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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 

Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, Ljubljana 
 

Matična številka: 5083486000 
 

Tel.: 01 4700 400 
 

Davčna številka: SI 36181455 
 

Transakcijski račun: 01 261 - 6030661303 
 

Vodja zavoda: ravnateljica mag. Mateja Urbančič Jelovšek 
 

Spletna stran: http://www.os-majdevrhovnik.si 
 

Elektronski naslov: os.majdevrhovnik@guest.arnes.si 
 
 
 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. 
 

Odlok o ustanovitvi, št. 603-213/2007-22, z dne 31. 3. 2008. 
 
 
 

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE MAJDE VRHOVNIK 
 

Z medsebojnim spoštovanjem 
 za zadovoljne učence, učitelje in starše. 

 
 
 
 

POSLANSTVO 
 

Osnovna šola MAJDE VRHOVNIK je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe posameznika: 
svoboda, ustvarjalnost, neomejena radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Šola naj bo 
varen in prijazen prostor za vse učence in zaposlene v šoli, zato je potrebno gojiti kulturo dialoga, 
strpnosti in sodelovanja. 
Sledili bomo enotnim in jasnim ciljem šole. 
Vrednote, ki jim bomo v prihodnjem obdobju posvečali posebno pozornost: 

• poštenost, 
• znanje, 
• medsebojno spoštovanje, 
• pravičnost in  
• solidarnost. 
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Upoštevali bomo načela: 
PRAVIČNOSTI 
Odločitve bomo sprejemali po temeljitem premisleku, pri tem bomo upoštevali položaj vsakega 
učenca. 
STROKOVNOSTI 
Upoštevali bomo zakonske in interne predpise ter dogovore. Vsakemu učencu bomo pomagali pri 
uresničevanju vzgojno-izobraževalnih nalog. 
DOSLEDNOSTI 
Vse naloge in dejavnosti bomo izvajali v skladu s programi in z načeli. 
INFORMIRANOSTI 
O vseh dejavnostih in aktivnostih bomo obveščali vse, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim 
procesom. Omejen dostop do informacij bo le v primerih, ko bi ogrožale človekovo dostojanstvo, 
pomenile kršitev človekovih pravic ali pa bi bilo posredovanje informacij v nasprotju z zakonskimi 
določili. 

 
1 UVOD 
 
Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 
– UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16- ZOFVI-L) določijo vsebina, obseg in 
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom 
ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.  
Letni delovni načrt (LDN) je zastavljen operativno. Omogoča spremljanje vseh dejavnosti. 
Spremembe se beležijo sproti in bodo osnova za letni delovni načrt v prihodnjem šolskem letu. 
Nastal je v okviru šolskih strokovnih aktivov, na seji učiteljskega zbora in sestanku Sveta staršev. 
Vodstvo šole, vodje aktivov in drugi strokovni delavci šole so dolžni spremljati in vrednotiti 
načrtovano delo. 
 
Na predlog učiteljskega zbora, sveta zavoda in na predlog vodstva se lahko LDN med letom dopolni 
oziroma spremeni. 
Letni delovni načrt sprejme svet šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca 
septembra v vsakem šolskem letu. 
 
Letni delovni načrt OŠ Majde Vrhovnik je zasnovan na podlagi: 

• Zakona o osnovni šoli, 
• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 
• normativov in standardov iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
• obvestil osnovnim šolam za šolsko leto 2021/22, ki jih je posredovalo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 
• smernic za delo osnovne šole, 
• potreb učencev, 
• kadrovskih, materialnih in prostorskih pogojev, 
• letnih priprav učiteljev, 
• programov dela strokovnih aktivov, 
• programov dela šolske svetovalne službe, 
• programov dela šolske knjižnice, 
• programov dela interesnih dejavnosti, 
• neposrednega sodelovanja staršev in s starši. 

 
Vsi programi se oddajo ravnateljici v elektronski obliki najkasneje do 20. 9. 2021 oziroma po 
dogovoru. 
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K letnemu delovnemu načrtu sodijo še:  

- Načrt za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela, Vzgojni načrt, Hišni red in Pravila šolskega 
reda in vsi protokoli nastali v času epidemioloških razmer,  

- letne priprave za posamezne predmete in pouk podaljšanega bivanja,  

- vsebinski načrti: 

- Delo z učenci s posebnimi potrebami,  
- Delo z nadarjenimi učenci,  
- Razredne ure oddelčnih skupnosti, 
- Interesne dejavnosti,  
- Šola v naravi,  
- Strokovni aktivi in posamezniki, 
- Šolska skupnost, 
- Šolski parlament,  
- Dnevi dejavnosti.  

OSNOVNI DOLGOROČNI CILJI ŠOLE:  
• vzgajati v duhu delavnosti in kreativnosti; 
• spodbujati spoštljiv odnos med ljudmi; 
• vzgajati v duhu odpravljanja agresivnosti; 
• vzgajati spoštovanje do drugačnih;  
• razvijati pozitivno samopodobo učencev; 
• ohranjati tradicijo in kulturno dediščino s poudarkom na državljanski vzgoji; 
• spoštovati strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavcev;  
• dosegati kakovostno izobraževanje, omogočati individualni strokovni razvoj zaposlenih in 

spodbujati izboljšanje kvalitete dela; 
• usposobiti strokovne delavce za reševanje vzgojne in disciplinske problematike; 
• poglabljati in nadgrajevati že utečene oblike sodelovanja s starši; 
• doseči odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo disciplinske težave in druga vedenjska 

odstopanja; 
•   pridobivati finančne vire za razširjene, dodatne in nadstandardne programe vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti ter za modernizacijo opreme; 
• šolo sodobno opremiti.  

 
KRATKOROČNI CILJI: 

• izvajati kvalitetno delo v razredu ter v okviru spremljajočih dejavnosti na šoli; 
• organizirati izobraževanje na daljavo, če bo to potrebno; 
• razvijati delovne navade, poudarek na učenju učenja; 
• spodbujati gibanje in sprostitvene aktivnosti; 
• spremljanje dela z nadarjenimi in spodbujanje ustvarjalnosti; 
• razvijati pozitivno samopodobo naših učencev in učenk; 
• razvijati pismenost pri vseh predmetih; 
• ohranjati uspešne in že zasnovane vsebine ter razvejane dodatne dejavnosti; 
• organizirati timsko sodelovanje učiteljev in med-predmetno povezovanje; 
• razvijati dobre medosebne odnose med zaposlenimi na šoli. 
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Prednostna področja za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in oblikovanje 
samoevalvacije: 

• spodbujati gibanje in sprostitvene aktivnosti za dobro telesno in duševno počutje; 
• razvijati socialne in čustvene veščine ter pozitivno samopodobo, 
• ustvarjati spodbudno šolsko okolje, ki podpira želeno vedenje in spoštljive odnose. 

 
Aktualizacija razvojnega načrta in vključitev akcijskega načrta za izvajanje ukrepov na 
pedagoškem področju 
Letošnji kratkoročni in tudi glavni cilj je preventivno delovanje na šoli:  

• podpora duševnemu zdravju v vzgoji in izobraževanju.  
Zavedati se je potrebno, da je zdravje celosten koncept. 
Vzgojni cilj na ravni »optimalnega razvoja« posameznega otroka ter »odnosa do sebe in svojega 
zdravja«. 
Želimo zagotoviti podporno in varno šolsko, delovno okolje ob podpori vodstva šole, vseh učiteljev 
in šolske svetovalne službe. 
Dve temi, ki bosta izhajali iz dveh publikacij: »To sem jaz« ter Vzgoja in vedenje v šoli.  
V vsakem oddelku bo vsaj ena delavnica na to temo izvedena skupaj s svetovalno službo in vsaj ena 
iz strani razrednika ter ena iz strani učitelja podaljšanega bivanja. 
Teme učnih ur in delavnice skozi celo šolsko leto ob podpori svetovalne službe: 

- Timsko reševanje vzgojnih izzivov, 
- Prilagoditve pouka in ocenjevanja, 
- Zmanjševanje medvrstniškega nasilja,  
- Varna raba zaslonov. 

Vsi si želimo, da bi učenci lahko obiskovali šolo. Učence bomo ozaveščali o pomenu zdravja in 
pomenu upoštevanja preventivnih ukrepov in smernic NIJZ za preprečevanje širjenja nalezljivih 
bolezni. Na šoli bomo še naprej skrbeli za varno učno okolje in vse prostore dosledno razkuževali. 
V primeru karantene bomo učencem nudili izobraževanje na daljavo. Upoštevali bomo usmeritve 
Zavoda za šolstvo in napotke Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
 
1.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI DEVETLETNE ŠOLE 

Osnovne značilnosti devetletne šole so opredeljene z Zakonom o osnovi šoli (Uradni list RS, št. 
81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-ZUJF).  
 
• Cilji vzgoje in izobraževanja so posodobljeni: poudarek je na vseživljenjskem učenju, 
trajnostnem razvoju z Unescovimi štirimi stebri izobraževanja, razvijanju pozitivne samopodobe 
učenca, vzgajanju za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic, razvijanje podjetnosti … 
 
• Obvezno šolanje traja devet let, otroci vstopijo v prvi razred s šestimi leti (v koledarskem letu, 
ko dopolnijo starost 6 let).  
 
• Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.  
 
• Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.  
 
• Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Prvo obdobje traja 
od 1. do 3. razreda. Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda. Tretje obdobje traja od 7. do 9. 
razreda.  
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• Pouk šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih: od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022  in od 1. 2. 2022 do 
24. 6. 2022. 
 
• Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo 
z učenci glede na njihove zmožnosti.  
 
• V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu 
največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.  
 
• V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira 
z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče 
organizirati pouka v manjših učnih skupinah, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega 
dela delo z učenci diferencira glede na njihov napredek pri usvajanju učne snovi.  
 
• Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov iz katerega koli sklopa, lahko pa tudi tri ure, 
če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, 
je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.  
 
• Znanje učencev se v vsakem ocenjevalnem obdobju oceni najmanj 3-krat, letno skupaj 6-krat; 
pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca 
oceni najmanj trikrat v šolskem letu. 
 
• Pet delovnih dni pred konferenco učenci ne pišejo preizkusov znanja, razen v primerih 
ponovnega ocenjevanja v skladu s 13. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja.  
 
• Učenci lahko pisne izdelke pišejo le dvakrat v tednu in enkrat na dan. Trije pisni izdelki na teden 
so dovoljeni, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom Pravilnika.  
 
• Učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, 
se iz tega predmeta ne ocenjuje.  

 
 
• Napredovanje:  

- v 1. in 2. triletju učenci praviloma razreda ne ponavljajo; 
- v 3. triletju napredujejo, če imajo pozitivne ocene pri vseh predmetih;  
učenec ponavlja, če ima eno ali več negativnih ocen; 
- od 3. do 6. razreda učenec lahko ponavlja razred tudi brez soglasja staršev ob pisno 
obrazloženem predlogu razrednika, odločitev o ponavljanju pa sprejme učiteljski zbor; 
- če se učenec in starši s ponavljanjem ali s posamezno oceno ne strinjajo, lahko v treh dneh 
vložijo obrazložen ugovor.  

 
• Popravni izpiti le v 3. triletju: 

- v 7. in 8. razredu ima učenec popravni izpit, če je negativno ocenjen iz največ 2 predmetov 
(učenec ima v šol. letu dva roka za popravljanje); 
- če popravnih izpitov učenec ne opravi, ponavlja razred; 
- v 9. razredu ima učenec lahko popravni izpit tudi iz več predmetov.  

 
• Konec drugega in tretjega triletja učenci opravljajo nacionalne preizkuse znanja (NPZ).  
 
• Na izbirni postopek za srednje šole bodo NPZ vplivali le, če bo več kandidatov za šolo z omejenim 
vpisom doseglo enako število točk. NPZ so predvsem informacija o znanju učencu, učitelju in 
staršem.  
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• OŠ izda učencem od 1. do 2. razreda spričevala z opisnimi ocenami in učencem od 3. do 9. 
razreda spričevala s številčnimi ocenami. Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o 
njegovem sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.  
 
• Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, 
imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani 
Republike Slovenije.  
 
• Za učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, se lahko organizira pouk v bolnišnici.  
 
• Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda (za učence s posebnimi 
potrebami pa do zaključka izobraževanja v OŠ).  
 
• Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in 
uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, 
vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.  
 
• Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v 
šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši 
vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.  
 
• S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in tedensko število ur pouka posameznih 
obveznih in izbirnih predmetov, dnevi dejavnosti, število ur oddelčne skupnosti in minimalno število 
ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta. Šola pa lahko v posameznem razredu drugače 
razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov (fleksibilni predmetnik).  
 
• Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih.  
 
• Šola lahko v posebnih primerih iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo tudi brez 
soglasja staršev.  
 
• Učenci iz prilagojenih programov lahko določene predmete obiskujejo v redni šoli.  
 
• Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni 
program vzgoje in izobraževanja. Učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  
 
• Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko 
dosegajo standarde znanja. Šola učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči 
vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. V primeru pouka na 
daljavo so učencem dodeljeni tutorji. 
 
• Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 
dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola učencem zagotavlja ustrezne 
pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim 
omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike 
dela.  
 
• Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev OŠ. Vzgojni načrt 
vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje 
v uresničevanje vzgojnega načrta. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole, 
učenci in starši.  
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• Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in 
odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne 
ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter 
sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda 
sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.  
 
• Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 
zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih 
kršitvah niso dosegli namena. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu 
največ trikrat.  
 
• Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev: če so kršitve 
pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje 
drugih, ali če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 
individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, 
ki jih organizira šola.  
 

2 MATERIALNI POGOJI ZA DELO 
 
Osnovna šola Majde Vrhovnik ima asfaltirano igrišče za košarko, odbojko in mali nogomet pred šolo 
in manjšo zelenico z zeliščnim vrtom na južni strani šole. Zelenica je med stavbo šole in 
Gregorčičevo ulico. Na severni strani šole je zelen park, ki je denacionaliziran in je prešel v zasebno 
posest. Ob Gregorčičevi ulici ima šola manjši prostor, namenjen parkiranju delavcev, ki ne zadošča 
za vse potrebe. 
Učilnice so večinoma dovolj velike in zračne ter sodobno opremljene. Vse učilnice imajo LCD-
projektorje. Pet učilnic in knjižnica je opremljenih z interaktivno tablo. Imamo sodobno 
kombinirano računalniško učilnico z 28-imi prenosniki in interaktivnim zaslonom. 
Manjše učilnice so na severni strani stavbe v prvem nadstropju ter učilnica za tehniko in učilnica 
številka 9 v pritličju. Učilnice prve triade ter specializirane učilnice na predmetni stopnji so 
opremljene za pouk po devetletnem programu.  
Imamo sodobno razdeljevalno kuhinjo z jedilnico in solatnim barom. Jedilnica je opremljena tudi 
kot večnamenski prostor za predavanja in delavnice. Lahko jo bomo ponudili tudi za najeme. 
 
2.1 PROGRAM NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL 
 
V investicijsko vzdrževanje in izboljšave v šolskem letu 2021/22 vključujemo: 
- beljenje, brušenje in lakiranje talnih površin, 
- posodobitev računalnikov na šoli, 
- nakup učil in učnih pripomočkov. 
 
Dlje časa načrtovana obnova: 

• menjava vrat v učilnicah, 
• vzpostavitev centralnega sistema zaklepanja po šoli, 
• ureditev gospodarskega dovoza do šole. 

 
Šolska stavba je v čakalni vrsti za energetsko in statično prenovo. Prav tako čakamo na prenovo 
šolskega igrišča in okolice šole. 
Za financiranje predlaganih aktivnosti bomo prosili za finančna sredstva Mestno občino Ljubljana 
kot ustanoviteljico in lastnico šole.  
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3 ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
Šolski okoliš (objavljen v Uradnem listu RS 38/2008 18. 4. 2008) obsega: 
 
AŠKERČEVA CESTA,  parne od  št. 2 do 12, 18 
AŽBETOVA ULICA od št. 1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 6/a, 7, 8  
BAJTOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 
BORŠTNIKOV TRG 1, 2, 3, 3/a 
CANKARJEV VRH 1 
CESTA NA ROŽNIK od št. 1 do 9, 11, 13, 15, 17, od 18 do 23, 25, 27, 29, 31, 35 
CESTA 27. APRILA 1, 3, 5, 6, 7, 8, od št. 10 do 13, neparne od 15 do 25, 26, 27, 29, 31, neparne od 35 do 65 
CESTA V ROŽNO DOLINO 1, 2, 3, od 5 do 14, 16, 18, 18/a, b, c, č, d, e, f, parne od 20 do 36, 36/a, parne od 
38 do 46 
ERJAVČEVA CESTA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 
GLINŠKA ULICA  2/a, b, 3, 3/a, od 4 do 15, 17, 19 
GRADIŠČE 6, 8 
GREGORČIČEVA ULICA 9, 9/a, 11, 11/a, 13, 13/a, od 15 do 21, 23, 25, 25/a, 27, 27/a, 29 
IDRIJSKA ULICA od 1 do 20, 22 
IGRIŠKA ULICA od 1 do 6, parne od 8 do 14 
KIKLJEVA ULICA 5, 5/a, 7 
KOCENOVA ULICA od št. 1 do 4, 4/a, od 5 do 11, 13 
LEVČEVA ULICA od 1, 3 do 7, 7/a, od št. 8 do 12 
LEVSTIKOVA ULICA,  neparne od št. 1 do 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22 
ORAŽNOVA ULICA od št. 1 do 13, 15, 17 
OSLAVIJSKA ULICA 1/a, b, 3, 5/a, b, c, d, e, f, 7, 9, 11, 11/a 
PODROŽNIŠKA POT od  št. 1 do 11 
POSTOJNSKA ULICA od 3 do 12, 12/a, 14, 14/a, od 15 do 22, 22/a, 23, 25, 27 
POT NA DRENIKOV VRH od št. 1 do 6, 8, 10, 12 
PREŠERNOVA CESTA od št. 1 do 4, 4/a, od  št. 5 do 9, 9/a,  10, 10/a, 11, 12, 13, 13/a, od št. 14 do 19, 21, 
23, 25 
RIMSKA CESTA od št. 8 do 14, od 16 do 22, 22a, 23, 24, 25/a, 27 
ROŽNA DOLINA, CESTA  I v celoti 
ROŽNA DOLINA, CESTA III: 2, 3, 5, 6, 6/a, 7, 7/a, od 8 do 13, 15, 15/a, b, 16, 17, 17a, b, c, d, e, f, 18, 20, 
22, 24 
ROŽNA DOLINA, CESTA IV  od št. 1 do 7, parne od 8 do 26, 28, 28/a, 30 
ROŽNA DOLINA, CESTA V, neparne od 3, 3/a, od 4 do 10, 10/a, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, od 14 do 22, 24, 25, 
25/a, od 26 do 30, 30/a, 31, 32, 32/a, b, c, od 33 do 38, 38/a, 39, 40, 41, 41/a, b, c, 42, 43, 44 
ROŽNA DOLINA, CESTA VI 1/a, od 2 do 7, parne od 8 do 18, 20/a, b 
ROŽNA DOLINA,CESTA VII 2, 3, 4, 5, 5/a, 6, 7, 8, 9, 9/a, 11, 12, 13, 13/a, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20/a, 21, 
21/a, od 23 do 28, 28/a, od 29 do 36, 38, 38/a, 40 
ROŽNA DOLINA, CESTA VIII 1, 2, 2/a, 3, 4, 4/a, b, 5, 7, 7/a, 8, 8/a, 9, 9/a, 10, 10/a, 11, 11/a, 12, 13, 
13/a, b, c, 14, 14/a, b, od 15 do 20, 22, 23, 24, 24/a, 26/a, 28, 28/a, 30, 32 
ROŽNA DOLINA,CESTA IX 6, 8, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, 16, 16/a, b, 18, 19, 21, 23, 23/a, od 24 do 32, 
neparne od 33 do 43, 45/a, b, c, 47, 49, 51, 53 
ROŽNA DOLINA, CESTA X 1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 8, 8/a, b, od 10 do 14, 16, 17, 17/a, b, 18, 19, 21, 21/a, od 
23 do 34 
ROŽNA DOLINA, CESTA XI 12, neparne od 13 do 23, 26, 28, 30, 30/a, 32 
ROŽNA DOLINA, CESTA XII  1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 
ROŽNA DOLINA, CESTA XV 30, 32, 32/a, b, 34, 34/a 
RUTARJEVA ULICA 1, 3, 4, 4/a, 5, 5/a, b, c, d, e, f, 6, 6/a, 7, 7/c, 9, 11 
SKAPINOVA ULICA 1, 1/a, b, od 2 do 6, 6/a, b, 7, 8, 9 ,9/a, 10, 10/a, 11, 11/a, b, 12, neparne od 13 do 23 
SLOVENSKA CESTA 1, 3, 5, 9, 9/a, b, 11, 15, 17 
SNEŽNIŠKA ULICA 1, 2 
SVETČEVA ULICA 1, 2, 4, 8, 14 
ŠESTOVA ULICA 2, 10 
ŠKRABČEVA ULICA 2, 3, 4, 4/a, 5, 6, 7, 8, 8/a, od 9 do 14, 14/a, 15, 16, 19, 19/a, 21, 21/a, 23, 23/a, b, 
25/a, b, c, d, e, f, 27, 29, 31 
ŠTREKLJEVA ULICA 1, 2, 2/a, b, c, od 3 do 9, 9/a 
ŠUBIČEVA ULICA 3, 3/a, 5, 11 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 12 
 

TIVOLSKA ULICA 4, 13 
TOBAČNA ULICA 5, 7, 10, 12, 14 
TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 
TRG REPUBLIKE 2, 3 
TRŽAŠKA CESTA 2, 4, 6, 10, 10/a, parne od 12 do 20, 20/a, b, 22, 24 
ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 4, 6 
VALVASORJEVA ULICA 1, 3, 5, 7, 10, 12 
VEČNA POT 1, 2, neparne od št. 3 do 15, 81, 81/a 
VESELOVA ULICA 1, od 10 do 15, 15/a, 16, 17, 19, 21 
VRTAČA od št. 1 do 5, 5/a, 6, 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 13, 15 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš. 
 

4 RAZPOREDITEV PROSTOROV 
 
Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih 
aktivnosti (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, tabori), določenih z letnim delovnim 
načrtom, na področju šolskega prostora, ki obsega šolski stavbi, dvorišče, šolsko športno igrišče, 
šolske zelenice in šolsko dovozno pot, ter v drugih prostorih, kjer poteka pouk in se izvajajo druge 
dejavnosti. V šolskem prostoru veljajo pravila hišnega reda.  
 
PRITLIČJE 
učil. 02 LUM / 9. b – Meta Bleiweis 
učil. 03  TIT  
učil. 05 RS / 5. c – Zala Lesnik 
učil. 06 RS / 4. b – Tanja Hrvatin 
učil. 09 RS / 5. b – Neda Gačnik Čebulj 
drugi prostori: zobozdravstvena ambulanta, kabinet za preventivo, 
 razdelilna kuhinja in jedilnica 

 
I. NADSTROPJE 
učil. 19 RS / 1. b – Maja Trebežnik, Vanja Potočar  
učil. 20 RS / 2. b – Vanja Šušteršič 
učil. 21 RS / 4. a – Laura Borak  
učil. 22 RS / 3. a – Sandra Štemberger  
učil. 23 RS / 1. a – Jasminka Strah, Andreja Brus 
učil. 26 RS / 2. a – Mirjam Klopčič 
učil. 28 RS / 3. b – Barbara Blaj 
učil. 29 RS / 5. a – Jože Lango 
kabinet 27 1., 2., 3. razred     
kabinet 18 podaljšano bivanje 
kabinet 24 4., 5. razred  
 
II. NADSTROPJE 
učil. 45 ŠPO / 6. c – Borut Šerbela 
učil. 39 MAT/ 8. a – Karmen Šturm 
učil. 40 SLJ / 8. b – Petra Podlesnik 
učil. 41 TJA / 7. a – Darinka Šaubah Kovič 
učil. 42 MAT / 6. a – Katarina Urbančič 
učil. 38 ŠPO / 6. b – Alenka Grum 
učil. 46 KEM, NAR / 9. a – Ivica de Gleria 
kabinet 37 jezikoslovci in računalničarka Vesna Gartner 
kabinet 43 MAT, FIZ 
kabinet 45 a pedagoginja 
 
III. NADSTROPJE 
učil. 51 SLJ / 7. c – Alenka Ftičar  
učil. 49 ZGO / 7. b – Anka Lango 
kabinet 52 SLJ, GUM 
kabinet 48 ZGO, GEO, DKE 
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KLETNI  PROSTORI  
LEVO: DESNO: 
telovadnica z garderobami, fotokopirnica, prostor za čistilke, 
kabinet za učitelje športa, zbornica, računovodstvo, 

pisarna psihologinje, 
delavnica hišnika, toplotna postaja, pisarna soc. delavke, pisarna pomočnice ravnateljice, 
arhiv, prostor za čistila ravnateljica, tajništvo,  
 knjižnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 KADROVSKA ZASEDBA ŠOLE, POIMENSKI SEZNAM DELAVCEV 
ŠOLE, NOSILCI NALOG IN RAZREDNIKI 
 
Delovne naloge so delavcem razdeljene v skladu z Zakonom o OŠ, Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o delovnih razmerjih-1 in v skladu z normativi. 
S sistemizacijo so določena delovna mesta ravnatelja in pomočnika ravnatelja, učiteljev od 1. do 9. 
razreda, učiteljev v podaljšanem bivanju, drugih strokovnih delavcev ter administrativno-tehničnih 
delavcev. 
 
 

VODSTVO 
Mag. MATEJA URBANČIČ JELOVŠEK, 
prof. razrednega pouka 
 

RAVNATELJICA:  
celostno vodenje šole, načrtovanje, organiziranje in 
spremljanje učno-vzgojnega procesa, poslovno vodenje 
šole. 

KARMEN GLUHODEDOV, 
prof. angleščine in sociologije 
 

POMOČNICA RAVNATELJICE:  
urejanje nadomeščanja učiteljev, načrtovanje in 
spremljanje interesnih dejavnosti, vodenje šolske 
kronike, vodenje izvedbe NPZ, sodelovanje pri pripravi 
urnika, nadzor šolske dokumentacije, izobraževanje na 
domu.  

 
 
STROKOVNI DELAVCI 

MARINA VIDMAR, 
univ. dipl. psihologinja 

PSIHOLOGINJA: svetovanje učencem in staršem v stiski, 
vpisi novincev, poklicna orientacija in aktivnosti ob vpisu 
v srednjo šolo, odkrivanje nadarjenih, izdelava analiz, 
sodelovanje s strokovnjaki v zunanjih ustanovah in 
institucijah, sodelovanje pri izboru izbirnih predmetov za 
naslednje šolsko leto ter članica skupine za prehrano. 

NOTRANJE – 
DEJANSKE 

TALNE 
POVRŠINE 

NOTRANJE 
POVRŠINE, 
NAMENJENE 
ŠPORTU 

ZUNANJE 
POVRŠINE   

ŠPORTNO 
IGRIŠČE 

(asfaltno)  

4.134 m2 864 m2 754 m2 963 m2 
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MANCA REMIC, 
socialna delavka – specialist  
 

SOCIALNA DELAVKA: skrb za socialno pomoč, vpisovanje 
učencev in oblikovanje oddelkov, skrb za urejenost 
matičnih listov in matične knjige, delo z učenci z učnimi 
težavami, koordinatorica dela z učenci s posebnimi 
potrebami, prostovoljno delo, prešolanje učencev, 
sodelovanje z zunanjimi institucijami, članica upravnega 
odbora šolskega sklada. 

VARJA TAVČAR – ŽUŽEK, 
univ. dipl. pedagoginja in slovenistka 

PEDAGOGINJA:  delo z učenci s posebnimi potrebami in z 
učnimi težavami, individualni pouk, analize, pooblaščena 
oseba za vodenje upravnih postopkov, koordinatorka za 
mediacijo, terapevtska pomoč za učence, ki imajo 
različne stiske.  

DARIJA BURGAR MOŽINA,  
višja knjižničarka 
SANDRA SVETINA, 
prof. razrednega pouka in knjižničarka 

KNJIŽNIČARKA: vodenje šolske knjižnice, koordiniranje 
Bralne značke, izvajanje medpredmetnega vključevanja 
knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v pouk. 

VESNA GARTNER, 
prof. računalništva in matematike 

RAČUNALNIČARKA: pomoč pri pouku z računalnikom, 
vodenje tekmovanja iz računalništva, pomoč učiteljem in 
vodstvu šole, skrb za računalniško tehnologijo, 
poučevanje izbirnih predmetov s področja računalništva, 
poučevanje NRA, Lopolis administratorka in 
računalničarka, vodenje izbora OIP in NIP (obveznih in 
neobveznih izbirnih predmetov), izdelava urnika. 

 
 
 
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA IN PODALJŠANEGA BIVANJA 

JASMINKA STRAH, 
učiteljica razrednega pouka 

poučevanje 1. A 

ANDREJA BRUS, 
dipl. vzgojiteljica 

poučevanje 1. A, JUV, OPB 

MAJA TREBEŽNIK, 
prof. razrednega pouka  

poučevanje 1. B 

VANJA POTOČAR, 
dipl. vzgojiteljica 

poučevanje 1. B, JUV, OPB, kolesarstvo 

MIRJAM KLOPČIČ, 
učiteljica razrednega pouka 

poučevanje 2. A 

VANJA ŠUŠTERŠIČ, 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 2. B 

SANDRA ŠTEMBERGER, 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 3. A 

BARBARA BLAJ, 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 3. B 

LAURA BORAK 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 4. A, N1A v 1. r. 

TANJA HRVATIN, 
učiteljica razrednega pouka  

poučevanje 4. B, OPB 

Dr. JOŽE LANGO, 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 5. A, GOS 

Mag. NEDA GAČNIK ČEBULJ, 
prof. razrednega pouka 

poučevanje 5. B, GOS 

ZALA LESNIK, poučevanje 5. C, GOS, OPB 
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prof. razrednega pouka 

DIANA STIBILJ HONOMIHL, 
prof. razrednega pouka in diplomirana 
anglistka 

poučevanje TJA v 2., 3., 4., 5. in 6. r., NUM, ID 

NUŠA HAFNER,  
socialna pedagoginja 

poučevanje DSP  

EVA LAP 
magistrica pedagogike in andragogike 

OPB in poučevanje DSP, ISP 

TINA PETERŠIČ 
prof. angleščine 

OPB in poučevanje DSP 

IRENA CESTNIK 
prof. likovne umetnosti 

OPB, laborantka NAR, BIO 

NINA LEBAR 
prof. rusistike in zgodovine 

OPB in poučevanje DSP 

MANCA ANDOLJŠEK 
učiteljica  

OPB 

 
 
UČITELJI PREDMETNEGA POUKA IN PODALJŠANEGA BIVANJA                                                                                 

 

PETRA PODLESNIK, 
prof. slovenščine 

poučevanje SLJ, FIL1 
 

ALENKA FTIČAR, 
prof. slovenščine 

poučevanje SLJ, RET1 

POLONA ŽUNKOVIČ, 
prof. slovenščine 

poučevanje SLJ, OPB 

DARINKA ŠAUBAH KOVIČ, 
prof. angleščine in pedagogike  

poučevanje TJA, DSP, RIC 

KARMEN GLUHODEDOV, 
prof. angleščine in sociologije 

poučevanje TJA, ISP, ID, pomočnica ravnateljice 

SREĆKO KECMAN, 
prof. angleščine in zgodovine 

poučevanje TJA, ZGO 

TATJANA KRAMAR, 
predmetna učiteljica tehnike in tehnologije ter 
matematike  

poučevanje MAT 

KARMEN ŠTURM, 
predmetna učiteljica matematike in fizike 

poučevanje MAT 

VESNA GARTNER, 
prof. matematike in računalništva 

ROM, MME, NRA, laborantka NAR in BIO, računalničarka 
in organizatorica informacijskih dejavnosti 

MILENA VALENTAN, 
dipl. ing. elektrotehnike in predmetna 
učiteljica fizike in matematike 

poučevanje FIZ, OPB, laborantka KEM 
 

ALENKA STANONIK, 
prof. biologije in gospodinjstva 

poučevanje NAR, BIO, GOS, SPH, NPH, organizatorica 
šolske prehrane 

IVICA de GLERIA, 
predmetna učiteljica biologije in kemije 

poučevanje KEM, NAR, laborantka FIZ 

NINA FARIČ,  
univ. dipl. geografinja, etnologinja in kulturna 
antropologinja 

poučevanje GEO, DKE 

 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 16 
 

ANDREJ POHLEVEN, 
prof. likovne umetnosti 

poučevanje LUM, LS1, LS2, LS3 

POLONA GUČEK SKRBINEK, 
predmetna učiteljica glasbene umetnosti in 
zborovodstva 

 
poučevanje GUM, OPZ, MPZ 

EDVARD ILAR, 
prof. likovne umetnosti ter tehnike in 
tehnologije 

poučevanje TIT, NTE, OGL 

BORUT ŠERBELA, 
predmetni učitelj športa   

poučevanje ŠPO, ŠSP, ŠZZ, IŠP 

ALENKA GRUM,  
predmetna učiteljica športa in prof. 
pedagogike in sociologije 

poučevanje ŠPO, DSP, IŠP, ŠZZ, NŠP 

ANDREJA JEREBIČ, 
prof. nemščine 

poučevanje NI1, NI2, NI3, N2N in OPB 

JELKA PERNE, 
prof. francoščine in latinščine 

poučevanje FI3, LI1, OPB 

ANKA LANGO,  
prof. geografije in zgodovine 

poučevanje ZGO, OPB 

META BLEIWEIS, 
prof. športa 

poučevanje ŠPO, OPB  

KATARINA URBANČIČ 
učiteljica matematike 

poučevanje MAT, OPB 

ANA BERLOŽNIK, 
spec. mobilna pedagoginja 

individualni pouk 

OLGA OBLAK 
surdopedagoginja 

individualni pouk 

 
 
DRUGI DELAVCI ŠOLE 

MARIJANA LORBER,  
diplomirana ekonomistka 

računovodkinja 

ANJA BERLAN,  
univ. dipl. soc. del. 

tajnica 

MAJA HUDNIK,  
gimnazijska maturantka 

knjigovodkinja 

ANA DOBNIKAR 
 

spremljevalka 
 

ALJAŽ DOBNIKAR 
 

spremljevalec 

URŠA KALIŠNIK spremljevalka 
 

VIDO ŠKODLAR,  
orodjar 

hišnik 

VALERIJA GRČAR,  
kuharica 

kuharica 

DUŠANKA ERJAVEC, 
kuharica 

pomočnica kuharice in kuharica 

SUADA DIZDAREVIĆ,  
delavka 

čistilka 
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MILENA KARANOVIĆ,  
delavka 

čistilka 

RASEMA MUŠIĆ,  
delavka 

čistilka 

MUJESIRA ADROVIĆ,  
delavka 

čistilka 

IVANA OREHEK,  
delavka 

čistilka 

 
 
 
 
ZBIRNIK: 
RAVNATELJICA 1 
POMOČNICA RAVNATELJICE    1 
UČITELJI RAZREDNE STOPNJE 14 
UČITELJI PREDMETNE STOPNJE 22 
UČITELJI OPB 7,28 (6,80) 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 2,05 (1,05)  
UČITELJICA DODATNE STROKOVNE POMOČI                 1,77 
KNJIŽNIČARKA  1,20 (1) 
RAČUNALNIŠKI DELAVEC O,91 (0,75) 
LABORANT    0,26 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE                                  0,12 
TAJNICA 1 
RAČUNOVODSKI DELAVCI 1,5 (1) 
SPREMLJEVALEC 2 
HIŠNIK 1 
KUHARSKO OSEBJE  2 (1,66) 
ČISTILKE 5 
Skupaj: 65,83 

 
 

V oklepaju so zapisani deleži, plačani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Nadstandard financira Mestna občina Ljubljana, to je 1,53 delavca. Ddr. Mira Delavec Touhami je 
zaposlena pri nas, vendar je na začasnem delu v tujini – poučevanje dopolnilnega pouka slovenščine. 
Učitelji, ki poučujejo v deležu: Andrej Pohleven, Jelka Perne, Nuša Hafner, Andreja Jerebič in 
učitelji podaljšanega bivanja. 
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6 ODDELKI IN UČENCI 
 

1. a 14 dečkov 12 deklic 26 učencev 
1. b 14 dečkov 11 deklic 25 učencev 

SKUPAJ 28 dečkov 23 deklic 51 učencev 
 

2. a 16 dečkov 11 deklic 27 učencev 
2. b 15 dečkov 10 deklic 25 učencev 

SKUPAJ 31 dečkov 21 deklic 52 učencev 
 

3. a 11 dečkov 13 deklic 24 učencev 
3. b          12 dečkov 13 deklic 25 učencev 

SKUPAJ 23 dečkov 26 deklic 49 učencev 
 

4. a 12 dečkov 16 deklic 28 učencev 
4. b 9 dečkov 19 deklic 28 učencev 

SKUPAJ 21 dečkov 35 deklic 56 učencev 
 

5. a 11 dečkov 9 deklic 20 učencev 
5. b 9 dečkov 12 deklic 21 učencev 
5. c 8 dečkov           14 deklic 22 učencev 

SKUPAJ 28 dečkov 35 deklic 63 učencev 
 

6. a 8 dečkov 12 deklic 20 učencev 
6. b 9 dečkov 11 deklic          20 učencev 
6. c 10 dečkov 9 deklic          19 učencev 

SKUPAJ 27 dečkov 32 deklic 59 učencev 
 

7. a 11 dečkov 11 deklic 22 učencev 
7. b 11 dečkov 11 deklic 22 učencev 

   7. c            9 dečkov 13 deklic          22 učencev 
SKUPAJ 31 dečkov 35 deklic 66 učencev 

 
8. a 15 dečkov 12 deklic 27 učencev 
8. b 12 dečkov 11 deklic 23 učencev 

SKUPAJ 27 dečkov 23 deklic 50 učencev 
 

9. a 13 dečkov 13 deklic 26 učencev 
9. b 11 dečkov 14 deklic 25 učencev 

SKUPAJ 24 dečkov 27 deklic 51 učencev 
 
ZBIRNIK 
Na šoli je  21 oddelkov rednega pouka od 1. do 9. razreda: 
• 240 dečkov, 
• 257 deklic, 
• skupno 497 učencev.  
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7 OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
7.1 DNEVNI ČASOVNI RAZPORED  
 
Šola je odprta vsak dan od 7.00 do 16.30. Delovni čas uprave je od 7.00 do 15.00, delovni čas 
učiteljev poteka po dnevnem časovnem razporedu in urniku.  
Dnevni časovni razpored je narejen v skladu z organizacijo in načinom dela v Osnovni šoli Majde 
Vrhovnik in je podlaga za celotno organizacijsko in vsebinsko delo na šoli.  
 
DNEVNI ČASOVNI RAZPORED PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI 
 

Učne ure, odmori, dejavnosti Čas trajanja 
Jutranje  varstvo 7.00–8.10 
Predura 7.30–8.15 
Prihod v šolo in priprava na pouk 8.00–8.15 
1. učna ura 8.20–9.05 
Odmor 9.05–9.10 
2. učna ura 9.10–9.55 
Odmor za malico 9.55–10.15 
3. učna ura 10.15–11.00 
Rekreativni odmor 11.00–11.15 
4. učna ura 11.15–12.00 
Odmor 12.00–12.05 
5. učna ura/KOSILO 1. in 2. razred 12.05–12.50 
Odmor 12.50–12.55 
6. učna ura 12.55–13.40 
Odmor za kosilo 4., 5. razred in PS 13.40–14.00 
Kosilo 12.00–14.00 
7. učna ura 14.00–14.45 
PB 12.00–16.10 
PB 
 

15.20 – 16.10  
2., 3. in 4.r.: druženje 

PB 5. r. do 14.30 
Dežurno varstvo – druženje vseh oddelkov 16.10–16.30 
 

Na podlagi dnevnega časovnega razporeda in predmetnika za osnovno šolo je narejena celotna 
organizacija delovnega ritma v OŠ Majde Vrhovnik, ki jo sestavlja več urnikov.  
URNIK POUKA določa organizacijo učiteljev in učencev glede na obstoječe prostore na šoli. Urnik je 
v prilogi LDN. 
URNIK  DEŽURSTEV: 

• dežurstvo strokovnih delavcev pred poukom od 7.30 do 8.00, 
• dežurstvo strokovnih delavcev med odmori, 
• dežurstvo učiteljev v avli pritličja od 12.00 do 14.00. 

Delovni čas v skladu z Zakonom in s Kolektivno pogodbo obsega 40 ur tedensko. 
Za vse delavce šole, razen za učitelje, je obvezna osemurna prisotnost na delovnem mestu. Učitelji 
dopolnjujejo svojo obveznost s poukom in z drugim delom, ki ga dnevno evidentirajo s podpisom in 
z zapisom ure prihoda in odhoda. Evidentiran višek ur se izkoristi v dneh počitnic. To pomeni, da 
učitelj opravi svoje obveznosti v okviru zakonskih kriterijev glede na letni delovni načrt v celoti 
skozi šolsko leto.  
Časovno razporeditev dela opravi pomočnica ravnateljice na podlagi organizacije dela in življenja 
v šoli.  
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7. 2 PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 
 
A. OBVEZNI PROGRAM 

 
 
Predmeti/Št. ur tedensko 

 
 
1. r 

 
 

2. r 

 
 

3. r 

 
 

4. r 

 
 

5. r 

 
 

6. r 

 
 

7. r 

 
 

8. r 

 
 

9. r 

 
 

Skupaj  
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0 
Tuji jezik  2 2 2 3 4 4 3 3 796,0 
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 
Družba    2 3     175,0 
Geografija      1 2 1,5 2 221,5 
Zgodovina      1 2 2 2 239,0 
Domovinska in državljanska 
kultura in etika 

      1 1  70,0 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315,0 
Fizika        2 2 134,0 
Kemija        2 2 134,0 
Biologija        1,5 2 116,5 
Naravoslovje      2 3   175,0 
Naravoslovje in tehnika    3 3     210,0 
Tehnika in tehnologija      2 1 1  140,0 
Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 
Izbirni predmeti*       2/3 2/3 2/3 204/306 
       Skupaj vseh ur: 7740 / 7842 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14  
Število ur tedensko 20 23 25 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5  
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  
           
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 
           
 
Dnevi dej./Št. dni letno 

          
Skupaj  

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 
       Skupaj vseh ur: 675,0 

Št. tednov dejavnosti  3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Šola v naravi           

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo 
njegovi starši. 
 
B. RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
Neobvezni izbirni predmeti 

 
1. r 

 
2. r 

 
3. r 

 
4. r 

 
5. r 

 
6. r 

 
7. r 

 
8. r 

 
9. r 

Prvi tuji jezik 2         
Drugi tuji jezik       2 2 2 
Drugi tuji jezik ali umetnost, 
računalništvo, šport, tehnika 

   2/1 2/1 2/1    

Individualna in skupinska pomoč 
učencem 

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 
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

 
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %. 
Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12. 1998, in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 
2012) na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012, ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013) na 162. seji SSSI, 
dne 13. 2. 2014. 
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Dnevi dejavnosti in delovni dnevi, ki so pouka prosti 
Raz./Dej. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ND 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
KD 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
ŠD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
TD 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Zdr. p.      1  1  
Inf. d.         1 
Skupaj 15 15 15 15 15 16 15 16 16 

 
7.3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA RAZREDNI STOPNJI 
 
POUK V PRVI TRIADI 
Pouk samostojno vodijo učitelji razredne stopnje po priloženem predmetniku za razredno stopnjo. 
Pouk poteka po devetletnem programu.  
V prvem razredu se spoznavanje in učenje odvijata preko igre. Program je zasnovan tako, da sta v 
1. razredu dva učitelja, v našem primeru učiteljica in vzgojiteljica. Vzgojiteljica je v 1. razredu 
prisotna 3 pedagoške ure dnevno. Učenci lahko obiskujejo neobvezni izbirni predmet angleščina. 
Delo je v večini primerov integracija posameznih učnih vsebin. Ure pouka niso časovno točno 
določene, saj se odvijajo dejavnosti na podlagi zahtevnosti programa in trenutne koncentracije 
otrok. Dejavnosti organiziramo tako, da sledijo dnevnemu urniku in ritmu celotne šole ter 
organizaciji prehrane.  
V 2. in 3. razredu je devetletni program prilagojen starosti in predznanju, ki so ga učenci pridobili 
v prvem razredu. Delo je organizirano podobno kot v prvem razredu, še vedno temelji na 
spoznavanju preko lastnih izkušenj in igre z integracijo posameznih vsebin. V teh razredih se 
zahteva delo v šolskem ritmu z razumevanjem zahtev po urniku in disciplini. Opismenjevanje se 
zaključi ob koncu prve triade. Ocenjevanje poteka v 1. in 2. razredu opisno. V 3. razredu 
ocenjevanje poteka številčno. 
Za večje spodbujanje bralne pismenosti izvajamo Bralno značko, Knjižnega molja ter druge 
aktivnosti. Ob koncu šolskega leta organiziramo prireditev za zaključek Bralne značke. Obiščejo jo 
vsi, ki so zaključili Bralno značko. 
 
POUK V DRUGI TRIADI 
Učitelji razrednega pouka poučujejo samostojno predmete po predmetniku za devetletno osnovno 
šolo v 4. a in 4. b. Novi predmeti v 4. razredu so: naravoslovje in tehnika, angleščina in družba. V 
5. razredu je nov predmet gospodinjstvo. 
V 4. razredu bodo štirje neobvezni izbirni predmeti: nemščina, računalništvo, šport in tehnika. 
Nemščino poučuje Andreja Jerebič, šport Borut Šerbela in Alenka Grum, računalništvo Vesna 
Gartner ter tehniko Edvard Ilar. 
V 5. razredu bo pet neobveznih izbirnih predmetov: računalništvo, šport, umetnost in nemščina. 
Umetnost poučuje  Diana Stibilj Honomihl. 
Poleg razrednikov poučujejo v 4. in 5. razredu tudi drugi učitelji: glasbeno umetnost Polona Guček 
Skrbinek, angleščino Diana Stibilj Honomihl, šport Meta Bleiweis. 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMET 

1. r. 4. r. 5. r. 6. r. Skupaj Skupine 

Angleščina 50 / / / 50 2 

Računalništvo / 16 8 13 37 2 

Šport / 13 15 / 28 2 

Tehnika / 17 9 / 26 2 

Umetnost  / / 28 24 52 2 

Nemščina / 12 8 9 29 2 

  222 12 
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7.3.1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DNEVOV DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI 
Testiranje za športno-vzgojni karton bo potekalo v mesecu aprilu.  
 
1. razred   
 
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

dec. 
2021  

V gledališču – Kamišibaj 
(lutkovna predstava v učilnici) 

Vanja 
Potočar  

Jasminka Strah, Maja Trebežnik, 
Vanja Potočar, Andreja Brus  3,5 €  

okt. 
2021  Na obisku v knjižnici  Andreja Brus  Andreja Brus, Jasminka Strah, 

Maja Trebežnik, Vanja Potočar  
  
0 €  

feb. 
2022  Doktor Fig  Vanja 

Potočar  
Andreja Brus, Jasminka Strah, 
Maja Trebežnik, Vanja Potočar  

0 €  

apr. 
2022  

Glasbena matineja:  
V dvorani gorskega kralja 
(Cankarjev dom)  

Jože Lango, 
Jasminka 
Strah  

Andreja Brus, Maja Trebežnik, 
Vanja Potočar, Jasminka Strah  

5 €  
  

Narav. dnevi  

jan. 
2022  Naravoslovni poskusi  Maja 

Trebežnik  
Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 
Jasminka Strah, Andreja Brus  

0 €  

apr.   
2022  Preventivni dan (zdrava šola)  Maja 

Trebežnik  
Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 
Jasminka Strah, Andreja Brus  

0 €  

jun.  
2022  Travnik Jasminka 

Strah  
Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 
Jasminka Strah, Andreja Brus  

0 €  

Tehniški 
dnevi  

sept. 
2021 4 Prometna deteljica Vanja 

Potočar  
Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 
Jasminka Strah, Andreja Brus  

4 €  

nov. 
2021 Ustvarjalna delavnica  Jasminka 

Strah  
Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 
Jasminka Strah, Andreja Brus  

0 €  

maj 
2022  Zdravniški pregled  J. S. in M. T.  Maja Trebežnik, Vanja Potočar, 

Jasminka Strah, Andreja Brus  
0 €  

Športni   
dnevi  

okt. 
2021  Jesenski pohod (Golovec) Maja 

Trebežnik  
Jasminka Strah, Maja Trebežnik, 
Vanja Potočar, Andreja Brus  

0 €  

mar. 
2022  Športne igre v naravi  Maja 

Trebežnik  
Vanja Potočar, Jasminka Strah, 
Andreja Brus, Maja Trebežnik  

0 €  

mar. 
2022  Planinski pohod  Andreja Brus Maja Trebežnik, Jasminka Strah, 

Vanja Potočar, Andreja Brus  
0 €  

maj 
2022  
  

Kolesarski poligon  
  
  

Vanja 
Potočar  

Andreja Brus, Jasminka Strah, 
Maja Trebežnik, Vanja Potočar  

0 €  

maj 
2022  Pot ob žici  Andreja Brus  Andreja Brus, Jasminka Strah, 

Maja Trebežnik, Vanja Potočar  
0 €  

 
  
Druge 
aktivnosti    / 

  
 
 2. razred   
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

dec.  
2021  
  

V gledališču – Kamišibaj 
(lutkovna predstava v učilnici) 

Mirjam 
Klopčič  Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  3,5 € v 

učilnici  
feb. 
2022  Doktor Fig  Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  

maj 
2022  Literarni sprehodi po Ljubljani  Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0€  

apr. 
2022  

Glasbena matineja:  
V dvorani gorskega kralja 
(Cankarjev dom)  

Jože Lango,   
Mirjam 
Klopčič  

Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  5 €  

Narav. dnevi  
okt.  
2021 Vreme Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  

apr.  
2022  Preventivni dan Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  
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maj 
2022  Ljubljana- moje mesto  Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  

Tehniški 
dnevi  

30. sept. 
2021  »4 Prometna deteljica« Mirjam 

Klopčič  
Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  4 €  

nov.  
2021  Ustvarjalna delavnica  Mirjam 

Klopčič  
Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  0 €  

feb. 
2022  Snovi – izvajanje poskusov Mirjam 

Klopčič  
Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  0 €  

Športni   
dnevi  

sept. 
2021 Šolsko prvenstvo v krosu Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  

okt.  
2021  Pohodništvo- Golovec Mirjam 

Klopčič  
Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  0 €  

april 
2022  Pohod na Rožnik Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 € 

maj  
2022  Pohod v Mostec   Mirjam 

Klopčič  
Vanja Šušteršič, Mirjam Klopčič  0 €  

jun.  
2022 Športne igre v naravi  Vanja 

Šušteršič  
Mirjam Klopčič, Vanja Šušteršič  0 €  

  
  
 3. razred   
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

dec. 
2021 Kamišibaj Vanja 

Potočar  Sandra Štemberger, Barbara Blaj 5 €   
feb. 
2022  Doktor Fig  Sandra 

Štemberger  
Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 €  

apr. 2022 Ogled filma  Sandra 
Štemberger  

Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 € 
(MOL)  

mar. 
2022 

Glasbena matineja:  
V dvorani gorskega kralja  

Sandra 
Štemberger  
  

Sandra Štemberger, Barbara 
Blaj  

5 €   

Narav. dnevi  

mar. 
2022 Botanični vrt  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara Blaj 5 €   

apr. 2022 Preventivni dan  Sandra 
Svetina  

Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 €  

maj  
2022  Živalski vrt  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara Blaj 7 €  

Tehniški 
dnevi  

dec. 
2021  Voščilnice za starše  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara 

Blaj  
0 €  

sept. 
2021  4 prometna deteljica  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara 

Blaj  
4 €  

jun. 2022 Zdravniški pregled  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara 
Blaj  

0 € v 
učilnici  

Športni   
dnevi  

sept. 
2021 Šolski kros in pohod  Sandra 

Štemberger  
Sandra Štemberger, Barbara 
Blaj  

0 €   
  

okt.2021 Pohod na Golovec  Barbara Blaj  Sandra Štemberger, Barbara 
Blaj  

0 €  

apr. 2022 Žogarija  Sandra 
Štemberger  

Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 €  

maj 2022 Pohod v Mostec Sandra 
Štemberger  

Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 €  
  

jun. 2022 Športne igre v naravi  Sandra 
Štemberger  

Sandra Štemberger, Barbara Blaj 0 €  
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4. razred  
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

21.12.   Mesto Ljubljana Hrvatin  Borak, Hrvatin  4,5 €  
16.2. 2022 CD: Glasbena matineja Hrvatin  Borak, Hrvatin  5 €  
apr. 2022 Gledališka predstava  Hrvatin  Borak, Hrvatin  4,5 €  

Narav.  
dnevi  

nov. Botanični vrt  Hrvatin  Borak, Hrvatin  5 €  
26.1. 2022 Elektrika Hrvatin  Borak, Hrvatin  0 €  
5.4. 2022 Človeško telo Hrvatin  Borak, Hrvatin  0 €  

Tehniški 
dnevi  

22.10.  Vozilo na balon  Borak Borak, Hrvatin  0 €  
19.11.   Novoletno okrasje Borak Borak, Hrvatin  0 €  

11.2.2022   Muzej pošte  Borak Borak, Hrvatin  5 € , 
prevoz 

jun. 2022 Prva pomoč  Borak Borak, Hrvatin  0 €  

Športni 
dnevi  

11.10.  Plavalni tečaj  Borak Borak, Hrvatin  0 €  
18. 10.  Plavalni tečaj  Borak Borak, Hrvatin  0 €  
marec 2022 Planinski izlet: Koreno Borak Borak, Hrvatin  prevoz 
april 2022 Planinski izlet: Debeli hrib Borak Borak, Hrvatin    prevoz  
6. 5.  Pohod ob žici  Borak Borak, Hrvatin  0 €  

  
  
5. razred   
  

  DATUM
  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA

  

Kulturni 
dnevi  

Nov. Šolski muzej Z. Lesnik Lango, G. Čebulj, Lesnik 5 €  
Dec. LGL Z. Lesnik Lango, G. Čebulj, Lesnik  4 €  
16. 2.  Dobro jutro, filharmoniki J. Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik 5 €  

Narav.  
dnevi  

 Sept. Kostanjeviška jama Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik 4 €  

April Rakov Škocjan Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik  2 € + 
bus 

Junij Prva pomoč Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  

Tehniški 
dnevi  

Sept. Mandale iz narav. materialov N. G. Čebulj Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  
25.11. Novoletno okrasje N. G. Čebulj Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  
18.1. Zmaji Z. Lesnik Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  
23.5. Srednjeveška Ljubljana N. G. Čebulj Lango, G. Čebulj, Lesnik 2 €  

Športni 
dnevi  

Sept. Plavanje Lango  Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  

Sept. Sv. Vid nad Čatežem Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  

20.10. Kolesarski poligon Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik 0 €  
April Lovrenc nad Polh. Gradcem Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik bus 
Junij Vrata Lango Lango, G. Čebulj, Lesnik bus 

 
 
   
  
DRUGE ZADOLŽITVE IN NALOGE UČITELJEV 
 
Učitelji posameznega razreda oziroma oddelka izdelajo letne priprave po predmetih, predvidijo vse 
dejavnosti in so odgovorni za pripravo in izvedbo pouka po programu. Program dnevov dejavnosti 
je sestavni del letne priprave učiteljev. Delo si enakomerno porazdelijo, za kar je odgovoren vodja 
načrtovane dejavnosti. Učitelj 3 dni pred izvedbo dneva dejavnosti odda natisnjeno podpisano  
pripravo za posamezni razred pomočnici ravnateljice, ki po organizaciji nadomeščanj vloži pripravo 
v mapo dnevov dejavnosti.   
V 5. razredu se dnevi dejavnosti vštevajo v šolo v naravi. 
Poleg razrednikov so spremljevalci pri dnevih dejavnosti tudi učitelji PB, PS in vzgojiteljici. 
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Ob zaključku posebnih dnevov dejavnosti učitelji posameznih oddelkov predstavijo delo oddelkov 
na panojih v avli 1. nadstropja.   
Vsi učitelji so vedno prisotni pri malici učencev in jim ustrezno pomagajo. Dežurstvo med 
rekreativnim odmorom opravljajo dežurni učitelji in vsak za svoj razred v telovadnici. Urnik 
dežurstev pripravi Karmen Gluhodedov. 
 
Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka naslednje aktivnosti z učenci: 
- bralne značke, 
- športne značke, 
- tekmovanja (Za zdrave in čiste zobe, Evropskega matematičnega kenguruja, 

Logike od 3. do 5. r., Cankarjevo tekmovanje),  
- športno-vzgojni karton, 
- kolesarski izpit, 
- projekte, 
- prireditve, 
- postavitve razstav, 
- zbiralne akcije, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami. 
 
Razredne ure: 
V prvi triadi se dodatnih razrednih ur ne izvaja, v 4. in 5. razredu predmetnik določa izvedbo 
razredne ure (RU) v obsegu 0,5 ure tedensko oziroma ene ure na 14 dni. Razrednik pripravi program 
razrednih ur, v katerega vključi vsebine oddelčnih skupnosti, ki mu jih lahko predlaga tudi šolska 
svetovalna služba. 
 
7.4 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA PREDMETNI STOPNJI 
 
Pouk na predmetni stopnji izvajajo učitelji predmetne stopnje. Poučujejo posamezne predmete v 
določenih oddelkih po predpisanem predmetniku za osnovno šolo.  
 
 
Izbirni predmeti 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih 
predmetov.  
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in 
najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora 
šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.  
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 
njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni oz. družboslovni 
sklop.  
Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji jezik dve uri), so obvezna sestavina učenčevega 
predmetnika in se ocenjujejo.  
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali 
deloma) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.  
V tretji triadi bomo izvajali izbirne predmete 29 ur tedensko v 21 skupinah. 4 učenci so oproščeni 
obiskovanja izbirnih predmetov zaradi obiskovanja glasbene šole. 
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Za šolsko leto 2021/2022 so predvideni izbirni  predmeti, ki so prikazani v spodnji tabeli: 

IZBIRNI PREDMET 
 

7. r. 8. r. 9. r. Skupaj Število 
skupin  

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI      
Francoščina 3   7 7 1 
Nemščina 1 11   11 1 
Nemščina 2  7  7 1 
Nemščina 3   2 2 1 
Likovno snovanje 1 36   36 2 
Likovno snovanje 2  30  30 2 
Likovno snovanje 3   40 40 2 
Retorika   5 5 1 
Latinščina 1 3 2 1 6 1 
Filozofija za otroke – kritično razmišljanje 3 5  8 1 
NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI      
Sodobna priprava hrane (SPH) 18 4  22 2 
Načini prehranjevanja (NPH)    9 1 
Obdelava gradiv: umetne snovi (OGU) 8 3  11 1 
Poskusi v kemiji (POK)  11 2 13 1 
Šport za sprostitev (ŠSP) 40   40 3 
Šport za zdravje (ŠZZ)  25  25 2 
Izbrani šport – odbojka (IŠP)   24 24 2 
SKUPAJ     25 

 
4 učenci uveljavljajo 2 uri pouka glasbene šole in 7 učencev 1 uro pouka glasbene šole. 
 

Manjše učne skupine 
Pravna podlaga organizacije manjših učnih skupin je 40. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 – 
ZOFVI-L). 
 

V šolskem letu 2021/22 bomo izvajali naslednje manjše učne skupine: 
 

Predmet 8. razred 9. razred 
slovenščina manjše učne skupine manjše učne skupine 
matematika manjše učne skupine manjše učne skupine 
angleščina manjše učne skupine manjše učne skupine 

 
V 8. in 9. razredu so učenci razdeljeni v 4 skupine.  
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z 
učenci glede na njihove zmožnosti. 
Od 4. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri slovenščini ter pri 
matematiki in tujem jeziku v obsegu največ četrtine ur, v 8. in 9. razredu pa se lahko pouk pri 
navedenih predmetih v manjših učnih skupinah organizira vse leto. 
 
Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole (na predlog ravnateljice jo 
sprejme učiteljski zbor praviloma za eno šolsko leto).  
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira 
z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. 
 
Učitelji so pripravili razpored pisnih nalog le za prvo polletje (priloga LDN), ker se potem spremeni 
urnik. Razpored za drugo polletje bodo učitelji pripravili v mesecu januarju. 
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7.4.1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DNEVOV DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI  
 
 6. razred   
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

15. 2. Dobro jutro, filharmoniki Guček Skrbinek Podlesnik, Ftičar, 
Žunkovič, Kecman + 1 5 €  

maj LŠVN Podlesnik, 
Ftičar razredniki / 

8. 6. Trubarjeva domačija Podlesnik Guček S., Ftičar, Žunkovič, 
Kecman + 1 

4 
€+prevoz  

Naravoslovni 
dnevi  

11.2.  Arboretum - Volčji Potok  de Gleria  Farič, Valentan, Stanonik 
in zunanji sodelavci 

2 
€+prevoz  

14. 3.    Naravoslovne delavnice  de Gleria  Farič, Valentan, Stanonik /  
15. 4.  Obdelava podatkov  Kramar, Šturm  Kramar, Šturm, Gartner  /  

Tehniški 
dnevi  

19. 11. Izdelava novoletnih okraskov – 
papirno gradivo Ilar, Pohleven  učitelji PS /  

23. 5. Izdelek iz lesa – gugalnica 
prevesnica   Ilar, Pohleven Pohleven, Kramar, Gartner 

+1 /  

april/maj Preventivni dan Ilar, Pohleven Pohleven, Kramar, 
Gartner, Stanonik, učit.PS  /  

maj LŠVN Ilar, Pohleven razredniki  
 / 

Športni 
dnevi  

7. 9.  Kros in pohod Grum,Šerbela učitelji PS / 
23. 9.  Dan slovenskega športa Grum Šturm, Šaubah K.+3 / 
7. 12  Olimpijski muzej Grum, Šerbela Šturm, Šaubah K.+2 / 
januar  Zimske aktivnosti Grum, Šerbela učitelji PS 25 € 12 € 
6. 5.  Pohod okoli Ljubljane Grum, Šerbela učitelji PS  / 

  
  
 
7. razred   
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

23. 9.  Srednjeveška Ljubljana/avtorske 
pravice Kecman Svetina, Guček S., Ftičar, 

Žunkovič, Podlesnik +1 4 €  

19. 1.  Pesem o Odiseju Podlesnik, 
Ftičar 

Guček S., Žunkovič, 
Kecman +1 5 €  

14. 3.  Glasbene in likovne delavnice Guček Skrbinek Podlesnik, Ftičar, Žunkovič, 
Kecman +1 / 

Naravoslovni 
dnevi  

15. 4.   Ljubljansko Barje  de Gleria  Farič, Valentan, Stanonik in 
zunanji sodelavci 

2 
€+prevoz  

23. 5.  Obdelava podatkov  Kramar   Kramar, Šturm, Gartner   /  

8. 6.  Naravoslovne delavnice de Gleria  Farič, Valentan, Stanonik 
  /  

Tehniški 
dnevi  

1.-3.9. Tabor Pohorje Ilar, Pohleven  Šaubah K., Ftičar, Hafner /  
19. 11. Novoletni okrasek - pterodaktil Ilar, Pohleven učitelji PS  /  
7. 12. Letalo iz stiropora Ilar, Pohleven Pohleven, Kramar, Gartner 

+1 /  

april/maj  Preventivni dan Ilar, Pohleven učitelji PS  / 

Športni 
dnevi  

3. 9.  Tabor Pohorje Lango Šaubah K., Ftičar, Hafner / 
7. 9. Kros in pohod Grum, Šerbela učitelji PS / 
13. 10. Olimpijski muzej Grum, Šerbela Šturm, Šaubah K.+2 / 
januar  Zimske aktivnosti Grum, Šerbela učitelji PS 25 € 12 € 
6. 5.  Pohod okoli Ljubljane Grum, Šerbela učitelji PS  

  
 
  8. razred   
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  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

7. 12. Delavnice v Pionirskem domu Podlesnik Ftičar, Guček S., Kecman 4 €  

10. 2.  Tabor Libeliče de Gleria Podlesnik in zunanji 
sodelavci / 

15. 4.  Kino (projekcija in delavnice)  Ftičar Podlesnik, Guček S., 
Kecman / 

Naravoslovni 
dnevi  

9. 2.  Prva pomoč  de Gleria  Podlesnik in zunanji 
sodelavci /  

14. 3.   Večkotniki  Šturm  Kramar, Gartner  /  
13. 10.  Astronomija/Zrak Valentan  de Gleria, Farič, Stanonik  /  

Tehniški 
dnevi  

23. 9. Izdelek iz žice  Ilar, Pohleven  Kramar, Gartner /  
19. 11 Novoletni okraski  Ilar, Pohleven učitelji PS  / 
april/maj Preventivni dan Ilar, Pohleven učitelji PS  2 €  

  
8. 6. Pterodaktil Ilar, Pohleven Kramar, Gartner  2 €  

  

Športni 
dnevi  

7. 9. Kros in pohod Grum, Šerbela učitelji PS  

januar  Zimske aktivnosti Grum, Šerbela učitelji PS 25 €, 
12€ 

11. 2. Tabor Libeliče de Gleria Podlesnik in zunanji 
sodelavci / 

6. 5. Pohod okoli Ljubljane Grum, Šerbela učitelji PS / 
23. 5.  Športni dan od A do Ž Grum, Šerbela Šturm, Šaubah K. 8€ 

  
 
9. razred   
  
  DATUM  VSEBINA  VODJA  IZVAJALCI  CENA  

Kulturni 
dnevi  

13. 10.  Glasba gibljivih slik Guček Skrbinek Podlesnik, Ftičar, Kecman 5 €  

23. 5.  Medena koža (projekcija in 
delavnice)  Ftičar Podlesnik, Guček S., 

Kecman / 

14. 6.  Valeta Guček Skrbinek de Gleria, Bleiweis, 
Valentan / 

Naravoslovni 
dnevi  

7. 11.  Prva pomoč  de Gleria  Valentan in zunanji 
sodelavci /  

23. 9. Terensko delo  Farič  Valentan, de Gleria, 
Stanonik 

5 €  
 

7. 12.  Mikrobiologija  de Gleria  Valentan, Stanonik in 
zunanji sodelavci 

6 €  
  

Tehniški 
dnevi  

19. 11.  Novoletni okraski - NPZ 
 

Ilar, Pohleven  Kramar, Gartner,  /  

3.- 5.11   Tabor Libeliče Ilar, Pohleven Valentan in zunanji 
sodelavci /  

14. 3. Priprave na NPZ Ilar Pohleven, Kramar, Gartner,  /  
april/maj Preventivni dan Ilar, Pohleven učitelji PS  /  

Športni 
dnevi  

7. 9.  Kros in pohod Grum, Šerbela učitelji PS / 

5. 11.  Tabor Libeliče de Gleria Valentan in zunanji 
sodelavci / 

januar  Zimske aktivnosti Grum, Šerbela učitelji PS 25 €, 
12€ 

15. 4.  Predstavitev novih športnih zvrsti Grum, Šerbela Šturm, Šaubah K. 8 € 
6. 5. Pohod okoli Ljubljane Grum, Šerbela učitelji PS / 

  
V izvajanju dnevov dejavnosti si pridružujemo pravico sprememb v zaporedju terminov ali novih 
vsebin dnevov iz objektivnih razlogov (v primeru odpovedi ali nezmožnosti uskladitve terminov z 
zunanjimi zavodi). 
Možno je tudi odstopanje v ceni posameznih dejavnosti. 
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V kolikor šola ne bo mogla zagotoviti predvidene varnosti za posameznega učenca, bomo zanj ali za 
skupino učencev organizirali podobno vzgojno-izobraževalno delo v šoli.  
 
Pri ceni posameznih dejavnosti še ni odštet denar, ki ga posamezni oddelek prejme iz sredstev za 
ekskurzije od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
  

V dneve dejavnosti se po potrebi vključujejo tudi ostali strokovni delavci šole. 
Ravnateljica skliče sestanek odgovornih učiteljev v začetku šolskega leta, na katerem oblikujejo 
vsebino vseh dnevov dejavnosti in napišejo letno pripravo. Dogovorijo se za nosilce nalog 
posameznih dnevov dejavnosti in določijo odgovorne za pripravo programa, le-ti napišejo tudi 
poročilo o realizaciji posameznega dneva. 
Posamezne zadolžitve za pripravo programa dnevov dejavnosti si vodje aktivov enakomerno 
porazdelijo.  Seznam oddajo ravnateljici.  
Vodje aktivov so zadolženi za enakomerno porazdelitev nalog na posameznem dnevu dejavnosti.  
Koordinatorji vseh dnevov dejavnosti natančno uskladijo vsebine glede na dejavnosti na šoli, v 
Ljubljani in izven nje. 
Za dneve dejavnosti se štejejo 3 dnevi zimske šole v naravi za učence 6. razredov, 2 dneva se vpišeta 
kot ure pouka, ki se na koncu leta prištejejo k realizaciji.  
 
7.4.2 EKSKURZIJE 
 
Za izvedbo ekskurzij na razredni stopnji so odgovorni učitelji, ki skupaj izdelajo program, določijo 
termin in evidentirajo zapis v letni pripravi. Sodelujejo učitelji razrednega pouka in podaljšanega 
bivanja. 
Ekskurzije so sestavni del učnega načrta geografije in se izvajajo kot zaključene celote. Program za 
šolsko leto 2021/22 je naslednji: 
 

Razred: Smer ekskurzije: Datum: Vodja: Cena (cca) 
6. razred Dolenjska  oktober 2021 Anka Lango 9 € in stroški prevoza 
7. razred Dolenjska  april 2022 Nina Farič 9 € in stroški prevoza 
8. razred Slovenska Istra oktober 2021 Nina Farič 9 € in stroški prevoza 
9. razred Slovenska Istra september 2021 Nina Farič 9 € in stroški prevoza 

 
V primeru neugodnih vremenskih razmer ali epidemiološke slike bomo datum prestavili. 
 
V kolikor šola ne bo mogla zagotoviti predvidene varnosti za posameznega učenca, bomo zanj ali za 
skupino učencev organizirali podobno vzgojno-izobraževalno delo v šoli. 
 
7.5 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK  

 
Dodatni pouk (DOD) je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela 
podpira doseganje višjih učnih ciljev. Namen dodatnega pouka je predvsem razvijanje učenčevih 
močnih področij, posebna skrb za nadarjene in priprava na tekmovanja. 
 

Razred Predmet  Število ur na teden 
1. razredni pouk DOD 0,5 
2. razredni pouk DOD 0,5 
3. razredni pouk DOD 0,5 
4. razredni pouk DOD 0,5 
5. razredni pouk DOD 0,5 
8. fizika DOD 0,5 
9. fizika DOD 0,5 
8. kemija DOD 0,5 
9. kemija DOD 0,5 
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Dopolnilni pouk (DOP) je namenjen učencem, ki so upravičeno izostali od rednega pouka in 
potrebujejo razlago, učencem, ki kljub lastnemu trudu določene snovi ne razumejo, ter občasno 
učencem, ki imajo težave le pri nekaterih temah. Učenci so dolžni hoditi k dopolnilnemu pouku, 
razen v primeru, če starši napišejo izjavo, da dopolnilni pouk odklanjajo. 
 

Razred Predmet  Število ur na teden 
1. razredni pouk DOP 0,5 
2. razredni pouk DOP 0,5 
3. razredni pouk DOP 0,5 
4. razredni pouk DOP 0,5 
5. razredni pouk DOP 0,5 
6. angleščina DOP 0,5 
6. matematika DOP 0,5 
6. slovenščina DOP 0,5 
7. slovenščina DOP 0,5 
7. matematika DOP 0,5 
7. angleščina DOP 0,5 
8. slovenščina DOP 0,5 
8. matematika DOP 0,5 
8. kemija DOP 0,5 
8. fizika DOP 0,5 
9. slovenščina DOP 0,5 
9. matematika DOP 0,5 
9. fizika DOP 0,5 
9. kemija DOP 0,5 

 
Dodatni ali dopolnilni pouk izvajajo razredniki od 1. do 5. razreda. 
Na predmetni stopnji se dopolnilni ali dodatni pouk izvaja po razporedu učiteljev, ki je razviden iz 
tabele predmetnika.  
 
7.6 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI  
 
Za učence, ki imajo učne težave, so predvidene dodatne ure za individualno in skupinsko pomoč 
(Ur. list št. 12/96-ZOFVI, 9. člen). Za vključitev učenca v ure individualne pomoči morajo starši 
podpisati soglasje.  
 
Za učence z učnimi težavami so tedensko namenjene 4 pedagoške ure individualne in skupinske 
pomoči (ISP). Med letom lahko pride do zamenjave učencev. 
Ure pomoči tedensko izvajajo različni učitelji: Štemberger, Lap, Gluhodedov in Guček Skrbinek. 
 

Razred Predmet Število ur na teden Učitelji 
3. po dogovoru 1 Štemberger 
6. po dogovoru 1 Guček Skrbinek 
7. angleščina in drugi predmeti 1,5 Gluhodedov, Lap 
9. angleščina 0,5 Gluhodedov 

 
Poleg sistemiziranih ur učiteljice razredne stopnje nudijo učno pomoč učencem na podlagi ur za 
dopolnitev 3. stebra:  

Razred Predmet Število ur na teden Učitelji 
2. po dogovoru 1 Klopčič 
2. po dogovoru 1 Šušteršič 
4. po dogovoru 1 Hrvatin 
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V začetku šolskega leta se na aktivih posameznih razredov skupaj z vodstvom šole, s šolsko 
svetovalno službo in s pedagoginjo dogovori, kateri učenci potrebujejo individualno ali skupinsko 
pomoč.  
Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev (evidenca, zapisi o uspehu, 
težave, zapisniki skupnih sestankov) vodita socialna delavka Manca Remic in Nuša Hafner. 
 
7.7 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe o usmerjanju, je namenjenih 79 pedagoških ur 
dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev (sistemizacja), ovir oziroma motenj, 24 
ur dodatne strokovne pomoči za učno pomoč (realizacja) in 29 pedagoških ur za svetovalno storitev. 
Te ure pomoči so bile dodeljene na podlagi sklepa Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami Zavoda RS za šolstvo. 

V šolskem letu 2021/22 je na šoli 31 učencev s posebnimi potrebami, ki imajo ure dodatne strokovne 
pomoči (DSP). Nekaj učencev je še v postopku usmerjanja, zato se bo število ur DSP med letom še 
povečevalo. 

Strokovna skupina (razrednik, izvajalec oz. izvajalci DSP, učitelji predmetov, pri katerih imajo 
učenci težave, šolska svetovalna služba) pripravi individualizirani program. Koordinator tega 
programa je razrednik, ki poskrbi, da strokovna skupina predstavi IP staršem in ga tudi evalvira.  

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj izvajajo: 

• pedagoginja in slovenistka Varja Tavčar - Žužek (23 pedagoških ur), 
• psihologinja Marina Vidmar (7 pedagoških ur), 
• učiteljica športa in pedagoginja Alenka Grum (3 pedagoške ure), 
• pedagoginja in učiteljica angleškega jezika Darinka Šaubah Kovič (2 pedagoški uri), 
• socialna pedagoginja Nuša Hafner (17 pedagoških ur), 
• specialna mobilna pedagoginja Ana Berložnik (19 pedagoških ur), 
• specialna mobilna pedagoginja Jasmina Hatić (2 pedagoški uri), 
• surdopedagoginja Olga Oblak (4 pedagoške ure). 

Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč (po realizaciji) izvajajo naslednji učitelji: 
 

•        učiteljica matematike Tatjana Kramar (3 PU), 
•        učiteljica matematike Karmen Šturm (1 PU), 
•        učiteljica matematike Katarina Urbančič (2 PU), 
•        učiteljica matematike in računalničarka Vesna Gartner (2 PU), 
•        učiteljica matematike in fizike Milena Valentan (1 PU) 
•        učiteljica kemije in gospodinjstva Ivica de Gleria (1,5 PU), 
•        učiteljica angleškega jezika Tina Peteršič (6 PU),        
•        pedagoginja in slovenistka Varja Tavčar – Žužek (1 PU), 
•        učiteljica zgodovine in ruščine  Nina Lebar(0,5 PU), 
•        učiteljica naravoslovja Alenka Stanonik (0,5 PU), 
•        učiteljica slovenščine Alenka Ftičar (1 PU), 
•        učiteljica slovenščine Polona Žunkovič (0,5 PU), 
•        učiteljica razrednega pouka, Mirjam Klopčič (2 PU), 
•        učiteljica razrednega pouka, mag. Neda Gačnik Čebulj (1 PU), 
•        učiteljica razrednega pouka, Laura Borak (1 PU). 
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Za otroke, ki imajo učne ali čustveno-vedenjske težave šola nudi prilagoditve, dopolnilni pouk, 
pomoč šolske svetovalne službe, individualno ali skupinsko pomoč ali starše usmeri na obravnavo v 
zunanjo institucijo. Če otrok kljub zagotovljenim oblikam pomoči ne dosega minimalnih standardov 
znanja ali zaradi kompleksnosti težav potrebuje še več dodatne strokovne pomoči, svetovalna služba 
staršem predlaga, da podajo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja pri Zavodu RS za šolstvo. 

Koordinator vseh postopkov pomoči in potrebne dokumentacije v tej zvezi je šolska svetovalna 
služba. 

TERAPEVTSKA POMOČ ZA UČENCE 
Pomoč bo namenjena učencem, ki imajo različne stiske. Izvajala jo bo Varja Tavčar-Žužek. 
 
7.8 DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE TUJCE 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na osnovi posebnih vlog izdaja soglasja k financiranju 
določenega števila ur slovenščine za učence tujce.  
V šolskem letu 2021/2022 imamo vpisanih 11 učencev, ki se prvo leto izobražujejo v slovenski šoli, 
in 9 učencev, ki se izobražujejo drugo leto.  
Zanje bomo organizirali dodatne ure za učenje slovenščine. 
Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev (evidenca, soglasja staršev, 
individualizirani programi, zapisniki skupnih sestankov) vodi šolska svetovalna služba. 
 
7.9 ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI  
 
Odkrivanje nadarjenih učencev bo potekalo v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli. Pogoji za evidentiranje in identifikacijo ostajajo enaki, sama 
identifikacija pa v skladu z novo zakonodajo ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.  
 
V letošnjem šolskem letu bomo izvedli identifikacijo za učence 5. razreda ter evidentiranje 
nadarjenih v oddelkih 3. in 4. razreda. Identifikaciji bodo sledili razgovori z učenci in njihovimi 
starši. Učencem 9. razreda, ki so bili identificirani kot nadarjeni, bomo izdali poročila o odkriti 
nadarjenosti, ki jih bodo lahko predložili ob vpisu v srednjo šolo. 
 
Poleg naštetega bomo vodili aktivnosti, ki so usmerjene v razvijanje močnih področij učencev v 
okviru obveznega programa ter drugih dogodkov in dejavnosti, ki jih organizira šola, in sicer:  

• izvajanje diferenciacije pri pouku;  
• ustvarjalno delo v okviru podaljšanega bivanja;  
• sodelovanje učencev na prireditvah, ki potekajo na šoli; 
• sodelovanje učencev v šolskem glasilu; 
• vključevanje učencev v projekte, ki potekajo v okviru šole;  
• organizacija priprav na tekmovanja in vključevanje učencev v tekmovanja; 
• sodelovanje učencev na raznih natečajih in razstavah; 
• nudenje mentorstva ter vključevanje učencev v raziskovalno dejavnost (tekmovanja   

mladih raziskovalcev v raziskovalnih in projektnih nalogah); 
• izvajanje bogatega nabora interesnih dejavnosti na šoli;  
• pestra ponudba dnevov dejavnosti. 

 
Za delo z nadarjenimi učenci bomo namenili 9 pedagoških ur tedensko. 
Delo z nadarjenimi učenci bodo izvajali naslednji učitelji:  

• 6.–9. razred: Marina Vidmar, Karmen Gluhodedov, 
• 6. razred: Alenka Ftičar, Nina Farič, Tatjana Kramar, 
• 7. razred: Tatjana Kramar, Alenka Ftičar, Nina Farič, 
• 8. razred: Nina Farič, Petra Podlesnik, Katarina Urbančič, 
• 9. razred: Nina Farič, Petra Podlesnik, Katarina Urbančič. 
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V omenjene programe in dejavnosti se bodo lahko vključili tudi ostali učenci z močnimi interesi, ki 
še niso bili prepoznani kot nadarjeni. 
 

Razred Predmet  Število ur na teden 
6. matematika DNU 0,5 
6. slovenščina DNU 0,5 
7. slovenščina DNU 0,5 
7. matematika DNU 0,5 

6.-9. geografija DNU 1 
8. matematika DNU 0,5 
9. matematika DNU 0,5 
8. slovenščina DNU 0,5 
9. slovenščina DNU 0,5 

6.-9. Različni predmeti DNU 1 
6.-9. raziskovalne naloge ID 1 
4.-9. raziskovalne naloge ID 1 
6.-9. raziskovalne naloge ID 1 

 
Vse podrobnejše informacije v zvezi z odkrivanjem nadarjenih učencev lahko dobijo starši pri šolski 
psihologinji, tel. 4700 415, e-pošta: marina.vidmar1@guest.arnes.si. 
 
7.10 URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 
 
Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter 
njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.   
O uresničevanju vzgojnega načrta ravnateljica najmanj enkrat letno poroča Svetu staršev in Svetu 
šole. 
 
7. 11 VSEBINA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 
        
1. PODALJŠANO BIVANJE (v nadaljevanju PB)      
2. ŠOLA V NARAVI, TABORI   
3. JUTRANJE VARSTVO      
4. TEČAJI PLAVANJA IN PREIZKUS PLAVANJA 
5. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
7.11.1 PODALJŠANO BIVANJE 
 
V oddelke podaljšanega bivanja so vključeni vsi učenci od 1. do 5. razreda. V tem šolskem letu 
imamo 10 skupin podaljšanega bivanja.  
Merila za oblikovanje oddelkov so napisana v 28. členu Pravilnika o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole, in sicer: normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 
28 učencev + 2, normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja, v katerem so učenci iz dveh 
razredov, je 24 učencev + 2, iz treh in več pa 21 učencev + 2. Oddelek podaljšanega bivanja se 
oblikuje za najmanj 16 učencev. 
Dežurno varstvo traja od 16.10 do 16.30.  
Vsak dan je organiziran kot dejavnost (usmerjeni prosti čas). Po pouku imajo učenci kosilo v 
jedilnici; posamezni oddelek odide na kosilo po pripravljenem razporedu. Kosilu sledijo sprostitvene 
dejavnosti.  V tem času lahko obiščejo knjižnico, se igrajo družabne igre, poslušajo glasbo. Po 14.30 
se udeležujejo interesnih dejavnosti. Pevska pripravnica in otroški pevski zbor se izvajata pred to 
uro. Pri usmerjeni dejavnosti je čas, namenjen pisanju domačih nalog, ustvarjalnim delavnicam, 
likovnemu ustvarjanju. Učenci od 1. do 4. razreda v času od 13.40 do 14.30 pišejo domače naloge, 
učenci 5. razreda pa ob dnevih, ko imajo 6 šolskih ur pouka, domače naloge pišejo kasneje. V tem 
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času predčasni odhodi niso zaželeni. V okviru PB je učencem na voljo popoldanska malica. V PB je 
poudarek na gibalnih in sprostitvenih aktivnostih.  
 
Cilji organizacije dela v PB: 
• zagotavljanje varnosti učencev in izbira takega načina dela, da se v PB učenci počutijo 

sproščeno; 
• vključevanje v najrazličnejše sprostitvene dejavnosti; 
• prizadevanje, da bi učenci v PB imeli občutek, da je to čas, ki ga lahko s svojimi sošolci 

preživijo ob najrazličnejših igrah in delu; 
• navajanje na kulturno uživanje hrane; 
• pripravljanje na pouk za naslednji dan in izdelovanje nalog.  
 
Predvidena organizacija dela v podaljšanem bivanju 

12.00–14.00 KOSILO (umivanje rok, priprava na kosilo, kosilo, pravljica, umirjene 
dejavnosti) 

12.50–13.40 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (interesne dejavnosti, bivanje na prostem, igre, 
družabne in socialne igre) 

13.40–14.30 SAMOSTOJNO UČENJE (pisanje domače naloge, navajanje na samostojnost pri 
delu, skupinsko delo, utrjevanje znanja, reševanje dodatnih nalog) 

14.30–15.20 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (bivanje na prostem, likovne 
dejavnosti, petje, ples, igra) 
MALICA 
ZDRUŽEVANJE UČENCEV od 4. do 5. razreda 

15.20–16.10 INTERESNE DEJAVNOSTI, SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
16.10–16.30 DEŽURNO VARSTVO (združevanje učencev) 

 
Delo je organizirano tako, da imajo učenci možnost poglabljati, utrjevati in razširjati znanje, 
učitelji pa jih usmerjajo in jim pomagajo pri pisanju domačih nalog.  
Vsi oddelki morajo sprejeti jasna pravila o redu in disciplini. Učitelji morajo svoje učence dobro 
spoznati. Navajajo jih na šolski red in pravila vedenja. Učitelji učence zaposlijo, paziti morajo, da 
se ne zadržujejo po šoli, v toaletnih prostorih, da skrbijo za garderobo. Učenci vedno zapustijo 
urejen razred, se obujejo, vzamejo garderobo, se postavijo v vrsto in v urejeni vrsti ob spremstvu 
učitelja odidejo v malo avlo. Do 16.30 se učence združuje v mešane skupine, učitelji prevzemajo 
te skupine po razporedu.  
Število učencev v oddelkih podaljšanega bivanja: 
 

Razred Število učencev 
1. a 25 
1. b 25 
2. a 25 
2. b 26 
3. a 25 
3. b 26 
4. a 28 
4. b 28 
5. a 19 
5. b 21 
5. c 19 

SKUPAJ: 267 
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7.11.2 ŠOLA V NARAVI (ŠVN) IN TABORI 
 
V šolskem letu 2021/22 bosta organizirani dve šoli v naravi:  
• letna šola v naravi v Čatežu za učence 5. a, 5. b in 5. c v mesecu septembru 2021,  
• letna šola v naravi v Čatežu za učence 6. a, 6. b in 6. c v mesecu maju 2022,  
• naravoslovni tabor za učence 7. razreda (Anka Lango), 
• tabor prve pomoči za učence 8. razreda (Ivica de Gleria, glede na covid-19), 
• tabor zdravega življenja za učence 9. razreda (Ivica de Gleria, glede na covid-19), 
• geografski tabor Ponikva za učence 6. – 9. razreda (Nina Farič).  
 
Te aktivnosti so planirane, vendar je vse odvisno od epidemiološke slike in zahteve plačil. 
 
Za šolo v naravi vodja izdela natančen program dela s stroški izvedbe, ki se predhodno predstavi 
staršem na roditeljskem sestanku. Nekaj dni pred odhodom v ŠVN vedno podpišemo Dogovor o 
številu ur dežurstva in stalne pripravljenosti. Učitelj-vodja poskrbi, da so starši obveščeni 3 mesece 
prej. Vodja 3 mesece in pol pred izvedbo ravnateljici sporoči število učencev, ki se bo udeležilo 
ŠVN. Ravnateljica skupaj z računovodkinjo pripravi izračun in ga posreduje vodji. Vodja pripravi 
dopis staršem po zgledu, ki ga je pripravila ravnateljica. Nato ga ravnateljica podpiše in se 3 mesece 
pred izvedbo posreduje staršem. Vodja zbere prijave za izvedbo tabora.  Šola izstavi položnice že 
3 mesece prej, po vrnitvi učencev s tabora pa starši dobijo še četrto, ki je tudi poračun. Učitelji 
oddajo vso dokumentacijo vsaj en teden prej, da jo ravnateljica pregleda in potrdi. Poročilo odda 
vodja v enem tednu po izvedbi. 
Po izvedbi šole v naravi učitelji pripravijo razstavo v avli pritličja.  

 
7.11.3 JUTRANJE VARSTVO 
 
Jutranje varstvo (JUV) je organizirano za učence 1. razreda v eni skupini in za učence 2. ter 3. 
razreda (po potrebi tudi za učence 4. in 5. razreda) v drugi skupini. Traja vsak dan od 7.00 do 8.10. 
V prvem razredu ga izvajata učiteljici Andreja Brus in Vanja Potočar, v drugi skupini pa učitelji po 
razporedu (priloga LDN).  
Od 7.00 do 7.30 bo potekalo JUV za vse prijavljene v učilnici 1. razreda, št. 23/I ali 19/I. 
V času izvajanja ukrepov za zajezitev okužb povezanih s covid-19, se učenci  2. in 3. razreda ob 
7.30 ne združujejo, ampak se  razporedijo v igralne kotičke matičnih učilnic. Nadzor izvajata dva 
dežurna učitelja, ki krožita po učilnicah.  
 
 
7.11.4 TEČAJ PLAVANJA  
 
V okviru obveznega predmetnika bosta organizirana 14-dnevni tečaj plavanja v 3. in 4. razredu ter 
preizkus plavanja za 6. razrede.  
 
7.11.5 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti na razredni in predmetni stopnji so prikazane kot priloga k letnemu delovnemu 
načrtu.  
Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji, niso plačljive za starše.  
 
Nekatere interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji mentorji, morajo starši plačati.  
Ta nadstandardni program so potrdili na Svetu staršev, 1. 6. 2021, in Svetu šole, 16. 6. 2021. 
 
Razširjeni programi se financirajo: 
• poletna šola v naravi za 5. r. in 6. r.: MIZŠ, starši, 
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• tekmovanja iz znanja: šolski sklad, 
• drugi tabori: starši. 

Legenda:  MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
  MOL – Mestna občina Ljubljana 
 
 

8 PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV 
 
8.1 UČITELJI (DELOVNA OBVEZNOST) 
Učitelji opravljajo dela in naloge v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest Osnovne šole Majde Vrhovnik. 
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na 
pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega 
programa. 
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 ali sorazrednika, 
- organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 
- zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, 
- mentorstvo učencem ali študentom ter sodelovanje s šolami in drugimi zavodi, 
- mentorstvo pripravnikom, 
- urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, 
- organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih 

sodelujejo učenci, 
- pripravo in vodstvo ekskurzij, tekmovanj, taborov in šole v naravi, ki jih organizira šola, 
- opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 
 
Širši strokovni kolegij sestavljajo:  
• vodje aktivov,  
• šolska svetovalna služba, 
• knjižničarka,  
• pomočnica ravnateljice,  
• ravnateljica. 
 
Ožji strokovni kolegij:  
• ravnateljica, 
• pomočnica ravnateljice, 
• šolska svetovalna služba. 
 
Ožji strokovni kolegij se bo sestajal tedensko, širši le po potrebi. 
Glavna naloga bo spremljanje izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. 
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8.2 DELO AKTIVOV 
 
Vodje aktivov na razredni in predmetni stopnji: 
 

aktiv 1.–3. razred Maja Trebežnik 
aktiv 1. razredov Vanja Potočar 
aktiv 2. razredov Vanja Šušteršič 
aktiv 3. razredov Barbara Blaj 
aktiv 4. razredov Laura Borak 
aktiv 4.–5. razred Zala Lesnik 
aktiv 5. razredov Zala Lesnik 

aktiv podaljšanega bivanja Andreja Jerebič 
 
 

 

aktiv MAT, RAČ Vesna Gartner 
aktiv BIO, KEM, GOS, NAR, FIZ Alenka Stanonik 

aktiv SLJ Alenka Ftičar 
aktiv učiteljev angleščine Darinka Šaubah Kovič 

aktiv ZGO, GEO, DKE Anka Lango 
aktiv vzgojnih predmetov  

(TIT, LUM, GUM, ŠPO) 
Edvard Ilar 

aktiv svetovalne službe Marina Vidmar 
aktiv DSP Nuša Hafner 

aktiv šport Alenka Grum 
aktiv učiteljev izbirnih 
predmetov (tuji jeziki) 

Jelka Perne 

 
Vodje aktivov pripravijo letni načrt dela aktiva. V vsebino je potrebno vključiti aktualne teme pri 
usmerjanju v devetletne programe: izmenjava izkušenj, priprava učnega materiala, vsebine in 
organizacijo ocenjevanj, spremljanje strokovnih novosti.  
Sestanki aktivov naj potekajo tudi v obliki pedagoških delavnic. Pri pripravi pedagoških delavnic se 
aktivno vključuje tudi šolska svetovalna služba, ki (glede na vsebine) sodeluje na posameznih 
aktivih. Aktivov se po potrebi udeležuje tudi ravnateljica. V šolskem letu so izvedeni vsaj trije 
aktivi, ki so med letom enakomerno porazdeljeni. Aktivi sodelujejo z zunanjimi institucijami (npr. 
Zavodom RS za šolstvo, Filozofsko fakulteto, Državnim izpitnim centrom).  
 
 
8.3 DELO RAZREDNIKOV 
 
Razrednik vodi in koordinira delo oddelka. Usklajuje delo z učitelji, ki poučujejo v oddelku, ter 
sodeluje z njimi pri reševanju pedagoških problemov z učenci. 
Spremlja dogajanje in spodbuja pozitivno klimo v oddelku ter izreka pedagoške ukrepe in pohvale 
posameznim učencem. Analizira ustreznost vzgojnega postopanja. 
Ob izrekanju vzgojnih ukrepov se vedno, kadar sodi, da je to potrebno, posvetuje z vodstvom šole. 
Pri vzgojnem delu načrtuje skupinske in individualne razgovore z učenci, s starši ter šolsko 
svetovalno službo. Po potrebi organizira in vodi oddelčne konference. Vestno in natančno vodi vso 
potrebno dokumentacijo in pripravi potrebna poročila. 
 
Posebno skrb posveča delu z oddelčno skupnostjo: 
• razvija humane medsebojne odnose ter osebno in kolektivno odgovornost; 
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• navaja učence k varčevanju in aktivnemu vključevanju v dobrodelne akcije, ki jih organizirajo 
organizacije in društva učencev na šoli; 

• navaja učence na higieno in pravilni način prehranjevanja; 
• usmerja učence pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v skladu z mednarodnimi listinami, 

zakoni in hišnim redom šole; 
• vzpodbuja pozitivno samopodobo. 
 
Delo sorazrednika nastopi takoj, ko izostane razrednik. Sorazrednik pomaga razredniku pri urejanju 
dokumentacije, pri pripravi roditeljskega sestanka, pri reševanju vzgojnih težav in drugih razrednih 
aktivnostih. 
 
8.3.1 RAZREDNE URE 
 
Razredne ure se v oddelkih 2. in 3. triade izvajajo vsak teden (0,5 PU) oz. na 14 dni (1 PU) po 
sprejetem urniku. Po potrebi je v tem času sestanek oddelčne skupnosti.   
Pisno pripravo za razredno uro pripravi razrednik, realizacijo vpiše v dnevnik oddelka. Vsebine za 
razredne ure črpa iz programa razrednih ur, ki ga izdela v začetku šolskega leta, vključuje tudi 
aktualne teme, ki se pojavljajo med letom.  
Razredniki ali šolska svetovalna služba skupaj z učenci po potrebi pripravijo oddelčno konferenco. 
Na njej so prisotni vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku, ŠSS in vodstvo šole. Oddelčni učiteljski zbori 
so vodeni z zapisniki.  
 
8.3.2 GOVORILNE URE  
 
Dopoldanske govorilne ure pri vseh učiteljih za starše učencev od 1. do 9. razreda se izvajajo vsak 
teden. Za dopoldanske govorilne ure je potrebna predhodna najava vsaj en dan prej po elektronski 
pošti, po telefonu ali z obvestilom učitelju v otrokovi beležki. Kako bodo potekale GU v času covid-
19, bodo starši obveščeni sproti. 
Enkrat mesečno so popoldanske govorilne ure ob 17. uri za starše učencev vseh razredov.  
Učitelji po svoji presoji vabijo na pogovor starše skupaj z otroki.  
 
8.3.3 RODITELJSKI SESTANKI 
 
Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in maju, v terminih, ki so določeni za popoldanske 
govorilne ure za posamezne razrede in učitelje. 
Učitelji podaljšanega bivanja so prisotni na roditeljskih sestankih oddelkov, kjer imajo podaljšano 
bivanje. Učitelji predmetne stopnje, ki niso razredniki, se udeležijo sestankov v razredih, kjer 
učitelji potrebujejo pomoč, o čemer se dogovorijo skupaj z razredniki. Na roditeljskih sestankih so 
po potrebi prisotni tudi delavci ŠSS in vodstvo šole. Razredniki, ki potrebujejo pomoč, se lahko 
dogovorijo z vodstvom šole in s ŠSS za sodelovanje in prisotnost, v nasprotnem primeru določi 
razpored ravnateljica. Razredniki roditeljske sestanke pripravijo, izdelajo analizo uspeha v oddelku, 
analizo izostankov, vpisov, uspehov, pohval. Sorazredniki sodelujejo pri razredniških opravilih in 
pomagajo pri organizaciji roditeljskega sestanka. 
Starši bodo vabljeni na roditeljske sestanke tudi izven predvidenih terminov glede na aktualno 
dogajanje (poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo, šola v naravi). 
 
 
8.4 DELO UČITELJSKEGA ZBORA 
 
Učiteljski zbor sestavljajo: učitelji razrednega in predmetnega pouka, delavci šolske svetovalne 
službe in drugi strokovni sodelavci šole, ravnateljica in pomočnica ravnateljice. 
V šolskem letu 2021/22 načrtujemo uvodno učiteljsko sejo, dve ocenjevalni konferenci, 
orientacijsko konferenco, pedagoške sestanke in zaključno sejo učiteljskega zbora. 
Učiteljski zbor bo obravnaval predvsem: 
• strokovna pedagoška in druga vprašanja v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem LDN; 
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• analizo učno-vzgojnih rezultatov; ukrepe za izboljšanje rezultatov in smernice za nadaljnje delo; 
• organizacijo in spremljanje pouka; 
• vzgojni nadzor nad delom učencev, pohvale, priznanja in nagrade ter druge pedagoške ukrepe; 
• zagotavljanje materialnih pogojev za učno-vzgojni proces (sanacije, oprema, učila); 
• uvajanje, izvajanje in analizo pedagoških izboljšav na šoli. 
Razredni učiteljski zbor se bo sestajal na oddelčnih konferencah, ki jih bo po potrebi skliceval 
razrednik v soglasju z vodstvom šole oz. s sodelovanjem svetovalne službe. 
 
Načela pri delovanju strokovnih organov: 
• Sodelovanje pri delu strokovnih organov je delovna obveznost (pogovor, dogovor, izvajanje, 
reševanje, medsebojna pomoč, svetovanje). 
• Dela ne omejujemo zaradi različnih osebnostnih značajev in odnosov med posameznimi člani 
učiteljskega zbora. 
• Vsi nesporazumi se razrešujejo strpno ob upoštevanju osebnosti posameznika. 
• Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih, če ni drugače dogovorjeno. 
 
Udeležba na sejah učiteljskega zbora je del redne delovne obveznosti. 
 
 
8.5 OPOMNIK POMEMBNIH NALOG PO MESECIH 
 
AVGUST 
• smernice za šolsko leto 2021/22, 
• priprave na uspešen začetek šolskega leta, 
• priprava urnikov, 
• pregled letnih priprav na vzgojno-izobraževalno delo in usklajevanje z LDN, 
• vsebine ur oddelčnih skupnosti, 
• pregled izobraževalnih potreb strokovnih delavcev. 
 
SEPTEMBER 
• kakovosten začetek šolskega leta: pregled pravilnikov z učenci in starši, vzgojni načrt,   
 seznanjanje s kriteriji ocenjevanja, 
• obravnava pravil šolskega in hišnega reda s covid zahtevami, 
• kakovostna priprava in izvedba 1. roditeljskega sestanka, 
• dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti, učne skupine, 
• Svet staršev in Svet šole. 
 
OKTOBER – NOVEMBER 
• spremljanje poteka vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na vzgojnem področju in         
kakovostnem pouku, 
• poudarek na gibanju in sprostitvenih aktivnostih, 
• ugotavljanje usklajenosti potreb učencev in staršev ter organizacije šole, pregled   
     ustreznosti ur ISP in DNU, 
• medsebojne hospitacije, 
• vzgojno delovanje in spremljanje, 
• izobraževanje. 
 
DECEMBER 
• spremljanje poteka vzgojno-izobraževalnega dela s poudarkom na notranji diferenciaciji, 
• ugotavljanje uspešnosti sodelovanja s starši in širšim okoljem, 
• praznični sejem, 
• aktivnosti v zvezi z vpisom šolskih novincev, 
• analiza ustreznosti prostorov in opreme, 
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• analiza ustreznosti izobraževalne tehnologije, 
• vzgojno delovanje in spremljanje. 
 
JANUAR – FEBRUAR 
• medsebojne hospitacije, 
• analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju in načrtovanje dela za naslednje ocenjevalno 
 obdobje, 
• vzgojno delovanje in spremljanje. 
 
 
MAREC 
• ugotavljanje uspešnosti dela, priprava ankete,  
• pregled uspešnosti popravljanja ocen, 
• pregled realizacije in uspešnosti: dopolnilni, dodatni pouk, individualna in skupinska 
 pomoč, 
• pregled uspešnosti dela: učenci s posebnimi potrebami, 
• pregled uspešnosti dela: nadarjeni učenci, 
• vzgojno delovanje in spremljanje. 
 
APRIL 
• anketa: izbirni predmeti, 
• izbira oblik dela za naslednje šolsko leto, 
• učni uspeh in vzgojno delovanje – spremljanje, 
• anketa: ponovitev evalvacije dela učencev v šoli in doma (obremenjenost, zahtevnost, šolski   
    stres). 
 
MAJ – JUNIJ 
• učni uspeh in vzgojno delovanje – spremljanje ter analiza dela, 
• seznanitev Sveta šole z nadstandardom za prihodnje šolsko leto, 
• pregled dela za šolsko leto 2021/22 in načrtovanje za šolsko leto 2022/2023, 
• nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred, 
• roditeljski sestanki in razgovori s starši, 
• evalvacija dela. 
 
8.6 DELO SVETOVALNE SLUŽBE 
 
Svetovalna služba opravlja dela v skladu s smernicami za osnovno šolo in s šolsko zakonodajo. Deluje 
timsko in na več različnih področjih. Sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in analizi vzgojno-
izobraževalnega dela, z drugimi strokovnimi delavci pri preventivnem delovanju in reševanju učno-
vzgojne problematike, v različnih raziskavah in pri seznanjanju z novostmi v pedagoški stroki; 
sodeluje na učiteljskih sejah in aktivih. Svetuje staršem pri učno-vzgojni problematiki, organizira 
predavanja za starše, sodeluje pri pripravi roditeljskih sestankov. Spremlja šolske novince in učence 
z učno-vzgojno problematiko. Opravlja še druga dela, kot so karierna orientacija in vpis v srednje 
šole, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vodi evidence in matične liste. Podrobnejši opis dela je 
v načrtu dela svetovalnih delavk za šolsko leto 2021/22.  
 
8.6.1 ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA IN RED 
 
Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom 
vsakdanjega življenja in dela v šoli v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko. 
 
Učenci 
• Individualno in skupinsko svetovanje in organiziranje pomoči učencem z vzgojnimi in 
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 učnimi težavami, 
• delo z oddelčnimi skupnostmi (medsebojni odnosi, reševanje sporov, učenje socialnih 
 veščin), 
• posebna skrb je namenjena učencem z neugodnimi družinskimi razmerami in učencem, ki 
prihajajo iz kulturno prikrajšanega okolja, 
• ugotavljanje, kako sprejemajo Vzgojni načrt, Hišni red in Šolska pravila, ter 
 proučevanje potreb učencev. 
 
Učitelji 
• Posvetovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, 
• posvetovanje z učitelji pri oblikovanju individualiziranih vzgojnih načrtov za posamezne  
     učence, 
• posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (reševanje konfliktov, 
 oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.), 
• preučevanje značilnosti vzgojnega ravnanja in posledic vzgojnega ukrepanja. 
 
Starši 
• Osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih in ravnanjih, 
• svetovanje staršem v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in 
 spodbudnega okolja za učenje, 
• svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne težave. 
 
Vodstvo 
• Spremljanje uresničevanja Vzgojnega načrta, Pravil vedenja in Hišnega reda, pogojev za  
oblikovanje ustrezne klime, kulture na šoli, 
• načrtovanje in izvajanje internega izobraževanja, 
• sodelovanje pri reševanju tekoče vzgojne problematike. 
 
8.6.2 PROGRAM DELA ŠOLSKE PSIHOLOGINJE  
 
VODENJE IN SPREMLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
V sodelovanju z drugimi članicami aktiva DSP in razredniki bo pripravljala individualizirane 
programe in urejala dokumentacijo učencev s posebnimi potrebami ter spremljala njihov napredek, 
v sodelovanju s socialno delavko in učitelji bo pripravljala poročila o učencih, vodila bo 
komunikacijo z Zavodom RS za šolstvo, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše in 
drugimi ustanovami, s katerimi sodelujemo v zvezi z OPP.  
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V šolskem letu bo izvajala 7 ur DSP tedensko za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj z 
dvema učencema. Z učencema s posebnimi potrebami bo delala predvsem na področju razvijanja 
učnih strategij, organizacijskih veščin, samostojnosti in odgovornosti, spodbujanja zdrave 
samopodobe,  socialnega in moralnega presojanja, samoregulacije čustvovanja in vedenja, čustvene 
inteligentnosti (prepoznavanja in poimenovanja čustev, obvladovanja neprijetnih čustev, 
motiviranja sebe, empatije, zlasti pa socialnih veščin) in tehnik za obvladovanje stresa.  
EVALVACIJSKI SESTANKI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI 
Sodelovala bo na začetnih, vmesnih in zaključnih sestankih za otroke s posebnimi potrebami ter v 
sodelovanju z ostalimi člani strokovnih skupin vodila dokumentacijo. Udeleževala se bo timskih 
sestankov v zunanjih institucijah, v katerih so spremljani učenci s posebnimi potrebami.  
SVETOVALNA STORITEV 
V sodelovanju z ostalimi člani strokovnih skupin bo izvajala svetovalno storitev, ki bo potekala 
predvsem v obliki učne pomoči, usvajanja učnih strategij, svetovanja učencem, učiteljem in staršem 
ter dela v razredu z namenom vzpostavljanja podpornega, sprejemajočega in vključujočega okolja. 
Z učitelji bo sodelovala na rednih posvetovalnih sestankih o delu z učenci s posebnimi potrebami. 
Sodelovala bo pri organizaciji in izvedbi prilagojenih ocenjevanj znanja za učence s posebnimi 
potrebami.  
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UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 
V skladu s Konceptom dela z učenci z učnimi težavami bo sodelovala pri pripravi individualnih 
delovnih projektov pomoči, nudenju pomoči in spremljanju napredka učencev z učnimi težavami. 
AKTIV UČITELJIC DODATNE STROKOVNE POMOČI 
Sodelovala bo v aktivu učiteljic dodatne strokovne pomoči.  
AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE 
Vodila bo šolski aktiv svetovalne službe in aktiv svetovalnih delavk osnovnih šol območja Ljubljana 
– Center. 
KARIERNA ORIENTACIJA  
September 2021 – roditeljski sestanek za 9. razred: Vpis v srednje šole in vloga staršev pri karierni 
orientaciji.   
September 2021 in december 2021: Učencem bo v izpolnjevanje dala anketo o poklicnih namerah. 
V skladu z interesi učencev bo povabila goste in prilagodila vsebine razrednih ur. Zbrala bo tudi 
vprašanja in dileme, ki se pri učencih pojavljajo v zvezi z izbiro srednje šole oz. poklica. Na podlagi 
zbranih podatkov bo načrtovala in organizirala dejavnosti v zvezi s karierno orientacijo. Pripravila 
bo informacijsko-promocijski material s predstavitvijo srednjih šol.  
Izvedla bo razredne ure na naslednje teme:  
• načrtovanje in vodenje kariere, 
• dejavniki poklicnega odločanja,  
• rokovnik vpisa v srednje šole,  
• delavnice podjetništva,  
• trg dela, poklici prihodnosti,  
• kompetence (splošne in specifične, kompetence prihodnosti),  
• slovenski izobraževalni sistem, vrste srednjih šol,  
• štipendije,  
• vpis v srednje šole,  
• predstavitve nekaterih srednjih šol in poklicev (glede na interes in povpraševanje učencev).  
Učence bo sproti informirala o dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, sejmu Informativa in 
drugih dogodkih v zvezi s poklici in izbiro srednje šole.  
September 2021 – april 2022: nudila bo možnost individualnega svetovanja po predhodnem 
dogovoru.  
Oktober 2021 in november 2021: izpolnjevanje elektronskega Vprašalnika o poklicni poti eVPP, 
izpolnjevanje Vprašalnika težav pri odločanju (za zainteresirane učence).  
December 2021: organiziran obisk kariernega središča (NCIPS-a), izpolnjevanje vprašalnika poklicnih 
interesov Kam in kako ter pogovor s karierno svetovalko.  
Februar 2022: roditeljski sestanek na temo razpis za vpis v srednje šole.  
April 2022: skupno izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednje šole, prijavnice pošlje na srednje šole.  
April 2022: pripravi analizo vpisa v srednje šole za aktualno generacijo devetošolcev.  
April 2022 - junij 2022: svetovanje učencem pri prenosu prijav, prijavi na drugem vpisnem roku …  
VPIS NOVINCEV  
Januar 2022: sodelovanje pri pripravi in izvedbi uvodnega informativnega srečanja za starše bodočih 
prvošolcev.  
Februar 2022: sodelovanje s socialno delavko pri vpisu novincev.  
April 2022: izvajanje postopkov ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šolo za bodoče prvošolce, 
timski sestanek s šolsko zdravnico dr. Grmek Martinjaš v ZD Ljubljana Center.  
April 2022 - avgust 2022: organizacija in sodelovanje na timskih sestankih za bodoče prvošolce s 
posebnimi potrebami.  
 
ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci v devetletni osnovni šoli. Pogoji za evidentiranje in identifikacijo ostajajo enaki, sama 
identifikacija pa v skladu z novo zakonodajo ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.  
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Psihologinja bo izvedla razgovore z identificiranimi nadarjenimi učenci 5. razreda in njihovimi 
starši, identifikacijo za učence 4. razreda ter evidentiranje nadarjenih v 3. razredu. Identifikaciji 
bodo sledili razgovori z učenci in njihovimi starši. Učencem 9. razreda, ki so bili identificirani kot 
nadarjeni, bomo izdali poročila o odkriti nadarjenosti, ki jih bodo lahko predložili ob vpisu v srednjo 
šolo. Ta poročila so formalna podlaga za to, da so tudi v srednji šoli obravnavani kot nadarjeni 
dijaki, kar pomeni, da jim šola ponudi dejavnosti za nadarjene. 

Poleg naštetega bo skupaj z učitelji vodila aktivnosti, ki so usmerjene v  razvijanje močnih področij 
učencev v okviru obveznega programa ter drugih dogodkov in dejavnosti, ki jih organizira šola, in 
sicer: 

• izvajanje diferenciacije pri pouku; 
• ustvarjalno delo v okviru podaljšanega bivanja; 
• sodelovanje učencev na šolskih prireditvah; 
• vključevanje učencev v projekte, ki potekajo v okviru šole; 
• organizacija priprav na tekmovanja in vključevanje učencev v tekmovanja; 
• sodelovanje učencev na raznih natečajih in razstavah; 
• nudenje mentorstva ter vključevanje učencev v raziskovalno dejavnost (tekmovanje mladih 

raziskovalcev);  
• izvajanje bogatega nabora interesnih dejavnosti na šoli; 
• pestra ponudba dni dejavnosti; 
• obveščanje staršev in učencev o ponudbi tematskih taborov in delavnic izven šole. 

Delo z nadarjenimi učenci  bodo izvajali različni učitelji, koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci 
pa je šolska psihologinja. Učenci, ki so bili v prejšnjih letih identificirani kot nadarjeni, bodo v 
mesecu septembru in oktobru po pošti prejeli ponudbo dejavnosti za nadarjene učence, na podlagi 
katere se bodo lahko odločili za vključitev v te aktivnosti. 

Omenjene dejavnosti niso namenjene samo učencem, ki so bili identificirani kot nadarjeni, ampak 
vsem zainteresiranim učencem. Na šoli se zavedamo, da ima vsak otrok določene talente, zato so 
vsi zainteresirani učenci lepo vabljeni, da pristopijo k aktivnostim, pri katerih bodo ob spodbudi 
učiteljev razvijali svoje potenciale. 

SVETOVALNO DELO TER RAZVOJNE IN PREVENTIVNE NALOGE  
V šolskem letu 2021/22 je šolska psihologinja učencem na razpolago za redna tedenska srečanja ali 
priložnostne svetovalne pogovore. Učenci se lahko nanjo obrnejo v primeru učnih težav ali čustvenih 
stisk. Po potrebi bo vzpostavila sodelovanje s CSD, svetovalnim centrom, zdravstvenimi ustanovami 
in nevladnimi organizacijami. Tudi učiteljem bo nudila pomoč in svetovanje za obvladovanje 
čustveno-vedenjskih težav v razredu ter po potrebi hospitirala in sodelovala pri pouku.  
IZOBRAŽEVANJA  
V šolskem letu 2021/22 bo članica strokovne skupine Formativno spremljanje na Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo, v okviru katere razvijajo pristope za uporabo načel formativnega spremljanja 
na vzgojnem področju. Svoje delo bo drugim svetovalnim delavcem predstavljala v okviru študijskih 
skupin ZRSŠ.  
Prednostno se bo izobraževala na področjih dela z učenci s posebnimi potrebami ter krepitve 
duševnega zdravja učencev. Pridobljeno znanje bo delila z učitelji in drugimi svetovalnimi delavci. 
DRUGE NALOGE  
• Izbirni predmeti: informiranje učencev in staršev o izbirnih predmetih, koordinacija dela in nadzor 
prijavljenih učencev. 
• Analiza učnega uspeha. 
• Analiza zadovoljstva devetošolcev ob zaključku šolanja na OŠ Majde Vrhovnik.  
• Sodelovanje v šolskem timu za kakovost. 
• Sodelovanje v šolskem timu za mediacijo. 
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8.6.3 PROGRAM DELA ŠOLSKE SOCIALNE DELAVKE  
 
Delo socialne delavke bo vključevalo svetovalno in posvetovalno delo s starši, z učenci in učitelji, 
vodstvom šole in zunanjimi institucijami ter izobraževanje. 
 
Svetovalno delo z učenci: 
• nudenje pomoči učencem s težavami pri delu v šoli,  
• organizacija prostovoljnega socialnega dela, 
• vpis šolskih novincev za šolsko leto 2021/2022: organizacijska priprava na vpis, obvestila 

staršem, izvedba vpisa, organizacija informativnega sestanka s starši razdelitev otrok v oddelke,  
• vključevanje v razredne skupnosti glede na potrebe razrednikov, 
• organiziranje delavnic za učence na temo medosebnih odnosov ter zdravega načina življenja. 

 
Svetovalno delo s starši bo vključevalo naslednja področja: 
• vodenje individualnih razgovorov s starši, 
• svetovanje staršem pri postopkih usmerjanja, 
• načrtovanje in koordiniranje programa socialnih pomoči: sodelovanje z ZPM Ljubljana (Pomežik 

sončku, novoletna obdaritev otrok).  
 

Svetovalno delo z učitelji: 
• individualni in timski razgovori z učenci in s starši,  
• sodelovanje na posameznih aktivih, 
• sodelovanje z oddelčnim učiteljskim zborom glede na aktualno problematiko.  

 
Sodelovanje z vodstvom šole: 
• pri načrtovanju in spremljanju vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli; zlasti pri spremljanju 

vzgojnega načrta šole in pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja za učence 3., 6. in 9. 
razredov, s poudarkom na prilagoditvah OSPP; 

• pri samoevalvaciji šole. 
 
Drugo delo: 
• vodenje zbirk osebnih podatkov (postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih 

inštitucij), 
• vodenje evidence in dokumentacije prešolanih otrok,  
• vodenje evidence matičnih listov in matične knjige,  
• izdajanje duplikatov spričeval, 
• organiziranje timskih razgovorov z zunanjimi inštitucijami,  
• koordiniranje postopkov strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami (izpolnjevanje 

poročil, preverjanje pogojev ob usmeritvi …), 
• administriranje programa Lo.Polis,  
• sodelovanje v šolskem aktivu svetovalnih delavk in v aktivu svetovalnih delavk Ljubljana 

Center, 
• udeleževanje študijskih skupin šolskih svetovalnih delavcev,  
• sodelovanje v upravnem odboru šolskega sklada,  
• sodelovanje z ZD Ljubljana Center pri izvedbi zdravniških pregledov v 1., 3., 6. in 8. razredu 

ter za šolske novince, 
• sodelovanje z ZD Ljubljana Center pri izvedbi predavanj na temo ZDRAVJE od 1. do 9. razreda, 
• koordiniranje projektov MOL in drugih nevladnih organizacij. 
 
  



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 45 
 

8.7 DELO KNJIŽNIČARK 
 
STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO  

• nabava knjižnega in neknjižnega gradiva, ki pokriva vsa predmetna področja; 
• strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva; 
• oprema, urejanje in strokovna postavitev knjižničnega gradiva; 
• vodenje statistike in druge dokumentacije o knjižničnem gradivu, uporabi in izposoji 

gradiva; 
• vodenje dokumentacije o Bralni znački; 
• spremljanje novosti na knjižnem trgu in na področju računalniškega opismenjevanja; 
• sodelovanje z učitelji in ostalimi strokovnimi delavci šole ter administrativnim osebjem; 
• sprotno pregledovanje temeljne knjižne zaloge – popravilo poškodovanih knjig ter skrb za 

odpis zastarelih, poškodovanih ali izgubljenih knjig; 
• sodelovanje s knjigarnami in založbami; 
• oblikovanje letnega delovnega načrta šolske knjižnice. 

PEDAGOŠKO DELO 
Bibliopedagoško delo z oddelki in razredi 
 

• pedagoške ure z oddelki in priprava na ure – knjižnično informacijsko znanje (KIZ), ki se 
izvaja v okviru drugih predmetnih področij in ob timskem sodelovanju s predmetnimi in 
razrednimi učitelji po učnem načrtu; 

• obeležitev posameznih dni v avli, knjižne razstave v knjižnici; 
• priložnostna nadomeščanja in priprava nanje. 

 
Šolska knjižnica se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces pridobivanja znanja za informacijsko 
pismenost z medpredmetnim področjem knjižnično informacijsko znanje. Priprava in izvedba 
knjižničnega informacijskega znanja v okviru medpredmetnega vključevanja v pouk zahteva 
načrtovanje, usklajevanje in sodelovanje vseh učiteljev, zlasti v začetku šolskega leta. 
Medpredmetno področje knjižnično informacijsko znanje izvajata knjižničarka in učitelj določenega 
predmeta.  
Učenci vsebine knjižničnega informacijskega znanja spoznavajo v povezavi z drugimi predmetnimi 
področji, kjer sodelujeta knjižničarka kot strokovnjak na bibliotekarskem in informacijskem 
področju ter učitelj kot strokovnjak na svojem predmetnem področju. Vsebine knjižničnega 
informacijskega znanja se tako funkcionalno vključujejo v pouk z uporabo knjižničnega gradiva, 
tako klasičnega kot elektronskega. 
Poudarek je na interdisciplinarnem pristopu k delu, povezovanju znanja različnih področij ter 
uporabnosti znanja ob uporabi različnih metod in oblik dela z aktivno vlogo učenca. 
Knjižničarka na začetku šolskega leta pripravi podrobni delovni načrt, v katerem po predhodnem 
posvetovanju predvidi možne povezave z učitelji po posameznih predmetih in jih smiselno razporedi 
do konca šolskega leta. 
 
Individualno bibliopedagoško delo z uporabniki šolske knjižnice 
 

• motiviranje učencev za uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva in informacijskih virov v 
njej; 

• svetovanje in pomoč učencem pri izbiri leposlovnih in starosti primernih knjig; 
• svetovanje in pomoč učencem pri iskanju strokovne literature in drugih virov informacij; 
• privzgajanje interesa do branja; 
• navajanje učencev na samostojno iskanje knjižničnega gradiva v knjižnici ter uporabo 

COBISS-a; 
• priprava seznamov priporočenih knjig za Bralno značko v 1. triletju; 
• spodbujanje učencev k sodelovanju pri Bralni znački in drugih aktivnostih. 
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Najin cilj je, da vsak uporabnik zapusti knjižnico zadovoljen, to pomeni, da dobi informacijo, ki jo 
je iskal. To pa ne pomeni nujno, da iz knjižnice odide s knjigo ali revijo. Pomembna informacija za 
uporabnika je tudi to, da v primeru, ko uporabnik v naši knjižnici gradiva ne dobi, prejme vsaj 
informacijo, kam naj se napoti po gradivo, npr. v splošno, specialno ali nacionalno  knjižnico, v 
drugo institucijo.     
 
SODELOVANJE Z DELAVCI ŠOLE 
Šolska knjižnica kot informacijski in kulturni center šole je namenjena vsem zaposlenim na šoli za 
njihovo strokovno in osebno izobraževanje. Posebno pozornost namenjava sodelovanju s strokovnimi 
delavci šole. Udeležujeva se učiteljskih sej in ocenjevalnih konferenc, se seznanjava z učnimi načrti 
različnih predmetov in timsko načrtujeva delo. Strokovne delavce šole sproti ustno in pisno ter 
preko spletnih strani šolske knjižnice obveščava o knjižničnih novostih s seznami novosti, na aktivih 
ali v obliki individualnih razgovorov. 
 
IZOBRAŽEVANJE 
Sledili bova novostim v knjižničarski stroki preko različnih informacijskih virov (NUK, MKL, Inštitut 
informacijskih znanosti v Mariboru, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije), ki obravnavajo 
strokovno bibliotekarsko in strokovno pedagoško področje v okviru: šole, strokovnih aktivov, 
študijskih skupin, seminarjev, simpozijev, predavanj … 

• program COBISS, 
• strokovne srede, 
• konferenca šolskih knjižničarjev 2022,  
• izobraževanja, ki jih bo organizirala šola. 

UČBENIŠKI SKLAD in UČBENIKI, KI SO DEL KNJIŽNICE: 
• nabava in izposoja učbenikov v učbeniškem skladu, 
• opremljanje učbenikov s črtno kodo, 
• nabava učbenikov za na klop,  
• opremljanje učbenikov za na klop s črtno kodo, 
• izposoja učbenikov, ki niso del učbeniškega sklada, učencem. 

PROJEKTI V KNJIŽNICI  
Večina projektov poteka skozi celo šolsko leto. V okviru internega bibliopedagoškega dela učenci 
prihajajo v šolsko knjižnico po literaturo, brošure in multimedijsko gradivo, ki si ga lahko ogledajo 
v knjižnici ali izposodijo na dom. 
 
• Bralna značka (Sandra Svetina, mentorica-koordinatorica Bralne značke) 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo mladi bralci prebirali knjige in s tem dokazovali, da je bralna 
kultura pri mladih še vedno na visoki ravni.  
Ob 17. septembru, uradnem začetku nove bralne sezone, bodo vsi prvošolci prejeli slikanico z 
naslovom Ponikalnice avtorja Miroslava Košute in ilustratorke Suzi Bricelj. Zlati značkarji se bodo 
udeležili nagradne ekskurzije in zaključne prireditve v Cankarjevem domu (odvisno od razmer). 

 
Učenci bodo za bralno značko brali tudi v okviru projektov: 

o angleška bralna značka: Epi Reading Badge,  
o nemška bralna značka: Epi Lesepreis,  
o francoska bralna značka: Le plaisir de lire,   

ki nudijo vsakemu učencu priložnost za srečevanje z jezikom, literaturo in knjigo na drugačen način. 
 

• Zlata bralka/Zlati bralec (Sandra Svetina)  

V okviru projekta želi Društvo Bralna značka obdariti najboljše bralce iz cele Slovenije in zamejstva, 
ki so vseh devet let brali za Bralno značko. Knjižno darilo prejmejo ob koncu šolskega leta vsi "zlati 
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bralci" (vsi učenci, ki so sodelovali pri Bralni znački vsa leta osnovnega šolanja). Vanj so vključeni 
učenci 9. razreda. 

 
• Slovenski knjižnično–muzejski MEGA kviz 2021/2022 (Darija Burgar Možina, Sandra Svetina) 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je oblika knjižničnega informacijskega opismenjevanja. 
Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, enota Pionirska – center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje 
pri Skupnosti muzejev Slovenije in s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. 
Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje sodobnih 
pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu od oktobra do maja. 
Kviz je primeren za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.   

 
• Rastem s knjigo (Sandra Svetina) 

 
V okviru projekta, ki se uradno začne izvajati 8. septembra, na dan mednarodne pismenosti, bodo 
učenci sedmih razredov obiskali osrednjo splošno knjižnico. Mladostnikom bodo z obiskom MKL 
poskušali približati branje kot vir informacij in znanja ter kot zabavo in užitek. Vsako leto v okviru 
projekta Rastem s knjigo vse slovenske sedmošolce obdarijo z izvirnim leposlovnim mladinskim 
delom. Projekt poteka vse šolsko leto.  
Cilji projekta Rastem s knjigo so: 

• promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, 
• motiviranje šolarjev za branje in obiskovanja splošnih knjižnic, 
• motiviranje založnikov za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino. 
 

• Ljubljana bere (Sandra Svetina) 

Mestna občina Ljubljana prek programa Ljubljana bere že od leta 2008 sistematično spodbuja 
razvijanje bralne kulture najmlajših ter podpira vrhunske domače ustvarjalce. V letošnjem letu 
prvošolci prvi šolski dan prejmejo knjigo avtorice Gaje Kos in ilustratorke Ane Zavadlav z naslovom 
Obisk, četrtošolci pa knjigo Koko Dajsa v mestu avtorice Maše Ogrizek in ilustratorja Mihe Hančiča.  

DRUGE NALOGE 
Sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih, tehniških in športnih dnevih. 
 
8.8 NALOGE RAČUNALNIČARKE – ORGANIZATORKE INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI  
 
• Sodelovanje in pomoč pri izvedbi pouka: 

- namestitev didaktične programske opreme;  
- preizkus in pregled programa skupaj z učiteljem, ki bo program uporabljal;  
- določitev dneva in ure pouka z računalnikom pri posameznih predmetih;  
- priprava učne ure in njena realizacija (oboje skupaj z učiteljem);  
- evalvacija učne ure.  

Računalničarka bo sodelovala pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri tistih predmetih, kjer učitelji 
predmeta še ne bodo zmogli sami izvajati pouka z uporabo računalnika. Skupaj z učiteljem 
predmeta se bo pripravljala na pouk (tj. za učne ure, ki potekajo s pomočjo uporabe računalniške 
tehnologije) in sodelovala pri njegovi izvedbi. S predmetnim učiteljem se bo izmenjevala pri učno-
vzgojnem procesu, kar bo odvisno od oblike dela (individualno delo, skupinsko delo), načina ter 
vsebine dela z informacijsko tehnologijo.  
 
• Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole 
     Učiteljica bo spodbujala in usmerjala izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske 

tehnologije (v sodelovanju z vodstvom šole). Delavce šole bo sproti in na sodoben način 
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(skupinska elektronska pošta) obveščala o vseh novostih na področju računalništva: programska 
oprema, strojna oprema, seminarji. 

     Po potrebi bo nudila individualno ali skupinsko pomoč učiteljem in drugim delavcem šole. 
  
• Programska oprema  

Učiteljica bo spremljala novosti in informirala učitelje o novostih na področju izobraževalne 
programske opreme. V sodelovanju z drugimi učitelji in vodstvom šole bo izbirala novo 
programsko opremo, skrbela za njeno dosledno uporabo, delovanje (organizacija in stiki s 
servisi), namestitev in odpravo napak, ki se bodo pojavljale. 
 

• Strojna oprema  
     Učiteljica bo skrbela za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme (organizacija). Pri 

skrbi za strojno opremo bo sodelovala s pooblaščenci z Ministrstva in Zavoda ter upoštevala 
njihova priporočila. Sodelovala bo pri dobavi nove strojne opreme, ki bo odobrena na natečajih, 
ter pri izbiri in nakupu nove strojne opreme. 

 
• Omrežja  
     Učiteljica bo usmerjala in spodbujala delavce šole in učence k uporabi lokalnega omrežja ter 

skrbela za njegovo nemoteno delovanje. Usmerjala in spodbujala bo k uporabi storitev Office 
365. 

 
• Razvojno-raziskovalni projekti  
     Učiteljica bo sodelovala pri projektih, ki so povezani z informacijsko tehnologijo. Sodelovala bo        
     na natečajih ter pomagala učencem in učiteljem pri seminarskih in raziskovalnih nalogah. 
 
• Lastno izobraževanje 
     Računalničarka se bo redno samoizobraževala s pomočjo interneta in strokovne literature. 

Udeleževala se bo srečanj študijske skupine za učitelje računalništva v OŠ in srečanj študijske 
skupine za računalničarje – organizatorje informacijskih dejavnosti. 

     Udeležila se bo tudi seminarjev, ki bodo potrebni za nadaljnje kvalitetno delo. 
 
• Drugo  

Nudila bo pomoč pri masovnih vnosih v centralno evidenco udeležencev izobraževanja (CEUVIZ). 
Ob koncu leta bo pomagala pri tiskanju spričeval ter ostalih dokumentov. Organizirala bo spletno 
prijavo na obvezne ter neobvezne izbirne predmete. V času poletnih počitnic bo v sodelovanju 
z vodstvom šole izdelala urnik za novo šolsko leto. Opravila bo razne nepredvidene naloge in 
dela v dogovoru z vodstvom šole. 

 
8.9 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV  
 
Potreba po izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju vseh strokovnih delavcev pa tudi drugih 
je zelo velika, finančna sredstva pa so žal omejena in nam ne dopuščajo, da bi lahko zadostili vsem 
potrebam in željam. Načrt izobraževanja je oblikovan v skladu s prioritetami dela pri vzgojno-
izobraževalnih vsebinah in seznanjanjem z delovno in šolsko zakonodajo ter osebnostno rastjo 
strokovnih delavcev, druga izobraževanja pa bomo načrtovali le, če bodo za to obstajali potrebni 
pogoji (nizka kotizacija, seminarji v Ljubljani, soudeležba delavca). 
 
S sodelovanjem v mednarodnih projektih se odpirajo mednarodne izmenjave in šolanje v tujini, 
tovrstno udejstvovanje bomo spodbujali in omogočali preko raznih javnih razpisov in projektov. 
 
V letošnjem letu bomo sredstva za izobraževanje, ki nam jih namenja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, porabili za skupinsko izobraževanje in individualna izobraževanja z nizko 
kotizacijo. 
 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 49 
 

Pravna podlaga 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 105. členu določa, da se strokovni 
delavci v šolah strokovno izobražujejo in usposabljajo. 
Kot stalno strokovno izpopolnjevanje razumemo vseživljenjsko izobraževanje strokovnih delavcev, 
ki zagotavlja možnosti za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje strokovnih znanj ter seznanjanje 
z novostmi na področju vzgoje in izobraževanja. 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja določa pravice delavca do števila dni za 
izobraževanje v letu in povračila stroškov. Tu je potrebno upoštevati tudi izobraževanja, ki jih 
organizira šola, ter izobraževanje učiteljev na študijskih skupinah. 
 
O izobraževanju vodimo evidenco.  
 
Naslov izobraževanja Predavatelj/organizator Čas izobraževanja 
Različna izobraževanja            16 ur OŠ Majde Vrhovnik  Po dogovoru 

 
8.10 PROGRAM PRVA ZAPOSLITEV oziroma zaposlitev na projektu “UČIM SE BITI UČITELJ” 

Ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik bo kandidirala na razpisu »Učim se biti učitelj«, ki je 
financiran iz Evropskih socialnih skladov in iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Namen razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema 
izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in 
zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.  

Tim za uvajanje zaposlitev bosta Mateja Urbančič Jelovšek in učitelj ustreznega predmetnega 
področja. Začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev 
poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k 
strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Vključen bo v neposredno vzgojno-
izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, 
sodelovanje v mednarodni izmenjavi, spoznavanje inovativnih oblik in metod vzgojno-
izobraževalnega dela, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, natečajih, razstavah, 
nastopih, individualno in skupinsko delo z otroki z učnimi težavami, delo z nadarjenimi učenci, 
vodenje interesne dejavnosti, sodelovanje v projektih Zdrava šola in Kulturna šola.  

8.11 HOSPITACIJE 
 
Hospitacije oziroma spremljanje učiteljevega dela bosta ravnateljica in pomočnica izvajali preko 
celega šolskega leta. Hospitacije bodo napovedane ali nenapovedane. Občasno bodo tudi krajše, 
15-minutne in večkrat v letu. Ob težavah v posameznih oddelkih bo svojo prisotnost pri pouku 
okrepila z izrednimi obiski v razredu. Hospitacija po vertikali – ravnateljica in učitelj PS/RS. 
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice bosta občasno oz. po potrebi prisotni na sestankih aktivov. 
Poleg spremljanja pouka bodo aktivi pripravili tudi medsebojne hospitacije in medpredmetno 
povezovanje pri pouku najmanj enkrat letno. 
Pri pouku zaradi otrok s posebnimi potrebami v dogovoru z učitelji prisostvujeta tudi svetovalni 
delavki. 
Izvajali bomo tudi vzorne nastope, hospitacije in omogočili opravljanje diplomskih nastopov za 
študente Univerze v Ljubljani, medsebojne nastope za učitelje in nudili možnost opravljanja 
pedagoške prakse. 
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8.12 DELO VODSTVA ŠOLE  
 
8.12.1 PRISTOJNOSTI RAVNATELJICE 
 
RAVNATELJICA OPRAVLJA DELA PEDAGOŠKEGA IN POSLOVODNEGA VODJE ZAVODA V SKLADU S 
PREDPISI, PREDVSEM PA: 
• zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost dela; 
• organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, pripravi predlog letnega delovnega načrta in skrbi za 

njegovo realizacijo; 
• koordinira izdelavo urnika za podaljšano bivanje; 
• v skladu z normativi in s standardi imenuje pomočnika oz. pomočnico ravnateljice; 
• razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in 

posodabljanje izobraževalnega procesa v skladu s finančnim planom oziroma programom 
prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki; 

• sprejme splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda; 
• sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni; 
• pripravlja program razvoja zavoda; 
• skrbi za ukrepe za zagotovitev uresničevanja pravic otrok, pravic in dolžnosti učencev; 
• vodi delo učiteljskega zbora; 
• oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za izvedbo sprejetih programov; 
• spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v okviru možnosti; 
• pripravi letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev zavoda in 

spremlja izvajanje; 
• organizira mentorstvo za pripravnike; 
• prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev/učiteljev, spremlja njihovo delo in 

jim svetuje; 
• predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 
• odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 
• spremlja in organizira delo svetovalne službe; 
• skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki učencev 

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja); 
• obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev; 
• spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter zagotavlja možnosti za njihovo delo; 
• odloča o vzgojnih ukrepih; 
• določa sistemizacijo delovnih mest zavoda in letno usklajuje število delovnih mest glede na 

obseg dela in normative; 
• skrbi za sklepanje pogodb o delu in avtorskih pogodb ter za njihovo izvrševanje; 
• sodeluje z računovodstvom pri izračunu plač in računovodsko–knjigovodskem delu; 
• odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev; 
• skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi uporabniki;  
• skrbi za promocijo zavoda; 
• ureja spletno stran; 
• pridobiva donacije; 
• spremlja novosti na področju vzgoje in izobraževanja ter spodbuja sodelovanje v različnih 

domačih in mednarodnih projektih; 
• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, s kolektivno pogodbo, z 

ustanovitvenim aktom zavoda ter po splošnih aktih šole. 
 

8.12.2 NALOGE POMOČNICE RAVNATELJICE 
 
Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog. 
Opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnateljica, ter jo nadomešča v njeni odsotnosti.  
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V okviru nalog:  
• pomaga pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela zavoda; 
• pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in predloga nadstandardnih 

programov ter skrbi za njegovo realizacijo; 
• organizira nadomeščanje odsotnih pedagoških delavcev in obveščanje učiteljev, ki 

nadomeščajo; 
• skrbi za urejenost šolske dokumentacije;  
• sodeluje pri pripravi urnika; 
• organizira izvedbo interesnih dejavnosti in podobno; 
• sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja; 
• pomaga pri vodenju dela učiteljskega zbora in vodenju strokovnih aktivov; 
• v skladu s pooblastilom ravnateljice prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih 

delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;  
• sodeluje z računovodstvom pri računovodsko-knjigovodskem delu; 
• sodeluje z zunanjimi institucijami in drugimi organizacijami; 
• spremlja novosti na področju vzgoje in izobraževanja in spodbuja uporabo informacijske 

tehnologije v učno-vzgojnem procesu; 
• vodi NPZ in z njimi povezane aktivnosti; 
• koordinira raziskovalno delo učencev in njihovih mentorjev; 
• ureja oddajanje šolskega prostora; 
• vodi šolsko kroniko; 
• vodi in organizira letni popis osnovnih sredstev; 
• vodi in organizira izvajanje vseh izpitov; 
• sodeluje pri mediaciji; 
• koordinira mednarodni projekt Erasmus +; 
• opravlja druga dela po nalogu ravnateljice. 
 
Vodstvo šole bo skrbelo tudi za lastno stalno izobraževanje ter izobraževanje pedagoških in 
strokovnih delavcev.  
 
8.13 STROKOVNE KOMISIJE 
 
Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo 
V skladu s 45., 46. in 47. členom Zakona o osnovni šoli ravnateljica šole imenuje komisijo za 
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Člani komisije so: socialna delavka Manca Remic, 
šolska psihologinja Marina Vidmar, vzgojiteljica iz vrtca in zdravnica iz šolskega dispanzerja 
Zdravstvenega doma Ljubljana Center. 
Naloga komisije je, da na predlog staršev ali zdravstvene službe ugotavlja pripravljenost otroka za 
vstop v šolo. O ugotovitvah komisije morajo biti obveščeni starši najmanj tri mesece pred začetkom 
pouka.  
 
Komisija za poklicno usmerjanje 
Ravnateljica imenuje komisijo za poklicno usmerjanje, ki z nasveti in s spoznanji pomaga učencem 
do pravilne in ustrezne odločitve pri izbiri poklica. Komisijo vodi šolska psihologinja Marina Vidmar, 
članici sta tudi razredničarki 9. a in 9. b razreda in svetovalka Zavoda RS za zaposlovanje Neva 
Gramc Kolenc. 
Naloga komisije je, da spremlja učenčev uspeh, sposobnosti in interese. Po potrebi svetuje glede 
nadaljnjega izobraževanja. Program poklicne orientacije je naveden v okviru nalog svetovalne 
službe.  
 
Pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, 
statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega 
umetnika 
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Zakon o osnovni šoli v 51. členu določa, da si učenec lahko pridobi status perspektivnega športnika 
ali status vrhunskega športnika. Ob tem je potrebno upoštevati tudi Zakon o športu.  
 
Status učenca perspektivnega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi 
učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. 
členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov.  
 
Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli, 
staršem k vlogi ni potrebno priložiti posebnih dokazil. Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih 
in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 32. člen Zakona o športu, uradna oseba v šoli, ki vodi 
postopek, potrebne podatke pridobi v aktualnem Seznamu registriranih športnikov, ki je objavljen 
na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.  
 
Status učenca vrhunskega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi 
učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Vsak učenec, ki izpolni te 
pogoje, je v skladu z 33. členom Zakona o športu kategoriziran športnik in vpisan v javno evidenco 
registriranih in kategoriziranih športnikov.  
 

Za uveljavljanje statusa vrhunskega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli staršem 
k vlogi ni potrebno priložiti posebnih dokazil. Uradna oseba v šoli, ki vodi postopek, potrebne 
podatke pridobi v aktualnem Seznamu kategoriziranih športnikov, ki je objavljen na spletni strani 
Olimpijskega komiteja Slovenije.  
 
Dodatno pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, določenih v 51. členu Zakona o osnovni šoli, v 
povezavi z Zakonom o športu:  
Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez v koledarskem letu, ko dopolni starost 12 let, v 
posebnih primerih pa v koledarskem letu, ko dopolni starost 10 let. Učenec lahko doseže 
vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti v koledarskem letu, ko dopolni starost 14 let.   
 
Zakon o osnovni šoli v 51. členu določa, da si učenec lahko pridobi status učenca perspektivnega 
mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika. 
 
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih 
tekmovanj s področja umetnosti. 
 
 
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta 
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
 
Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje 
v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe oziroma po več 
izobraževalnih programih. 
 
Za uveljavljanje statusa perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika v skladu z 51. členom 
Zakona o osnovni šoli, starši k vlogi priložijo potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni 
program, tedenski urnik izobraževanja in morebitna dokazila o dosežkih na tekmovanjih.  
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, 
iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status 
dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 
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Komisija v sestavi Alenka Grum, Borut Šerbela in Polona Guček Skrbinek pregleda prispele vloge. 
Vloge komisija predstavi na seji učiteljskega zbora predmetne stopnje v začetku meseca oktobra.  
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje 
šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole. 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in obrazec za vlogo za pridobitev statusa so objavljeni na 
spletni strani šole. 
 

9 DODATNE NALOGE IN NADSTANDARDNI PROGRAM 
 
9.1 PROJEKTI 
 

MEDNARODNI PROJEKTI 
Creative Europe Izvedena prijava. 

Čakamo na izbor. 
Srećko Kecman, Darinka 
Šaubah Kovič, Mestni 

muzej Ljubljana 
 

DRŽAVNI PROJEKTI 
 
Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

 Alenka Stanonik 

Trajnostna mobilnost v 
vrtcih in šolah  

 Vanja Potočar 

Teden mobilnosti  Vanja Potočar/Laura Borak 
Rastem s knjigo  Sandra Svetina 
Zdrava šola  Alenka Stanonik 
Varno s soncem  Vanja Šušteršič 
Teden pisanja z roko  Zala Lesnik 

 
ŠOLSKI PROJEKTI IN PROJEKTI V SODELOVANJU Z MESTNO OBČINO LJUBLJANA 

Narava učilnica na prostem          Vanja Šušteršič 
Mreža šolski pes  za otroke s posebnimi potrebami Varja Tavčar - Žužek,  

Borut Šerbela 
Športne in družabne igre  Meta Bleiweis 
Medvrstniška pomoč  Manca Remic 
Evropski dan športa  Alenka Grum 

 
 
9.2 DRUGE ZADOLŽITVE IN NALOGE 
 
Tim za kakovost:            mag. Mateja Urbančič Jelovšek 

Karmen Gluhodedov 
Manca Remic 
Marina Vidmar 

Tim za vzgojno delovanje:  Marina Vidmar 
    Manca Remic 
                                           Eva Lap 
    Nuša Hafner 
Koordinatorka za kulturo:  Polona Guček Skrbinek 
Orff:     dr. Jože Lango 
Učbeniški sklad:   Sandra Svetina 
Bralna značka:   Petra Podlesnik 
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    učitelji RS, slovenisti 
Zamejska bralna značka:     Srećko Kecman 
Bralna značka – kronika:  Sandra Svetina 
Angleška bralna značka:      Diana Stibilj Honomihl, Laura Borak 
Francoska bralna značka:  Jelka Perne 
Nemška bralna značka:  Andreja Jerebič 
Zdravstveno varstvo:  Manca Remic  
Plavanje – preverjanje:  Borut Šerbela 
Letna šola v naravi:   Meta Bleiweis in učitelji 5. razredov 
Zimska šola v naravi:            Zala Lesnik  
Šolska skupnost:   Alenka Ftičar, Nina Lebar 
Šolski parlament:                Nina Farič 
Ekskurzije:    Nina Farič, Anka Lango  
Zlati sonček – 1. triada:  Vanja Potočar 
Krpan:    dr. Jože Lango in učitelji športa v 4., 5. in 6. razredu  
Plavalni tečaj:   učitelji 1. in 3. razreda 
Šolska fotokronika:   Barbara Blaj 
Šolska kronika:  Karmen Gluhodedov 
Koordinatorica  
raziskovalnega dela             Karmen Gluhodedov 
učencev in njihovih  
mentorjev: 
Koordinatorka za promet 
in kolesarski izpit:               Vanja Potočar 
Promocija zdravja:              Zala Lesnik, Sandra Štemberger 
Spletna stran šole:   mag. Mateja Urbančič Jelovšek (celostno), Vesna Gartner            
                                           (računalniško), Karmen Gluhodedov (nadomeščanja), Alenka Stanonik 
                                           (prehrana) 
Prireditve, razstave, proslave, podoba šole, urejenost avle: Karmen Gluhodedov in   

       učitelji RS in PS 
Šolska mediacija: Karmen Gluhodedov, Marina Vidmar, Varja Tavčar – Žužek, Alenka Ftičar, 
Jasminka Strah 
Tim Zdrava šola: Vanja Šušteršič, Zala Lesnik, Alenka Stanonik 

 
 

9.3 TEKMOVANJA 
 
NAZIV TEKMOVANJA ŠOLSKO 

TEKMOVANJE 
REGIJSKO 

TEKMOVANJE 
DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 

LOGIKA  četrtek, 23. 9. 2021 / sobota, 16. 10. 2021 

ANGLEŠČINA   
za 8. razred sreda, 16. 2. 2022 / ponedeljek, 12. 4. 

2022 
BIOLOGIJA  
Proteusovo priznanje sreda, 20. 10. 2021 / petek, 3. 12. 2020 

ANGLEŠČINA  
za 9. razred četrtek, 11. 11. 2021 sreda, 20. 1. 2021 sreda, 16. 3. 2022 

NEMŠČINA  
za 8. in 9. razred četrtek, 18. 11. 2021 / sreda, 23. 3. 2022 
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ZGODOVINA torek, 7. 12. 2021  četrtek, 10. 3. 2022 

SLOVENŠČINA 1.–3. r. 
Mehurčki, Cankarjevo 
priznanje 

torek, 9. 11. 2021 / / 

SLOVENŠČINA 4.–9. r. 
Cankarjevo priznanje torek, 9. 11. 2021 četrtek, 9. 12. 2021 sobota, 12. 2. 2022 

KEMIJA   
Preglovo priznanje ponedeljek, 17. 1. 2022 sobota, 26. 3. 2022 sobota, 7. 5. 2022 

GEOGRAFIJA torek, 16. 11. 2021 / sobota, 2. 4. 2022 

KRESNIČKA četrtek. 14. 4. 2022 / / 

FIZIKA Štefanovo 
priznanje sreda, 2. 2. 2022 četrtek, 14. 4. 2022 sobota, 21. 5. 2022 

MATEMATIKA Vegovo 
priznanje  četrtek, 17. 3. 2022 / sreda, 6. 4. 2022 

SREČANJE MLADIH 
TEHNIKOV / četrtek, 14. 4. 2022 petek, 6. 5. 2022 

MLADI RAZISKOVALCI / / ponedeljek, 16. 5. 
2022 

ZNANJE O SLADKORNI 
BOLEZNI petek, 15. 10. 2021 / sobota, 20. 11. 2021 

EPI – FRANCOSKA 
bralna značka še ni znano  še ni znano 

EPI – NEMŠKA bralna 
značka še ni znano / / 

EPI – ANGLEŠKA bralna 
značka marec/april 2022 / / 

FRANCOŠČINA 9. r.  januar 2022 / april 2022 

BOBER – Mednarodno 
tekmovanje v informacijski in 
računalniški  pismenosti 

ponedeljek – petek, 
8. – 19. 11. 2021 / sobota, 22. 1. 2022 

VESELA ŠOLA sreda, 9. 3. 2022 / sreda, 13. 4. 2022 

KONSTRUKTORSTVO 
IN TEHNOLOGIJA 

/ petek, 1. 4. 2022 sobota, 14. 5. 2022 

CICI VESELA ŠOLA  četrtek, 19. 5. 2022 / / 

LOGIČNA POŠAST petek, 6. 5. 2022 / sobota, 21. 5. 2022 

BOOKWORMS 4. in 5. razred marec 2022 / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 56 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Naziv tekmovanja 

 
Šolski koordinatorji 

LOGIKA Tatjana Kramar, Sandra Štemberger, Tanja Hrvatin  

STEFANOVO (FIZIKA)  Milena Valentan 

VEGOVO (MATEMATIKA)  Karmen Šturm, Jože Lango, Vanja Šušteršič 

CANKARJEVO (SLOVENŠČINA)  
od 4. do 9. r. 

Petra Podlesnik 

PREGLOVO (KEMIJA) Ivica de Gleria 

CICI VESELA ŠOLA     Vanja Potočar 

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE  Vesna Gartner 

ANGLEŠČINA (8. in 9. razred) Darinka Šaubah Kovič (8. r.), Srećko Kecman (9. r.) 

FRANCOŠČINA 9. razred Jelka Perne 

NEMŠČINA 9. razred Andreja Jerebič 

TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV  Edvard Ilar 

ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA 
- II. triado 
- III. triado 

 
Meta Bleiweis 
Borut Šerbela, Alenka Grum 

KAJ VEŠ O PROMETU  Vanja Potočar 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Nina Farič, Anka Lango 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Srećko Kecman 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Andreja Jerebič 

FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA Jelka Perne 

MODELARSTVO Edvard Ilar 

KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJE 
OBDELAVE 

Edvard Ilar 

REVIJA  PEVSKIH ZBOROV Polona Guček Skrbinek 

ORFF – DRŽAVNA REVIJA dr. Jože Lango 

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO PRIZNANJE 

Alenka Stanonik 

VESELA ŠOLA ZA II. IN III. TRIADO Anka Lango 

MEHURČKI 1.-3. r. Maja Trebežnik 

ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI Alenka Stanonik 

LOGIČNA POŠAST Zala Lesnik 

BOOKWORMS 2. - 6. razred Diana Stibilj Honomihl 
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Koledar športnih tekmovanj - učitelji ŠPO  
 

• Tenis, september 2021, 
• atletika, september 2021, 
• nogomet, oktober 2021,  
• orientacija, april 2022,  
• kros, oktober 2021, 
• Ljubljanski maraton, promocijski tek,   
    oktober 2021, 
• plavanje, januar 2022, 
 

• dvoranska atletika, januar 2022, 
• dvoranska atletika finale, februar 2022, 
• kros, april 2022,  
• atletika, maj 2022, 
• nogomet, september, oktober 2021, 
• atletski troboj, junij 2022, 
• akvatlon, junij 2022, 
• odbojka, november in december 2021 ali  
     april 2022, 
• odbojka na mivki, junij 2022. 

 
9.4 ŠOLSKA  PREHRANA 
 
Učenci imajo možnost prehranjevanja v šolski kuhinji, kjer pripravljajo malice in razdeljujejo 
kosila. Kosila pripravljajo na OŠ Danile Kumar v Ljubljani, na šolo pa ga vsak dan pripelje hišnik v 
termo posodah s šolskim kombijem.  
Učenci malicajo v prvem glavnem odmoru, od 9.55 do 10.15. Malica je v učilnicah, kjer imajo učenci 
pouk drugo šolsko uro, oz. v jedilnici za učence, ki so imeli pouk tehnike in športa. V času malice 
so z učenci učitelji. 
Razdeljevanje kosil poteka od 12.00 do 14.00. Učenci kosijo v jedilnici. 
Na podlagi želja staršev organiziramo popoldansko malico za učence od 1. do 5. razreda, ki so v  PB. 
Malico razdelijo učitelji v učilnicah. 
Za pravilno sestavo jedilnikov, naročanje živil, za higieno v kuhinji in jedilnici ter za red in čistočo 
je odgovorna organizatorka prehrane Alenka Stanonik. Za higieno in čistočo v kuhinji skrbita 
kuharica in kuharska pomočnica. V jedilnici med kosilom od 12.00 do 13.00 dežurajo učitelji po 
razporedu, sicer dežurajo v času kosila svojih učencev učitelji PB. 
Šola mora učencem zagotoviti en obrok dnevno, zaradi potreb učencev pa nudi tri obroke dnevno.  
Cene v šolskem letu 2021/22 so :  
cena malice: 1.–4. r.: 0,90 EUR 

5.–9. r.: 0,80 EUR 
cena kosila: 1.–4. r.: 2,70 EUR 

5.–9. r.: 3,20 EUR 
dietno kosilo: 3,42 EUR 
cena popoldanske malice: 0,80 EUR 
Cene so bile potrjene na seji Sveta šole 16. 6. 2021. 
 

Vrsta obroka Število obrokov 
Malica 464 
Kosilo 407 
Popoldanska malica 172 

 
Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki jih je na podlagi Zakona o 
šolski prehrani sprejel Svet šole 30. 9. 2013 in dopolnil 30. 9. 2014. Objavljena so na spletni strani 
šole.  
S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela 
med drugim prinaša poenostavljen način pridobivanja subvencij za prehrano. Pred novim šolskim 
letom staršem ni treba več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, če imajo na 
dan 1. 9. 2019 veljavno pravico o otroškem dodatku ali državni štipendiji. 
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Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji in bomo same ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.  
Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico in kosilo, vključno z višino subvencije, bo 
šola pridobivala iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). 
 
Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo.  
Subvencija za malico pripada učencem, ki se redno izobražujejo, če povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v 
Republiki Sloveniji. 
Subvencija za kosilo pripada učencem, ki se redno izobražujejo, če povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki 
Sloveniji. 
 
Pravica do subvencije za malico in kosilo pripada učencem do konca šolskega leta, razen v primeru 
spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do subvencije. 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je objavljena na spletni strani: 
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje pravic/. 
 
Prijave in odjave prehrane 
Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, praviloma v mesecu juniju za 
naslednje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, 
ki je objavljen na spletni strani šole.  
Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo.  
Za prevzem kosila morajo imeti učenci veljaven ključ oziroma obesek za evidentiranje prevzema 
obroka. 
 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Obrok je pravočasno 
odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure. Nepravočasna odjava 
subvencionirane malice pomeni za starše plačilo polne cene malice (0,80 EUR).  
Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima učenec, ki ga starši zaradi bolezni oziroma izrednih 
okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma ne more prevzeti obroka, pravico do subvencije za 
malico za prvi dan odsotnosti. 
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in 
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.  
Posamezni obrok lahko starši odjavijo ali prijavijo z obvestilom: 

• po e-pošti na naslov prehrana.osmvlj@guest.arnes.si,  
• po telefonski tajnici na številko: 4700 435, 
• po sms sporočilu na številko: 031 256 701. 

 
Plačilo šolske prehrane 
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola posreduje do 10. v mesecu 
za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v mesecu. 
V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem 
obvestilo in opomin. Za stroške opomina šola zaračuna 1 EUR. 
Šolsko prehrano starši plačujejo s položnicami ali preko trajnika. 
Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po 
treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. 
 
Skupina za šolsko prehrano 
Na šoli je imenovana skupina za šolsko prehrano (člani so tudi predstavniki učencev in staršev), ki 
daje mnenja in predloge glede šolske prehrane in obravnava pripombe uporabnikov.  
 
Skupino za prehrano sestavljajo: 

§ organizatorka šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano, Alenka Stanonik, 
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§ šolska svetovalna delavka Marina Vidmar, 
§ strokovni delavec razredne stopnje, imenovan na predlog učiteljskega zbora: Sandra 

Štemberger, 
§ strokovni delavec predmetne stopnje, imenovan na predlog učiteljskega zbora: Ivica de 

Gleria, 
§ 2 predstavnika staršev, imenovana na predlog Sveta staršev: Sabina Noble in Aida Granda, 

           2 učenca druge ali tretje triade: Živa Zgonc iz 7. C in Tim Podobnik iz 9. A.             
            

Skupina za prehrano je imenovana za mandat štirih let.  
 
Organizacija šolske prehrane  
Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Alenka Stanonik, organizatorka šolske prehrane. 
Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo na elektronski naslov: 
alenka.stanonik@guest.arnes.si. 
 
Razvojna prizadevanja za zdravo in kulturno prehranjevanje 
Šolski prehrani bomo tudi letošnje šolsko leto namenili vso pozornost. Sledili bomo naslednjim 
napotkom za zdravje in zdravo prehranjevanje v šoli in tudi doma: 

• najboljša kuharica je lakota; 
• popijmo čim več vode; 
• vsako živilo temeljito prežvečimo; tako je hrana lažje prebavljiva, ima večji volumen in smo 

hitreje siti; 
• preverimo deklaracijo živila in se prepričajmo, da je rok uporabe ustrezen, da vsebuje čim 

manj zdravju škodljivih dodatkov in da ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov; 
• izbirajmo ustreznejša živila, kot so naprimer nerafinirano olje, nehomogenizirano mleko, 

jajca talne oz. ekološke reje, polnozrnate izdelke, sadje in zelenjavo lokalnega ali vsaj 
slovenskega porekla; 

• pojejmo uravnotežen obrok, vsaj pet na dan; šolski jedilniki bodo usklajeni s priporočenimi 
energijskimi in hranilnimi vrednostmi; 

• kupljena živila naj imajo čim manj odvečne neracionalne embalaže, ki dodatno obremenjuje 
okolje; 

• imejmo spoštljiv odnos do hrane in jejmo kulturno; 
• v jedilnici skušajmo v času kosila zmanjšati hrup, tako da bodo vsi lahko v miru zaužili obrok. 

 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO 
 
Šola bo z naslednjimi dejavnostmi preko celega leta poskušala dvigniti nivo zdravega in 
kulturnega prehranjevanja. Te dejavnosti so: 

• spodbujanje k pravilnemu ritmu prehranjevanja in izbiri živil pri predmetu gospodinjstvo; 
• celoletne aktivnosti na področju spodbujanja pitja vode, izogibanja uživanja  

slaščic in pokušanja zdravih živil in jedi; 
• opozarjanje, da imajo učenci vsak dan na  razpolago sadje in kruh v jedilnici šole; 
• dnevi dejavnosti;  
• projektno delo;  
• delavnice;  
• predavanja; 
• teden zdravja; 
• shema šolskega sadja, ki ga financira Evropska unija; 
• izvedba projekta Tradicionalni slovenski zajtrk; 
• nudenje uravnoteženih brezmesnih obrokov; 
• nudenje dietne prehrane po zdravniških priporočilih; 
• pravilni časovni vidik prehranjevanja (čas malice - najmanj 15 minut; čas kosila - najmanj 

30 minut; čas med obroki - najmanj 2 uri; čas telesne dejavnosti - vsaj eno uro po glavnem 
obroku, tj. kosilu).  
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Organizacija razdeljevanja in uživanja hrane  
Organizacija razdeljevanja in uživanja hrane je naloga organizatorja šolske prehrane, ki predlaga 
oz. organizira primeren način razdeljevanja in ga na prvi učiteljski seji predstavi učiteljskemu 
zboru. 
 
SPREMLJANJE IN NADZOR  
Notranje spremljanje vključuje najmanj enkrat letno preverjanje: 

• stopnje zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano; zadovoljstvo učencev se preveri 
tudi z anketnim vprašalnikom; 

• dejavnosti, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje oz. kulturo  
prehranjevanja. 

 
9.5 OTROŠKI PARLAMENT 
 
Povzetek iz Konvencije o otrokovih pravicah (13. člen) : 
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike 
demokratičnega pogovora se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na 
občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvaja 
Zveza prijateljev mladine že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k 
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo učenci sami. V 
programu ob podpori mentorjev in prostovoljcev sodelujejo učenci in dijaki iz večine slovenskih šol. 
 
Šolski parlament je sestavljen iz predstavnikov razredov. Sestaja se običajno enkrat mesečno, ob 
pomembnejših dogodkih tudi pogosteje. Tema 32. otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA 
PRIHODNOST. Izbrani predstavniki otroškega parlamenta se bodo udeležili območnega, mestnega in 
regionalnega Otroškega parlamenta. Vodi ga. Nina Farič.  
 
9.6 ŠOLSKA SKUPNOST 
 
Predstavniki učencev od 2. do 9. razreda se srečujejo na sestankih Šolske skupnosti, ki potekajo 
enkrat mesečno. Teme v letošnjem letu so: moja poklicna prihodnost in moja/naša 
prihodnost; medvrstniška pomoč in dobrodelnost; svoboda. Šolsko skupnost vodita Alenka Ftičar in 
Nina Lebar. 
 
9.7 NAJEM PROSTOROV 
 
V najem oddajamo šolske učilnice, avlo 2. nadstropja in telovadnico. Najemniki, ki jih sofinancira 
MOL, ne plačujejo najema telovadnice, to je pet delovnih dni v tednu od 14.30 do 21.00. 
 
CENIK NAJEMA PROSTOROV 
 

TELOVADNICA TRAJANJE (čas) CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 
60  minut 26 € 9,5 % 15 dni 

 
RAČUNALNIŠKA 
UČILNICA 
 

TRAJANJE (čas) CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 
45 minut 25 € 22 % 15 dni 

 
GOSPODINJSKA 
UČILNICA 

TRAJANJE (čas) CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 
45 minut 10 € 22 % 15 dni 

 
DRUGE 
UČILNICE 

TRAJANJE (čas) OPREMA CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 
45 minut brez 10 € 22 % 15 dni 
45 minut LCD-projektor 15 € 22 % 15 dni 
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45 minut pianino 15 € 22 % 15 dni 
45 minut interaktivna tabla 17 € 22 % 15 dni 

 
AVLA TRAJANJE (čas) OPREMA CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 

45 minut brez 12 € 22 % 15 dni 
JEDILNICA kot 
predavalnica za 
70 oseb 

45 minut brez 18 € 22 % 15 dni 

JEDILNICA kot 
predavalnica za 
70 oseb 

45 minut LCD-projektor 22 € 22 % 15 dni 

 
IGRIŠČE TRAJANJE (čas) OPREMA CENA DAVEK ROK PLAČILA RAČUNA 

45 minut brez 12 € 22 % 15 dni 
IGRIŠČE + 
SANITARIJE 45 minut brez 15 € 22 % 15 dni 

 
 

10 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
V šolskem letu 2021/22 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 
183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v 
naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo ter 
epidemiološke razmere organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr. 
 

sreda, 1. september 2021 začetek pouka  

ponedeljek, 25. oktober – ponedeljek, 1. november 
2021 jesenske počitnice 

nedelja, 31. oktober 2021 dan reformacije 

ponedeljek, 1. november 2021  dan spomina na mrtve  

petek, 24. december proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

sobota, 25. december 2021 božič 

nedelja, 26. december 2021 dan samostojnosti in enotnosti 

sobota, 25. december 2021 – nedelja, 2. januar 
2022 novoletne počitnice  

sobota, 1. januar – nedelja 2. januar 2022 novo leto 

ponedeljek, 31. januarja 2022 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek, 4. februar 2022 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

ponedeljek, 7. februar 2022 pouka prost dan 

torek, 8. februar 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik  

petek, 11. februar in sobota, 12. februar 2022 informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek, 21. februar - petek, 25. februar 2022 zimske počitnice  

ponedeljek, 18. april 2022 velikonočni ponedeljek  

ponedeljek, 26. april 2022 pouka prost dan 

sreda, 27. april 2022 dan upora proti okupatorju 

sreda, 27. april - ponedeljek, 2. maj 2022 prvomajske počitnice  

nedelja, 1. maj in ponedeljek, 2. maj 2022 praznik dela  

sreda, 15. junij 2022 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; 
razdelitev spričeval in obvestil 
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petek, 24. junij 2022 
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. 
razreda; razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava 
pred dnevom državnosti 

sobota, 25. junij 2022 dan državnosti 

sobota, 26. junij - sreda, 31. avgust 2022 poletne počitnice 

3. 5.– 15. 6. 2022 (1. rok) Ocenjevanje znanja učencev 9. r., ki se izobražujejo na 
domu 

3. 5. – 24. 6. 2022 (1. rok) Ocenjevanje znanja učencev od 1. do 8. r., ki se 
izobražujejo na domu  

18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok) Ocenjevanje znanja učencev od 1. do 9. r., ki se 
izobražujejo na domu  

16. 6. – 29. 6. 2022 (1. rok) Predmetni in popravni izpiti za učence 9. r. 

27. 6. – 8. 7. 2022 (1. rok) Predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. r. 

18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok) Predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. r. 

 
 

MESECI Dnevi v 
mesecu SO NE Del. 

SO 

Prazniki 
na 

delovni 
dan 

Delovni 
dnevi 

Delovni 
dnevi + 
prazniki 

Število 
UR v 

mesecu 

Število 
DNI 

pouka 

2021 

I. ocenjevalno obdobje 

SEPTEMBER 30 4 4 0 0 22 22 176 22 

OKTOBER 31 5 5 0 0 21 21 168 16 

NOVEMBER 30 4 4 0 1 21 22 176 21 

DECEMBER 31 4 4 0 0 23 23 184 18 

JANUAR 31 5 5 0 0 21 21 168 21 

SKUPAJ 153 22 22 0 1 108 109 872 98 
2022 

II. ocenjevalno obdobje 

FEBRUAR 28 4 4 0 1 19 20 160 14 

MAREC 31 4 4 0 0 23 23 184 23 

APRIL 30 5 4 0 2 19 21 168 17 

MAJ 31 4 5 0 1 21 22 176 21 

JUNIJ 30 4 4 0 0 22 22 176 18 

SKUPAJ 150 21 21 0 4 104 108 864 93 
 

JULIJ 31 5 5 0 0 21 21 168 0 

AVGUST 31 4 4 0 1 22 23 184 0 
 

SKUPAJ 365 52 52 0 6 255 261 2088 191 

 
 
Pretežni obseg delovne obveznosti opravijo učitelji v času pouka, preostali del pa v času pouka 
prostih dni.  
 
Delovni čas je neenakomerno razporejen za učitelje: 
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- ko delajo več kot 8 ur dnevno (v času 38 tednov, ko traja pouk),  
- ko delo na šoli opravljajo v manjšem obsegu ali ga ne opravljajo (čas šolskih počitnic). 

 
Delovna obveznost učiteljev je razporejena v tri stebre: 

- I. STEBER - tedenska učna obveznost učiteljev (38 tednov po 33 ur tedensko v trajanju 1254 
ur),    

- II. STEBER - druga dela, skupna vsem učiteljem (v trajanju najmanj 150 do največ 180 ur), 
- III. STEBER - druga dela do zapolnitve polne delovne obveznosti učiteljev (določena 

individualno). 
 

Pouka in dela prosti dnevi: 
- z zakonom določeni državni prazniki, 
- šolske počitnice (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne), 
- sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi 

nadomeščanja dneva pouka drugače določeno, 
- nedelje. 

 
Med delom ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut. Koristi 
ga lahko najmanj 1 uro po začetku dela in najkasneje 1 uro pred koncem delovnega časa.  

 
Zakonske podlage: 

- predlog Letnega delovnega načrta šole za tekoče šolsko leto, 
- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS,  št. 50/12 in 56/12 popravek), 
- Zakon o OŠ (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF,  63/13 in 46/16),  
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 112/05 UPB1,  

52/10 in 40/12 – ZUJF, 19/15 in 83/16), 
- Navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za tekoče šolsko leto. 

 
Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja največ 38 tednov po pet dni v tednu, 
vendar ne manj kot skupno 190 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v tednu, 
vendar ne manj kot skupno 174 dni. 
 
Izvedba pouka v drugih terminih in odstopanje od določil pravilnika: 

• če se v LDN določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot 
ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka,  

• dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden 
dni, 

• v soglasju z ministrstvom lahko odstopi od posameznih določb pravilnika, kadar je to 
potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, 

• če zaradi ukrepov iz prejšnjega odstavka ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga 
mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo. 

 
Letni dopust 
Zaposleni v šoli praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic. 
Strokovni delavec lahko porabi letni dopust v času, ki ga določi minister s šolskim koledarjem. 
 
Letni dopust izkoristi vsak delavec v trajanju,  kot izhaja iz obvestila o dolžini letnega dopusta, ki 
ga delavec prejme vsako leto do 31. marca.    
Letni dopust lahko delavec izkoristi v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Za 
strokovne delavce je določen kolektivni dopust: 

- od 10. julija 2022 do 18. avgusta 2022 (popravni izpiti), 
- od 1. julija 2022 do 24. avgusta 2022. 
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Strokovni delavci (lahko tudi drugi zaposleni) izrabijo letni dopust med: 

• jesenskimi,  
• novoletnimi,  
• zimskimi in  
• prvomajskimi počitnicami,  
• večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. 

 
Kolektivni dopust  
Z letnim razporedom delovnega časa ravnatelj za vsako leto določi:   

• čas trajanja kolektivnega dopusta za strokovne delavce in 
• način doprinosa ur delavcev, če imajo manj dopusta, kot traja kolektivni dopust. 

 
Zaključek dela v juniju: četrtek, 30. 6. 2022 oziroma 1. 7. 2022, če bo ta dan ekskurzija. 
Pričetek dela v avgustu: četrtek, 25. 8. 2022 ali 24. 8. 2022, če bo ta dan ekskurzija. 
Od 1. 7. 2022 do 24. 8. 2022 je 38 delovnih dni. 
 
Za strokovne delavce (in ostalo osebje) lahko šola organizira v šolskem letu 2021/2022 kolektivni 
dopust: 

• 5 dni v času jesenskih počitnic, 
• 5 dni v času novoletnih počitnic, 
• 5 dni v času zimskih počitnic, 
• 2 dni v času prvomajskih počitnic. 

 
Kolektivni dopust vključuje maksimalno število dni glede na izpitne roke. Pri določanju dni 
upoštevamo: planirano izobraževanje, aktivnosti, ki jih opravijo zaposleni v času pouka prostih dni, 
doprinos ur v času pouka ipd. 
 
Neenakomerno razporejen delovni čas zaposlenim omogoča, da v določenem časovnem obdobju 
opravijo več ur in jih lahko koristijo v drugem času (julij, avgust). 
 
Delo se opravi v času pouka v neenakomerno ali začasno prerazporejenem delovnem času. 
 
Delavcu, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ali začasni prerazporeditvi 
delovnega časa in dela več ur, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se presežek 
opravljenih ur preračuna v delovne dni. 
 
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev šola lahko organizira in načrtuje: 

• med jesenskimi ali zimskimi počitnicami, 
• med poletnimi počitnicami ali 
• na proste sobote. 

 
Okvirni načrt skupinskih izobraževanj za učitelje in strokovne delavce: 

• interna 15-minutna izobraževanja na učiteljskih sejah ob torkih ali četrtkih, 
• samoevalvacija, 
• samorefleksija, 
• kaj lahko učitelji svetujejo učencem za njihovo večjo varnost v vsakdanjem življenju, 
• 1 dan v mesecu avgustu oz. po dogovoru s predavatelji. 

 
Iz sredstev za izobraževanje pokrivamo poleg kotizacij še stroške nočitev, prevozne stroške in 
dnevnice. 
Načrt izobraževanja bo oblikovan v skladu s prioritetami prenove programov osnovne šole in 
seznanjanjem s spremembami zakonodaje; druga izobraževanja bomo načrtovali, če bodo za 
to obstajali potrebni pogoji (izobraževanja brez kotizacij ali z nizko kotizacijo, seminarji v 
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Ljubljani, finančna soudeležba delavca). 
 
Prednostna izobraževanja v letošnjem šolskem letu: 

- skupna izobraževanja do 16 ur, 
- študijska in druga srečanja, ki jih sklicujejo ZRSŠ, MIZŠ, ŠR in so brez kotizacij, 
- individualna izobraževanja (v skladu z načrtom in potrebami zavoda). 

 
Za vsa ostala individualna izobraževanja se je potrebno predhodno dogovoriti z vodstvom zavoda 
(o potrebi izobraževanja ter višini pokritja stroškov). Kotizacij (zlasti visokih) praviloma ne 
bomo plačevali, še zlasti če se je strokovni delavec udeležil več plačanih izobraževanj v preteklih 
letih. 
 
Vsi strokovni delavci naj bi se v skladu s 53. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje 
in izobraževanja izobraževali najmanj 5 dni letno (40 ur) oziroma najmanj 15 dni vsake 3 leta. 
Predvidena izobraževanja so še v planiranju in dogovarjanju s predavatelji. Ponudba nekaterih 
drugih izobraževanj se pojavi tudi med samim šolskim letom. Če so finančna sredstva na razpolago, 
potem se jih zaposleni udeležijo. 
 
Začetek in konec delovnega časa zaposlenih  
Začetek in konec delovnega časa določi ravnatelj na začetku šolskega leta. Lahko ga določi s hišnim 
redom ali z organizacijskim predpisom, ki je priloga hišnega reda. 
 
Trajanje ocenjevalnih obdobij: 
• Ι. OBDOBJE od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 
• ΙΙ. OBDOBJE od 1. 2. 2022 do 15. 6. 2022 (9. razred) 
• ΙΙ. OBDOBJE od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (od 1. do 8. razreda) 
 
Devetošolci bodo prejeli spričevala 15. junija 2022, ostali učenci 24. junija 2022. 
 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite: 
16. junij – 29. junij 2022 (1. rok) učenci 9. razreda 
27. junij – 8. julij 2022 (1. rok) učenci od 1. do 8. razreda 
18. avgust – 31. avgust 2022 (2. rok) učenci od 1. do 9. razreda 

 
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu: 
3. maj – 15. junij 2022 (1. rok) učenci 9. razreda 
3. maj – 24. junij 2022   (1. rok) učenci od 1. do 8. razreda 
18. avgust – 31. avgust 2022  (2. rok) učenci od 1. do 9. razreda 

 
Prosti dnevi: 
• 25. oktober – 1. november: JESENSKE POČITNICE 
• 25. december - 2. januar: NOVOLETNE POČITNICE 
• 7. februar – pouka prost dan 
• 21. februar -  25. februar: ZIMSKE POČITNICE 
• 18. april: VELIKONOČNI PONEDELJEK 
• 26. april: POUKA PROST DAN 
• 27. april - 2. maj: PRVOMAJSKE POČITNICE 
• 1. in 2. maj: PRAZNIK DELA 
 
Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred: 
• sreda, 4. maj 2022: SLOVENŠČINA (6. in 9. razred) 
• petek, 6. maj 2022: MATEMATIKA (6. in 9. razred) 
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• torek, 10. maj 2022:TEHNIKA  (9. razred)  
• torek, 10. maj 2022: ANGLEŠČINA (6. razred) 
 
Informativna dneva v srednjih šolah 11. in 12. februarja 2021. 
 

Število dni pouka v letu  
1. do 8. razred 190 
9. razred 183 

 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 
NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda (obvezno) iz slovenščine, matematike in angleščine ter učenci 
9. razreda (obvezno) iz slovenščine, matematike in tehnike. 
Za izvedbo NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica; njena namestnica je pomočnica ravnateljice, ki 
vodi aktivnosti v zvezi z izvajanjem in organiziranjem NPZ. 
 

Datum Dan Aktivnost 

1. 9. 2021 sreda 
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 
katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  
9. r. z nacionalnim preverjanjem znanja. 

30. 11. 2021 torek 
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. r., ki bodo 
opravljali NPZ. 

4. 5. 2022 sreda NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r. 
6. 5. 2022 petek NPZ iz matematike za 6. in 9. r. 

10. 5. 2022 torek 
NPZ iz tretjega predmeta (zgodovina) za 9. r. 
NPZ iz tujega jezika (tuji jezik angleščina) za 6. r. 

31. 5. 2022 torek 

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 
9. r.  
Seznanitev učencev z dosežki v 9. r. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC. 

1. 6. 2022 sreda 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC. 

2. 6. 2022 četrtek 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 9. r.  
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC. 

7. 6. 2022 torek 

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 
6. r.  
Seznanitev učencev z dosežki v 6. r. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 6. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC. 

8. 6. 2022 sreda 

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 
9. r. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne 
naloge NPZ v 6. r.  
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. RIC.  

9. 6. 2022 četrtek 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 
6. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC. 

10. 6. 2022 petek 
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 
9. r.  
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15. 6. 2022 sreda Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r. 
16. 6. 2022 četrtek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. r. 
24. 6. 2022 petek  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r. 

 
Ocenjevalne konference: 
     
• ORIENTACIJSKA KONFERENCA: torek, 19. 4. 2022 
• 1. OCENJEVALNA KONFERENCA: torek, 1. 2. 2022 
• 2. OCENJEVALNA KONFERENCA: 

- 9. razred            četrtek, 9. 6. 2022,  
- 1.–8. razred             četrtek, 16. 6. 2022.  

Učiteljske seje 
Učiteljske seje bodo praviloma ob torkih ob 7.30 za vse strokovne delavce preko Teams in se bodo 
snemale. Izjemoma bodo v zbornici oziroma drugem večjem prostoru in po skupinah. 
Zaključna učiteljska seja bo v četrtek, 30. junija 2022.  
Ob torkih ob 7.30 ali od 12. do 16. ure so predvideni sestanki, aktivi, vertikalni sestanki. Sestanke 
praviloma sklicujejo vodje aktivov. 
V okviru učiteljskih in drugih sej predvidevamo tudi skupna izobraževanja. Načrtujemo 
izobraževanje za vse strokovne delavce. Datum bo določen kasneje. 
V mesecu januarju se spremeni šolski urnik.  
 
Učiteljske seje bodo običajno ob torkih ob 7.30 ali ob 17.00 preko Teams ali v živo. 
 
Poleg učiteljskih sej bodo izvedeni tudi sestanki po triadah glede vzgojnega delovanja in 
zagotavljanja varnega delovnega okolja: v novembru in tretji teden v mesecu marcu (organizacija 
terminov: Remic, Vidmar, Lap, Hafner). 
 

Roditeljski sestanki 

1. roditeljski sestanek september 2021 

2. roditeljski sestanek februar 2022 

3. roditeljski sestanek maj 2022 

    *Pridržujemo si pravico do sprememb. 
 
Govorilne ure 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
12. 10. 2021 9. 11. 2021 14. 12. 2021 11. 1. 2022 8. 3. 2022 12. 4. 2022 

 
Popoldanske govorilne ure: drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00. 
Dopoldanske govorilne ure: vsi strokovni delavci vsak teden po urniku (priloga LDN). 
 

11 PROGRAM DOGODKOV 
V programu dogodkov so opredeljene zadolžitve za pripravo posamezne proslave, prireditve ali 
posebnega dogodka. Vodje oddajo programski list v tiskani obliki ravnateljici vsaj en teden pred 
dogodkom, lahko tudi prej. 
 

Datum izvedbe Vsebina Vodja 
 
SEPTEMBER 2021 
1. september SVEČAN SPREJEM UČENCEV                                      

PRVOŠOLCEV – kulturna prireditev 
okrasitev avle 

Urbančič Jelovšek, Strah, 
Trebežnik, Brus, Potočar 
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8. september DAN BOJA PROTI NEPISMENOSTI                                    
pano v avli pritličja 

Šušteršič, Stibilj Honomihl 

15. september PRIKLJUČITEV PRIMORSKE MATIČNI 
DOMOVINI 

Lebar 

17. september ZAČETEK BRALNE ZNAČKE, OBLETNICA 
BEVKOVE SMRTI pano v avli pritličja 

Svetina 

16.–22. 
september 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI Potočar 

21. september MEDNARODNI DAN MIRU Brus, Klopčič 
23. september DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA Grum 
26. september SVETOVNI DAN JEZIKOV Aktiv jezikov, Peteršič 
 
OKTOBER 2021 
1. oktober VAJA EVAKUACIJE 

 
Gluhodedov, Ilar 

5. oktober SVETOVNI DAN UČITELJEV 
 

Šaubah Kovič, Peteršič 

7.-13. oktober TEDEN OTROKA Šušteršič, Stibilj Honomihl 
13. oktober SVETOVNI DAN HRANE pano v avli 

pritličja 
Blaj, Stanonik 

22. oktober DAN REFORMACIJE - 31. 10.  
pano v avli pritličja 

A. Lango 

23. oktober Ureditev spomenika Majde Vrhovnik učitelji PB 
 
 
NOVEMBER 2021 
november VZGOJNO DELOVANJE – sestanek po 

triadah 
vsi učitelji in ŠSS 

november TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE OD 1. DO 9. 
RAZREDA 

vsi učitelji 

20. november TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

Potočar, Stanonik 

20. november SVETOVNI DAN OTROKOVIH PRAVIC 
pano v avli pritličja  

Farič, Peteršič 

23. november DAN RUDOLFA MAISTRA  
pano v avli pritličja 

Kecman 

 
DECEMBER 2021 
1. december DAN BOJA PROTI AIDSU 

pano v avli pritličja 
Lesnik, Andoljšek 

1. december  
 

Praznični sejem, če bo lahko  učitelji PB 

1. december – 
10. december  

Zbiralna akcija ZA OTROŠKI NASMEH Jerebič in učitelji PB 

5. december DAN PROSTOVOLJSTVA 
pano v avli pritličja 

Trebežnik, Svetina 
 

12. december  INVENTURA 
 

vsi zaposleni 

24. december POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
šolska prireditev za učence razredne in 
predmetne stopnje, telovadnica 

Stibilj Honomihl, Borak, 
Štemberger, Valentan 

 
JANUAR 2022 
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5. januar SVETOVNI DAN MIRU 
pano v avli pritličja 

Brus, Klopčič 

25., 26. 1. 2020  Informativa – sejem izobraževanja in 
poklicev 

razredniki 

januar 2022 OTROŠKI ŠOLSKI PARLAMENT Nina Farič 
 
FEBRUAR 2022 
5. februar 8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK, PROSLAVA 
 

aktiv SLJ 

14., 15. februar Informativna dneva v srednji šoli razredniki 
15. februar Mednarodni dan boja proti otroškemu 

raku 
Svetina, Stibilj Honomihl, 
Andoljšek, Lebar 

 
MAREC 2022 
marec POMLADNA PREPEVANJA Odvisno od situacije. 
marec VZGOJNO DELOVANJE vsi učitelji in ŠSS 

 
APRIL 2022 
2. april MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE Svetina 
14. april SPOMINSKI DAN Majde Vrhovnik 

pano v avli pritličja 
SPOMENIK 

Pohleven, Bleiweis 

22. april DAN ZEMLJE  
pano v avli pritličja 

Trebežnik, Borak, Peteršič 
 

24. april DAN BOJA PROTI OKUPATORJU 27. 4. 
obeležje 

Lebar, Andoljšek 
 

 
MAJ 2022 
8. maj MEDNARODNI DAN RDEČEGA KRIŽA 

pano v avli pritličja in zbiralna akcija 
OTROCI ZA OTROKE 

Trebežnik, Strah  

15. maj MEDNARODNI DAN DRUŽINE 
okrasitev avle 1. nadstropja 

Potočar, učitelji PB 

20. maj MEDNARODNI DAN ČEBEL Borak, Štemberger 
 

27. maj LETNI KONCERT PP, OPZ, MPZ 
 

Guček Skrbinek, Grum 

30. maj SVETOVNI DAN BOJA PROTI KAJENJU 
pano v avli pritličja 

Stibilj Honomihl. Šaubah 
Kovič, Svetina 

31. maj ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE za učence, 
ki so zaključili Bralno značko 

J. Lango, Podlesnik 
 
 

 
JUNIJ 2022 
8. junij DELAVNICE ZA BODOČE PRVOŠOLCE Potočar, učitelji PB 

 
11. ali 14. junij VALETA ZA 9. RAZRED Bleiweis, de Gleria, Guček 

Skrbinek, Valentan 
18. junij DAN PREVENTIVE Trebežnik, Svetina, Ilar, 

Bleiweis, Šerbela, Grum 
24. junij PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 4. in 5. razred 
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Učitelji, ki so nosilci programov proslav in prireditev, teden dni pred pomembnim dnevom opozorijo 
svoje kolege (vse učitelje) na pomen posameznega dneva. Učenci naj pri določenih predmetih, ki 
se vežejo na aktualno vsebino dneva, pišejo spise, pesmi in slikajo. Najboljše prispevke učitelji 
pravočasno oddajo kolegom, ki so odgovorni za prireditev, za postavitev razstave oz. prikaz 
dejavnosti na panojih v avli pritličja. 
Panoji bodo razstavljeni vsaj teden dni. Po izteku določenega časa jih morajo nosilci nalog 
pospraviti, najboljše pisne izdelke pa oddajo mentorici spletnega šolskega glasila. 
 
 
12  ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 
 
Marca leta 1998 je bil sprejet Zakon o preventivnem zdravstvenem varstvu na primarni ravni, ki 
določa, da je preventivno zdravstveno varstvo šolarjev organizirano na sedežu šole in ni vezano na 
osebnega izbranega zdravnika. Vsaka šola ima tako imenovanega zdravnika šole s pripadajočim 
timom, ki je odgovoren za izvedbo preventivnega programa. 
Za našo šolo je odgovorna šolska zdravnica Tatjana Grmek Martinjaš, dr. med., spec. ped., spec. 
šol. med., ter sestri Irena Komatar in Nika Vidrih. 
Tel.: 47 23 812, 47 23 816. 
 
Preventivni program obsega: 

• preventivne zdravstvene preglede učencev v 1., 3., 6. in 8. razredu devetletke; 
• namenske preventivne preglede, če se ob sistematskem pregledu ugotovi odstopanje od 

normalnega stanja in je potrebno pogostejše spremljanje učenca; 
• cepljenje po republiškem programu: učenci 1. razredov proti hepatitisu B (dokončanje 

cepljenja), učenci 3. razredov proti davici in tetanus; 
• programirana zdravstvena vzgoja. 

 
Sistematski pregledi obsegajo: merjenje krvnega tlaka, pregled vida, meritve ter laboratorijski 
pregled za otroke, ki to potrebujejo.  
Rdeča nit pogovorov je zdravo življenje, odvisno od zrelosti in zanimanja otrok, vrstijo se vsebine 
o prehrani, umivanju, spanju, učenju, športu, zorenju, spolnem razvoju, odvisnostih, odnosih med 
ljudmi in spoloma.  
Po pregledu zdravniki sporočajo staršem, osebno ali preko učitelja, svoje ugotovitve in predlagajo 
ukrepe za izboljšanje zdravja. 
Na vsak sistematski pregled učrnci prinesejo potrjeno zdravstveno kartico in cepilni kartonček. 
Opravičila: Izostanke od pouka zaradi bolezni do 5 dni in pouka športa do 14 dni po bolezni 
opravičujejo starši. Daljše izostanke opravičuje osebni izbrani ali imenovani šolski zdravnik. Daljša 
ali popolna opravičila za posamezne predmete (šport, tehnični predmeti) izdaja samo imenovani 
zdravnik šole po pregledu zdravstvene dokumentacije ob sistematskih pregledih. 
 
12.1 ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 
 
Zobozdravstveno delo v šolski zobni ambulanti obsega preventivo in kurativo. Poudarek je zlasti na 
preventivni zobozdravstveni dejavnosti.  
Obdobje med 6. in 15. letom je čas postopnega izraščanja stalnih zob. Do zdravih zob  pripelje 
redno preprečevanje zobne gnilobe. Karies ni prirojena bolezen, ampak je pridobljeno obolenje, ki 
nastane kot posledica delovanja številnih zunanjih dejavnikov na naše zobe. Med najpomembnejše 
škodljive zunanje vplive štejemo nezdravo prehrano in nezadostno ustno higieno. Navado rednega 
in pravilnega čiščenja zob si je treba privzgojiti, proces privajanja pa je dolgotrajen in mora biti 
prisoten vse obdobje otrokovega razvoja. Najboljši rezultati so plod dobrega sodelovanja med 
zobozdravnikom in učiteljem, ki ima dobro pedagoško znanje in vpliv, ter starši, ki so v obdobju 
otrokovega razvoja najbolj suvereni in zvesti spremljevalci ter usmerjevalci otrokovih pozitivnih 
navad in seveda tudi razvad.  
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Vse otroke, bodoče šolarje, pošljemo na zobozdravstveni pregled v ambulanto na šoli. 
Zobozdravnica dr. Irena Kos pregleda zobe, se pogovori o zdravju zob, pomenu pravilne prehrane, 
pravilnem in rednem čiščenju zob ter pomenu dodajanja fluoridov v obliki tablet.  
Na šoli izvajamo vsakih štirinajst dni zobno preventivo, v katero so vključeni vsi učenci od 1. do 7. 
razreda. Izvaja jo diplomirana medicinska sestra. Gospa Aleksandra Jurak ZD Ljubljana izvaja 
predavanja od 1. do 7. razreda. Ščetkanja zobzaradi covid razmer letos še ne bo. 
 
 
12.2 VARNOST UČENCEV IN DELAVCEV 
 
Varnost je ena najpomembnejših vrednot. Šola je dolžna zagotoviti varnost učencem in delavcem 
šole. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na različnih področjih: zdravstveno in zobozdravstveno 
varstvo učencev, zdravstveno varstvo delavcev, prometna varnost, varnost pri delu v učilnicah. V 
tem šolskem letu bomo izvedli nekaj akcij glede varnosti v šoli. 
 
 

13 VKLJUČEVANJE ŠOLE V OKOLJE 
 
Šola bo neposredno sodelovala z okoljem v številnih aktivnostih, ki se v večjem ali manjšem obsegu 
nanašajo na uresničevanje zastavljenih programov. Pomembna in glavna povezava bodo starši in 
predstavniki okolja, ki imajo svojo lokacijo na področju šolskega okoliša. 
 

INSTITUCIJA PODROČJE 
Četrtna skupnost različna sodelovanja, zgodovinska učna ura 
Zveza prijateljev mladine sodelovanje pri posameznih aktivnostih 
Policijska postaja izdelava prometno-varnostnega načrta in druge 

preventivne aktivnosti 
DCA medgeneracijsko druženje 
Različne ustanove in podjetja donacije 

 
Sodelovanje s strokovnimi institucijami 
 

STROKOVNA INSTITUCIJA PODROČJE 
Pedagoška fakulteta – didaktika 
matematike in fizike 

nastopi študentov in hospitacije pri matematiki od 1. 
do 5. razreda 

Pedagoška fakulteta – didaktika 
kemije in biologije 

praksa študentov, nastopi študentov in hospitacije 

Akademija za glasbo nastopi študentov, hospitacije, diplomski nastopi 
Pedagoška fakulteta – 4. letnik nastopi študentov in hospitacije 
Filozofska fakulteta – didaktika 
angleščine 

nastopi študentov in hospitacije 

Filozofska fakulteta – didaktika 
nemščine 

nastopi študentov in hospitacije 

Fakulteta za šport nastopi študentov in hospitacije 
Filozofska fakulteta – psihologija vaje študentov 1. in 2. letnika 
Filozofska fakulteta – pedagogika praksa študentov 
Filozofska fakulteta – didaktika 
geografije 

mentorstvo študentom 

Filozofska fakulteta – sociologija mentorstvo študentom 
Zavod RS za šolstvo svetovanje in pomoč pri posameznih dejavnostih in 

projektih 
Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti 

izvedba taborov in oblik šole v naravi 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 72 
 

Svetovalni center pomoč in svetovanje pri učno-vzgojnih težavah 
posameznega učenca, nudenje informacij staršem in 
učiteljem 

Center za socialno delo svetovanje in reševanje socialne problematike 
posameznih učencev 

Policijska postaja informativni dnevi, pomoč pri kolesarskem izpitu, 
osveščanju staršev in učencev 

Oddelek za šport športne aktivnosti in tekmovanja 
DMFA organizacija tekmovanj 
SPV (Svet za preventivo in varnost) osveščanje staršev in učencev o varnosti v prometu 
Zdravstveni dom Ljubljana Center zdravniški pregledi, ugotavljanje zrelosti za vstop v 

šolo in vpis v srednjo šolo 
Zavod RS za zaposlovanje, CIPS poklicna orientacija in svetovanje 
Srednje šole vpis v srednje šole 
MISS preventivne delavnice, prostovoljno delo 
MSV organizacija pomoči učencem v popoldanskem času 
Medicinska fakulteta in Društvo 
študentov medicine 

preventivne delavnice v okviru projekta VIRUS 

RIC e–vrednotenje 
Fakulteta za socialno delo praksa študentov  

 
Šolski sklad 
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od katerih so trije predstavniki šole in 
štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev. 
S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje pogojev za vzgojno-izobraževalno 
delo, ki ga uspešno nadgrajujemo z nadstandardnim programom, veliko skrb pa posvečamo tudi 
socialno ogroženim družinam.  
 
Sodelovanje šola – starši 
 
Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegali ob sprotnem sodelovanju med šolo in starši: 

• s publikacijo (letna informativna zgibanka o delu na šoli), 
• s publikacijo na spletni strani šole, 
• na urah pri pouku, 
• na govorilnih urah, 
• na roditeljskih sestankih, 
• z aktivnim sodelovanjem pri dnevih dejavnosti, sprostitvenih dejavnostih in ekskurzijah, 
• s pisnimi obvestili, 
• s telefonskimi informacijami, 
• z e-sporočili, 
• s kotičkom za starše, 
• s spletno stranjo, 
• s sodelovanjem v okviru Sveta staršev. 

 
Oddelčne skupnosti staršev spremljajo delo oddelkov. Starši lahko vodijo sprostitvene 
dejavnosti, fakultativni pouk ali izvajajo predavanja na roditeljskih sestankih. 
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Svet staršev je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese.   
Trije predstavniki staršev so izvoljeni v Svet šole, ki usmerja delovanje šole. 
 
Člani sveta staršev 
 
Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 je gospod Tomaž Čučnik. Namestnik predsednika 
Sveta staršev je  
 

ODDELEK PREDSTAVNIK  

1. A MARIJA BENČEK 

1. B MAŠA GORŠIČ KRISPER 

2. A TINA PREMELČ 

2. B JAKA RAZINGER 

3. A ROBERT KOŽAR 

3. B MIHA MAČEK 

4. A MILANKA CELIČ 

4. B PRIMOŽ LAMPIČ 

5. A ANDREJA ALBREHT 

5. B BORJA JELIČ 

5. C SABINA NOBLE 

6. A GREGOR KROUPA 

6. B MANJA ŠUBIC 

6. C PETER REŠKOVIČ 

7. A TOMAŽ ROTOVNIK 

7. B ROK ŠKRABA 

7. C TIHANA KURTIN JERAJ 

8. A RENATA NOVAK KLEMENČIČ 

8. B TOMAŽ ČUČNIK 

9. A MINA KOS 

9. B MOJCA ZORKO 

 
 
Sestanki Sveta staršev so predvidoma 3-krat letno, in sicer v jesenskem, zimskem in spomladanskem 
času. 
Vsebine, ki jih obravnavamo na Svetu staršev: letni delovni načrt, sodelovanje v akcijah šole, 
vzgojno-izobraževalni proces na šoli, tekoča problematika itd. 
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Člani Sveta šole 
V svet šole je izvoljenih 11 predstavnikov: 
* 5 predstavnikov delavcev,  
* 3 predstavniki ustanovitelja (MOL), 
* 3 predstavniki staršev.   
Predsednica Sveta šole je mag. Neda Gačnik Čebulj. Namestnik predsednice Sveta šole je gospod 
Tomaž Čučnik. 
 

MOL Mestni svet mag. VIDA MLAKAR 

MOL Mestni svet mag. MELITA OVEN 

MOL Mestni svet MATEJ CERAR 

Svet staršev TOMAŽ ČUČNIK 

Svet staršev TOMAŽ ROTOVNIK 

Svet staršev SIMONA PRIVŠEK 

Šola MILENA VALENTAN 

Šola mag. NEDA GAČNIK ČEBULJ 

Šola SANDRA SVETINA 

Šola VANJA ŠUŠTERŠIČ 

Šola MAJA HUDNIK 
  
 
Vsebina dela Sveta šole: 
1. Obravnava vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli. 
2. Usmerja materialno poslovanje šole. 
3. Sprejema letni delovni načrt. 
4. Opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi. 

 
14 NAČRT ZA IZVEDBO POUKA PO MODELIH OB UPOŠTEVANJU 
COVID-19  
 
Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in špor: Organizacija vzgojno-
izobraževalnega dela v osnovnih in glasbenih šolah ter programih za otroke s posebnimi potrebami 
v šolskem letu 2021/2022 se delo v šolskem letu 2021/2022 načrtuje tako, da je izvajanje mogoče 
kadar koli prilagoditi epidemiološki sliki razširjenosti novega korona virusa covid-19.  
 
Podrobnejša priprava na izvedbo pouka ob upoštevanju različnih modelov so zapisana v prilogi tega 
dokumenta, Načrt za izvedbo pouka na OŠ Majde Vrhovnik po modelih ob upoštevanju covid-19, ki 
je priloga tega LDN. Določila zajemajo vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne 
delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji, zaposleni v 
zobni ambulanti itd.).  
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Pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela šola smiselno upošteva priporočila NIJZ, 
navodila ter okrožnice MIZŠ in ZRSŠ tako, da bo v največji možni meri zagotovljena varnost vseh 
vključenih učencev in zaposlenih in hkrati zagotovljena izvedba veljavnih programov. 
 
V primeru, ko se bodo posamezni ali vsi oddelki izobraževali na daljavo, bomo uporabljali okolje MS 
Teams. Za varno, učinkovito in spoštljivo izvajanje šole na daljavo smo pripravili pravila, ki so 
namenjena učencem in učiteljem OŠ Majde Vrhovnik. 

 
15 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Za realizacijo letnega delovnega načrta smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli.   
 
Odgovorni vodstveni delavci šole bomo sprotno spremljali izvajanje programa šole: 
1. Mesečno bomo na učiteljski seji pregledali realizacijo plana - aktivnosti po mesecih. 
2. Sproti bomo spremljali odstopanja z navedbo razlogov. 
3. Učitelji in ŠSS bodo podali poročila in analize o vzgojno-izobraževalnem delu. 
4. V zaključnem poročilu bomo prikazali realizacijo našega skupnega načrtovanja. 

 
Poročila bodo pripravili vsi strokovni delavci in na tej osnovi bomo izdelali zaključno poročilo. 
 
Letne priprave posameznih aktivov za šolsko leto 2021/2022 bodo v dokumentih Teams. 
Prav tako tudi ta Letni delovni načrt z vsemi prilogami. 
 
Izvedba pouka in drugih aktivnosti po vsebini, času ali obsegu se lahko spremeni, če bodo prevetivni 
ukrepi, povezani s covid-19, to zahtevali. Različne aktivnosti so opisane v obeh prilogah. 
  
Letni delovni načrt smo obravnavali na učiteljski seji, 25. 8. 2021, seznanili starše na Svetu 
staršev, 5. 10. 2021, ter pootrdili na seji Sveta šole, 6. 10. 2021. 
 
Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta šole. 
 
RAVNATELJICA                                                                             PREDSEDNICA SVETA ŠOLE 
mag. Mateja Urbančič Jelovšek                                                     mag. Neda Gačnik Čebulj 
                                                                     

 
 

        Ljubljana, september 2021 
 
 

Prilogi dveh dokumentov: 
• Načrt za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela na OŠ Majde Vrhovnik po modelih ob 

upoštevanju covid-19 
• Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 -Modeli in 

priporočila 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE V I. POLLETJU  

Priimek in ime Dan Ura Prostor Telefon 
1. Andoljšek Manca Ponedeljek 12.05-12.50 Zbornica 4700 416 

2. Berložnik Ana Po dogovoru 

3. Blaj Barbara Sreda  7.30-8.15 28 4700 425 

4. Bleiweis Meta Sreda 12.05-12.50 KŠP 4700 418 

5. Borak Laura Torek 7.30-8.15 24 4700 424 

6. Brus Andreja Torek 7.30-8.15 18 4700 418 

7. Cestnik Irena Sreda 12.05-12.50 Zbornica 4700 416 

8. de Gleria Ivica Ponedeljek 11.15-12.00 46a 4700 428 

9. Farič Nina Sreda 10.15-11.00 48 4700 437 

10. Ftičar Alenka Četrtek 12.05-12.50 52 4700 429 

11. Gačnik Čebulj Mag. Neda Petek 12.05-12.50 24 4700 424 

12. Gartner Vesna Torek 12.05-12.50 37 4700 426 

13. Gluhodedov Karmen Torek 12.05-12.50 60 4700 413 

14. Grum Alenka Ponedeljek 12.05-12.50 KŠP 4700 418 

15. Guček Skrbinek Polona Torek 10.15-11.00 52 4700 429 

16. Hafner Nuša Po dogovoru 

17. Hrvatin Tanja Ponedeljek 12.05-12.50 24 4700 424 

18. Ilar Edvard Torek 11.15-12.00 3  

19. Jerebič Andreja Petek 12.05-12.50 37 4700 426 

20. Kecman Srećko Četrtek 12.55-13.40 48 4700 437 

21. Klopčič Mirjam Torek  7.30-8.15 26  

22. Kramar Tatjana Četrtek  12.05-12.50 43 4700 427 

23. Lango Anka Četrtek 11.15-12.00 48 4700 437 

24. Lango Dr. Jože Petek  12.05-12.50 27 4700 425 

25. Lap Eva Torek 12.05-12.50 18 4700 418 

26. Lebar Nina Četrtek 12.05-12.50 18 4700 418 

27. Lesnik Zala Torek 12.05-12.50 24 4700 424 

28. Perne Jelka Četrtek 12.05-12.50 37 4700 426 

29. Peteršič Tina Petek 12.05-12.50 18 4700 418 

30. Podlesnik Petra Četrtek 11.15-12.00 52 4700 429 

31. Pohleven Andrej Sreda 11.15-12.00 Preventivna soba  

32. Potočar Vanja Četrtek  7.30-8.15 18 4700 418 

33. Šaubah Kovič Darinka Sreda 7.30-8.15 37 4700 426 

34. Šerbela Borut Petek 11.15-12.00 KŠP 4700 418 

35. Štemberger Sandra Sreda   7.30-8.15 18 4700 418 

36. Stibilj Honomihl Diana Ponedeljek 12.55-13.40 24 4700 424 

37. Stanonik Alenka Sreda 11.15-12.00 46a 4700 428 

38. Strah Jasminka Torek 7.30-8.15 18 4700 418 

39. Šturm Karmen Torek 12.05-12.50 43 4700 427 

40. Šušteršič Vanja Četrtek 7.30-8.15 24 4700 424 

41. Tavčar-Žužek Varja Četrtek 10.15-11.00 45a 4700 434 

42. Trebežnik Maja Četrtek 7.30-8.15 18 4700 418 

43. Urbančič Katarina Torek 11.15-12.00 43 4700 427 

44. Valentan Milena Sreda 12.05-12.50 43 4700 427 

45. Žunkovič Polona Sreda 12.55-13.40 52 4700 429 



OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana                                                                LETNI DELOVNI NAČRT 2021/2022 
 

 78 
 

RAZPORED NADZORA UČITELJEV 
  
Jutranje varstvo za 1. razred se začne ob 7.00 v učilnici 19 oz. 23. Izvajata ga vzgojiteljici Vanja 
Potočar in Andreja Brus.  
Zaradi dopoldanskih govorilnih ur je vse ponedeljke v JV vzgojiteljica Vanja Potočar, vse četrtke pa 
vzgojiteljica Andreja Brus. 
 
x - razporeditev manjkajočih dežurstev po podpisu iLDN 
 
 
 
 
 

JUTRANJE VARSTVO ZA 2. IN 3. RAZRED:  7.30 – 8.10 
učilnica 20 (2. razred) in  22 (3. razred) 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SEPTEMBER Šušteršič 2. r  Šušteršič 2. r  G. Skrbinek  2. r Trebežnik  2. r  Trebežnik  2. r  

Borak 3. r   Lesnik 3. r Lango J  3. r Blaj 3. r Štemberger 3. r 

OKTOBER 
Šušteršič 2. r  Lesnik 3. r Strah   2. r Stanonik 2. r Trebežnik 2. r  

Borak 3. r  Trebežnik 2. r  Lango J  3. r Farič 3. r Hrvatin 3. r   

NOVEMBER 
Šušteršič 2. r   Lesnik 3. r Lango  3. r Klopčič, 2. r  Strah 2. r 

Borak 3. r  Trebežnik 2. r  Strah 2. r S. Honomihl 3. 
r  Žunkovič 3. r 

DECEMBER Šušteršič 2. r    Lesnik 3. r Lango J  3. r Klopčič, 2. r  Hrvatin 3. r   
Borak 3. r  Trebežnik 2. r  Strah   2. r x x 

JANUAR x Lesnik 3. r Lango J  3. r Klopčič, 2. r  Štemberger  2. r 
G. Čebulj  3.r Trebežnik 2. r  Strah  2.r x Borak 3. r  

FEBRUAR 
Šušteršič 2. r   Lesnik 3. r Lango J  3. r Klopčič, 2. r  Hrvatin 3.r  

Borak 3. r  Trebežnik 2. r.  Strah   2. r Štemberger 3. 
r Blaj 2. r 

MAREC Šušteršič 2. r   Lesnik 3. r Lango J  3. r Klopčič, 2. r    Žunkovič  3. r 
Borak 3. r   Trebežnik 2. r  Strah  2. r x x 

APRIL Šušteršič 2. r   Lesnik 3. r Lango J 3. r Klopčič, 2. r  Hrvatin 3. r   
Borak 3.r  Trebežnik 2. r  Strah   2. r  x x 

MAJ Šušteršič 2. r   Lesnik 3. r Lango J 3. r Klopčič, 2. r  Gačnik Čebulj 3. r 
Borak 3. r  Trebežnik 2. r  Strah   2.r x x 

JUNIJ 
 Šušteršič 2. r    Lesnik 3. r Lango J 3.r Klopčič, 2. r  Borak  3. r  

G.  Čebulj 3. r Trebežnik 2. r  Strah  2.r x x 
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AVLA PRITLIČJA:  7.30 – 8.00 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SEPTEMBER Podlesnik Kecman Stanonik Šaubah Kovič Šerbela 

OKTOBER Strah Stibilj Honomihl Guček Skrbinek Šaubah Kovič Lango J 

NOVEMBER Strah Hrvatin Guček Skrbinek Šaubah Kovič Lango J 

DECEMBER Strah Hrvatin Gačnik Čebulj Šaubah Kovič Lango J 

JANUAR Podlesnik Urbančič Gačnik Čebulj Šaubah Kovič Lango J 

FEBRUAR Podlesnik Ftičar Gačnik Čebulj Šaubah Kovič Lango J 

MAREC Strah Farič Gačnik Čebulj Šaubah Kovič Lango J 

APRIL Strah Urbančič Gačnik Čebulj Šaubah Kovič Lango J 

MAJ Kecman Ilar Guček Skrbinek Šaubah Kovič Lango J 

JUNIJ Farič Ilar Klopčič Šaubah Kovič Lango J 

 
 
 
 

REKREATIVNI ODMOR: 11.00 - 11.15 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

TELOVADNICA 

3. a, b 

Štemberger, 
Blaj 

 

2. a, b 

Šušteršič, 
Klopčič 

1. a, b 

Trebežnik,  

Strah 

4. a, b 

Borak, Hrvatin 

5. a, b, c 

Lango J, Gačnik 
Čebulj, Lesnik 

AVLA P 
Guček Skrbinek, 

Grum 
Šerbela, Lesnik 

 

Lebar, Bleiweis  A. Lango  Ilar Peteršič, 

Andoljšek 

AVLA I Bleiweis, 
Potočar Blaj, Pohleven Šušteršič, Borak 

Varja Tavčar - 
Žužek, Stibilj 

Honomihl 

 

Štemberger, 
Blaj 

AVLA II + 

AVLA III 

Ftičar, 
Urbančič,  

 Podlesnik 

Šturm,  Lap,  

A. Lango 

 

Jerebič, Šaubah 

Kovič, Peteršič 

Ftičar,  
Valentan,  
Kramar 

 

Stanonik,  

Farič,  de Gleria 

Razpor 
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AVLA PRITLIČJA IN JEDILNICA: 12.05 – 14.00 
 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

SE
PT

E
M

BE
R 12.05 Trebežnik Urbančič Jerebič Grum Šerbela 

12.55 Guček Skrbinek Bleiweis Podlesnik X Borak 

13.45 Brus Lesnik Gačnik Čebulj Stanonik Žunkovič 

O
KT

O
B

ER
 12.05 Trebežnik Potočar Jerebič Potočar Šerbela 

12.55 Šušteršič Pohleven Podlesnik x Borak 

13.45 Blaj Lesnik Gačnik Čebulj Hrvatin Žunkovič 

N
O

VE
M

BE
R 

12.05 Šturm Urbančič Jerebič Grum Šerbela 
12.55 Kramar Bleiweis Brus X Borak 

13.45 Blaj Lesnik Gačnik Čebulj Hrvatin Žunkovič 

D
EC

EM
BE

R 

12.05 Šturm Borak Jerebič Grum Kramar 

12.55 Trebežnik Bleiweis Podlesnik X Kecman 
13.45 Farič Lesnik Gačnik Čebulj Hrvatin Žunkovič 

JA
N

U
A

R 

12.05 Šturm Potočar Jerebič Tavčar - Žužek Kramar 

12.55 Kramar Bleiweis Brus Hrvatin Borak 

13.45 Blaj Brus Gačnik Čebulj Stanonik Žunkovič 

FE
BR

U
A

R 

12.05 Šturm Urbančič Jerebič Grum Šerbela 

12.55 Šušteršič Bleiweis Blaj De Gleria Borak 

13.45 Blaj Stibilj 
Honomihl Gačnik Čebulj Hrvatin Žunkovič 

M
A

RE
C 12.05 Trebežnik Urbančič Jerebič Grum Šerbela 

12.55 Guček Skrbinek Bleiweis Žunkovič De Gleria Borak 
13.45 Farič Brus Gačnik Čebulj Stanonik Žunkovič 

A
PR

IL
 12.05 Potočar Urbančič Strah Grum Šerbela 

12.55 Guček Skrbinek Pohleven Ilar De Gleria Borak 

13.45 Farič Stibilj 
Honomihl Gačnik Čebulj De Gleria Vidmar 

M
A

J  

12.05 Ftičar Urbančič Potočar Perne Lap 
12.55 Guček Skrbinek Bleiweis Hafner Hrvatin Borak 

13.45 Farič Stibilj 
Honomihl Gačnik Čebulj De Gleria Ilar 

JU
N

IJ
 12.05 Ftičar Lap Potočar Perne Lap 

12.55 Guček Skrbinek Bleiweis x Gačnik Čebulj Ilar 

13.45 Farič De Gleria Gačnik Čebulj De Gleria Žunkovič 
 

      
  

 Pripravila Karmen Gluhodedov   
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INTERESNE DEJAVNOSTI  

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

Predura 
7:30 - 8:15 

Šolska skupnost 
6. - 9. razred 
7:30 – 8:15 
Učilnica 40 

 

Otroški parlament 
4. - 9. razred 
7:30 – 8:15 
Učilnica 49 

Šolska skupnost 
2. - 5. razred 
7:30 – 8:15 
Učilnica 02 

Angleščina, 
priprava na 
tekmovanje  

8. razred 
7:30 – 8:15 
Učilnica 41 

1. – 3. ura 
8:20 – 
11:15 

P O U K J  

4. ura 
11:15 – 
12:00 

    

** Trening branja 
3. razred 

11:15 – 12:00 
Učilnica 03 

    

5. ura 
12:05 – 
12:50 

       

Prva pomoč za 
najmlajše  
2. razred 

12:05 – 12:50 
Učilnica 21  

Čudežni svet 
pravljic 
1. razred 

12:15 – 13:00 
Učilnica 39  

6. ura 
12:55 – 
13:40 

Škarjice  
3. - 5. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 29 

OPZ 
2. in 3. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

MPZ 
6. - 9. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

OPZ 
4. in 5. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

Angleščina po 
svetu 

4. - 6. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 38 Modelarski krožek 

7. - 9. razred 
12:55 – 14:45 
Učilnica 03 

Prva pomoč za 
najmlajše 
3. razred 

12:55 – 13:40 
Učilnica 09 

Računalništvo 4. 
razred 

12:55 – 13:40 
Učilnica 38 
Akvaristika  
6. razred 

12:55 – 13:40 
Učilnica 05 

7. ura 
14:00 – 
14:45 

MPZ 
6. - 9. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

MPZ 
6. - 9. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

*** Cajon 
6. - 9. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

Raziskovalne 
naloge 

4. - 6. razred 
14:00 – 14:45 
Učilnica 29 

Bralne urice s 
terapevtskim psom 

2. - 5. razred 
13:45 – 14:30 
Učilnica 02 Orffov krožek  

2. - 8. razred 
14:00 – 14:45 
Učilnica 29 

* Šah 
1. in 2. razred 
14:00 – 14:45 
Učilnica 02 

MPZ 
6. - 9. razred 
12:55 – 13:40 
Učilnica 51 

Pevska pripravnica 
1. razred 

14:00 – 14:45 
Učilnica 51 

Gledališki krožek 
6. - 9. razred 
14:00 – 15:30 
Učilnica 40 

8. ura 
14:50 – 
15:35 

* Šah 
3. - 9. razred 
14:45 – 15:30 
Učilnica 02 

    

Francoske urice 
3. in 4. razred 
14:45 – 15:30 
Učilnica 38 

  

9. ura     

Vesela šola 
4. - 9. razred 
15:20 – 16:05 
Učilnica 38 

    

   

Šolski band 
6. - 9. razred 
18:00 - 19:00 
Učilnica 38 

  

Opombe: MPZ – mladinski pevski zbor, OPZ – otroški pevski zbor, * zunanji mentor, ** mentorici 
sami določita    učence, *** januar – marec, v okviru projekta Cajon 
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INTERESNE DEJAVNOSTI ZUNANJIH MENTORJEV  

 
Učenci se na interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji mentorji, prijavijo preko 
spletnih kontaktov, ki so navedeni v sami ponudbi dejavnosti. 
Interesne dejavnosti zunanjih mentorjem se pričnejo v ponedeljek, 4. oktobra 2021.  
Judo in ritmična gimnastika si prvo uro vadbe delita telovadnico. 
 
Urnik glasbene šole Orfej bo objavljen naknadno. Povezava do prijavnice: Orfej  
 
Urnik dejavnosti tabornikov bo objavljen naknadno. Skupine so že oblikovane in zapolnjene 
od lanskega šolskega leta. Na novo vpisani učenci bodo uvrščeni na čakalni seznam. 
Povezava do prijavnice: prijavnica. 
 
Izvajalci dejavnosti in drugi udeleženci dejavnosti stari nad 15 let morajo izpolnjevati PCT 
pogoj in pri svojem delu upoštevati vsa higienska priporočila za zajezitev širjenja z okužbo 
z virusom SARS-CoV-2.  
 
 

Karmen Gluhodedov, pomočnica ravnateljice 
Ljubljana, 20. 9. 2021        
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INTERESNE DEJAVNOSTI ZUNANJIH MENTORJEV 
Dan Ura Razred Dejavnost Izvajalec/prijavnica 

Po
ne

de
lj

ek
 

14.45 - 15.30 1., 2. Tenis Net šport 

 

15.00 - 16.00 2. - 6. Latino in standardni plesi Ples Plus 

15.30 - 16.15 1. - 4. Judo 
Judo klub Zmajčki 
jkzmajcki@gmail.com 
 

15.30 - 16.15 1., 2. Ritmična gimnastika - začetnice 
Bleščica 

16.15 - 17.45 2. - 5. 
6. – 9. 

* Ritmična gimnastika – nadaljevalke 
+ tekmovalke 

Sr
ed

a 

14.45 - 15.30 1. - 3. 

Košarka Otroška košarkarska šola 
Ljubljana 

15.30 - 16.15 4. - 7. 

16.15 - 17.00 3., 4. *Nogomet 
Otroška nogometna šola 
Ljubljana 
 

17.15 - 18.45 6. - 9. Ritmična gimnastika - tekmovalke Bleščica 

Če
tr

te
k 

14.45 - 15.30 1. - 5. Badminton Badminton klub Ljubljana 

15.30 - 16.15 1. - 4. Judo 
Judo klub Zmajčki 
jkzmajcki@gmail.com 
 

15.30 - 16.15 1., 2. Ritmična gimnastika - začetnice 
Bleščica 

16.15 - 17.45 2. - 5. 
6. – 9. 

* Ritmična gimnastika – nadaljevalke 
+ tekmovalke 

Pe
te

k 

13.45 - 14.30 4. - 7. Odbojka 
Odbojkarski klub 
Ljubljana volley 
 

14.45 - 15.30 3. - 5. Rokomet 

Moški rokometni klub 
Ljubljana 
info@mrk-ljubljana.si  
Boštjan Brulec, 
041 780 070 
 

15.30 - 16.15 1., 2. 

*Nogomet Otroška nogometna šola 
Ljubljana 

16.15 - 17.00 3., 4. 

*dejavnost se izvaja dvakrat na teden 
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URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE  

            od 20. 9. 2021 

 

1., 2., 3. razred 

12.50–14.20 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. A   OPB  
12.50–13.40  12.00–12.40 

1. B  12.15-12.55  OPB  
12.50–13.40   

2. A    13.40–14.20   

2. B    13.00-13.40 
 
 

3. A OPB  
12.55–13.40    

 
13.40–14.20 

3. B OPB  
12.55–13.40  13.40–14.20  

 

 
Učenci, ne pozabite na               . 
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URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE  

            od 20. 9. 2021 

 
4., 5. razred 

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

7.55–8.20     5. C  

11.00–11.15  5. A 5. B 4. A 5. C 4. B 

12.00–12.25   4. B    

12.25–12.50   4. A    

13.00-13.25     5. B 

13.25–13.50       

14.00–14.25   5. A    

 

Učenci, ne pozabite na    . 
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URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE  

            od 20. 9. 2021 

 

6., 7., 8., 9. razred 

 
PONEDELJE

K 
TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 
PREDMETN

A 
STOPNJA 

  

8.00–8.15  8.00–8.15 8.00–8.15 12.00-13.00 8.00–8.15 

13.40-14.30 13.00–13.45 
8.A* 

12.00-12.50 14.20-14.30 12.40-13.00 

   14.20–14.30   13.25–13.40  

    14.20-14.30 

 
* Učenci, ki čakajo na pouk v knjižnici. 
 

Učenci, ne pozabite na    . 



 

  

 

 

PREDMETNIK RAZREDNE STOPNJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

IME IN PRIIMEK 
 

Razred 
 

 
SLJ 

 
LUM 

 
GUM 

 
NIT 
SPO 

 

 
DRU 

 
MAT 

 
ŠPO 

 
 

TJA 

 
DOD/DOP 

 
NIP 

DRUGO 

 
ŠTEVILO UR 

 
 

RAZREDNIŠTVO 
 

UČILNICA 
 

JASMINKA STRAH 
 

1. a  6 2 2 3  4 3  1 2 N1A 
Borak 

22 1 23 

ANDREJA BRUS 1. a 15 ur MIZŠ + 3,75 JV + 3 OPB  21,75 *   

MAJA TREBEŽNIK 1. b 
  

 

6 2 2 3  4 3  1 2 N1A 
Borak 

1 TUI + 1 OPB 

24 1 19 

VANJA POTOČAR 1. b 
 

15 ur MIZŠ + 3,75 JV + 1,54 PU (0,07 kolesarski) + 4 OPB 
 

 24,29  19 

MIRJAM KLOPČIČ 2. a 7 2 2 3  4 3 2 
Stibilj 

Honomihl 

1  22,5 0,5 26 

VANJA ŠUŠTERŠIČ 
 

2. b 7 2 2 3  4 3 2 
Stibilj 

Honomihl 

1 1 ISP 23,5 0,5 20 

SANDRA ŠTEMBERGER 
 
 

3. a 7 2 2 3  5 3 2 
Stibilj 

Honomihl 

1 0,5 ISP 24 0,5 22 

BARBARA BLAJ 
 

3. b 7 2 2 3  5 3 
 

2 
Stibilj 

Honomihl 

1  23,5 0,5 28 

LAURA BORAK 
 
 

4. a 5 2 1,5   
Guček Skrbinek  

 

3 2 5 3  
Bleiweis 

 

2 
Stibilj 

Honomihl 

1 N1A: 
2 PU v 1. a 
2 PU v 1. B 

0,5 TUI+ 1 OPB 

24 0,5 21 

TANJA HRVATIN 
 
 

4. b  5 2 1,5   
Guček Skrbinek 

 

3 2 5 3 
Bleiweis 

 

2  
Stibilj 

Honomihl 

1 
 

 
1 OPB   

 

19,5* 0,5 
 

6 

JOŽE LANGO 5. a  5 2 1,5    
 

3 3 4 3  
 

3 
Stibilj 

Honomihl 

1 
 

 
1 GOS 

 

24 0,5 29 

NEDA GAČNIK ČEBULJ 
 

5. b 5 2 1,5 
Guček Skrbinek  

 

3 3 4 3 
 
 

3  
Stibilj 

Honomihl 

1 
 

 
1 GOS 

 

22,5 0,5 9 

ZALA LESNIK 
 

5. c 5 2 1,5 
Guček Skrbinek  

 

3 3 4 3 
 

3  
Stibilj 

Honomihl 

1 
 

1 GOS 
      1 OPB 

23,5 0,5 5 

DIANA STIBILJ HONOMIHL    TJA      2 PU v 2. a       2 PU v 2. b        
TJA      2 PU v 3. a       2 PU v 3. b       
TJA      2 PU v 4. a       2 PU v 4. b       
TJA      3 PU v 5. a       3 PU v 5. b      3 PU v 5. c      
TJA      4 PU v 6. a        

 
 

 
1 NUM 5. r 
1 NUM 6. r 

 

 
27 

  
 

Sorazrednik v 
5. razredu 
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PODALJŠANO BIVANJE MIZŠ 165 PU + 9 PU MOL 

 
Ime in priimek Razred Ure OPB 

ANDOLJŠEK  24 

LEBAR/ŽUPAN  24 

LAP  22 

LANGO A.  15 

PETERŠIČ  17 

BLEIWEIS  15 

JEREBIČ  12 

VALENTAN  12 

CESTNIK  10 

POTOČAR  4 

BRUS  3 

ŽUNKOVIČ  3 

URBANČIČ   5 

PERNE  2 

HRVATIN  1 

LESNIK  1 

BORAK  1 

ŠTURM  1 

TREBEŽNIK  1 

KRAMAR  1 

KLOPČIČ  1* 3. steber 

 skupaj  174 + 1 PU 
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PREDMETNIK PREDMETNE STOPNJE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

 
PREDMET 

 
IME IN PRIIMEK 

 
6. a 
8   12 

 
6. b 
9     11 

 
6. c 
10    9 

 
7. a 
11   11 

 
7. b 
10   12 

 
7. c 
9   13 

 
8. a 
15   12 

 
8. b 
12   11 

 
9. a 
13   13 

 
9. b 
12   14 

 
DOP 

 
DOD 

 
OIP 

 
ISP, DNU 
DRUGO 

 
NIP, OPB, 

LAB 
 

 
RAZREDNIK 

 
SORAZREDNIK 

 
ŠTEVILO UR 

 
UČILNICA 

SLJ PETRA PODLESNIK 5    4   3,5 4,5  0,5/8. r 
0,5/9. r  FIL 1 DNU 0,5/8. r 

DNU 0,5/9. r 
1,25 TUI 

 8. b 
0,5 

Farič 25,25 40 
 3,5   

SLJ ALENKA FTIČAR   5   4 3,5  4,5    RET 1  DNU 0,5/6. r 
DNU 0,5/7. r 

1,5 TUI 

 7. c 
0,5 

 
Pohleven 

24,5 51 
3,5    

SLJ POLONA ŽUNKOVIČ  5  4      4,5 0,5/6. r 
0,5/7. r 

 

   
19 PU = 90,5 % 

3 PU = 12 % 

3 OPB   
7. a 

   22  
    4,5 

MAT KARMEN ŠTURM   4  4  4    4    1 OPB  
* 62. člen KP-2PU 8. a 

0,5 
 

Kramar 
23,5* 39 

4    

MAT 
 

TATJANA KRAMAR      4    4     4 4       0,5/6. r 
0,5/7. r 

 
  DNU 0,5/6. r 

DNU 0,5/7. r 
1 OPB 

 
* 62. člen KP-2PU   

8. a 
25*  

  4  
MAT 

 
KATARINA URBANČIČ 4   4     4    

0,5/8. r 
0,5/9. r 

  DNU 0,5/8. r 
DNU 0,5/9. r 

 
18 PU = 81 % 
0,5 = 2,25 

5 OPB = 20% 
 

6. a 
0,5 

 
Jerebič 

23,5 42 
   4 

FIZ MILENA VALENTAN       2 2 2 2 0,5/8. r 
0,5/9. r 

0,5/8. r 
0,5/9. r   

10 PU = 45,5 % 
12 PU = 48 % 

12 OPB 
LAB KEM 2 

* 62. člen KP-2PU 
  

9. a 
 

26*  

TIT EDVARD ILAR 2 
 

2    2    
 

1   1 1   1 1   1 1   1 
 

 

1   1     OGUS 1 

 
 1 NTE 4. r 

1 NTE 5. R 
* 62. člen KP-2PU 

  
7. b 

21*  

LUM 
LS1,2,3 

ANDREJ POHLEVEN 1 1 1 1 
30% 

1 
30%  

1 
30% 

1 
30% 

1 
30% 

1 
30% 

1 
30% 

  LS1 2 
LS2 2 
LS3 2 

  
 

  
6. c 

18,1 
 

 

TJA, 
DSP 

DARINKA ŠAUBAH 
KOVIČ  
 

   4 4 4  3  3 0,5/7. r   1 DSP 
2 RIC 

 
* 62. člen KP-2PU  7. a 

0,5 
 

Žunkovič 
26,5* 41 

 3   

TJA KARMEN 
GLUHODEDOV 

        3     3 ID 
1 ISP 

   100 % 
 

 
  3  

TJA, ZGO SREĆKO KECMAN  4 4  
 

 
 

 
 

3   2 2 2 2  
 
 

     6..c 25  
3   3 

TJA DIANA STIBILJ 
HONOMIHL 

4             TJA 23 PU na RS   27  

ZGO, 
OPB 

ANKA LANGO 1 1 1 2 2 2        9,5 PU = 43 % 
15 PU = 60 % 

15 OPB 7. b 
0,5  

 
Ilar 

24,5 49 

GEO 
DKE 

NINA FARIČ 1 1 1 2 
1 

2 
1 

2 
1 

1,5 
1 

1,5 
1 

2 2    DNU 0,25/6. r 
DNU 0,25/7. r 
DNU 0,25/8. r 
DNU 0,25/9. r 

   

8. b 22  
 

GUM POLONA GUČEK 
SKRBINEK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4. a 1,5     
4. b 1,5      

5. a 1,5     
5. c 1,5 

 2 OPZ 
4 MPZ 
1 ISP 

* 62. člen KP-2PU   

9. a 
 

25*  
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* 62. člen KP št. ur – 2 PU                       * 2 PK TJA – 2 PU                                            
                                                                 

1 PU na oddelek za DOD/DOP = 21 PU           21 PU = 11 PU na RS + 8,5 PU na PS     PS = DOP 6,5  PU + DOD 2 PU                  RS = DOP 5,5 PU + 5,5 DOD PU        
                     

0,5 PU na oddelek pripada = 10,5 PU            DNU 5 PU      ISP 5,5 PU    
 
LAB NAR 6. r 1,5 DU + NAR 7. r   2,25 DU + LAB BIO 8. r 0,75 DU + BIO 9.r 1 DU = 5,5 DU /Cestnik 

 
PREDMET 

 
IME IN PRIIMEK 

 
6. a 
8   12 

 
6. b 
9     11 

 
6. c 
10    9 

 
7. a 
11   11 

 
7. b 
10   12 

 
7. c 
9   13 

 
8. a 
15   12 

 
8. b 
12   11 

 
9. a 
13   13 

 
9. b 
12   14 

 
DOP 

 
DOD 

 
OIP 

 
ISP, DNU 
DRUGO 

 
NIP, OPB, 

LAB 
 

 
RAZREDNIK  

SORAZREDNIK 
 
ŠTEVILO UR  

UČILNICA 

NAR 
KEM 

IVICA DE GLERIA    3 3 3  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0,5/8. r 
0,5/9. r 

 
0,5/8. r 
0,5/9. r 

 

POK 1 
  

LAB FIZ 2 
* 62. člen KP-2PU 

9. a 
1 

 
Valentan 

25* 46 

NAR,BIO 
GOS 

ALENKA STANONIK   2 
1,5    
 
 

   2 
1,5    

2 
 1,5   

   1,5 
 

1,5 
 

2 2    
SPH 2 
NPH 1 

 
Org. 

prehrane 
0,12 

 
20,5 PU =93,2 % 

 4 DU =10 % 

  
6. b 

 

24,5 
 

ŠPO, 
DSP 

ALENKA GRUM  
 

3d 
 

3d 
b+c 

 2d 
 

2d 2d  2d 2d    IŠP 1 
ŠZZ 1 
IŠP 1 

3 DSP NŠP 1 4. r 
* 62. člen KP-2PU 6. b 

0,5 
Stanonik 25,5* 45 

ŠPO BORUT ŠERBELA 3f 
 

3f  
b+c 

 2f 
 

2f 
b+c 

 2f 2f 2f 2f   ŠSP 1 
ŠZZ 1 
IŠP 1 

 NŠP 1 5. r 6. c 
0,5 

 
Kecman 

22,5 38 

ŠPO META BLEIWEIS       2d   2d    
3 PU 4. a 
3 PU 4. b 

 

 
11 PU = 50 % 
15 PU = 60 % 

   
15 OPB 9. b 

1 
 

Guček 
Skrbinek 

26 2 

NI 1, 2, 3 ANDREJA JEREBIČ 
 

   2  2 2     10 PU = 45,5 % 
 14 PU = 56 % N2N 2/4. r 

N2N 2/5.,6. r 
  

6. a 
24  

FI 1, 2, 3 JELKA PERNE 
 

    2  2   27,3%    5 PU = 22,7 % 
1 PU = 4  % MOL 

1 OPB   6  

PED VARJA TAVČAR-ŽUŽEK 
 

                             22   22  

MOBILNA 
SPECIALNA 

SLUŽBA 

ANA BERLOŽNIK  
 
JASMINA HATIĆ 

            17 PU 
2 PU 

  19  
MOBILNA 

SPECIALNA 
SLUŽBA 

OLGA OBLAK 
 

            4 PU   4  

SOC. 
PED. 

NUŠA HAFNER 
 

            17 PU = 77 %    17  

SOC. 
DEL. 

MANCA REMIC 
 

             80 % MOL + 20 % MIZŠ   100 %  

PSIH MARINA VIDMAR 
 

         85 % MIZŠ  
      22 % 7 PU DSP + 1 DNU   100 %  

RAČ VESNA GARTNER      75 % RAČUNALNIKAR + 16 % RAČUNALNIKAR (MOL) 
 

                                                                         2 PU NRA 9,1 %              

  100 %  

KNJ SANDRA SVETINA 
 

          100 % KNJIŽNICA    100 %  

KNJ DARIJA BURGAR MOŽINA              20 %    20 % 
MOL 

 

 
RAVNATELJICA 

 
MATEJA URBANČIČ JELOVŠEK 

 
 

                100 %  
 


