tem dogodku bomo še posebej poudarili pomen vsakodnevnega uživanja zajtrka. Povabili bomo 

lokalne pridelovalce hrane na predstavitev svoje dejavnosti. 

Učitelji skrbimo za kulturno uživanje hrane učencev. 

Učence navajamo na čistočo in red (vsak učenec za seboj počisti mizo, uredi stol). 

Učitelj spremlja učence iz avle do jedilnice in je prisoten pri malici ves čas na razredni stopnji. 

Pri starejših učencih je spremstvo enako, v jedilnici je vedno dežuren določen učitelj.  

Učence na razredni stopnji spremlja na kosilo učitelj v podaljšanem bivanju, v času od 13.10 do 

13.40 je v jedilnici dežurni učitelj in tudi pripelje učence v jedilnico. 

V času od 13.30 do 13.40 bomo  razdelili hrano, ki bo ostala od kosila  učencem, ki si ga ne 

morejo privoščiti.  

  

MALICA  

Šolska malica bo v letu 2021/22 potekala po razredih. Malica bo potekala po obstoječem 

urniku. 1. razred ima malico ob 8.30, učenci od 2. do 9. razreda imajo malico ob 9.15. Dogovor 

na predmetni stopnji je, da bo malica potekala od 9.15 do 9.30. V razredu je od 9.15 do 9.30 

dežuren učitelj, ki je imel 1. šolsko uro v tistem razredu (dežurstvo).  Vsak učitelj poskrbi, da 

se pred malico razkužijo mize v razredu, da si učenci temeljito umijejo roke in si pripravijo 

pogrinjek. Malico razdeli učitelj. Po malici vsak učenec za sabo pospravi. Učitelji poskrbijo, da 

učenci pravilno ločujejo odpadke. Na šoli bodo na določenih mestih postavljeni otoki z 

biološkimi odpadki, kamor učenci odnašajo biološke odpadke. Učitelji poskrbijo tudi za 

pravilno ločevanje ostalih odpadkov in neporabljene hrane, ki naj se čimprej vrne v kuhinjo. 

Učenci na RS bodo dobili tudi sklede, kamor lahko shranijo sadje, ki ga pri malici niso zaužili. 

Na PS naj sadje pospravijo učenci v torbe oz. ga čistega prinesejo v košarah nazaj v kuhinjo. Po 

malici učitelji poskrbijo, da se mize ponovno razkužijo, ter prezračijo prostor. Košare nato ob 
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9.30 odnese reditelj nazaj v kuhinjo. 9.40 dežurni učenec po razredih pregleda, ali so se vse 

košare vrnile v kuhinjo.  

 

KOSILO   

Kosilo bo potekalo v jedilnici. Jedilnica je prenovljena, kar zagotavlja več prostora, večje 

število mest. Poskrbeli smo, da so mize v jedilnici čim bolj narazen.  

  

Kosilo bo v šolskem letu 2021/22 potekalo po naslednjem urniku: 

  

1. razred: 12.10–12. 30 

2. razred: 12.30–12. 45 

3. razred: 12.45–13.00 

4. in 5. razred: 13.00–13.10 

*6. in 7. razred: 13.10–13.20 

*8. in 9. razred: 13.20–13.30 

6. in 7. razred, ter 8. in 9. razred bomo ob polletju zamenjali. Torej bodo 8. in 9. razredi hodili 

na kosilo ob 13.10, 6. in 7. razredi pa 13.20. 

  

Učenci, ki končajo 12.10 odidejo na kosilo 12.10. V kolikor ni prostora v jedilnici počakajo 

STAREJŠI. 

  

6. in 7. razred odpelje na kosilo dežurni učitelj v jedilnici, ki nato ostane v jedilnici do 13.40. 8. 

in 9. razred odpelje na kosilo dežurni učitelj v avli. Učitelj v jedilnici skrbi za red in čistočo v 

jedilnici. Opozarja učence na pravilno ločevanje odpadkov, kulturno prehranjevanje, spoštljivo 

obnašanje do delavcev v kuhinji in hrane.  

Zadaj v jedilnici sedi do nadaljnjega 9. razred. 

Dežurni učitelj poskrbi, da po mizah sedijo učenci iz istega oddelka.  

  

POPOLDANSKA MALICA 

Popoldanska malica bo potekala po obstoječem urniku, torej ob 14.45. Popoldansko malico 

prevzamejo učitelji pri kosilu.  

Za popoldansko malico veljajo enaki higienski ukrepi kot za malico. 

  

  

Higienski ukrepi, ki veljajo za vse obroke: 

- Obvezno temeljito umivanje rok pred vstopom v jedilnico. 

- Upoštevanje talnih označb pred delilnim pultom. 

- Prezračevanje in razkuževanje miz. 

  

2. Pri pripravi hrane smo pozorni na: 

- količino soli, ki je minimalna; 

- voda je na voljo pri vseh obrokih; 

- nudimo  pestro izbiro raznovrstnega kruha; 
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- pri vsakem obroku je vsak dan sadje (sezonsko); 

- nudimo dietno prehrano za učence, ki imajo potrdilo o medicinsko indicirani dieti; 

- vključili se bomo v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk v mesecu novembru; 

- v okviru projekta Zdrava šola smo vpeljali tako imenovani ZELENI PETEK. Na ta dan 

je celodnevni obrok na šoli brezmesni; 

- vpeljali bomo dan brez odpadka, SREDA  −  DAN BREZ ODPADKA. S tem 

projektom bomo učence navajali na to, da vzamejo samo toliko, kolikor lahko pojedo, 

hkrati pa zmanjšamo količino zavržene hrane.  

  

  

3. Ostale naloge: 

- izvajanje HACCP sistema v prostorih kuhinje po ustaljenih pravilih; 

- v mesecu decembru bo izveden notranji nadzor v šolski kuhinji; 

- sestavljanje jedilnikov in izbira ustreznih jedi za učence; 

- skrb za zdravo in kulturno uživanje hrane; 

- učence bomo opozarjali na odpadke: ločujemo poleg rednega ločevanja, še trde 

biološke odpadke od tekočih; 

- uživanje sadja – čim več sezonskega sadja vključenega v obroke; 

- priprava jedilnikov za učence, ki imajo dieto (nabava živil); 

- razporeditev del in nalog delavcev v kuhinji po sistemizaciji; 

- sproti bom reševala probleme, ki se bodo pojavljali v zvezi s prehrano; 

- v mesecu oktobru (16. 10. 2021) bomo Svetovni dan hrane obeležili z ustrezno malico, 

kosilom in razstavo. 

 

Na svetu staršev bom poročala o novostih in spremembah šolske prehrane. 

Ustanovljena je skupina za prehrano, v kateri sodelujem poleg staršev in dveh učiteljev. 

  

6. Mentorica šolske skupnosti (Urška Podgoršek) 

PROGRAM DELA NA OŠ SIMONA JENKA SMLEDNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

  

Pogovoriti se ter zbrati predloge o: 

 Življenje na šoli v času koronavirusa 

 Pouk na daljavo 

 Dežurstvu med odmori 

 Vzgojnem načrtu 

 Disciplini in kaznovanju na naši šoli 

 Predlagati spremembe med odmori, po pouku, pred poukom 

 Malica 

 Krožki oz. interesne dejavnosti 

 Projekt pustim svoj pečat (likovni projekt za nadarjene) 

 Božično-novoletna prireditev 

 Odnosi med učitelji in učenci in učenci med seboj 
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 Ocenjevanje znanja 

 Akcija zbiranja starega papirja, zamaškov 

 Pustno rajanje 

 Šolski prevoz 

 Vključevanje v projekt Zdrave šole 

 Pomagati pri zbiranju sredstev za šolski sklad 

 Organizacija papirnih akcij 

 Organizirati zaključno prireditev (Simoni ob zaključku šolskega leta) 

  

Predstavniki šolske skupnosti bodo enkrat v letošnjem letu imeli sestanek z ravnateljem oz. 

učiteljskim zborom, na katerem bodo predstavili  vse svoje predloge in pripombe z vezi z 

zgoraj navedenimi zadevami. 

Šolska skupnost se sestane vsaj šestkrat, in sicer v mesecih: september, oktober, december, 

marec, maj, junij. 

V kolikor epidemiološka situacija  teh srečanj ne bo dovoljevala, se bomo sestali na daljavo, 

preko MS Teams. 

  

7. Mentorica otroškega parlamenta (Urška Podgoršek) 

Izbrana tema za šolsko leto 2021/2022 je 

MOJA POKLICNA PRIHODNOST 

  

V novem šolskem letu 2021/2022 bomo organizirali in skupaj izpeljali že 32. otroški 

parlament. Od prvega otroškega parlamenta leta 1990 se je zvrstilo mnogo najrazličnejših tem. 

Na zadnjem, 30. in 31. nacionalnem otroškem parlamentu, so otroci izmed sedmih predlaganih 

tem največkrat obkrožili temo: MOJA POKLICNA PRIHODNOST. 

  

V šolskem letu 2021/22 bomo imeli štiri srečanja, na katerih bomo razpravljali na izbrano 

temo. Izvedli bomo tudi šolski parlament in se udeležili območnega parlamenta kot 

predstavniki medvoških šol. 

 

PREDVIDEN PROGRAM DELA: 

NOVEMBER Oddelčne skupnosti obravnavajo temo OTROŠKEGA PARLAMENTA.  

Predstavniki otroškega parlamenta začnejo s pripravami na srečanje na OTROŠKEM 

PARLAMENTU. Na prvem srečanju najava teme in delavnice pod naslovom: Moja poklicna 

prihodnost 

 

JANUAR Izvedba ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA na razpisano temo in 

priprava učencev na občinski šolski parlament.  

  

FERBRUAR Občinski otroški parlament za območje Šiška na razpisano temo.  

  

APRIL Analiza dela in obravnavane teme. Plan dela za naslednje šolsko leto. Iskanje 

možnosti za realizacijo ciljev. 
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8. Načrt dela sklada staršev (Urška Podgoršek) 

Plan dela ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 2021/22 

  

mesec dejavnost 

september/oktober - jesenska zbiralna akcija papirja, 

- 1. sestanek članov šolskega sklada v 

šolskem letu 2021/22 

- namenska poraba sredstev iz šolskega 

leta 2020/21 

november - praznični sejem in srečelov 

maj/junij - 2. sestanek članov šolskega sklada 

- spomladanska akcija zbiranja 

odpadnega papirja 

avgust - namenska poraba sredstev iz šolskega 

leta 2021/22 

 

 

    

NAČRT DELA RAVNATELJA (MARKO VALENČIČ) 

 

Kot ravnatelj bom:  

- organiziral, načrtoval in vodil delo šole; 

- pripravil program razvoja šole; 

- pripravil predlog letnega delovnega načrta in odgovarjal za njegovo izvedbo; 

- skrbel za materialne pogoje dela, za nabavo učil in učbenikov; 

- odgovarjal za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev; 

- vodil delo učiteljskega zbora; 

- oblikoval predloge nadstandardnega programa; 

- spodbujal izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev; 

- organiziral mentorstvo za študente PF; 

- prisostvoval pri vzgojno-izobraževalnem delu, spremljal delo sodelavcev in jim 

svetoval; 

- predlagal napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odločal o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

- spremljal delo strokovnih organov in komisij; 

- skrbel za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge   

oblike sodelovanja); 

- obveščal starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznostih učencev; 

- spodbujal in spremljal delo skupnosti učencev; 

- odločal o vzgojnih ukrepih; 

- zastopal in predstavljal šolo in odgovarjala za zakonitost dela; 

- določal sistemizacijo delovnih mest; 

- odločal o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev; 

- skrbel za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in opravljal druge naloge v 

skladu z zakoni in drugimi predpisi; 

- dopolnjeval delovno obveznost s poučevanjem matematike v 9. razredu; 

- sodeloval pri projektu SI2020 (React EU), 



Letni delovni načrt, Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik, 2021/22  
 
 

 79 

- sodeloval na tedenskih sestankih v zvezi s prizidkom šole. 

 

Tudi  v letošnjem šolskem letu ostaja trajna naloga priprava šole na omejevanje širjenja 

koronavirusa –  v tehničnem, organizacijskem in izobraževalnem pogledu, oziroma priprava in 

izpeljava vseh priporočenih ukrepov  oziroma odlokov v tem pogledu. 

Izvajanje letnega delovnega načrta bo spremljal: 

- svet šole,  svet staršev in  učiteljski zbor. 

 

Realizacijo bomo spremljali preko vpisov v uradne knjige: dnevnike, dnevnik za druge oblike 

dela z učenci, dnevnik za podaljšano bivanje, kroniko, občasnih poročil razrednikov o 

realizaciji dela ob ocenjevalnih konferencah, letnega poročila o izvedbi LDN-ja, izdelavi 

analiz, ki jih pripravi svetovalni delavec in ravnatelj šole.                                                                                                  

 Ravnatelj: Marko Valenčič  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Učiteljski zbor je obravnaval in sprejel LETNI DELOVNI NAČRT  za šolsko leto  

 

2021/2022 na sestanku, dne 20. 9. 2021. 

 

      Svet staršev je obravnaval in potrdil LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto  

 

2021/2022 na svoji seji, dne ______________________2021. 

 

      Svet šole je obravnaval in potrdil LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto  

2021/2022 na svoji seji, dne ______________________2021. 

 

 

 

 

Predsednik sveta šole                                                                Ravnatelj                                                                             

 Gregor Seme                                                   Marko Valenčič 

____________________                   _____________________ 

 


