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1. UVOD 
 
Letni delovni načrt (LDN) je spisan v skladu v Zakonom o osnovni šoli (uradno prečiščeno 
besedilo) Ur. l. RS, št. 81/2006, 102/2007, 107/2010,87/2011,40/2012 – ZUJF in (63/13), 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZOsn; Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št.  101/2007  Odl. US,  36/2008,  22/2009 Odl. US: U-I-205/07-
10, 55/2009 Skl.US:U-I-356/07-13,  58/2009  (64/2009  popr.,  65/2009 popr.),  16/2010Odl. US: 
U-I-256/08-27, 47/2010  Odl. US: U-I-312/08-31,  20/2011,  34/2011 Odl. US: U-I-205/10-
23,  40/2012 – ZUJF,  57/2012 – ZPCP-2D in veljavnimi pravilniki za osnovno šolo. 
 
V LDN smo določili vsebine, obseg in razporeditev VID in drugega dela v skladu s predmetnikom 
in učnim načrtom in obseg, vsebine in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih bo šola 
izvajala. Opredelili smo delo šolske svetovalne službe, delo šolske knjižnice kakor tudi aktivnosti, 
s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj 
učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, 
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi institucijami, svetovalnimi centri, 
sodelovanje z drugimi zunanjimi sodelavci in druge naloge, ki so potrebne za uresničitev programa 
OŠ. 
 
Izhodišča za LDN smo na osnovi analize dela oblikovali na strokovnih aktivih in pedagoških 
konferencah v juniju in avgustu 2021. Za nami je izkušnja s šolanjem na daljavo zaradi covid-19, 
pred nami pa negotovo šolsko leto, ki bo morda ponovno kombinirano s poukom v šoli in na 
daljavo. 
 
V novem šolskem letu so pred nami nove naloge in izzivi. 
Zagotavljati splošno izobrazbo, spodbujati skladen, spoznaven, čustven, duhovni in socialni razvoj 
posameznika, spodbujati zavest o integriteti posameznika, razvijati pismenost, sposobnost za 
razumevanje, sporočanje in izražanje, razvijati ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost in timsko 
delo, razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenje o zgodovini Slovenije, 
vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, oblikovati in 
spodbujati zdrav način življenja in odgovoren odnos do narave. To so glavni cilji, ki jim bomo tudi 
v letošnjem letu dali velik poudarek. 
 
 
Predlog LDN je obravnaval učiteljski zbor na konferenci učiteljskega zbora dne 14. 9. 2021 in svet 
staršev na seji 28. 9. 2021. Obravnaval in sprejemal ga bo tudi svet šole na redni seji dne 28. 9. 
2021. 
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2. VIZIJA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE 
 
Razvijamo vzorčni primer šole, kjer sta osebni odnos in individualno delo z učenci temelja na poti 
gradnje otrokovega znanja in njegove pozitivne samopodobe. 
 
Po končanem osnovnošolskem izobraževanju naj bi bil učenec naše šole sposoben: 
 
- uporabiti in nadgraditi pridobljeno znanje; 
- kritično sprejemati informacije iz okolja; 
- razvijati svojo ustvarjalnost; 
- graditi spoštljive medsebojne odnose; 
- ekološko se obnašati v vsakdanjem življenju; 
- skrbeti za skladen telesni razvoj in dobro telesno kondicijo. 
 
3. TEMELJNA IZHODIŠČA LDN 
 
Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. 
 
3. 1. PREDNOSTNE NALOGE 
 

 Kvalitetno VIZ delo; 
 strokovni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih; 
 zgledna komunikacija na različnih področjih; 
 poglabljanje in nadgrajevanje že utečenih oblik sodelovanja s starši; 
 usposobiti strokovne delavce za reševanje zahtevnejše vzgojne in disciplinske problematike; 
 udejanjiti strokovno in profesionalno povezovanje med strokovnimi delavci šole (vertikalno 

povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega 
zbora); 

 skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojno-izobraževalno delo; 
 razvojna naravnanost šole, ki bo komunikativna in odprta okolju; 
 spodbujanje dobre telesne kondicije pri učencih in delavcih šole; 
 spodbujanje zdravega prehranjevanja; 
 skrb za razvijanje kreativnosti, inovativnosti in izvirnosti pri učencih; 
 skrb za okolje. 
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3. 2. USMERITVE 
 

Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku s ciljem pridobivanja vseživljenjskih 
znanj. 
Podpirali bomo 4 stebre izobraževanja (Dolores 1996). 
1. Učiti se, da bi vedeli (usmerjeno v razvoj vedenja, ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega, 

izvirnega mišljenja). 
2. Učiti se, da bi znali delati (pridobivanje znanj, ki so potrebna za ustvarjanje materialnih dobrin, 

izvajanje storitev, gospodarsko rast in razvoj, blagostanje, zaslužek). 
3. Učiti se, da bi znali biti in živeti v skupnosti (povezanost in soodvisnost, sodelovanje, 

preseganje individualizma, egoizma, zaprtosti). 
4. Učiti se, da bi znali biti in živeti sami s seboj (sprejemanje sebe, širjenje svojih zmožnosti, 

reševanje svojih problemov, sprejemanje odgovornosti). 
 
Permanentno pozornost bomo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh strokovnih 
delavcev, še posebej na področju novih znanj, potrebnih za sodobno šolo.  
Posebno skrb bomo posvetili vsebinam razrednih ur, ki jih bodo izvajali razredniki, šolski 
svetovalni delavci in vabljeni strokovnjaki zunanjih institucij. Pri poučevanju bodo učitelji 
uporabljali aktivne oblike dela in tako učencem poleg množice dejstev omogočili tudi uporabnost 
znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. 
Učitelj bo imel pri načrtovanju dela veliko svobode. K svobodnemu izboru vsebin in metod dela 
pa sodi tudi večja odgovornost za doseganje učnih ciljev. 
 
Izvajanje LDN bomo spremljali skozi vse šolsko leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov 
so zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa je 
mogoče LDN med letom dopolniti oziroma spremeniti. 
 
3. 3. CILJI DELA Z UČENCI 
 

 Individualizacija in personalizacija na celotnem področju vzgoje in izobraževanja; 
 vzgajati učence za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnih, za sodelovanje z drugimi; 
 usposabljati za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi; 
 usposobiti učence, da bodo znali koristno uporabiti vsa znanja in se znali uspešno prilagajati 

vse bolj zahtevnim nalogam življenja v Evropski uniji; 
 naučiti učence učiti se; skupaj bomo razvijali sodelovalno učenje, samostojno učenje, 

diferenciacijo in individualizacijo, problemski pouk ter druge najnovejše načine dela pedagoške 
stroke; 

 omogočiti učencem takšna znanja, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v državah 
Evropske unije; 

 nuditi učencem takšne oblike in metode dela, da bo pouk bolj zanimiv in bodo radi prihajali v 
šolo; 

 razvijati kreativnost, ustvarjalnost, inovativnost pri učencih; 
 omogočiti učencem, da bodo razvijali svoja interesna področja in bodo na vseh predmetnih 

področjih dosegali rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi; 
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 spodbuditi pri učencih željo po večji športni aktivnosti, zdravem prehranjevanju in ekološkem 
obnašanju. 

 
3. 4. KAKOVOST DELA BOMO ZVIŠEVALI NA NASLEDNJE NAČINE 
 

 Z novimi organizacijskimi in funkcijskimi formami; 
 s sodobnimi metodami dela in oblikami pouka ter racionalno izrabo časa za posamezne faze 

pouka; 
 učence bomo usposabljali za kakovostno ustno in pisno komunikacijo ter razvijali 

usposobljenost za samostojnejše učenje; 
 spodbujali bomo nadarjene učence, da se bodo vključevali v razne aktivnosti; 
 medpredmetno povezovanje bo ena od pomembnih nalog vse šolsko leto; 
 učence bomo navajali na samopresojo svojega znanja, dela in vedenja; 
 veliko pozornosti bomo posvetili medsebojnim odnosom: učitelj – učitelj, učitelj – učenec, 

učitelj – starši, učenec – učenec, učenec – starši; vzgajali bomo z vzgledi; 
 razvijali bomo raznovrstne pristope k učenju; posebna pozornost bo veljala problemskemu 

pouku, projektnemu delu, procesnemu vidiku dela z informacijami; skrbeli bomo za 
sproščenost, humornost in ustvarjalnost pri pouku; 

 sodelovali bomo z zunanjimi inštitucijami, Inštitutom Jožef Štefan in fakultetami v Ljubljani 
pri prenosu idej in znanja; 

 spodbujali bomo učence k uporabi IKT za potrebe izobraževanja; 
 prizadevali si bomo za oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega 

odnosa do narave; 
 pri delu z učenci Romi bomo upoštevali Strategijo VIZ Romov v Sloveniji; 
 z vključitvijo v projekt »Shema šolskega sadja« bomo spodbujali pri učencih uživanje svežega 

sadja in zelenjave; 
 z vključitvijo v projekt »Zdrav življenjski slog« bomo pri učencih spodbujali športne aktivnosti; 
 s statusom  »Kulturna šola« bomo kulturo učencem približali na vseh področjih. 
 
Šola ne more prevzeti vloge družine, lahko pa nudi veliko pomoč pri odraščanju otrok. Zato želimo 
starše še bolj pritegniti k sodelovanju. Poleg že utečenih oblik jim bomo ponudili tudi različne 
možnosti izobraževanja na področju IKT in vzgoje otrok ter neformalne oblike druženja. Ker je 
sodelovanje z organizacijami in društvi v kraju zelo pomembno, bomo nadaljevali in nadgrajevali 
delo preteklih let. Sodelovali bomo pri pripravi samostojnih prireditev in nastopov otrok, 
vključevali pa se bomo tudi v aktivnosti, ki jih bodo organizirala posamezna društva in 
organizacije. Poglobili bomo sodelovanje z Inštitutom Jožef Štefan in fakultetami v Ljubljani na 
področju prenosa idej, znanja in izkustev ter tako dali našim učencem možnost pridobivanja znanja 
na način, ki bo morda učencem ponudil več spodbud v želji po znanju. V primeru nadaljevanja 
izobraževanja na daljavo, zaradi virusa covid-19, bomo nudili, učencem in po potrebi staršem, 
dodatno pomoč in podporo. 
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3. 5. ŠOLSKI OKOLIŠ IN VARNEJŠE POTI DO ŠOLE 
 
ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

Belokranjska ulica 1 do 15, 17, 19, 21, 23, 27, 35;  Dečkova ulica 1 b; Endliherjeva 2, 4, od 6 do 
17, 19; Fabianijeva ulica neparne od 11 do 35, 35 a, neparne od 37 do 47; Flajšmanova 3, 10, 12; 
Knobleharjeva ulica neparne od 1 do 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27; Koželjeva ulica 4, 6, 8, 8 a, 14, 
16, 20, 24, 26; Kranjčeva ulica 24; Linhartova cesta 35, 43, 45, 47, 49, 49 a, 51, 60, 62, 62 a, parne 
od 64 do 104; Luize Pesjakove ulica 2, 4, 6, 8, 8 a, 8 b, od 7 do 17, 19, 22; Majaronova ulica od 1 
do 20, 22, 24, 26, 28; Matjaževa ulica 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Med hmeljniki 2; Mislejeva 
ulica 3; Na Žalah 1, 2, 3, 5; Savska cesta 1, 2, 3, 3 a, 6 a, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 12 a, od 13 do 17, 
neparne od 19 do 31; Stolpniška ulica 10; Šerkova ulica neparne od 1 do 13; Šmartinska cesta 45, 
47, 49, 53, 55; Tomačevska cesta 1, 1 a, 2 a, 3, 5, 7, 7 a, 9, 11, 11, 13, 13 a; Topniška ulica 29, 33, 
33 a, 33 b, 33 c, 35, 35 a, 35 b, 35 c, 35 d, 35 e, 35 f, 43, 45; Ulica Metoda Mikuža parne od 4 do 
12, 16, 18, 20. 
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.    
 

 
  



LDN 2021/22 
 
 

9 
 

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
4. 1. VODENJE ŠOLE 
 

SVET ŠOLE 
 

Šolo upravlja ravnatelj in svet šole. Svet šole sestavljajo: 
 trije predstavniki ustanovitelja; 
 pet predstavnikov šole; 
 trije predstavniki staršev. 
 
Mandat sveta šole traja štiri leta in je pričel teči 4. 10. 2020. 
Prva seja sveta šole v letošnjem šolskem letu bo 28. 9. 2021. Naslednja redna seja sveta šole bo 1. 
3. 2022, po potrebi ali glede na željo članov sveta šole bodo sklicane še dopisne ali izredne seje. 
 
 
SVET STARŠEV 
 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljen je tako, da ima v 
njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za 
nadstandardne storitve, daje mnenje k predlogom o razvoju šole in o letnem delovnem načrtu, 
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava 
pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Svet staršev se bo sestal 28. 9. 2021, 10. 5. 2022 in po potrebi. Po potrebi se bo sestal tudi na 
izrednih sejah. 
 
 
DELO RAVNATELJICE 
 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Vodi in usmerja delo šole v skladu z 
veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti. Skrbi za izvajanje in realizacijo letnega delovnega načrta 
šole, sodeluje z MIZŠ, ZRSŠ, MOL in izvršuje sklepe sveta zavoda ter ustanovitelja. Povezuje 
šolo z okoljem in sodeluje na kolegijih in aktivih ravnateljev. 
 
Program ravnateljevega dela zajema tri vsebinske sklope: 
 
a) Organizacijsko materialne naloge 
 Priprava in analiza poročil; 
 sistemizacija delovnih mest; 
 izračun delovne obremenitve učiteljev in drugih delavcev šole; 
 načrtovanje in spremljanje finančnega poslovanja šole; 
 ocenjevanje uspešnosti delavcev šole; 
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 spremljanje, vodenje evidence in priprava predlogov za napredovanje strokovnih delavcev v 
nazive, plačilne razrede. 

 
b) Pedagoško svetovalno delo 
 Pregled pedagoške dokumentacije; 
 hospitacije in spremljanje pouka po veljavnem predmetniku in podrobnih učnih načrtih; v 

letošnjem šolskem letu bo pri hospitacijah poudarek na aktivni vlogi  učenca pri pouku; 
 priprava in izdelava navodil za letne priprave učiteljev; 
 priprava letnega poročila VID in LDN šole; 
 načrtovanje kariere strokovnih delavcev, spremljanje strokovnih delavcev na seminarjih in 

aktivih v organizaciji različnih izvajalcev; 
 izvajanje pripravništva in dela mentorjev. 
 
c) Analitično študijsko delo 
 Priprava in vodenje učiteljskih konferenc in rednih informativnih sestankov učiteljskega zbora; 
 priprava strokovnih predavanj in pedagoških konferenc; 
 analiza programov v oddelčnih skupnostih; 
 analiza učnega uspeha ob redovalnih konferencah; 
 pregled, spremljanje in analiza realizacije predmetnika razredne in predmetne stopnje; 
 pregled in analiza pregleda pedagoške dokumentacije ob koncu šolskega leta; 
 sprotno spremljanje, izvajanje ter realizacija LDN šole. 
 
 
DELO POMOČNICE  RAVNATELJICE 
 
 spremlja realizacijo pouka in dejavnosti ob pouku; 
 ureja nadomeščanja manjkajočih učiteljev; 
 sodeluje pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli in izven nje; 
 spremlja in usmerja delo aktivov; 
 določa dežurstva učiteljev in spremstva učencev; 
 pomaga pri vsakodnevnih dejavnostih šole; 
 skupaj z ravnateljico šole načrtuje in spremlja izvajanje izobraževanja strokovnih delavcev šole; 
 pregleda in analizira pedagoško dokumentacijo ob koncu šolskega leta; 
 vodi organizacijo in izvedbo NPZ na šoli; 
 razporeja učence v skupine PB,  JV  in skupine izbirnih predmetov; 
 skrbi za organizacijo in  koordinacijo interesnih dejavnosti; 
 nadomešča ravnateljico v njeni odsotnosti; 
 sodeluje pri individualnemu delu s starši in s posameznimi zunanjimi inštitucijami; 
 je administrator za program novi Lopolis; 
 polovično delovno obveznost dopolnjuje s pedagoškim delom. 
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4. 2. STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Učiteljski zbor šole 
Učiteljski zbor  deluje v skladu s pristojnostmi ZOFVI in Zakona o osnovni šoli: 
 skrbi za poenoteno in učinkovito organizacijo celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa v 

skladu s smotri izobraževanja in nalogami šole; 
 obravnava in usklajuje predloge za letni delovni načrt strokovnih delavcev; 
 spremlja njihovo uresničevanje; 
 obravnava rezultate vzgojno-izobraževalnega dela ter predlaga potrebne dejavnosti za 

izboljšanje kvalitete pouka in posodobitev učnih programov, na pedagoški konferenci 
obravnava študijske teme (izhajajoč iz temeljnih izhodišč dela šole); 

 podaja predloge in obravnava pobude, ki jih za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela šole 
predlagajo učiteljski zbor, starši in drugi organi ter predlaga svetu šole in ravnatelju, da sprejme 
ustrezne ukrepe; 

 razvija in podpira sodelovalno in razvojno kulturo šole; 
 sodeluje z učenci in starši pri obravnavanju aktualnih vprašanj iz življenja in dela šole; 
 odloča o vzgojnih ukrepih po pravilniku o šolskem redu; 
 obravnava druge strokovne naloge, določene s predpisi in potrebami šole. 
 
Oddelčni učiteljski zbor 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji v posameznem oddelku.  
Oddelčni učiteljski zbor obravnava: 
 vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku; 
 ob vsakem ocenjevalnem obdobju opravi analizo in sprejme potrebne sklepe, ki jih razrednik 

beleži v zapisnik; 
 sodeluje pri oblikovanju individualnega programa in poročila za učence s PP; 
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
Razrednik 
 Spremlja in usmerja skupinsko dinamiko oddelka; 
 sodeluje pri skupnem oblikovanju pravil oddelka in šole; 
 analizira vzgojne in učne rezultate oddelka; 
 sodeluje v strokovni skupini za učenca s PP in zanj opravi naloge v dogovoru s ŠSS; 
 svetuje staršem pri vzgojnih in učnih problemih posameznih učencev; 
 načrtuje konference oddelčnega učiteljskega zbora – po potrebi; 
 odloča o vzgojnih ukrepih; 
 načrtuje in izvaja razredne in govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike sodelovanja z 

učenci in s starši; 
 spremlja realizacijo učnih ur; 
 vodi predpisano šolsko dokumentacijo; 
 sodeluje pri načrtovanju pisnih nalog učencev in spremlja ocenjevanje znanja; 
 skupaj z učenci oblikuje organe oddelka; 
 koordinira sodelovanje učencev. 
Razredne ure potekajo po razporeditvi, po potrebi pogosteje. 
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Strokovni aktivi 
Delo strokovnih aktivov poteka v obliki sestankov najmanj trikrat letno: 
 načrtovanje dela (letne priprave, priprave na tekmovanja, raziskovalno delo in druge 

dejavnosti); 
 oblikovanje kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja; 
 analiza dela, izmenjava izkušenj in posredovanje informacij s seminarjev in druge vsebine. 
 
Vodja strokovnega aktiva vodi dokumentacijo o delu aktiva (program in poročilo o delu, vabila, 
zapisnike s prilogami). 
 
Obseg vzgojno-izobraževalnega dela učitelja (ZOFVI 119. člen) 
 (1) Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, 

vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), 
pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za 
uresničitev izobraževalnega programa. 

(2) Priprava na pouk obsega: 
-        sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 
-        pripravo didaktičnih pripomočkov. 

(3) Drugo delo obsega: 
-        sodelovanje s starši, 
-        sodelovanje v strokovnih organih šole, 
-        opravljanje nalog razrednika, 
-        organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 
-        zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in 

drugega dela, 
-        mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s 

šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 
-        mentorstvo pripravnikom, 
-        urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., 
-        organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, 

pri katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki, 
-        pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, 

ki jih organizira šola in 
-        opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 

(4) Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
se uporabljajo tudi za učitelje in druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 
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4. 3. VODJE AKTIVOV 
 
Aktiv učiteljev 1.–5. razred vodi Julija Kokalj; na sestanke povabi tudi učitelje športa, angleščine.  
gospodinjstva, PB in JV. 
Aktiv učiteljev PB in JV vodi Nejc Lokovšek. 
Aktiv učiteljev ŠPO vodi Jan Stanko Černe; na aktiv povabi tudi učiteljice 1.–5. razreda. 
Aktiv učiteljev računalništva vodi Domen Brglez. 
Aktiv učiteljev 6.–9. razreda vodi Dominika Švajger in ga sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v 
tretji triadi. 
Aktiv šolske svetovalne službe vodi Darko Mihael Čibej. 
 

AKTIV 1.–5. razreda 
 
Aktiv sestavljamo učitelji, ki poučujemo 1.–5. razreda ter učitelji v JV in PB. 
 
V naslednjem letu so predvideni trije sestanki aktiva. Prvi sestanek je predviden konec avgusta, 
kjer se bomo v skladu s priporočili ministrstva dogovorili za potrebne ukrepe v zvezi s covid-19, 
pregledali bomo dneve dejavnosti ter uskladili kriterije ustnega in pisnega preverjanja in 
ocenjevanja znanja. 
Drugi sestanek načrtujemo v začetku drugega ocenjevalnega obdobja. Pregledali bomo predvidene 
dneve dejavnosti do konca šol. leta in načrtovali delo za prihodnje šolsko leto (evalvacija dela, 
pregled učbenikov in potrebščin …). Dogovorili se bomo tudi za tabore v naslednjem šolskem 
letu. 
Tretji sestanek bo namenjen pregledu realizacije in analizi izvedbe vseh dejavnosti v šolskem letu 
2021/22 in hkrati pripravam na novo šolsko leto. 
 
Vodja aktiva: Julija Kokalj 
 
 
AKTIV OPB IN JV 
 
V aktivu OPB in JV bomo v šolskem letu 2021/22 sodelovali učitelji in učiteljice:  
Jutranje varstvo: Erika Dragar, Zlatka Perne, Klemen Burja. 
Podaljšano bivanje: Nejc Lokovšek, Ingrid Gliha Erjavec, Nika Bedek, Tamara Neuman, Urša 
Brinovec, mag. Uroš Herman, Špela Filipič, Biljana Petač, Eva Čampelj, Miran Španinger, 
Klemen Burja in Manca Zupančič. 
 
Načrt dela aktiva OPB IN JV 
 

ČAS VSEBINA NOSILCI 

avgust 2021 Oblikovanje skupin, urnik, priprave na novo šolsko leto  

januar 2022 Posebnosti dela v OPB  

junij 2022 Analiza dela  
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Datumi aktivov so okvirni, po potrebi se bomo dogovarjali o novih datumih. 
Zaradi narave dela se bomo vsakodnevno dogovarjali o poteku dela v OPB in JV, o spremembah, 
novostih itd. 
 
Vodja aktiva: Nejc Lokovšek 
 

 
AKTIV UČITELJEV 6.–9. razreda 
 
Načrt dela 
V aktivu sodelujejo vsi predmetni učitelji. 
Prvi sestanek aktiva načrtujemo na prvem srečanju učiteljev konec avgusta v šoli. Pregledali in 
uskladili bomo kriterije ocenjevanja. Namenjen bo tudi potrditvi in uskladitvi že dogovorjenih dni 
dejavnosti, taborov in ekskurzij. Učitelji morajo do konca avgusta dogovoriti termine obiskov 
posameznih ustanov in stroške, ki so povezani s posameznimi dejavnostmi, tako da jih bomo lahko 
vnesli v letni delovni načrt. Drugi sestanek načrtujemo ob začetku drugega ocenjevalnega obdobja, 
da preverimo izvedbo dejavnosti in vnesemo  morebitne spremembe. Dogovorili se bomo tudi za 
tabore v naslednjem šolskem letu. 
Tretji sestanek bo namenjen pregledu realizacije: analizi izvedbe vseh dejavnosti v šolskem letu 
2021/22 in hkrati bo priprava na novo šolsko leto. 
 
Vodja aktiva:  Dominika Švajger 
 
 
AKTIV UČITELJEV RAČUNALNIŠTVA 
 
Načrt dela 
V aktivu sodelujmo vsi učitelji računalništva. 
Prvi sestanek aktiva načrtujemo na prvem srečanju konec avgusta v šoli. Pregledali in uskladili 
bomo kriterije ocenjevanja in naredili načrt dela za novo šolsko leto. Pred začetkom novega 
šolskega leta bomo izvedli delavnice za učitelje, kjer bomo ponovili in nadgradili znanje glede 
uporabe e-učilnic in orodij zbirke Office365 (Teams …). 
V novem šolskem letu bomo po potrebi pripravili tudi navodila in izobraževanja drugih aplikacij 
zbirke Office 365. Skrbeli bomo za IKT opremo na šoli in se sproti usklajevali na timskih sestankih 
aktiva.   
Zadnji sestanek bo namenjen pregledu realizacije: analizi izvedbe vseh predvidenih aktivnosti v 
šolskem letu 2021/22 in hkrati bo priprava na novo šolsko leto. 
 
Vodja aktiva:  Domen Brglez 
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AKTIV ŠPO  
 
V aktivu bomo sodelovali: Tadeja Jeglič, Tjaša Draškovič, Jan Stanko Černe (vodja aktiva) in 
učiteljice 1.–5. razreda. 
Znotraj aktiva bomo pregledali kriterije ocenjevanja 1.–9. razreda. Z učiteljicami 1.–3. razreda 
bomo uskladili termine za plavanje. 
Zimska šola v naravi z učenjem smučanja in drugimi vsebinami na snegu za 5. in 6. razred bo 
organizirana od 14. 2. do 18. 2. 2022 na Kopah. Vodja in organizator šole v naravi bo Jan Stanko 
Černe. 
Testiranje ŠVK bomo izvedli v aprilu 2022 za vse učence naše šole. V začetku šolskega leta bo 
potrebno pridobiti soglasja staršev otrok 1. razredov, ki veljajo do preklica.  
V dogovoru z vodstvom šole in glede na epidemiološko situacijo se bomo udeleževali tekmovanj, 
ki jih organizira MOL. 
Izobraževali se bomo po programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira 
Fakulteta za šport, glede na finančno stanje šole. 
V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu športne vzgoje organizirali plavanje v našem šolskem 
bazenu za učence 1.–5. razreda v obliki 10-urnih tečajev. Program bodo izvajali učitelji športne 
vzgoje Tadeja Jeglič in Jan Stanko Černe ter učiteljice razrednega pouka. 
Po programu LPŠ planiramo izvedbo dodatnih ur športa za učence 1.–3. razreda. Učencem bomo 
ponudili ure plavanja, vadbe s poudarkom na naravnih oblikah gibanja, mini odbojke in 
badmintona.  
Tudi v tem šolskem letu pričakujemo študente iz Fakultete za šport, ki bodo opravljali tedensko 
ali mesečno prakso na naši šoli. Mentorstva prevzame učiteljica športa Tadeja Jeglič. 
Učencem, ki so zaradi obšolskih športnih ali kulturnih dejavnosti dodatno obremenjeni, bomo 
omogočili prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti po Pravilniku o statusu športnika. 
V aktivu bomo uskladili kriterije ocenjevanja tudi z učitelji prve triade. 
Na projektu letnega programa šport (LPŠ) bo v letošnjem šolskem letu športne 
interesne dejavnosti izvajala učiteljica Tjaša Draškovič. Interesne dejavnosti, ki so ponujene, so 
namenjene učencem 1.–9. razreda. Učenci bodo lahko izbirali med različnimi športi, pripravami 
na tekmovanja ter plavanjem. 
Zunanji izvajalci bodo vodili krožka nogomet in košarka. 
 
Vodja aktiva: Jan Stanko Černe 
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AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 
Načrt dela 
V aktivu sodelujejo strokovni delavci šole, in sicer: dva psihologa, pedagoginja, socialni pedagog 
in mobilni specialni pedagoginji. Občasno se po potrebi vključuje vodstvo šole in posamično vsi 
strokovni delavci šole.  
Na sestankih aktiva bomo usklajevali vse tekoče naloge s področja svetovalnega dela, vpisa in 
izpisa učencev, poklicnega usmerjanja, izobraževanja in osveščanja na področju dodatne 
strokovne pomoči za učence z odločbami in preventivno delo z razredi in posamezniki.  
Načrtujemo vsaj tri sestanke: ob začetku šolskega leta, po zaključku prve ocenjevalne konference 
in ob zaključku šolskega leta. 
 
Vodja aktiva ŠSS:  Darko Mihael Čibej 
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4. 4. ŠOLSKI KOLEDAR 
 
Šolski koledar je izdelan v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju in navodilih ministra o 
šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19 in 36/19) za šolsko leto 
2021/2022. 
 

20
21

 

sreda 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - ponedeljek 25. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE 

nedelja 31. 10. DAN REFORMACIJE 
ponedeljek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

petek 24. 12. 
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

sobota 25. 12. BOŽIČ 

nedelja 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
ponedeljek - nedelja 27. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

20
22

 

sobota - nedelja 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 
ponedeljek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 4. 2. 
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

ponedeljek 7. 2. POUKA PROST DAN 

torek 8. 2. 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

petek - sobota 11. 2. – 12. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek - petek 21. 2. – 25. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, 
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA 
IN KOSTEL 

ponedeljek 18. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

sreda - ponedeljek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

nedelja - ponedeljek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

sreda 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL 

petek 24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 
UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

sobota 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - sreda 27. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

   

 
 
Akcija izpraznitve šole bo potekala v mesecu septembru 2021. 
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Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

 
 
 
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

 
 
 
  

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

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

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

3. 5. - 15. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda 

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

18. 8. - 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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4. 5.  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

Leto Datum – dan Dejavnost 

20
21

 

1. 9. – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na 
posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 
preverjanjem znanja. Tretji predmet na naši šoli bo tuj jezik (angleščina). 

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

20
22

 

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 
6. 5. – petek  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 
10. 5. – torek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 
31. 5. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

1. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

2. 6. – četrtek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

7. 6. – torek  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

8. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

9. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. 
razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu 

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

16. 6. – 
četrtek  

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu 

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

 
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.  
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v 
osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja 
prostovoljno. 
V letošnjem šolskem letu bo tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev, 
angleščina. 
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5. OBVEZNI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA UVAJANJE PRVEGA TUJEGA 
JEZIKA V ČASU POSKUSA 
 

5. 1. PREDMETNIK 

OBVEZNI 
PROG. 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 

RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj ur 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0 

Angleščina  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 2 212,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239,0 

Dom. in drž.  
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 

Nar.  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 predmet        2/3 2/3 2/3 204,0/306,0

Oddelčna 
skupnost 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14  

Število ur 
tedensko 

20 23 24 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  
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5. 2. IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED  IN NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMETI 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Oznaka Učitelj 

Urejanje besedil (7. raz.) UBE Primož Bevc 

Multimedija (8. raz.) MME Primož Bevc 

Računalniška omrežja  (9. raz.) ROM Primož Bevc 

Sonce Luna Zemlja (7.–9. raz.) SLZ Milojka Vidmar 

Gledališki klub(7.–8. raz.) GLK Suzana Švencbir 

Likovno snovanje 1 (7. raz.) LS1 Eva Čampelj 

Likovno snovanje 2 (8. raz.) LS2 Eva Čampelj 

Likovno snovanje 3 (9. raz.) LS3 Eva Čampelj 

Šport za zdravje (7. raz., 2 skupini) ŠZZ Jan S. Černe in  Tadeja Jeglič 

Šport za sprostitev (8.raz., 2 skupini) ŠZS Jan S. Černe in  Tadeja Jeglič 

Izbrani šport (9. raz., 2 skupini) IŠP Jan S. Černe in  Tadeja Jeglič 

Nemščina 1 (7. raz.) NI1 Minka Koehler 

Nemščina 2 (8. raz.) NI2 Minka Koehler 

Nemščina 3 (9. raz.) NI3 Minka Koehler 

Poskusi v kemiji (8.–9. raz.) POK Dominika Švajger 

Sodobna priprava hrane (7.–8. raz.) SPH Sabina Jamnik 

Odkrivamo preteklost svojega kraja OPK Urša Brinovec 

Turistična vzgoja TVZ mag. Uroš Herman 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   

Prvi tuji jezik – angleščina N1A Julija Kokalj, Ana Tekavčič Primon 

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.) N2N Minka Koehler 

Šport (4.–6. raz.,  3 skup.) NŠP Ana Tekavčič in Mateja Klembas 

Računalništvo (4.–6. raz., 3 skup.) NRA Blaž Abram 

Tehnika (4.–6. raz., 2 skup.) NTE Andreja Jernejčič Ziernfeld 

 
 
Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. 
Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
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DNEVI DEJAVNOSTI ŠTEVILO DNI LETNO 

RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj ur 

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 

Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 675,0 
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5. 3. DNEVI DEJAVNOSTI – OBVEZNI PROGRAM 
 
DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, DNEVI DEJAVNOSTI (so del obveznega 
programa), EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI 2021/22 

 
 
 

Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     1. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

september 
Gledališka predstava 
(Bobri) 

J. Kokalj LPP 

februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

/ 

februar, april 
Gledališka predstava 
(Bobri ali OFGS) 

M. Hrovat LPP 

maj, junij  Ljubljana – moje mesto M. Hrovat LPP 

Naravoslovni dnevi 

oktober Gozd N. Lokovšek / 

22. april Dan Zemlje J. Kokalj / 

9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

Tehniški dnevi 

marec 
Obisk kemijskega 
inštituta 

N. Lokovšek / 

9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

Športni dnevi 

september Debenji vrh N. Lokovšek LPP/vlak 

april Atletika T. Jeglič LPP 

maj Pohod ob žici  J. S. Černe LPP 

9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

     

Šola v naravi 9.–13. maj CŠOD Škorpijon J. Kokalj 
100 € in ostanek po 
poračunu 

Plavalni tečaj 10 ur  T. Jeglič  

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja in 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 

 

Druge aktivnosti  
Zdravniški pregled , 
Zdravniški pregled zob 

razredniki, učitelji 
PB, LPP 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     2. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

oktober Peter in volk 
M. Škorjanc 
Kosmač 

/ 

december Bazar razredničarki / 

februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

/ 

maj, junij  Ljubljana – moje mesto razredničarki LPP 

Naravoslovni dnevi 

oktober 
Skrb za zdravje- osebna 
higiena 

razredničarki / 

maj Travnik razredničarki / 
junij Voda razredničarki / 

Tehniški dnevi 

december Izdelava voščilnic razredničarki / 

april Vetrnica razredničarki / 

maj, junij Čebelnjak – čebela razredničarki  

Športni dnevi 

september 
Plezanje v Šmartinskem 
parku 

D. Vrščaj / 

oktober Tivoli razredničarki LPP 
april Atletika T. Jeglič LPP 

maj Pohod ob žici  J. S. Černe LPP 

junij Špricanje z vodo razredničarki  
     

Plavalni tečaj 10 ur  T. Jeglič  

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja in 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     3. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

september 
Kinobalon – filmska 
predstava 

Z. Ferlinc / 

september Festival Bobri M. Merhar LPP 

februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

/ 

maj, junij  Ljubljana – moje mesto razredničarki / 

Naravoslovni 
dnevi 

14. oktober Zdrav življenjski slog razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

Tehniški dnevi 

23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

maj, junij Gasilska brigada razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

Športni dnevi 

23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100 € in ostanek po 
poračunu 

april Atletika T. Jeglič LPP 

maj Pohod ob žici J. S. Černe / 

oktober 
3. b: Obisk pobratene šole 
v Diči vasi; 
3. a: Rašica 

razredničarki Avtobus/LPP 

maj, junij Trim steza v Tivoliju razredničarki LPP 

     

Šola v naravi 23.–27. maj CŠOD Prvine razredničarki 
100  €  in ostanek po 
poračunu 

Plavalni tečaj junij  T. Jeglič  

Mednarodno 
sodelovanje z 
dvojezično ljudsko 
šolo iz  Diče vasi  

maj Ogled ljubljanskega gradu Z. Ferlinc 5 € 

Druge aktivnosti maj Zdravniški pregled razredničarke  

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja in 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     4. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

september, 
oktober 

Gledališka predstava 
(Bobri ali OFGS) 

Z. Perne / 

oktober Ljubljana – moje mesto E. Dragar LPP 

 februar 
Musical: Jaz ne grem v 
šolo 

S. Švencbir,  
Š. Filipič 

/ 

Naravoslovni dnevi 

10.–14. januar CŠOD Štrk – Ptujski grad E. Dragar 
100 € in ostanek po 
poračunu 

10.–14. januar 
CŠOD Štrk – Ptujsko polje 
in vremenski pojavi 

E. Dragar 
100 € in ostanek po 
poračunu 

maj, junij 
Gozd, voda, 
mlinček/Zavod za gozdove 

Z. Perne LPP 

Tehniški dnevi 

10.–14. januar 
CŠOD Štrk – Kurentova 
delavnica 

E. Dragar 
100 € in ostanek po 
poračunu 

maj Svetilnik Z. Perne / 

maj Vodno kolo Z. Perne / 

oktober 
Vozilo s pogonom na 
balon 

E. Dragar / 

Športni dnevi 

10.–14. januar 
CŠOD Štrk – Tek na 
smučeh 

E. Dragar 100 € in ostanek po 
poračunu 

10.–14. januar 
CŠOD Štrk – Pohod do 
Dornave 

E. Dragar 100 € in ostanek po 
poračunu 

april Atletika T. Jeglič  

maj Pohod ob žici  J. S. Černe LPP 

maj, junij  Rožnik Z. Perne LPP  

     

Šola v naravi 10.–14. januar Šola v naravi CŠOD Štrk E. Dragar  
100 € in ostanek po 
poračunu 

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja in 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 

/ 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     5. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

18. 9.–2. 10.  Bobri / OFGS K. Zupančič / 

februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

/ 

junij  
Ljubljana – moje mesto 
(Tivoli – spomeniki) 

K. Zupančič LPP 

Naravoslovni dnevi 

16.–22. 
september 

Prometni dan (ETM - 
Živim ples, diham ples) 

K. Zupančič,  
A. Tekavčič Primon 

/ 

14.–18. februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe ? 

junij Kolesarski izpit 
A. Tekavčič Primon,  
J. Kokalj 

/ 

Tehniški dnevi 

oktober  Tehniški izdelek K. Zupančič / 

januar Festival Hokus-Pokus K. Zupančič / 

februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe ? 

maj, junij Tehniški izdelek K. Zupančič / 

Športni dnevi 

september 
ali junuj 

Planinski ŠD  
J. S. Černe, 
razredničarki 

? 

februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe ? 

februar Zimska ŠVN KOPE T. Jeglič ? 

april Atletika T. Jeglič LPP 

maj Pohod ob žici  J. S. Černe LPP 

     

Šola v naravi 14.–18. februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe 

prevoz, bivanje, 
smučarska karta, 
stroški strokovnih 
delavcev 190 € 

Kolesarski izpit Vse leto Teoretični in praktični del  
PV: A. Tekavčič 
Primon 

servis šolskih koles 

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja in 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     6. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

12. oktober Prirodoslovni muzej U. Brinovec  

1. februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

 

22. april Ljubljana – moje mesto razredniki  

Naravoslovni dnevi 

6. december 
Izdelava novoletnih 
izdelkov 

razredniki  

11. november Delavnice No excuse D. Švajger  

14. junij Botanični vrt S. Jamnik  

Tehniški dnevi 

27. september Tržnica  S. Jamnik   

13. oktober Prometni dan A. Ziernfeld  

12. november Rdeči Križ Slovenije A. Ziernfeld  

10. februar Narodna Galerija E. Čampelj  

Športni dnevi 

september Planinski ŠD  J. S. Černe  

25. november Fitnes T. Jeglič  

 januar, februar Zimski športni dan J. S. Černe  

21. april Atletika T. Jeglič  

6. maj Pohod ob žici J. S. Černe  

     

Šporni tabor 14.–18. februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe  

Ekskurzija september Planinski ŠD  J. S. Černe  

Druge aktivnosti 
datum še ni 
določen 

zdravniški pregled razredniki  

Druge aktivnosti 
datum še ni 
določen 

preizkus plavalnega 
znanja  

T. Jeglič  

Druge aktivnosti 3 x letno 
zbiralna akcija papirja 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 

 

Druge aktivnosti 7. december bazar   
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     7. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

12. oktober Narodni muzej M. Pevec  

1. februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

 

22. april Ljubljana – moje mesto razredniki  

Naravoslovni dnevi 

6. december  
Izdelava novoletnih  
izdelkov  

razredniki  

11. november Delavnice No excuse D. Švajger  

14. junij Živalski vrt D. Švajger  

Tehniški dnevi 

27. september Jesenkova učna pot  D. Švajger   

13. oktober Prometni dan A. Ziernfeld  

12. november Rdeči križ Slovenije A. Ziernfeld  

10. februar Center ponovne uporabe D. Švajger  

Športni dnevi 

september Planinski ŠD  J. S. Černe  

25. november Fitnes T. Jeglič  

 januar, februar Zimski športni dan J. S. Černe  

21. april Atletika T. Jeglič  

6. maj Pohod ob žici J. S. Černe  

     

Šporni tabor 6.–10. 6. 2022 CŠOD Soča D. Švajger  

Ekskurzija september Planinski ŠD  J. S. Černe  

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 

 

Druge aktivnosti 7. december bazar   
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     8. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

12. oktober Moderna galerija E. Čampelj  

1. februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

 

22. april Ljubljana – moje mesto razredniki  

Naravoslovni dnevi 
6. december  

Izdelava novoletnih  
izdelkov  

razredniki  

11. november   Delavnice No excuse D. Švajger  

14. junij Odraščanje M. Pevec  

Tehniški dnevi 

27. september 
Naravoslovne delavnice 
Rampa 

M. Zupančič   

13. oktober Prometni dan A. Ziernfeld  

12. november Rdeči križ Slovenije A. Ziernfeld  

10. februar Inštitut Jožef Štefan  M. Vidmar  

Športni dnevi 

september Planinski ŠD  J. S. Černe  

25. november Fitnes T. Jeglič  

 januar, februar Zimski športni dan J. S. Černe  

21. april Atletika T. Jeglič  

6. maj Pohod ob žici J. S. Černe  

     

Narav. tabor 
30. 5.–3. 6. 
2022 

CŠOD Bohinj D. Brglez  

Ekskurzija september Planinski ŠD  J. S. Černe  

Druge aktivnosti 
datum še ni 
določen 

Zdravniški pregled razredniki  

Druge aktivnosti 7. december bazar   

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 
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Dnevi dejavnosti, šola v naravi                     9. razred 
 

 
DATUM VSEBINA VODJA 

OKVIRNI 
PREDVIDENI 
STROŠKI 

Kulturni dnevi 

12. oktober Glasbena matineja Š. Filipič  

1. februar Kulturni maraton 
S. Švencbir,  
Š. Filipič 

 

22. april Ljubljana – moje mesto razredniki  

Naravoslovni dnevi 

6. december  
Izdelava novoletnih  
izdelkov  

razredniki  

11. november Delavnice No excuse D. Švajger  

14. junij Valeta 
S. Švencbir,  
D. Brglez  

 

Tehniški dnevi 

27. september Reaktor  M. Vidmar   

13. oktober Prometni dan A. Ziernfeld  

12. november Rdeči križ Slovenije A. Ziernfeld  

10. februar 
Karierno svetovanje Cene 
Štupar 

D. Čibej  

Športni dnevi 

september Planinski ŠD  J. S. Černe  

25. november Fitnes T. Jeglič  

 januar, februar Zimski športni dan J. S. Černe  

21. april Atletika T. Jeglič  

6. maj Pohod ob žici J. S. Černe  

     

Narav. tabor 
30. 5.–3. 6. 
2022 

CŠOD Bohinj D. Brglez  

Ekskurzija september Planinski ŠD J. S. Černe  

Druge aktivnosti 3 x letno 
Zbiralna akcija papirja 
zamaškov 

Z. Perne,  
K. Zupančič 

 

Druge aktivnosti 7. december bazar   
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OPOMBA: Zaradi aktualnosti vsebin lahko pride do sprememb in odstopanj tako v terminih kot 
vsebini dejavnosti.  
Nekatere izvedbe dni dejavnosti izven šole so za starše plačljive. Starši, ki zaradi finančne stiske 
otrokom ne morejo kriti denarnega prispevka za dan dejavnosti, se lahko s prošnjo obrnejo po pomoč 
na šolski sklad.  
Učencu, ki se zaradi določenega razloga dneva dejavnosti izven šole ne more udeležiti, vodja 
dejavnosti v šoli pripravi primerljivi program.  
Znesek prevoza na ekskurzije financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vstopnine za 
oglede financirajo starši.  
 
 

ŠOLA V NARAVI – TABOR  1.–9. razred 

 

Razred Kraj Čas Vodja 

1. CŠOD Škorpijon 9.–13. 5. 2022 J. Kokalj 

3. CŠOD Prvine 23.–27. 5. 2022 M. Merhar 

4. CŠOD Štrk 10.–14. 1. 2022 E. Dragar 

5.  14.–18. februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe 

6.  14.–18. februar Zimska ŠVN KOPE J. S. Černe 

7.  tematski tabor CŠOD Soča 6.–10. 6. 2022 D. Švajger 

8., 9. tematski tabor CŠOD Bohinj 30. 5.– 3. 6. 2022 D. Brglez 

 

Šola je dolžna izpeljati eno šolo v naravi, in sicer za učence 5. razreda. MIZŠ šolo v naravi 
sofinancira v znesku 70,30 EUR na učenca. 
Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva v višini 20 % in največ 45 % od sredstev za sofinanciranje 
šole v naravi, ki se šolam zagotavljajo v skladu s kriteriji. Podlaga za dodelitev sredstev posamezni 
osnovni šoli je odstotek učencev, ki v skladu z Zakonom o šolski prehrani prejemajo sredstva za 
subvencioniranje šolske prehrane. 
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti. 
 

Tabori za učence so nadstandard. Učitelji imajo pravico, da na tabor ne vzamejo učenca, za katerega 
presodijo, da zanj na taboru ne morejo zagotavljati varnosti in posledično tudi varnosti za ostale 
učence. Če ima učenec spremljevalca po odločbi, ta učenca spremlja tudi na taboru.  
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5. 4.  LABORANT 
Ure laborantskega dela bosta izvajali Ingrid Gliha Erjavec, Sabina Jamnik. Namenjene so kot 
pomoč pri urah naravoslovja, biologije, kemije in fizike.  
 
 
5. 5.  MANJŠE UČNE SKUPINE 
 
Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z 
učenci glede na njihove zmožnosti. 
 
V 4. razredu se bo pouk organiziral pri slovenščini, angleščini in matematiki v zadnjem četrtletju 
pouka pri četrtini ur slovenščine, angleščine in matematike z drugim učiteljem v razredu. 
 
V 5., 6. in 7. razredu se bo pouk organiziral eno četrtino ur letno pri matematiki, slovenščini in 
angleščini z drugim učiteljem v razredu. 
 
V 8. in 9. razredu se bo pri urah matematike, angleščine in slovenščine organiziral pouk vse leto z 
drugim učiteljem v razredu. 
 
 
6. RAZŠIRJENI PROGRAM OSNOVNE ŠOLE 
 

RAZŠIRJENI PROGRAM ŠTEVILO UR TEDENSKO 

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

Učna pomoč – posebne potrebe 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk (na 
oddelek) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z romskimi učenci, delo z nadarjenimi učenci, 
delo z učenci tujci, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, plavanje. 

 
 
6. 1. DOPOLNILNI POUK 
 
Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dlje časa 
odsotni od pouka ali želijo dodatno razlago. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka poda 
učitelj, učenec ali starš. Učitelj predmeta ugotovi vzroke za učenčevo neuspešnost in redno 
spremlja učenčev napredek. Pouk poteka v času pred ali po pouku. Izvajajo ga učitelji predmetnega 
in razrednega pouka naše šole. 
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6. 2. DODATNI POUK 
 
Je namenjen uspešnejšim in nadarjenim učencem; izvajamo ga pri angleščini, slovenščini, 
matematiki, fiziki, kemiji, biologiji, geografiji in zgodovini. S poglobljenimi in razširjenimi 
vsebinami ter z različnimi metodami dela zagotavljamo doseganje višjih učnih ciljev. Metode, ki 
se pri tem uporabljajo in razvijajo, so metode samostojnega učenja, problemski pristop, projektne 
naloge, priprave na razna tekmovanja ipd. Izvajajo ga učitelji naše šole. 
 
 
6. 3. UČNA POMOČ 
 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ 
Individualno in skupinsko pomoč učencem se izvaja skladno s Konceptom učne težave v osnovni 
šoli. Namenjena je učencem, ki imajo učne težave, ki so lahko posledica: 
- kulturne in ekonomske prikrajšanosti učenca (učenci priseljenci in učenci tujci); 
- kombinacija dejavnikov med učencem in okoljem (npr. specifične učne težave kot posledica 

vzgoje); 
- vzrokov v posamezniku (učencu) kot npr. različne razvojne motnje, hude specifične učne 

težave. 
Individualno in skupinsko pomoč lahko izvajajo učitelji in pomočnica ravnateljice, oziroma 
strokovni delavci šole. 
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ 
Namenjena je učencem z odločbami o usmeritvi in jo izvajajo učitelji, psihologa, specialni 
pedagoginji, pedagoginja in socialni pedagog skladno z usmeritvami v odločbah o usmeritvi.  
 
DODATNE URE SLOVENŠČINE Z UČENCI TUJCI 
Dodatne ure slovenščine so namenjene učencem tujcem, ki se prvo leto šolajo na šoli. Izvajali jih 
bosta Tjaša Pirc Pezdirc in Anja Anželj. 
 

 
6. 4. DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Delo z nadarjenimi učenci poteka od 4. oz. 5. do 9. r., in sicer skladno s Konceptom za odkrivanje 
in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ. Dejavnosti za nadarjene učence  potekajo vse šolsko 
leto in jih  izvajajo učitelji mentorji pri rednem pouku,  dodatnem pouku, interesnih dejavnostih in 
na tematskem taboru.   
Koordinator dela z nadarjenimi učenci je psiholog Darko Mihael Čibej. 
 
 
6. 5. JUTRANJE VARSTVO 
 
Jutranje varstvo je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda od 6.30 do 8.00 ure. Izvajali ga bodo 
učitelji naše šole. 
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6. 6. PODALJŠANO BIVANJE 
 
Poleg ustreznega varstva šola v času podaljšanega bivanja nudi otrokom organizirano preživljanje 
prostega časa z različnimi aktivnostmi, skrbi za zdravo in kulturno prehrano ter za prijetno počutje.  
Vse to se izvaja z ustreznim programom, organizacijo dnevnega življenja, strokovnim kadrom in 
v primernih prostorih. Dejavnosti so načrtovane, ciljno usmerjene in organizirane, prilagajajo se 
zahtevam pouka in potrebam učencev. Program bodo izvajali učitelji naše šole.  
V letošnjem šolskem letu imamo s strani MIZŠ odobrenih 134 ur, ki jih financirajo za maksimalno 
5 ur podaljšanega bivanja v vsakem razredu. 
 
ORGANIZACIJA DELA V PODALJŠANEM BIVANJU 
 

Kosilo, počitek 

Sprostitvene dejavnosti 

Organiziran prosti čas  

Samostojno učenje – domače naloge 

Popoldansko varstvo 

 
 
Po potrebi bomo organizacijo dela v PB tudi spremenili. 
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6. 7. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH VODIJO PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE 
 

Interesna dejavnost Mentor Razred Predviden čas 

Klekljanje (začetek oktobra) Erika Dragar 1.–9. sreda, 15.00–16.30 
Šolski radio mag. Uroš Herman 6.–9. po dogovoru 

Razvoj kreativnega mišljenja Milojka Vidmar 6.–9. po dogovoru 
Zgodovinsko-geografski krožek mag. Uroš Herman 6.–9. po dogovoru 

Matematični krožek (priprava na 
matematično tekmovanje) 

Andreja J. Ziernfeld 6.–7. po dogovoru 

Otroški pevski zbor Špela Filipič 1. ponedeljek, 12.45–13.30 
Otroški pevski zbor Špela Filipič 2. petek, 12.45–13.30 

Otroški pevski zbor Špela Filipič 3.  sreda, 12.45–13.30 
Otroški pevski zbor Špela Filipič 4. sreda, 13.35–14.20 

Mladinski pevski zbor Špela Filipič 5.–9. 
petek, 7.30–8.15 in ponedeljek po 
dogovoru 

Lutkovni projekt Špela Filipič 4.–6. četrtek, 7.30–8.15 

Šolski ansambel Špela Filipič 5.–9. petek, 13.35–14.20 
Plesne vaje za valeto Tadeja Jeglič 9. po dogovoru 
Začetno programiranje Domen Brglez 8.–9. po dogovoru, 7.30–8.15 

Knjižničarski krožek Primož Bevc 6.–9. po dogovoru 
Planinski krožek Nejc Lokovšek 1.–9. po dogovoru (ob sobotah) 

Po korakih do mediacije Mojca Merhar 5.–6. po dogovoru 
Šolska mediacija Mojca Merhar 5.–6. po dogovoru 
Dopisovalni krožek Zdenka Ferlinc 3. b ponedeljki po dogovoru, 11.05–11.50 

Kolesarski izpit (praktični del) 
Ana T. Primon, 
Julija Kokalj 

5. 
strnjeno april–maj 2021, 
vsak dan po 14. uri  

Naravoslovni krožek Dominika Švajger 1.–9. po dogovoru 

Naravna kozmetika Dominika Švajger 7.–8. po dogovoru 
Spoznavanje japonske kulture in 
jezika 

Veronika Pezdirc 5.–9. po dogovoru 

Kuharski krožek Sabina Jamnik 1.–5. po dogovoru 
Likovni krožek Eva Čampelj 6.–9 po dogovoru 

 

 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA (LPŠ), KI GA VODI PEDAGOŠKA DELAVKA ŠOLE 
 

Interesne dejavnosti po LPŠ Mentor Razred Predviden čas 

Gimnastika 4–6 Tjaša Draškovič 4.–6. sreda, 12.45–13.30 

Gimnastika 7–9 Tjaša Draškovič 7.–9. četrtek, 12.45–13.30 

Odbojka 7 Tjaša Draškovič 7. a, 7. b petek, 15.15–16.00 

Odbojka 8 Tjaša Draškovič 8. a, 8. b torek, 14.25–15.15 

Odbojka 9 Tjaša Draškovič 9. a, 9. b torek, 15.15–16.00 

Igre z žogo 6–7 (nogomet, košarka) Tjaša Draškovič 6.–7. sreda, 14.25–15.15 

Igre z žogo 8–9 (nogomet, košarka) Tjaša Draškovič 8.–9. sreda, 15.15–16.00 
 
Dejavnosti po letnem programu športa izvajajo pedagoški delavci šole in so za učence brezplačne.  
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INTERESNE DEJAVNOSTI , KI JIH VODIJO ZUNANJI IZVAJALCI 
 

Interesna dejavnost Izvajalec Razred Predviden čas 
Predvidena cena 

(*plačljivo klubu) 

Nogomet (odobreno 
MOL) 

Otroška 
nogometna šola 
Ljubljana 

1.–5. 
ponedeljek in sreda  
14.25–15.15 (1.–2. raz.) 
15.15–16.00 (3.–5. raz.) 

Nogomet (odobreno MOL) 

Košarka (odobreno 
MOL) 

Otroška 
košarkarska šola 
Ljubljana 
 

1.–6. 
ponedeljek,16.05–17.00 
in četrtek, 15.15–16.05 

Košarka (odobreno MOL) 

 
Zunanji izvajalci s svojimi vaditelji prevzemajo za učence vso odgovornost za čas njihove vadbe 

in sodelovanja na tekmovanjih v njihovi organizaciji. Prav tako prevzemajo vso odgovornost glede 

obveščanja staršev včlanjenih otrok. Za zunanje izvajalce in organizacijo vadbe v njihovi izvedbi 

veljajo enake zdravstvene zahteve kot za dejavnosti šole.  

Klub lahko zaračuna staršem dodaten mesečni prispevek za kritje stroškov vadnine. 

Zunanji izvajalci posredujejo otrokom, za svoje potrebe, tudi svojo klubsko prijavnico. 
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7. TEKMOVANJA 
 

TEKMOVANJE MENTOR 

Matematični kenguru 1.–9. Andreja J. Ziernfeld 

Logika 6.–9. Andreja J. Ziernfeld 

Tekmovanje v znanju angleščine za 7. razred Tita Horvat 

Tekmovanje v znanju angleščine za 8. razred Tita Horvat 

Tekmovanje v znanju angleščine za 9. razred Tita Horvat 

Tekmovanje iz angleške bralne značke 4.–9.  
Ana Tekavčič Primon, Tita Horvat, Veronika 
Pezdirc 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Adrijana Leskovšek 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – Mehurčki Julija Kokalj 

Astronomija Milojka Vidmar 

Štefanovo priznanje – fizika Milojka Vidmar 

Tekmovanje iz znanja geografije mag. Uroš Herman 

Tekmovanje iz znanja zgodovine mag. Uroš Herman 

Računalniško tekmovanje Bober 2.–9. razred Primož Bevc 

Tekmovanje za proteusovo priznanje Sabina Jamnik 

Tekmovanje za Preglovo priznanje Dominika Švajger 

Tekmovanje naravoslovje (Kresnička) Dominika Švajger 

Tekmovanje za čiste zobe Julija Kokalj 

Tekmovanje za čiste zobe Marjeta Škorjanc Kosmač 

Tekmovanje za čiste zobe Zdenka Ferlinc 

Tekmovanje za čiste zobe Mojca Merhar 

Tekmovanje za čiste zobe Erika Dragar 

Tekmovanje za čiste zobe Marija Hrovat 

Tekmovanje za čiste zobe Damjana Vrščaj 

Tekmovanje za čiste zobe Zlatka Perne 

Tekmovanje za čiste zobe, bralna značka Vsi učitelji 1.–5. r. 

Zlata kuhalnica Sabina Jamnik 

Atletski pokal Tadeja Jeglič 

Kros Jan Stanko Černe 

Košarka Jan Stanko Černe 

Ljubljanski maraton Tadeja Jeglič 

Nogomet Jan Stanko Černe 

Odbojka Jan Stanko Černe 

Plavalno prvenstvo Jan Stanko Černe 

Gimnastika Jan Stanko Černe 

Kolesarjenje Jan Stanko Černe 

Tekmovanje Kaj veš o prometu Ana Tekavčič Primon 
 
 
Na šoli bomo organizirali tekmovanja za angleško, nemško in slovensko bralno značko ter različna 
športna tekmovanja in tekmovanja v znanju posameznih predmetnih področij. 
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8. PROJEKTI 
 

Komisija za kakovost: 
vodja: dr. Marija Pevec 
člani: mag. Verica Šenica Pavletič, Tjaša Pirc Pezdirc, Primož Bevc, Katja Lavrič Čurk, Nejc 
Lokovšek in Dominika Švajger 
 

Na šoli dajemo velik poudarek projektnemu učenju oz. izkustvenemu učenju, kjer imajo učenci 
možnost dodatno razvijati svoje sposobnosti, izražati svojo kreativnost, ustvarjalnost, 
inovativnost, saj tako na neformalen način pridobivajo nova znanja in izkustva. Naša želja je, da 
na šoli še naprej razvijamo Razvojno-demonstracijski center osnovnih šol Slovenije skupaj z 
iniciativo Open up Slovenia, kjer bi bil poudarek na razvoju, testiranju, demonstraciji, 
diseminaciji (prezentacija, izobraževanje, dogodki, usposabljanje).   
 
V okviru Razvojno-demonstracijskega centra osnovnih šol Slovenije na šoli vodimo več 
aktivnosti:  

- domovinska vzgoja; 
- snemanje ur, učne ure v živo; 
- infrastrukturni projekt – pametna šola; 
- razvojni projekti; 
- povezovanje šole z lokalno skupnostjo; 
- digitalno opismenjevanje. 

 
Namen centra je:  
- povezovanje primarnega izobraževanja z znanstveno-raziskovalnimi in akademskimi 

ustanovami ter realnim sektorjem; 
- izmenjava idej, znanj in realnih izkušenj med učenci, starši, študenti, učitelji, znanstveniki in 

podjetji na konkretnih projektih; 
- promocija tehničnih in naravoslovnih znanosti pri učencih in 
- postavljanje temeljev za nove perspektive izobraževalnega sistema. 
 
Na šoli hkrati vodimo naslednje že utečene projekte na različnih nivojih, ki se po vsebini med 
seboj prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Predstavljajo obogatitev našega razširjenega 
programa.  
 
 
8. 1. MEDNARODNI PROJEKTI 

8. 1. 1. KITAJŠČINA 

Nosilec: KONFUCIJEV INŠTITUT LJUBLJANA 
Koordinator: Nejc Lokovšek 
Sodelujoči: učenci od 3. do 9. razreda 
Zaključek: junij 2022 
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8. 1. 2. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Nosilec: MOL 
Koordinator: Zdenka Ferlinc 
Sodelujoči: učenci 3. b razreda 
Zaključek: junij 2022 
V šolskem letu 2021/22 bodo v dopisovalni krožek vključeni učenci 3. b razreda. Z učenci iz Diče 
vasi na avstrijskem Koroškem si bodo med šolskim letom izmenjevali pisma in darilca, ki jih bodo 
izdelali sami. Glede na dogovor bodo učenci naše šole oktobra 2021 obiskali svoje dopisovalne 
prijatelje v Avstriji, dopisovalni prijatelji iz Avstrije pa bodo prišli na obisk v Ljubljano v juniju 
2022. 
 
 

8. 1. 3. PIRLS – MEDNARODNA RAZISKAVA BRALNE PISMENOSTI 
Nosilec: Pedagoški inštitut 
Koordinator: Darko Mihael Čibej 
Sodelujoči: učenci, starši in razredniki 4. razredov 

Zaključek: junij 2022 
 
8. 1. 4. PROJEKT KROKUS 
Nosilec: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor 
Koordinator: Urša Brinovec 

Sodelujoči: učenci 6. razredov 

Zaključek: junij 2022 
 
 

 
8. 2. PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI 
 

8. 2. 1.  EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

Koordinatorja: Zlatka Perne, Katja Zupančič 
Nosilec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Sodelujoči: vsi učenci in delavci šole 
Zaključek: junij 2022 
DEJAVNOSTI EKOŠOLE: 

 ločeno zbiranje odpadkov (papir, embalaža, ostali odpadki) v šolskih prostorih, 

 urejeno šolsko okolje, 

 zbiralne akcije papirja (v septembru, februarju in maju), 

 celoletno zbiranje plastičnih zamaškov, 

 zbiranje odsluženih baterij, kartuš, tonerjev, 

 eko bralna značka, 

 sodelovanje v ekoloških projektih družbe ZEOS, 
 ureditev eko kotička (eko obvestila, revije, knjige), 

 skrb za kulturno obnašanje ob uživanju hrane (kulturno vedenje pri malici, prtički, higiena rok, 
čistoča učilnic in jedilnice po malici in kosilu, odnašanje in ločevanje odpadkov). 
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8. 2. 2.  VZGOJA V PROMETU 

Koordinator: Ana Tekavčič Primon, Julija Kokalj 
Nosilec: MOL, Javna agencija RS za varnost prometa, Policija, šola, Sinergija (razvojna 
agencija) 
Sodelujoči: vsi učenci in delavci šole 
Zaključek: junij 2022 
Prometno-vzgojne dejavnosti bodo potekale v okviru pouka, dni dejavnosti, prometne interesne 
dejavnosti, kolesarskega izpita, preko razpisov, natečajev in projektov.  
V šoli in izven nje bodo poleg manjših za učence izvedene tudi večje prometno-preventivne akcije: 

 »začetek« in »konec« šolskega leta (ažuriranje načrta šolskih poti, obveščanje 
učencev/staršev/učiteljev o varnejši poti v šolo in domov preko spletne strani in praktično delo 
z učenci); 

 Evropski teden mobilnosti in Teden prometne varnosti (ekobus, prometni dan, Diham ples, 
živim ples …), akcija MOL, policija, JAVPRS; 

 akcija »BODI PREVIDEN«, Varno na kolesu (natečaj); 

 usposabljanje za vožnjo s kolesom – kolesarski izpit. 
 

8. 2. 3. ZDRAVA ŠOLA 

Koordinator: Tadeja Jeglič 
Nosilec: Ministrstvo za zdravje 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: vsi učenci, delavci šole, starši, Zdravstveni dom Bežigrad, Četrtna skupnost Bežigrad 
Zaključek: junij 2022 
Tudi v šol. letu 2021/22 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom 
dodamo še kaj novega. Sledili bomo dvanajstim ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih 
šol. Še naprej se bomo trudili, da učencem nudimo hrano dobavljeno v večjih pakiranjih in ne 
porcijskih, čim več ekoloških sezonskih živil iz lokalnega okoliša. S tem se bomo izognili veliki 
količini odpadkov. Nadaljujemo s projektom Šolska shema, ki ga izvaja vodja šolske prehrane. 
Učiteljice 1. razredov bodo dale poseben poudarek na zdravo prehrano in učenje o zdravem načinu 
življenja. Učiteljica gospodinjstva bo vodila KUHARSKI KROŽEK. Z učenci bomo obdelovali 
EKO VRTIČEK in visoke gredice. 
Kot vsako leto bodo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt ZDRAVI ZOBKI, ki ga 
izvajamo tudi s pomočjo gospe Vide Repovž, prof. zdr. vzgoje iz ZD Bežigrad.  
ŠPORT na šoli se bo vpletal v vse nivoje poučevanja in povezoval učni proces po horizontali in 
vertikali. Nadaljujemo projekt ŠPORTNI ODDELKI (LPŠ) v 1. triadi. Na šolskem bazenu se bodo 
nadaljevali tečaji za učence od 1. do 5. razreda.  Udeležili se bomo mnogih šolskih športnih 
tekmovanj, ki jih organizira MOL (atletika, kros, košarka, nogomet, odbojka, plavanje …). Učenci 
se bodo vključevali v različne športne interesne dejavnosti: odbojka, nogomet, košarka, športno 
ritmična gimnastika. 
S pomočjo projekta UČENEC-MENTOR, ki ga bosta vodila Tamara Neuman in Primož Bevc, 
bomo razvijali medsebojno učno pomoč učencem, ki se težje učijo. 
Šolska svetovalna služba bo izvajala različne aktivnosti za ZMANŠEVANJE NASILJA med 
učenci. 
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AMBASADORJI NASMEHA bodo s terapevtskim psom pomagali učencem, ki imajo dodatno 
strokovno pomoč. Dejavnost bo organizirana tedensko po eno šolsko uro. 
Šolski računalničar bo organiziral predavanja za VARNI INTERNET. 
VZGOJO V PROMETU bo vodila učiteljica Ana Tekavčič Primon, ki že vrsto let vodi prometni 
krožek in z učenci sodeluje na mnogih prireditvah in tekmovanjih. 
Z akcijami ZBIRANJA ODPADLIH MATERIALOV (star papir, plastični zamaški, stare 
baterije…), ki se bodo odvijale trikrat na leto, bomo še naprej povečevali ekološko in humanitarno 
osveščanje učencev. Naša šola je EKO šola. 
Kot vsako leto bomo vključeni v projekt VARNO S SONCEM, pri katerem se učitelji, učenci in 
starši dodatno izobražujemo v zvezi s škodljivostjo sončnih žarkov. 
Promocije zdravja na delovnem mestu, čez celo šolsko leto na rednih jutranjih sestankih. 

 

8. 2. 4. SKUM 

Koordinator: Julija Kokalj, Katja Lavrič Čurk 
Nosilec: PEF Koper 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: šolsko leto 2021/22 
V šolskem letu 2021/22 se bodo izvedle zadnje dejavnosti v sklopu projekta SKUM. Izvedeni bodo 
projekti v sodelovanju z likovnimi umetniki ter s pripovedovalci. Z nastopom novega leta 2022 se 
bodo projektne dejavnosti zaključile in nastopilo bo obdobje evalvacije. 
 

8. 2. 5.  ŠOLSKA SHEMA 

Koordinator: Sabina Jamnik 
Nosilec: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 2. 6. RASTEM S KNJIGO 

Koordinator: Suzana Švencbir 
Nosilec: Ministrstvo za kulturo, MIZŠ, Zveza splošnih knjižnic 
Sodelujoči: učenci 7. razreda 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 2. 7.  ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE 

Koordinator: Nejc Lokovšek 
Nosilec: društvo Sobivanje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: maj 2022 



LDN 2021/22 
 
 

43 
 

8. 2. 8.  VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

Koordinator: Nejc Lokovšek 
Nosilec: društvo Sobivanje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: maj 2022 
 

8. 2. 9.  SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Koordinator: Nejc Lokovšek 
Nosilec: društvo Sobivanje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: maj 2022 
 

8. 2. 10. POŠ MULTIPLIKATOR 

Koordinator: Tjaša Draškovič 
Nosilec: MIZŠ 
Sodelujoči: vsi učenci in strokovni delavci šole 
Zaključek: september 2021 
 

8. 2. 11.  ŽIVIM ZDRAVO 

Koordinator: Nejc Lokovšek 
Nosilec: društvo Sobivanje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: maj 2022 
 

8. 2. 12. JAZ TEBI DANES – TI MENI JUTRI 

Koordinator: Nejc Lokovšek 
Nosilec: društvo Sobivanje 
Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda 
Zaključek: maj 2022 
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8. 3. PROJEKTI NA MESTNI RAVNI 

8. 3. 1. PRIPRAVA LAMPIJONOV ZA OKRASITEV PARKA ZVEZDA IN ČETRTNE 
SKUPNOSTI 

Koordinator: Eva Čampelj 
Organizator in financer: MOL 
Sodelujoči: učenci od 7. do 9. razreda 
Zaključek: december 2021 
 

8. 3. 2. EKO VRTOVI 

Koordinator: Mojca Merhar, Tamara Neuman, Sabina Jamnik 
Organizator in financer: MOL 
Sodelujoči: učenci 2. in 3.r. 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 3. 3. ZMANJŠEVANJE NASILJA 

Koordinator: Primož Bevc in Tamara Neuman 
Organizator in financer: MOL 
Sodelujoči: učenci od 5. do 9. razreda 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 3. 4. PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNIH VEŠČIN 

Koordinator: Primož Bevc 
Organizator in financer: MOL 
Sodelujoči: učenci od 2. do 6. razreda 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 3. 5. UP – UČNA POMOČ IN PSIHOSOCIALNA PODPORA DRUŽINAM 

Koordinator: Darko Mihael Čibej 
Organizator in financer: Rdeči Križ Slovenija OZ Ljubljana 

Sodelujoči: posamezni učenci in njihove družine od 1. do 9. razreda 

Zaključek: julij 2022 

 

8. 3. 6. OBRTNA POT 

Koordinator: Darko Mihael Čibej 
Organizator in financer: Obrtna zbornica Bežigrad 
Sodelujoči: učenci od 7. do 9. razreda 

Zaključek: julij 2022 
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8. 4. PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI 

8. 4. 1. ČRTA ZAUPANJA 

Vodja projekta: Damjana Vrščaj 
Sodelujoči: učenci od 1. do 3. razreda, njihovi starši in učitelji 
Čas izvedbe projekta: od sept. 2021 do dec. 2022 
Cilj projekta je povečanje samostojnosti in odgovornosti učencev prve triade. Od vsega začetka 
šolskega leta bomo učence navajali na samostojno prihajanje do razredov ter preobuvanje in 
preoblačenje. Na to jih bo opozarjala črta zaupanja, ki jo bo zjutraj vsak učenec prestopil sam. 
O projektu bomo starše obvestili že na prvem roditeljskem sestanku. Učence bodo o projektu 
seznanili razredniki in jih dodatno motivirali za uspešnost. 
 

8. 4. 2.  ŠOLSKA MEDIACIJA 

Vodji projekta: Mojca Merhar in Tamara Neuman 
Sodelujoči učitelji: razredniki 5. in 6. r. 
Sodelujoči učenci: skupina učencev vrstniških mediatorjev in učenci 5. in 6. r.  
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/22 
Zaključek: junij 2022 
 

 

8. 4. 3.  SODELOVANJE Z VVZ JELKA – Preberi mi pravljico 

Vodja projekta: Tamara Neuman 
Sodelujoči učitelji: razredniki  ter vzgojiteljice VVZ Jelka – enota Storžek 
Sodelujoči učenci: skupina učencev  7. in 8. razred 
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/22 
Zaključek: junij 2022 
 
 

8. 4. 4. MREŽA ŠOLSKI PES (Ambasadorji nasmeha) – Druženja s terapevtsko psičko 
Burjo 

Vodja projekta: Tamara Neuman 
Sodelujoči učitelji: Društvo ambasadorji nasmeha in učitelji razredniki 
Sodelujoči učenci: manjše skupine učencev s primanjkljaji na različnih učno-vzgojnih področjih 
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/22 
Zaključek: junij 2022 
 

8. 4. 5.  RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (na razredni stopnji) 

Vodja projekta: Domen Brglez, Blaž Abram  
Sodelujoči: razredniki,  
Sodelujoči učenci: učenci od 1. do 5. r. 
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/22 
Zaključek: junij 2022 
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8. 4. 6. DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI 

 
Vodja projekta: Domen Brglez 
Sodelujoči: vsi učitelji šole 
Sodelujoči učenci: od 1. do 9. r 
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/22 in 2022/23 
Zaključek: avgust 2023 
 
 

8. 4. 7. SAVSKE ZGODBE 

 

Vodja projekta: Nejc Lokovšek 
Sodelujoči: razredniki 
Sodelujoči učenci: od 1. do 9. r. 
Čas izvedbe projekta: šolsko leto 2021/2022 
Zaključek: junij 2022 
 

 
 

9. PRIREDITVE 
 
9. 1. PRVI ŠOLSKI DAN 
Koordinator: Špela Filipič 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Datum: 1. 9. 2021 
Sodelujoči: učenci 2. razreda 
 
 
9. 2. SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
Koordinator: Julija Kokalj, Špela Filipič 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Datum: 12. 10. 2021 
Sodelujoči: učenci od 5. do 7. razreda 
 
 
9. 3. BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR 
Koordinator: Erika Dragar 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Datum:  7.12. 2021 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: vsi učenci in delavci šole 
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9. 4. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Koordinator: Urša Brinovec 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Datum: 24. 12. 2021 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: vsi učenci in delavci šole 
 
 
9. 5. PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU – KULTURNI MARATON 
Koordinator: Suzana Švencbir, Špela Filipič 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Datum: februar 2022 
Lokacija: OŠ Savsko naselje 
Sodelujoči: učenci in učitelji šole, vabljeni zunanji sodelavci 
 
 
9. 6. NOČ V KNJIŽNICI 
Koordinator: Primož Bevc 
Organizator: OŠ Savsko naselje 
Datum: april 2022 
Sodelujoči: učenci od 2. do 5. razreda in učitelji 
 

9. 7. PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 
Koordinator: Katja Zupančič, Julija Kokalj 
Organizator: OŠ Savsko naselje  
Datum: 24. 6. 2022 
Sodelujoči: vsi učenci in delavci šole 
 
 
 

10. ŠOLSKO KULTURNO DRUŠTVO VRANE (ŠKD)  
 
Naloga ŠKD je skrb za kulturno podobo šole, organizacijo kulturnih prireditev, razstav, 
spominskih oddaj po radiu in izdajo šolskega časopisa. 
Koordinatorji ŠKD: Primož Bevc, mag. Uroš Herman, Tjaša Jerak,  Suzana Švencbir 
Sodelujoči: vsi delavci in učenci šole 
Zaključek: junij 2022 
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11. UČENCI 
 
V šolo je na začetku šolskega leta vpisanih 356 učencev. Razdeljeni so v 18 oddelkov. Učenci od 
1. do 5. razreda so vključeni v 8 skupin PB. 
 
Pregled števila učencev po razredih in po spolu: 
 

 
 
 
Od 1. do 5. razreda je 196 učencev, od 6. do 9. razreda pa 160 učencev. 
  

Razred Deklice Dečki Skupaj 
1. a  7 11 18 

1. b 5 13 18 

2. a 9 7 16 

2. b 10 6 16 

3. a 11 11 22 

3. b 12 8 20 

4. a 10 11 21 

4. b 9 12 21 

5. a 11 11 22 

5. b 9 13 22 

6. a 8 8 16 

6. b 8 11 19 

7. a 11 13 24 

7. b 11 13 24 

8. a 9 13 22 

8. b 11 11 22 

9. a 10 7 17 

9. b 7 9 16 

SKUPAJ 168 188 356 
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12. 1. RAZREDNE URE 
 
Pri razrednih urah bodo obravnavana različna področja življenja v oddelčni in šolski skupnosti, s 
poudarkom na kakovostnih medsebojnih odnosih. Učenci bodo spoznavali lastne značilnosti, 
drugačnost in gojili pozitivno samopodobo ter sodelovanje v skupnosti. Pri razrednih urah se bodo 
učenci pogovarjali o življenju v skupnosti, problemih mladih in učinkovitem vseživljenjskem 
učenju. 
Načrte dela v posameznih oddelčnih skupnostih pripravijo v sodelovanju z učenci razredniki. 
 
 
12. 2. ŠOLSKI ČAS 
 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 8.00 ure. 
 
Pouk 
 

URE OD  DO ODMOR 

   

1.  8.20―9.05  

  9.05―9.10 

2.  9.10―9.55  

MALICA  9.55―10.15 

3. 10.15―11.00  

  11.00―11.05 

4.  11.05―11.50  

  11.50―11.55 

5.  11.55―12.40  

  12.40―12.45 

6.  12.45―13.30  

  13.30―13.35/13.50 

7. 13.35–14.20/13.50–14.35  

8.   

 
 
 
Podaljšano bivanje in varstvo je do 16.30. 
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12. 3. POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 
 
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, sodelovanju 
v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. Ravnateljica na slovesni podelitvi ob 
zaključku šolskega leta podeli nagrade (knjižne in druge) devetošolcem, ki so prejeli pohvale za 
prizadevno delo v interesnih dejavnostih in priznanja na tekmovanjih. Najboljšim športnikom 
podelita nagrade športna pedagoga. Ostalim učencem priznanja razdeli ravnateljica skupaj z 
razredniki na zaključni prireditvi šole. 
 
 
12. 4. SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 
 
Učenci so organizirani v razredne skupnosti, ki sestavljajo šolsko skupnost. Najvišji organ 
skupnosti učencev je parlament učencev. Hkrati bo deloval tudi šolski otroški šolski parlament v 
sodelovanju z ZPM Ljubljana. Učenci od 5. do 9. razreda bodo razpravljali o temi, ki jo vsako leto 
izberejo učenci na mestnem OP. 
 
Koordinator skupnosti učencev in otroškega parlamenta je Darko Mihael Čibej.  
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13. KADROVSKI POGOJI 
 
Kadrovski pogoji za izvedbo programov so ustrezni. 
 
Ravnateljica 
 

mag. VERICA ŠENICA PAVLETIČ 

Pomočnica ravnateljice 
 

TJAŠA PIRC PEZDIRC 

Tajnica 
 

MIJA DAMJAN STEGU 

 
 
Učitelji na razredni stopnji 
 

Razred Razredničarka  
1. a Marija Hrovat 
 Nika Bedek 
1. b Julija Kokalj 
 Nika Bedek 
2. a Damjana Vrščaj 
 Anja Anželj 
2. b Marjeta Škorjanc Kosmač 
 Anja Anželj 
3. a Mojca Merhar 
3. b Zdenka Ferlinc 
4. a Erika Dragar 
4. b Zlatka Perne 
5. a Mateja Klembas/Katja Lavrič Čurk 

5. b Katja Zupančič 

 
 
 
Jutranje varstvo 
Erika Dragar, Zlatka Perne, Klemen Burja. 
 
Podaljšano bivanje 
V PB deluje 8 skupin od 1. do 5. razreda. V PB  v šolskem letu 2021/2022 sodelujejo učitelji in 
učiteljice: Nejc Lokovšek, Ingrid Gliha Erjavec, Nika Bedek, Tamara Neuman, mag. Uroš 
Herman, Urša Brinovec, Špela Filipič, Biljana Petač, Eva Čampelj, Miran Španinger, Klemen 
Burja in Manca Zupančič. 
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Razredniki na predmetni stopnji 

Učitelj Razrednik Sorazrednik 
Adrijana Leskovšek 6.a 6.b 
Urša Brinovec 6.b 6.a 
Dominika Švajger 7. a 7.b 
dr. Marija Pevec 7. b 7.a 
Andreja J. Ziernfeld 8. a 8.b 
Tadeja Jeglič 8. b 8.a 
Suzana Švencbir 9. a 9.b 
Domen Brglez 9. b 9.a 

 
 
Svetovalna služba in delo z učenci z odločbami (dodatna strokovna pomoč) 
 

1. Psiholog Darko Mihael Čibej 
2. Mobilna specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja 
Ana Mrzel (Center Janeza Levca) 

3. Mobilna specialna  in 
rehabilitacijska pedagoginja 

Alenka Cipot (Center Janeza Levca) 

4. Mobilna specialna  in 
rehabilitacijska pedagoginja 

Endrina Bedö (Center Janeza Levca) 

5. Pedagoginja, učiteljica DSP dr. Marija Pevec 
6. Psihologinja, učiteljica DSP  Tamara Neuman 
7. Socialni pedagog, učitelj DSP Klemen Burja 

 
 
Knjižničar : Primož Bevc 
 
Računalnikarji: Primož Bevc (uprava) 

Domen Brglez (učitelji, Lopolis, Office365) 
Blaž Abram (učitelji, spletna učilnica) 

 
Tehnično osebje 
 

1. Hišnik Ivan Roksandić 
2. Vzdrževalec bazena Jože Pečnik 
3. Kuharica za diete Sabina Butolen 
4. Kuharica, pomočnica kuharice in 

snažilka 
Sabina Ljubljankić 

5. Čistilka/čistilec Fata Mušinović, Mira Tekić, Anela 
Šakonić, Lejla Hadžić, Marko Hodnik 

6. Vodja čistilk Dunja Roksandić 

 
Servisne storitve bosta opravljala za računovodska dela Andreja Rolih s. p. 
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13. 1. Abecedni seznam strokovnih  delavcev šole ter delovne obveznosti glede na 
sistemizacijo delovnih mest 
 

 Priimek in ime, akademski 
naslov 

Delovna obveza – nosilno delo 

1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Abram Blaž Računalnikar, NIP, IUP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Anželj Anja  IUP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Bedek Nika RP, druga učiteljica, OPB 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Bevc Primož  knjižničar, ROM, MME, UBE  
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Brglez Domen matematika, računalnikar, DOP, DOD 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Urša Brinovec ZGO, DDKE 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Burja Klemen učitelj DSP, JV 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Čampelj Eva likovna umetnost 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Černe Jan Stanko šport, OIP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Čibej Darko Mihael  svetovalni delavec, učitelj DSP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Dragar Erika  RP, JV 
1.9. 2020 do 31. 8. 2022 Ferlinc Zdenka  RP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Filipič Špela glasbena umetnost, OPB 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Erjavec Gliha Ingrid  OPB, laborantka 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 mag. Herman Uroš  geografija, TVZ, OPB 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Horvat Tita  angleščina 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Hrovat Marija  RP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Jamnik Sabina vodja prehrane, BIO, GOS, SPH 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Jeglič Tadeja  šport , OIP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Jernejčič Ziernfeld Andreja  matematika, tehnika, NIP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Klembas Mateja / 

Lavrič Čurk Katja (porodniška) 
RP, NIP 

1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Kokalj Julija  RP, NIP angleščina 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Minka Köhler NI1, NI2, NI3, N2N 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Adrijana Leskovšek Slovenščina, DOP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Lokovšek Nejc  OPB 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Merhar Mojca  RP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Neuman Tamara  OPB, učitelj DSP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Perne Zlatka  RP, JV 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Petač Biljana  OPB 
1.9. 2020 do 31. 8. 2022 dr. Pevec Marija  zgodovina, učitelj DSP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Pezdirc Veronika angleščina 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Pirc Pezdirc Tjaša  pomočnica ravnateljice, IUP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 mag. Šenica Pavletič Verica  ravnateljica 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Škorjanc Kosmač Marjeta  RP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Španinger Miran  OPB 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Švajger Dominika  kemija, biologija, naravoslovje, OIP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Švencbir Suzana  slovenščina, OIP, DOD 
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1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Tekavčič Primon Ana  RP, NIP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Vidmar Milojka  matematika, fizika, SLZ, IUP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Vrščaj Damjana  RP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Zupančič Katja RP, slovenščina 6. b 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Zupančič Manca  matematika, OPB 

 
 
 
 
Delavci iz drugih šol, ki dopolnjujejo svojo obvezo na OŠ Savsko naselje 
 

1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Ana Mrzel iz Zavoda Janez Levec DSP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Alenka Cipot iz Zavoda Janez Levec DSP 
1.9. 2021 do 31. 8. 2022 Endrina Bedö iz Zavoda Janez Levec DSP 

 
 
 
 
Druge zadolžitve delavcev 

- dr. M. Pevec: samoevalvacija šole, Vzgojni načrt, Hišni red in Pravila šolskega reda; 
vodja skupine za kakovost; 

- M. Hrovat,  T. Neuman in M. Merhar: RK in humanitarne akcije na šoli; 
- A. Leskovšek: šolska kronika; 
- P. Bevc: spletna stran šole; 
- T. Neuman: pooblaščena oseba za varstvo podatkov; 
- D. M. Čibej:  šolski parlament in šolska skupnost učencev. 
- T. Pirc Pezdirc in D. Brglez: Lopolis 

 
 
 
Učitelji opravljajo vsa dela in naloge, zapisane v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest 
osnovne šole Savsko naselje in po navodilih ravnateljice. 
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14.  DNEVNA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA 
 
DOPOLDNE: po veljavnem urniku 
 
UČITELJICE IN UČITELJI  
PRIČETEK DELA: 1.–9. razred: 15 minut pred pričetkom učiteljeve 1. ure na urniku 

Učitelji opravijo svojo delovno obvezo v 40-urni tedenski obveznosti. Po potrebi je njihov 
delovnik neenakomerno razporejen.  

UČITELJICE IN UČITELJI PB imajo neposredno delo v oddelku PB 11.50–16.30. Po potrebi 
je njihov delovnik neenakomerno razporejen.  
 
 
JUTRANJE VARSTVO UČENCEV 
1. skupina:     6.30–8.00    (po individualnem dogovoru ob 6.00) 
2. skupina:     7.00–8.00   
 
 
OSTALI STROKOVNI DELAVCI 
 
DOPOLDNE: ravnateljica:   7.00–15.00, malica: 11.00–11.30   
  pomočnica ravnateljice: 7.00–15.00, malica: 11.00–11.30 
 
  svetovalna služba:  7.00–15.00 (pon., tor., sre., pet.) 

8.00–16.00 (čet.), malica: 10.30–11.00 
Uradne ure svetovalne službe so od 7.15 do 8.15 in od 13.30 do 14.30, ob četrtkih do 15.30.  
 

knjižničar in računalnikar: 6.30–14.30 

malica: 10.30–11.00 
        
POPOLDNE: roditeljski sestanki, govorilne ure, konference UZ, izobraževanje 
 
 
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 
  
Tajnica:    7.00–15.00, malica: 10.30–11.00   
Kuharica:    6.00–14.00 
Pomočnica kuharice in čistilka: 7.30–15.30 
Hišnik:     6.30–14.00, 22.45–23.15, po predhodnem dogovoru 
Vzdrževalec bazena 1:  7.00–15.00 
Čistilka 1:    7.00–15.00 
Čistilke:    12.30–20.30 oz. 13.00–21.00  
Uradne ure tajništva šole so vsak delovni dan od 7.00 do 8.30 in od 12.30 do 13.30. 
V času počitnic bo šola odprta med uradnimi urami, ki bodo objavljene na spletnih straneh šole. 
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15. KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA 
 
PEDAGOŠKE IN OCENJEVALNE KONFERENCE 
 
25. 8. 2021 – uvodna konferenca (vodstvo šole), izobraževanje (Izbrana poglavja iz slovenščine) 
31. 8. 2021 – konferenca učiteljskega zbora 
27. 1. 2022 – ocenjevalna konferenca 
13. 6. 2022 – učno-vzgojni dosežki 9. razreda 
22. 6. 2022 – učno-vzgojni dosežki 1.–8. razreda 
30. 6. 2022 – zaključna konferenca 
 
Po potrebi se med letom skliče izredna konferenca učiteljskega zbora. 
 
Na KUZ bomo obravnavali učno-vzgojne dosežke učencev in novosti s področja šolstva. O 
aktualnih vsebinah se bomo sproti dogovarjali. 
Na informativnih sestankih se bo učiteljski zbor srečeval redno ob sredah zjutraj oz. po dogovoru 
na daljavo (MS Teams) in se posvečal predvsem učni in vzgojni problematiki učencev. Sledili 
bomo tudi vsemu aktualnemu dogajanju na področju šolstva. 
 
Zapisniki konferenc, informativnih sestankov, aktualni pravilniki, zakoni in ostala pomembna 
obvestila se bodo vedno nahajala v e-zbornici. Vsak učitelj ima svoje geslo za dostopanje v  e-
zbornico. 
 
 
16. SAMOEVALVACIJA ŠOLE 
 
V šolskem letu 2021/22 bomo usmerili (samo)evalvacijo na področje raznovrstnega učenja 
učencev. Ugotavljali bomo, kako učenci napredujejo v kritičnem mišljenju, reševanju problemov, 
v medosebnih veščinah  sporazumevanja in sodelovanja ter razvijajo ustvarjalnost in inovativnost. 
Strokovne delavce bomo usmerjali v izbiranje strategij poučevanja, ki izboljšujejo zgoraj 
predstavljena področja učenja naših učencev. 
Evalvacijo bo pripravila dr. Marija Pevec v sodelovanju s komisijo za kakovost. 
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17. PLAN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV 
 

 Vrsta izobraževanja Datum Ure 

 
Izbrana poglavja iz slovenščine  
(S. Švencbir, A. Leskovšek) 

31. avgust 4 

 Izobraževanje po izbiri kolektiva   

 Dvig digitalnih kompetentnosti   

 Študijska srečanja v organizaciji ZRSŠ 
 

8 

Individualna  
(po katalogu in 
drugi ponudbi) 

Vodstvo šole, učitelji in ostali delavci šole si bodo 
sami izbrali strokovna izobraževanja s svojih 
področij dela. Izobraževanje se bo omogočilo 
glede na razpoložljiva sredstva. Učitelj ima 
pravico do 5 dni za izobraževanje. 2 dni si lahko v 
dogovoru z vodstvom šole izbere sam v lastni 
režiji in pokrije z lastnimi sredstev v času, ko ne 
poteka pedagoški proces.  

 

8 

 
Protipožarna vaja:  Organiziran termin za požarno varnost na šoli – maj 2022. 
 
Hospitacije 
Ravnateljica bo opravila hospitacije v skladu z zakonodajo. Poudarek bo na vpeljavi IKT v pouk. 
Načrtujemo tudi medšolske hospitacije za posamezna medpredmetna področja. 
 
 
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole v 8. in 9. členu določa izrabo letnega dopusta 
strokovnih delavcev: »Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, 
zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh 
obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v skladu z letnim delovnim načrtom šole.«  



LDN 2021/22 
 
 

58 
 

18. STIKI S STARŠI 
 
Povezava med starši in strokovnimi delavci šole je na: 
 roditeljskih sestankih; 
 na sestankih bodočih prvošolcev; 
 skupnih govorilnih urah učiteljev razredne in predmetne stopnje ter šolske svetovalne službe; 
 individualnih govorilnih urah učiteljev (v dopoldanskem času); 
 predavanjih po izbiri staršev; 
 individualnih razgovorih v okviru šolske svetovalne službe; 
 sestankih sveta staršev; 
 dnevih odprtih vrat; 
 sodelovanju staršev pri različnih dejavnostih šole in 
 organizaciji božično-novoletnega bazarja. 
 
Starši se lahko udeležijo govorilnih ur tudi v dopoldanskem času. Z urnikom bodo seznanjeni na 
spletni strani šole. 
Skupne govorilne ure so v popoldanskem času. Prisotni so vsi učitelji šole. V šolskem letu 
načrtujemo tri roditeljske sestanke. Po potrebi bodo sklicani tudi izredni roditeljski sestanki. 
 
 
18. 1. RAZPORED GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV 
 
GOVORILNE URE 
 
Vsak učitelj ima svoje dopoldanske govorilne ure, ki se izvajajo individualno po dogovoru med 
učiteljem in staršem. 
 
 
Popoldanske govorilne ure v primeru variante A:  

1.–9. razred,  od 17.00 do 18.00 
 

Glede na epidemiološke razmere bomo izvajali govorilne ure in roditeljske sestanke ali v prostorih 
šole ali na daljavo (MS Teams). 
 
Datumi popoldanskih govorilnih ur: 

5. 10. 2021 
2. 11. 2021 
7. 12. 2021 

            4. 1. 2022 
1. 3. 2022 
5. 4. 2022 
3. 5. 2022 
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RODITELJSKI SESTANKI 
 
1. roditeljski sestanek: 
 
1. r.  1. 9. 2021 ob 10.00 
2.–5. r.  1. 9. 2021 ob 16.30 oz. 17.45 
6.–9. r.  2. 9. 2021 ob 16.30 oz. 17.45 
 

2. roditeljski sestanek: 
1.–5. r.  1. 2. 2022 ob 17.00 oz. po dogovoru (na daljavo) 
6.–9. r.  1. 2. 2022 ob 18.00 oz. po dogovoru (na daljavo) 
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19. SKRB ZA ZDRAVJE UČENCEV 
 
Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne 
šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. Preventivne preglede bo 
izvedel imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole določi 
odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje. 
Zobozdravstvena oskrba za učence od 2. do 9. razreda je v ZD Bežigrad.  Za učence 1. razreda pa 
je organizirana zobozdravstvena oskrba na Srednji gradbeni šoli, Dunajska 102,  ambulanta dr. 
Tea Jeras, asistentka Lidija Koritnik, tel. 01 566 1366. Zobna ambulanta deluje ob pon., tor. od 
10.00 do 17.00  in ob sr., čet., pet. od 7.00 do 14.00.   
 
 
SISTEMATSKI PREVENTIVNI PREGLEDI 
 
Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov je aktivni 
zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in 
mladini. Ti pregledi se izvajajo: 
- pri šolskih novincih v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in 
- v 1., 4. (ali 3.), 6. in 8. razredu. 
Na te preglede učenci prinesejo potrjene zdravstvene izkaznice, morebitne izvide specialistov, 
odpustnice iz bolnice, očala. O času pregleda učence in starše obveščajo razredniki.  
Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se izvaja v zdravstveni ustanovi. 
 
 
NAMENSKI PREGLEDI PO SISTEMATSKEM PREGLEDU 
 
Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem 
sistematskem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti za 
bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje kot na dve leti. Ti pregledi se izvajajo v 2., 
3. (ali 4.), 5., 7. in 9. razredu. 
 
Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju, zato se opravi pri vseh učencih, kjer 
obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica. 
 
 
ZDRAVNIŠKA OPRAVIČILA 
 
V skladu s šolskimi pravili, ki veljajo za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, izda zdravnik 
zdravniško opravičilo le za odsotnost od pouka, ki je trajala več kot pet šolskih (delovnih) dni in 
je bil učenec zdravljen pri zdravniku (ambulantno ali bolnišnično). Izjemoma se lahko razrednik 
in otrokov izbrani zdravnik za posamezne učence dogovorita drugače. Opravičila za športno 
vzgojo, tudi za daljša obdobja, piše otrokov izbrani zdravnik. 
Učenci, delno zmožni telesne aktivnosti, naj od svojega zdravnika pridobijo priporočilo o 
prilagojeni telesni aktivnosti. 
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20. ŠOLSKA PREHRANA 
 
20. 1. ŠOLSKA PREHRANA – ZDRAVA PREHRANA 
 
V šoli bomo tudi v letošnjem letu dali velik poudarek zdravi prehrani. Komisija v sestavi vodje 
prehrane, koordinatorja zdrave šole in učiteljic bo mesečno pripravljala jedilnik, s poudarkom na 
zdravi prehrani.  
V šoli pripravljamo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zajtrk je namenjen učencem 1. 
triade, ki so vključeni v jutranje varstvo. Popoldanska malica je namenjen učencem, ki so v 
podaljšanem bivanju. Vsem učencem sta na voljo malica in kosilo. 
Učencem 1.–4. razreda je malica dostavljena pred razred. Učenci od 5.–9. razreda bodo prevzeli 
malico v jedilnici in malicali v učilnici. Učenci skupaj z učiteljem poskrbijo, da je malica ustrezno 
razdeljena in zaužita. Po končani malici učenci za seboj pospravijo in pobrišejo mize, dežurni 
učenci pa odnesejo posodo in ostanke malice v jedilnico, kjer so malico tudi prevzeli. 
Šola dobiva kosilo iz OŠ Bežigrad. V šoli je razdeljevalnica v jedilnici, v kateri kosijo učenci po 
končanem pouku. Čas razdeljevanja kosila je po pouku do 14.00 ure. 
Za leto 2021/22 veljajo priporočila NIJZ. Malice se organizirajo porcijsko, zaužijejo se v razredu. 
Učitelj poskrbi za delitev. Učenci prvih razredov ter en oddelek drugega v pritličju kosilo zaužijejo 
v razredu. Za ustrezen transport ter delitev poskrbi osebje kuhinje v sodelovanju z učitelji OPB. 
Tudi v letošnjem letu smo v Šolski shemi, ki jo financirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Izvajalec 
pa je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V okviru te sheme je namenjenih letno 
6 € na učenca. S temi sredstvi učenci tedensko dobijo sadje in zelenjavo, kar mora biti izvedeno 
izven sklopa malice in kosila. V Šolski shemi ponujamo slovensko sadje in zelenjavo vsem 
učencem naše šole. Ob tem bomo izvajali spremljevalne dejavnosti, v katere bodo vključene 
različne skupine učencev.  
Vsako leto pripravimo Tradicionalni slovenski zajtrk. Izvajali bomo spremljevalne aktivnosti za 
vse razrede ter osveščali o pomenu lokalno pridelane hrane. 
Z anketo ob koncu šolskega leta pa dobimo informacije o zadovoljstvu učencev in staršev.  
Na šolskem zelenjavnem vrtu, zeliščnem vrtu in visokih gredah z učenci opazujemo rast vrtnin, ki 
jih nato porabimo pri pouku gospodinjstva in izbirnem predmetu sodobna priprava hrane.  
 
 
20. 2. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
 

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

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci 
iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 563,60 evrov. 

o do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci 
iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 382,82 evrov. 
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 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so 
nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v 
rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.  

 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba 
oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred 
na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni 
odločbi o otroškem dodatku. 

 Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo 
v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

 Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila 
učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 

 
 
20. 3. STALNE PRIJAVE IN ODJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO 
 
Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano: 

· praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma 
· kadarkoli med šolskim letom. 

Prijavo na šolsko prehrano je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki so ga prejeli vsi učenci. 
Obrazec je na voljo tudi v tajništvu šole. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je 
bila oddana. 
  
Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne 
pravice in obveznosti. Na pogodbi se starši lahko odločijo za pošiljanje položnic po elektronski 
pošti. 
  
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo 
vse obroke ali zgolj posamezne obroke šolske prehrane. 
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri razredniku ali v 
tajništvu šole.  
  
Obrazce za prijavo ali odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole. 
Spremembe glede šolske prehrane starši javijo tudi v šolsko kuhinjo po elektronskem naslovu. 
 
 
20. 4. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM 
LETOM 
  
Odjava ali prijava velja z naslednjim dnem po prejemu prijave ali odjave. 
 
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok vodji šolske prehrane: 
- s pisnim obvestilom preko učenca;  
- na telefonsko številko  041 531 015 (7.00–9.00) in 
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- na elektronski naslov: kuhinja.ossn@gmail.com (7.00–9.00). 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je 
pravočasno odjavljen vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9.00 ure. 
 
Posamezne obroke za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in 
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi vodja dejavnosti na šoli 
ali razrednik. 
  
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka 
(do 8.00 ure) obvestili vodjo šolske prehrane. 
 
 
20. 5. VODJA ŠOLSKE PREHRANE IN KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO 
 
VODJA ŠOLSKE PREHRANE 
 
DELO VODJE ŠOLSKE PREHRANE 
 
Vodja šolske prehrane opravlja vsa dela in naloge, zapisane v Pravilniku o sistemizaciji delovnih 
mest osnovne šole Savsko naselje. 
 
Zaradi lažjega in preglednejšega evidentiranja prehrane otrok, obračunavanja obrokov in pretoka 
informacij, bo vodja šolske prehrane v letošnjem letu: 
- samostojno nastavil in vodil evidenco o prehrani vseh učencev; 
- samo v elektronski obliki pošiljal evidenco o prehrani, s končnimi zneski za posameznega 

učenca, na določen elektronski naslov v računovodski servis; 
- vse morebitne spremembe bo vodja prehrane vedno v pisni obliki – elektronski obliki sporočal 

v računovodski servis; 
- prijave in odjave prehrane sprejemajo samo v kuhinji na telefon ali po določeni elektronski 

pošti.  
Če telefonsko prijavo ali odjavo sprejme kuharica, jo zapiše v za to določen zvezek. Vodja 
prehrane s svojim podpisom potrdi prevzem obvestila. Samo vodja prehrane lahko preverja 
elektronsko pošto. V njegovi odsotnosti to delo opravlja kuharica. 
 
Vodja prehrane sledi vsem novostim na področju zakonodaje, vezane na prehrano. O vsem takoj 
obvesti ravnateljico. Pripravi osnutke vseh spremenjenih pravilnikov, skrbi za izvedbo in temeljito 
analizo vseh vprašalnikov, povezanih s prehrano, in skrbi za pravočasno oddajanje poročil 
povezanih s prehrano.  
Predstavi pomen zdrave prehrane na svetu staršev. 
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KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO  
 
Vodja: Sabin Jamnik 
Članica: Tadeja Jeglič 
Članica: Mojca Merhar 
Član: Nejc Lokovšek 
Član: Sebastjan Fartelj 
 
Komisija se na vabilo vodje komisije sklicuje dvakrat letno oz. po potrebi. Njena naloga je urejati 
vse v zvezi s šolsko prehrano. Vodja komisije po sklicu odda zapisnik v roku treh dni ravnateljici 
šole. Na koncu šolskega leta vodja odda izčrpno poročilo o delu komisije, ki je sestavni del 
poročila LDN. 
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21. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je 
učenkam in učencem ter delavcem šole.  
Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge 
in se pripravljajo za šolsko delo.  
Učenci si lahko izposodijo največ pet knjig za štirinajst dni, nato lahko čas izposoje enkrat 
podaljšajo. Izposoje knjig za domače branje in angleško/nemško bralno značko ne podaljšujemo. 
Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo uporabniki nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo 
enake vrednosti, ki je primerna za šolsko knjižnico. 
V knjižnici se bo tudi v šolskem letu 2021/22 izvajalo individualno in skupinsko biblio-pedagoško 
delo. Potekalo bo vsak dan ob izposoji, referenčnih pogovorih in pri obiskih celih razredov v 
knjižnici. 
 
V knjižnici prirejamo razstave ob različnih priložnostih, odvijajo se tudi različne druge dejavnosti.  
 
Noč v knjižnici 
Za spodbujanje bralne kulture bo tradicionalno organizirana Noč v knjižnici. 24 najbolj 
prizadevnih bralcev od 2. do 5. razreda bo imelo možnost doživeti večer in noč v šolski knjižnici.  
 
Šolska knjižnica je torej prostor učenja, raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo 
knjigo«.  
 
DELO KNJIŽNIČARJA 
Knjižničar opravlja vsa dela in naloge, zapisane v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Savsko naselje. 
 
Šolski knjižničar Primož Bevc 
 
 
22. UČBENIŠKI SKLAD 
 
Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za redni 
pouk.  
Obrazci za prijavo in z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbeniki 
bodo razdeljeni prvi teden pouka v naslednjem šolskem letu. Ob izteku šolskega leta morajo učenci 
urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške 
za nakup novega učbenika v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. 
 
Učbeniški sklad vodi Primož Bevc. 
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23. ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 
 
DELO Z UČENCI 
 Načrtovanje in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo (VPIS – ŠN)  

 Pomoč prvošolcem in novim učencem pri vključevanju v šolsko življenje; september, oktober 
– psiholog 

 Ugotavljanje primanjkljajev na različnih področjih učenja pri učencih 

 Individualni razgovori in svetovanje posameznikom, ki imajo težave na učnem oz. socialno-
osebnostnem področju ter delo z nadarjenimi učenci 

 Neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami (individualizirani programi dela, koordinacija 
dela z nadarjenimi učenci) 

 Karierna orientacija in svetovanje učencem 8. in 9. razreda (eMFBT, Informativa, Obrtna pot) 

 Izpolnjevanje vprašalnikov o poklicni poti (EVPP) v 9. r., individualni razgovori z učenci 9. r. 
ter svetovanje pri odločanju za poklicno pot  

 Koordinacija vpisa v SŠ za učence 9. r.  

 Informiranje učencev o interesnih skupinah (ponudba Karierni center), razpisu, informativnih 
dnevih in preusmerjanju, oziroma prenosu prijav na drugo šolo 

 Sodelovanje z obrtno zbornico Ljubljana, Centrom Ceneta Štuparja in URI Soča pri poklicnem 
usmerjanju 

 Koordinacija individualne, skupinske, dodatne strokovne pomoči znotraj oddelčne skupnosti  

 Individualni in skupinski svetovalni razgovori z učenci  

 Psihodiagnostika učencev 

 Izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami (odločbami)  

 Vodenje svetovalnega procesa z učenci 

 Odkrivanje, koordinacija in delo z nadarjenimi učenci 

 Razvijanje socialnih veščin s skupinami učencev v okviru RU 

 Koordinacija dela z učenci priseljenci in tujci (DSP za učence priseljence – tujce) 

 Delo z učenci na preventivnem področju 
 
DELO Z RAZREDNIKI IN OSTALIMI UČITELJI  
 Pomoč pri reševanju ekonomsko-socialnih težav v razredu (npr. subvencionirana prehrana, 

subvencije plačil raznih dejavnosti), pridobivanje različnih denarnih donacij za učence  

 Sodelovanje na rednih roditeljskih sestankih in govorilnih urah za starše 

 Sodelovanje z razredniki 9. r. glede poklicnih odločitev učencev 9. r. 

 Informiranje vseh učiteljev v zvezi z individualiziranimi programi učencev z odločbami ter 
timsko delo z njimi 

 Vodenje delovne skupine za preventivno delo z vključevanjem razrednikov od 1. do 9. razreda 

 Seznanjanje učiteljev z različnimi priporočili zunanjih strokovnih institucij za delo z učenci s 
primanjkljaji na različnih področjih učenja 

 Informiranje učiteljev o konceptu odkrivanja dela z nadarjenimi učenci 

 Svetovalna pomoč razrednikom pri delu z oddelčno skupnostjo 

 Koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev na šoli (npr. sodobni učni 
pristopi, delo z nadarjenimi učenci) 
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 Informiranje učiteljev in ostalih delavcev šole o Protokolu za vzgojno-izobraževalne zavode pri 
obravnavi nasilja v družini, v skladu z zakonom o preprečevanju nasilja v družini 

 
SODELOVANJE S STARŠI  
 Pridobitev soglasij v postopku svetovanja in strokovni pomoči otroku 

 Sodelovanje (svetovanje) s starši šolskih novincev 

 Predavanja za starše na GU in RS 

 Individualni pogovori in svetovanje staršem nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami 

 Vključevanje staršev v pripravo in izdelavo individualiziranih načrtov dela za nadarjene učence 
in učence z odločbami 

 Pomoč staršem pri oblikovanju vzgojnih smernic za posamezne učence s težavami 

 Informiranje staršev učencev 8. r. in 9. r. o načrtovanju poklicne poti – karierna orientacija in 
svetovanje 

 Informiranje staršev o Protokolu za vzgojno-izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v 
družini, v skladu z zakonom o preprečevanju nasilja v družini  

 Sodelovanje s starši pri različnih vzgojno-izobraževalnih akcijah in projektih šole 
 
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE 
 Pomoč in svetovanje pri razreševanju učno-vzgojne problematike na šoli 

 Pomoč in spremljanje ter evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela na področju učenja 

 Sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in vzgojnega načrta šole 

 Informiranje vodstva šole o Protokolu za vzgojno-izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v 
družini, v skladu z zakonom o preprečevanju nasilja v družini 

 Povezovanje z vodstvom šole pri obravnavi  konkretnih primerih pojavov nasilja v šoli 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI 
 VVZ Mladi Rod, Ljubljana 

 VVZ Jelka Ljubljana 

 ZD Bežigrad  

 Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Moste-Polje 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani  

 Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana  

 Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana 

 Zavod za šolstvo, Ljubljana 

 ROTARY Lions Club, Ljubljana 

 Zveza prijateljev mladine, Ljubljana 

 Center za psihodiagnostična sredstva, Ljubljana 

 Pediatrična klinika UKC Ljubljana 

 ČMC Ljubljana Bežigrad (Četrtni mladinski center Mladinc) 

 Center Most (CSD Moste–Polje) 

 MOL (četrtna skupnost Bežigrad–Ljubljana) 

 MKZ Rakitna 

 URI Soča 
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 Podjetniška zbornica Ljubljana 

 Center Ceneta Štuparja 

 Zavod Janeza Levca 
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 Udeležba na aktivih šolske svetovalne službe za področje Ljubljana Bežigrad 

 Redna udeležba na različnih strokovnih seminarjih in predavanjih 

 Udeležba in strokovni prispevki na različnih strokovnih posvetih  in  izobraževanjih v zunanjih 
strokovnih institucijah  

 Študij strokovne literature in zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja  

 Individualno strokovno izpopolnjevanje 
 
OSTALE NALOGE 
 Priprava na svetovalno delo z učenci, učitelji in starši 

 Vodenje in shranjevanje šolske dokumentacije (vpisni listi, matični listi, IP – PP in nadarjeni 
učenci, soglasja, osebne mape učencev) 

 Psihološko testiranje (nadarjeni učenci, individualna diagnostika pri obravnavi učencev s 
težavami) 

 Oblikovanje različnih strokovnih mnenj in poročil 

 Vodenje in koordinacija humanitarnih akcij za učence in starše 

 Koordinacija in izvedba različnih dejavnosti s strani zunanjih strok. institucij 

 Dežurstvo med odmorom za malico 

 Nadomeščanje odsotnih učiteljev v razredu ter spremstva učencev  (po potrebi) 

 Mentorstvo študentom na praksi,  pripravnikom ter prostovoljcem 

 Vodenje in sodelovanje v različnih projektih na ravni šole, MOL 

 Šolska mediacija 
 

 
24. ŠOLSKI SKLAD 
 
V šolskem letu 2007/08 je bil ustanovljen šolski sklad. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo 
trije predstavniki šole, ki jih je predlagal svet šole in štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet 
staršev. Predstavniki šole so Primož Bevc, Biljana Petač in Andreja Jernejčič Ziernfeld. Mandat 
članov traja dve leti in so lahko ponovno imenovani.   
 
 
25. PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE VID 
 
Prostori v šolski stavbi in okoli nje so primerni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.  
Nujna dela, ki bi jih morali še opraviti: 
· prenova kuhinje in jedilnice; 
· dograditev treh učilnic v prizidku za učence prve triade; 
· ureditev šolskega igrišča; 
· zamenjava pohištva v upravnih prostorih. 
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Trudili se bomo, da z dobrim gospodarjenjem tudi sami postorimo, kar je v naši moči, da bi VID 
na šoli potekalo kar se da nemoteno in prijetno. 
 
K letnim pripravam dela sodijo naslednji programi: 
· letni načrt dela učitelja (vsi učitelji); 
· program dela z oddelčno skupnostjo (razredniki); 
· program interesnih dejavnosti (nosilci); 
· program dela strokovnih aktivov (vodje aktivov); 
· program stalnega strokovnega izpopolnjevanja (ravnateljica, pomočnica ravnateljice); 
· program svetovalnega dela; 
· program dela knjižnice (knjižničar); 
· program dela vodje šolske prehrane. 
 
 
 
Programe je potrebno oddati Domnu Brglezu do 10. 9. 2021, ki jih bo predal ravnateljici. 
 
Med letom dopuščamo možnost sprememb iz LDN šole. 

 

 
 

Ravnateljica:          Predsednica sveta šole: 
mag. Verica Šenica Pavletič      Nada Verbič 
 
 


