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1 UVOD 

Letni delovni naĉrt šole, v nadaljevanju LDN, je osrednji dokument šole, s katerim se 

doloĉijo: vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraţevalnega ter drugega dela skladno s 

predmetnikom in z uĉnim naĉrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih 

dejavnosti, ki jih izvaja šola. Doloĉi se: delo šolske svetovalne sluţbe in drugih sluţb, delo 

šolske knjiţnice, aktivnosti, s katerimi se šola vkljuĉuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi 

šola zagotavlja zdrav razvoj uĉencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje 

uĉiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo uĉitelje, 

raziskovalnimi ustanovami oz. s svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in 

druge naloge, potrebne za uresniĉitev programa osnovne šole. 

Letni delovni naĉrt je oblikovan na osnovi doseţkov preteklega leta in zastavljenih ciljev za 

novo šolsko leto. Naĉrtovalci smo upoštevali tudi moţnosti šole glede na kadrovske in 

prostorske pogoje.  

Letni delovni naĉrt je torej vsestransko pretehtan dokument in vsebuje naloge, ki so tako ali 

drugaĉe pomembne za šolo v tem šolskem letu v skladu s predmetnikom in uĉnim naĉrtom.  

Letni delovni naĉrt šole sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi 

najpozneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu (31. ĉlen Zakona o osnovni 

šoli – uradno preĉišĉeno besedilo ZOsn – UPB3, Uradni list RS102/07 in 107/10 ter v skladu 

z ZOsn-H 87/2011, Zakon o uravnoteţenju javnih financ ur. l. RS 40/2012). Predlog LDN 

pripravi ravnatelj šole in je odgovoren za njegovo uresniĉitev (49. ĉl. ZOFVI, pristojnosti 

ravnatelja). 
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2 PREDSTAVITEV ŠOLE 

2.1 Podatki o šoli 

NAZIV:   Osnovna šola Viĉ, Abramova ulica 26, LJUBLJANA 

SKRAJŠANO IME: OŠ Viĉ 

SEDEŢ:   Abramova ulica 26, 1000 LJUBLJANA 

 +386 1 256 61 61 

SEDEŢ:   Trţaška cesta 74, 1000 LJUBLJANA  

 +386 1 423 35 23 

E-pošta:   os.vic@guest.arnes.si 

Internetni naslov:  http://www.osvic.si 

Matiĉna številka:        5084458000 

 

Javni vzgojno-izobraţevalni zavod Osnovna šola Viĉ v Ljubljani (v nadaljevanju OŠ Viĉ) je 

bil ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda 

Osnovne šole Viĉ. Odlok zajema pravice in obveznosti zavoda s strani Mestne obĉine 

Ljubljana. 

 

2.2 Poslanstvo 

Ob nenehnem prizadevanju za izboljšave in ob upoštevanju interesov vseh deleţnikov – zlasti 

uĉencev, kolektiva šole in staršev – zagotavljamo varno, spodbudno in ustvarjalno okolje za 

vzgojo in izobraţevanje. Ob bogati ponudbi šolskih in obšolskih dejavnosti zagotavljamo, da 

uĉenci v popolnosti razvijajo svoje intelektualne, fiziĉne in socialne potenciale ter sistem 

vrednot. S tem se razvijajo v zdrave, zadovoljne in uspešne posameznike, odgovorne 

drţavljane ter angaţirane in solidarne ĉlane svoje lokalne, drţavne in mednarodne skupnosti. 

  

2.3 Smernice, ki nas vodijo h kakovostnemu vzgojno-izobraţevalnemu delu  

 

Osnovni cilj šole je kakovostno delo z uĉenci, ki jim bo dalo dovolj znanja za uspešno nadaljevanje 

šolanja. Poleg kakovostnega znanja, ki ga uĉenci pridobivajo tudi v okviru dodatnega pouka, 

interesnih dejavnosti, projektov, šol v naravi, izbirnih vsebin in raziskovalnih nalog, uĉencem 

pomagamo tudi pri oblikovanju vrednot in razvoju zdrave in samozavestne osebnosti.  

Skupaj odkrivamo uĉenĉeva moĉna podroĉja, spodbujamo njegov raziskovalni duh in ga uĉimo 

odgovornosti za lastno delovanje in uĉenje. Pomagamo mu odkrivati ţivljenjski cilj in ga usmeriti na 

pot, kjer ga bo lahko uresniĉeval.  

mailto:os.vic@guest.arnes.si
http://www.osvic.si/
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Kakovost šole predstavlja tudi uspešno nudenje pomoĉi uĉencem, ki teţe usvajajo uĉno snov, pri 

dopolnilnem pouku in individualni oz. skupinski pomoĉi, in odkrivanje nadarjenih, da bi v uĉencih 

spodbudili razvoj nadarjenosti na intelektualnem, umetniškem ali športnem podroĉju.  

To zahtevno nalogo lahko resniĉno dobro opravimo le ob dobrem sodelovanju vseh, ki so vpeti v 

šolsko delo (uĉitelji in uĉenci ter njihovi starši). Le ĉe hodita dom in šola z roko v roki, lahko 

priĉakujemo napredek in ţelene rezultate. V spoštljivih in strpnih medsebojnih odnosih ter 

sodelovanju je kljuĉ do prijetne in ustvarjalne klime, ki prinaša veselje do dela, veselje do 

raziskovanja in odkrivanja vedno novih znanj, aktivno udejstvovanje pa tlakuje najlaţjo pot do uspeha.  

Ni dovolj le priloţnost za samopotrjevanje, potrebno se je uĉiti tudi izbirati in odloĉati, svoj ĉas 

koristno izrabiti, kultivirati svojo osebnost in se nauĉiti ţiveti v skupnosti, sprejemati drugaĉnost in 

iskati dobro v sebi in drugih.  

 

2.3.1 Vizija OŠ Vič 

OŠ Vič bo odlična šola, kjer bomo tudi v prihodnje kvalitetno vzgajali in izobraževali učence. 

 

2.3.2 Vrednote 

Temeljne vrednote, ki jih bomo utrjevali in razvijali pri vseh vpletenih v pedagoški proces so:  

 

Odličnost -   pri doseganju posameznih in skupinskih ciljev (naredi najbolje kar zmoreš)  

Razumemo jo kot kombinacijo znanja, ustvarjalnosti in prizadevnosti, saj le skupaj 

prinašajo napredek. Zato bomo spodbujali vedoţeljnost, razvijanje domišljije,  kritiĉno 

vrednotenje in utrjevali zavedanje, da vsi udeleţeni pomembno prispevamo k 

boljšemu ţivljenju v šolski in širši skupnosti. Spodbujali in uveljavljali bomo izvirne 

pobude in rešitve udeleţenih (uĉencev, staršev in uĉiteljev). 

   

Odgovornost -  za svoje besede in dejanja (bodi svoj gospodar)  

Vpeta in prisotna je na vseh podroĉjih uĉenĉevega delovanja in delovanja vseh 

zaposlenih na šoli ter staršev. Zato bomo razvijali odgovornost do sebe, do drugih in 

do okolja, v katerem ţivimo na naĉin, da bomo vsi udeleţenci prevzemali svoj del 

obveznosti za uresniĉitev dogovorov. 

 

Poštenost -  posameznika pri besedah, dejanjih in razmerjih (delaj prave reči)  

Spodbujali jo bomo z osebnim zgledom in s kritiĉnim in spodbudnim vrednotenjem 

posameznih situacij. 
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Spoštovanje -  do sebe, drugih in lastnine (upoštevaj druge)  

Vsak posameznik ima pravico biti spoštovan, hkrati pa tudi dolţnost spoštovati druge.  

 

Sprejemanje -  raznovrstnosti in različnosti posameznikov (razumi in sprejemaj, da smo 

ljudje različni) 

Uĉenci, vsi zaposleni na šoli in starši bomo strpno in aktivno sprejemali razliĉnost 

posameznikov na socialnem, kulturnem, rasnem ali kateremkoli drugem podroĉju.  

Z Letnim delovnim načrtom šole uresniĉujemo temeljne vrednote izobraţevanja:  

 

- posameznika kot kulturnega, ustvarjalnega, delovnega, druţbeno in okolja 

zavedajoĉega se bitja,  

- svobodo in odgovornost udeleţencev izobraţevanja – uĉencev, staršev, strokovnih 

delavcev – vkljuĉujoĉ moţnosti izbire oblik in vsebin,  

- enakost moţnosti glede vsebine izobraţevanja in kot naĉin izobraţevanja,  

- znanje kot vrednoto.  

 

Letni delovni naĉrt OŠ VIĈ za šolsko leto 2019/2020 je sprejel svet šole na svoji seji dne,  26. 

9. 2019 in sicer po predhodni obravnavi na konferenci uĉiteljskega zbora in na svetu staršev.  

 

2.4 Prednostne naloge za šolsko leto 2019/2020 

- Kakovostno opravljanje vzgojno-izobraţevalnega dela z uresniĉevanjem predmetnika,  

uĉnega naĉrta, izvajanje novosti po zahtevi MIZŠ. 

OSNOVNI DOLGOROČNI CILJI ŠOLE: 

- udejanjiti strokovno in profesionalno povezovanje med delavci šole (vertikalno 

povezovanje od 1. do 9. razreda, med-predmetno povezovanje znotraj razrednega 

uĉiteljskega zbora); 

-  dosegati kakovostno izobraţevanje, omogoĉati individualni strokovni razvoj 

zaposlenih in spodbujati izboljšanje kvalitete dela; 

- poglabljati in nadgrajevati ţe uteĉene oblike sodelovanja s starši; 

- doseĉi odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo disciplinske teţave in druga 

vedenjska odstopanja; 

- vzgajati v duhu delavnosti in kreativnosti; 

- spodbujati spoštljiv odnos med ljudmi; 

- vzgajati v duhu odpravljanja agresivnosti; 

-  vzgajati spoštovanje do drugaĉnih; 

- razvijati pozitivno samopodobo uĉencev; 

- ohranjati tradicijo in kulturno dedišĉino s poudarkom na drţavljanski vzgoji; 

- pridobivati finanĉne vire za razširjene, dodatne in nadstandardne programe vzgojno-

izobraţevalnih dejavnosti ter za modernizacijo opreme; 
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- dosledno upoštevanje Vzgojnega naĉrta, Hišnega reda in Pravil šolskega reda. 

 

KRATKOROČNI CILJI: 

- izvajati kvalitetno delo v razredu ter v okviru spremljajoĉih dejavnosti na šoli; 

- razvijati delovne navade, poudarek na uĉenju uĉenja; 

- organizirati timsko sodelovanje uĉiteljev in med-predmetno povezovanje; 

- razvijati pozitivno samopodobo naših uĉencev in uĉenk; 

- ohranjati uspešne in ţe zasnovane vsebine ter razvejane dodatne dejavnosti; 

- razvijati dobre medosebne odnose med zaposlenimi na šoli. 

 

Prednostna področja za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in oblikovanje 

samoevalvacije: 

 

- opravljanje domaĉih nalog in ĉasovna razporeditev domaĉega uĉenja, 

- zagotavljanje varnega delovnega okolja. 

 

2.5 Materialni pogoji 

Naĉrt nakupov osnovnih sredstev, drobnega inventarja, uĉil in uĉnih pripomoĉkov ter 

didaktiĉnega materiala je doloĉen s finanĉnim naĉrtom šole za tekoĉe koledarsko leto. 

Strokovni aktivi predlagajo potrebe po nakupu. Nabavljali bomo v okviru razpoloţljivih 

sredstev. Sredstva se zagotavljajo iz drţavnega, mestnega proraĉuna in iz lastnih virov. 

Investicijsko-vzdrţevalna dela, ki jih je potrebno opraviti bomo uresniĉili skladno s 

finanĉnimi zmoţnostmi.  

Ustanovitelj je obvešĉen o potrebnih vzdrţevalnih delih na šoli: 

- zvoĉna izolacija jedilnice na šoli na Trţaški, 

- ureditev atletske steze in otroškega igrišĉa na Abramovi,  

- dokonĉanje otroškega igrišĉa na Trţaški, 

- zamenjava strehe na pomoţnih objektih na Trţaški, ( v delu), 

- pridobiti nove notranje površine za pouk športa na Abramovi, 

- energetska obnova šole na Abramovi. 

 

2.6 Prostorski pogoji 

Osnovna šola Viĉ ima na lokaciji Trţaška 74, sedemnajst klasiĉnih uĉilnic za uĉence od 1. do 

5. razreda, od tega sta dve prilagojeni za pouĉevanje uĉencev v prvem razredu, štiri uĉilnice 

so opremljene s tablami IKT, vsaka uĉilnica ima raĉunalnik z internetno povezavo in video 

projektor. Na šoli so tudi knjiţnica, raĉunalniška uĉilnica in trije kabineti za individualni 

pouk, kabinet za delo ŠSS, razdelilna kuhinja in jedilnica. Zaradi prostorske stiske, je 
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knjiţnica zaĉasno preseljena v preurejeni del garderobe. V šoli na Abramovi 26, poteka pouk 

za uĉence prvega razreda v treh prilagojenih uĉilnicah, za vse druge uĉence od 2. do 9. 

razreda pa se pouk izvaja v klasiĉnih in specializiranih uĉilnicah. Vse uĉilnice so raĉunalniško 

opremljene z internetno povezavo, v uĉilnicah so table IKT in video projektor. Šola ima še 

knjiţnico, raĉunalniško uĉilnico, telovadnici, centralno šolsko kuhinjo in jedilnico. V šolskem 

letu 2018/2019 sta bili na šoli na Abramovi ulici 26, dokonĉani dve uĉilnici, ki imata 

najsodobnejšo opremo. Prav tako je v šoli na Abramovi poskrbljeno za uĉence invalide, šola 

je opremljena z dvigalom in prilagojenim stranišĉem. 

 

2.7 Uradne ure za starše 

Tajništvo na Abramovi ulici 26: Ponedeljek - petek: 8.00 - 14.00 Tel: 01/256 61 61 

Pomočnica ravnatelja na Trţaški cesti 74: Ponedeljek - petek: 7.00 - 14.00 

Računovodstvo na Abramovi ulici 26: Ponedeljek, sreda, ĉetrtek: 8.00 - 12.00 

V času šolskih počitnic so uradne ure od 8.00 do 12.00. 

2.8 Urnik dela šolske svetovalne sluţbe: 

Urnik dela šolske svetovalne sluţbe: 

- vsak dan od 7. 30 do 14. 30 in v ĉasu rednih meseĉnih govorilnih ur. 

 

pedagoginja: Lidija Škof 

pedagoginja: Jasna Papler 

psihologinja: Maruša Majhen 

psihologinja: Urška Flerin 

 

OŠ Vič, Abramova:  

ponedeljek:  Lidija Škof, pedagoginja; Maruša Majhen, psihologinja 

torek:  Jasna Papler, pedagoginja; Maruša Majhen, psihologinja 

sreda: Lidija Škof, pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja; Maruša Majhen, 

psihologinja 

ĉetrtek:  Lidija Škof, pedagoginja; Jasna Papler, pedagoginja; Maruša Majhen, 

psihologinja (meseĉno se izmenjujejo) 
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petek: Jasna Papler, pedagoginja; Lidija Škof, pedagoginja 

 

OŠ Vič, Trţaška: 

ponedeljek: Jasna Papler, pedagoginja 

torek:   Lidija Škof, pedagoginja 

sreda:   Urška Flerin, psihologinja od 7.30 do 12.30 

ĉetrtek: Maruša Majhen, psihologinja; Lidija Škof, pedagoginja; 

                       Jasna Papler, pedagoginja (meseĉno se izmenjujejo)            

petek:  Maruša Majhen, psihologinja 

Šolska svetovalna sluţba izvaja splošne vsebine dela iz programskih smernic šolskega 

svetovalnega dela in nudi razliĉne oblike pomoĉi uĉencem, staršem in uĉiteljem na 

pedagoškem, psihološkem  in socialno pedagoškem podroĉju. 

V šolski svetovalni sluţbi lahko starši poišĉete informacije, nasvete in pomoĉ v primerih 

poklicne orientacije, socialne stiske, razvojnih, ĉustvenih, vedenjskih, motivacijskih, uĉnih 

posebnosti in vsega ostalega kar vas zanima v zvezi s šolanjem vašega otroka. 

 

2.9 Organizacija vzgojno-izobraţevalnega dela 

1. Organizacija in razvijanje pouka ter uĉenja in dejavnosti ob pouku. 

2.  Izvajanje diferenciacije pri pouku v osnovni šoli. 

3.  Spremljanje uĉnega in vzgojnega napredka uĉencev. 

4. Socialna klima v razredu in šoli. 

5.  Odnosi s partnerji in sodelovanje z okoljem. 

6. Upravljanje in vodenje. 

7. Strokovnost in osebni razvoj. 

8. Spremljanje kakovosti vzgojno-izobraţevalnega dela. 
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3 KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/ 2020 

  

Šolsko leto se priĉne 2. septembra 2019 in se konĉa 31. avgusta 2020. Vzgojno–izobraţevalno 

delo po obveznem predmetniku šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno 

obdobje traja od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020, drugo ocenjevalno obdobje pa od 1. 

februarja 2020 do 24. junija 2020, razen za uĉence devetega razreda, za katere traja do 15. 

junija 2020.  

 

Cilji osnovnošolskega izobraţevanja (Zakon o osnovni šoli) so:  

 zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, ĉustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

 omogoĉanje osebnostnega razvoja uĉenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vkljuĉno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseţivljenjsko uĉenje;  

 vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vkljuĉevanje v 

demokratiĉno druţbo, kar vkljuĉuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

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

okolja, prihodnjih generacij;  

 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dedišĉini ter spodbujanje drţavljanske 

odgovornosti;  

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

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugaĉnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin;  

 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehniĉnem, 

matematiĉnem, informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem podroĉju;  

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporoĉanje v slovenskem 

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

in madţarskem jeziku;  

 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritiĉne moĉi 

presojanja;  
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 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje umetniških del 

ter za izraţanje na razliĉnih umetniških podroĉjih;  

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v uĉinkovito akcijo, inovativnosti 

in ustvarjalnosti uĉenca. 

Trajanje osnovnošolskega izobraţevanja: 

 Obvezno osnovnošolsko izobraţevanje traja devet let.  

 Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status uĉenca.  

 Uĉenec zakljuĉi osnovnošolsko izobraţevanje, ko uspešno konĉa 9. razred. 

 Uĉenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraţevanja. 
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Med dneve pouka štejemo tudi: 

 

- Vse dneve dejavnosti, 

- Dan za sistematski zdravniški pregled uĉencev 1., 3., 6. in 8. Razreda, 

- Informativni dan na srednjih šolah. 

 



Letni delovni načrt OŠ Vič za šolsko leto 2019/20 

 

 

Osnovna šola Vič  Stran 16 od 68 
 

Skupne govorilne ure in roditeljski sestanki: 

3.1 Govorilne ure   

 1. GU 2. GU 3. GU 4. GU 

Tržaška 10.10.2019 14.11.2019 12.12.2019 16.1.2020 

Abramova 3. 10. 2019 7.11.2019 5.12.2019 9.1.2020 

 5. GU 6. GU 7. GU  

 Tržaška 12.3.2020 9.4.2020 14.5.2020 

Abramova 5.3.2020 2.4.2020 7.5.2020 

 

3.2 Roditeljski sestanek 

 Tržaška Abramova Ura 

 

 

1. RS 

1. razred – 3.9.2019 

2. razred – 9.9.2019 

3. razred – 10.9.2019 

4. razred – 11.9.2019 

5. razred – 5.9.2019 

1. razred – 3.9.2019 

2. in 3. c razred – 9.9.2019 

6. razred – 12.9.2019 

7. razred – 16.9.2019 

8. in 9. razred – 17.9.2019 

 

 

17.00 

 

 

 

2. RS 

1. in 2. razred – 

10.2.2020 

3. razred – 11.2.2020 

4. razred – 12.2.20202 

5. razred – 13.2.2020 

1., 2. in 3c razred- 

6.2.2020 

6. razred – 30. 1. 2020 

7. razred – 4.2.2020 

8. in 9. razred – 5.2.2020 

 

 

17.00 

 

3. RS 

Posamezni razredniki 

po dogovoru s starši 

 

Posamezni razredniki po 

dogovoru s starši 

 

Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in maju ali juniju.  

Dopoldanske individualne govorilne ure so enkrat na mesec in sicer v istem tednu kot so 

popoldanske govorilne ure. 
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4 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA DELA 

 Število učencev in oddelkov – Abramova 26 

Oddelek Število učencev Razrednik 

1a 26 Brigita Uršiĉ 

Milena Hrvatin (2. 

uĉitelj) 

1b 25 Marinka Dolinar 

Tina Rezar (2. 

uĉitelj) 

1c 26 Špela Grdadolnik 

Katja Debevec (2. 

uĉitelj) 

2a 23 Petra Peljhan Zahar 

2b 21 Amadeja Nadrah 

2c 24 Maja Roţanec 

3c 22 Maja Šuštaršiĉ 

6a 22 Metka Lutman 

6b 25 Milena Petauer 

6c 22 Petra Jesenovec 

6d 23 Danilo Lukner 

6e 23 Klavdija Simonišek 

7a 26 Mihaela Šarman 

Gaberšek 

7b 26 Suzana Prebil 

7c 28 Ana Stranšĉak 

7d 26 Nuša Drinovec Sever 

8a 26 Rahela Zupanĉiĉ 

8b 26 Andreja Kocen 
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8c 25 Barbara Jakliĉ 

8d 27 Boštjan Omerzel 

9a 23 Lili Škopelja 

9b 24 Benjamin Medved 

9c 22 Mateja Peterlin 

9d 22 Ana Petkovšek 

skupaj 583  

 

Število učencev in oddelkov – Trţaška 74 

Oddelek Število učencev Razrednik 

1d 24 Mateja Novoseliĉ 

Monika König 

1e 26 Mateja Hatlak 

Bojana Bohinc 

2d 27 Alenka Knap 

2e 26 Alenka Cijan 

3a 23 Tatjana Brezak Rus 

3b 22 Sabina Škrbec 

3d 24 Rosana Šenk 

(Katarina Janša) 

3e 25 Marjeta Belaj 

4a 24 Tina Klopĉiĉ Dobrić 

4b 21 Jerneja Bergant Belaj 

4c 21 Monika Prijanoviĉ 

(Alma Novak) 

4d 26 Sonja Pleško 
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4e 24 Tadeja Ţeleznikar 

5a 26 Tjaša Štular 

5b 25 Nataša Senjur 

5c 26 Maša Mušiĉ 

5d 27 Marjana Grabnar 

Skupaj 417  

 

Skupaj št. učencev 

od 1. do 5. razreda 

584 

Skupaj št. uĉencev 

od 6. do 9. razreda 

416 

Skupaj šola 1000 

 Na dan 16. 9.2019 

4.1 Pouk 

Pouk poteka po urniku: 

Abramova:   Trţaška: 

1. ura  8.00–8.45   8.00–8.45 

2. ura  8.50–9.35   8.50–9.35 

MALICA   MALICA 

3. ura  9.55–10.40   10.00–10.45 

4. ura  10.45–11.30   10.50–11.35 

5. ura  11.35–12.20   11.40–12.25 

6. ura  12.25–13.10   12.30–13.15 

7. ura  13.40–14.25 

8. ura  14.30–15.15 

V ĉasu odmora med 6. in 7. uro je kosilo. 

 

4.2 Učenci v oddelkih podaljšanega bivanja  

 

Za uĉence od 1. do 5. razreda bo podaljšano bivanje vsak delavnik od 11.30 do 15.40, 

podaljšano varstvo pa do 17.00.  

V tem ĉasu imajo uĉenci kosilo in popoldansko malico, sodelujejo pri kulturnih, športnih, 

umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Napišejo tudi domaĉe naloge in opravijo še 

druge šolske obveznosti. 
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Abramova ulica 26: 

Oddelek Število učencev Učitelj 

1. a 26 Helena Zorko 

1. b 24 Irena Koncilja 

1. c 24 Barbara Kastelic 

Špela Grdadolnik 

Tina Rezar 

2. a 23+7 iz 3c Uĉitelji RP 

2. b 23+7 iz 3c Uĉitelji RP 

2. c 24+6 iz 3c Nuša Šĉuka 

 

Trţaška cesta 74: 

Oddelek Število učencev Učitelj 

1. d 26 Ada Pirš 

1. e 26 Nada Bambiĉ 

2. d 26 Ivica Gnezda 

2. e 26 David Vidmar 

3. a + 3. e 30 Gabrijela Prelesnik 

3. b + 3. e 30 Sonja Turšiĉ 

3. d + 3. e 30 Urška Flerin 

4. a + 4. c 29 SlaĊana Mitrović 

4. b + 4. c 29 Metka Berdajs 

4. d + 4. c 29 Aleš Letonja 

4. e + 4. c 28 Alenka Vuga Seljak 

5. a, b, c, d 30 Martin Kecelj 
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4.3 Jutranje varstvo  

 

Jutranje varstvo bo organizirano od 6.00 do 7.45.  

 

4.4 Zasedenost delovnih mest 

1. Vodstvo 

Ime in priimek Delovno mesto 

Sašo Vlah ravnatelj  

Irena Grlica  pom. ravnatelja 

Zdenka Hosta pom. ravnatelja 

 

2. Šolska svetovalna in strokovna sluţba 

Ime in priimek Delovno mesto 

Lidija Škof pedagoginja 

Maruša Majhen 

Urška Flerin 

psihologinja 

Jasna Papler pedagoginja 

Meta Ivanuša organizatorica šolske prehrane 

Ada Pirš knjiţniĉarka, podaljšano bivanje 

Barbara Odlazek knjiţniĉarka, jutranje varstvo 

Martin Kecelj   raĉunalnikar – org. inform. dejavnosti 

Matjaţ Urbanĉ raĉunalnikar – org. inform. dejavnosti 

 

 

1. Administrativno - tehniĉna sluţba 

Tajništvo in raĉunovodstvo 

Delovno mesto ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Poslovna sekretarka Darja Jerovšek 

Administratorka Suzana Lutar 

Knjigovodja Zdenka Matijašiĉ 

Raĉunovodski servis Unija 

 

 

Šolska kuhinja 

Delovno mesto ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

 

Organizatorka šolske prehrane  1 

Kuharji 4 

Kuhinjska pomoĉnica  5 
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Tehniĉna sluţba 

Delovno mesto ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Hišnik 2 

Ĉistilec 11,5 

 

Tajništvo in raĉunovodstvo opravljata administrativne in finanĉne posle za šolo ter šolsko 

kuhinjo. Tajništvo šole pripravlja gradivo za seje upravnih organov. Vodi tudi dokumentacijo 

šole, delovodnik, pošto, skrbi za arhiv itd. Tehniĉno sluţbo opravljata vzdrţevalca in ĉistilke. 

Vzdrţevalca opravljata naloge ekonoma in oskrbnika premoţenja ter skrbita za vzdrţevanje 

šolskih objektov in okolice šole. Opravljata kurirske posle. Opravljata tudi prevoze uĉencev, 

predvsem prevoze za invalidne in bolne uĉence ter uĉence na tekmovanja. Ĉistilke so 

odgovorne za red in ĉistoĉo šolskih prostorov, urejajo roţe v prostorih in okolici šole, 

pomagajo vzdrţevalcem pri zunanji ureditvi šole. 

 

4.5 Učitelji 

 

Strokovni delavci bodo opravljali deţurstva v prostorih šole, in sicer pred poukom, med 

odmori in v ĉasu kosila, po razporedu, ki ga je pripravila pomoĉnica ravnateljice. 

Delovni ĉas strokovnih delavcev je razporejen neenakomerno.  

Doloĉena se obdobja, v katerih se delo na šoli opravlja v manjšem obsegu ali ne opravlja 

(praviloma ĉas šolskih poĉitnic) in obdobja, ko delavci delajo veĉ kot 8 ur dnevno (praviloma 

v ĉasu 38 tednov trajanja pouka).  

Obveznost uĉitelja se naĉrtuje z individualnim Letnim delovnim naĉrtom, kar je v skladu z 

doloĉbami iz Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 

izobraţevanja o delovnem ĉasu uĉiteljev v osnovnih in srednjih šolah. 
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4.6 Dnevi dejavnosti:  

 

1. razred 

 

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 
ORGANIZATOR OPOMBE 

KULTURNI DAN 

GLEDALIŠKA 

PREDSTAVA 

LJUBLJANA DECEMBER BREZAK  

NARODNA 

GALERIJA 

LJUBLJANA MAREC HRVATIN  

GLASBENO 

KRALJESTVO 

ŢIVALI– CD 

LJUBLJANA APRIL DOLINAR  

 VARNO NA 

POĈITNICE 

LJUBLJANA JUNIJ RAZREDNIKI  

NARAVOSLOVNI 

DAN 

DAN VARNOSTI 
LJUBLJANA OKTOBER RAZREDNIKI  

ŢIVALSKI VRT 
LJUBLJANA SEPTEMBER HRVATIN  

NAŠE ZDRAVJE – 

zdravniški pregled 

LJUBLJANA FEBRUAR RAZREDNIKI  

TEHNIŠKI DAN 

IZDELAVA 

ĆESTITK, 

OKRASKI 

LJUBLJANA DECEMBER RAZREDNIKI  

IZDELOVANJE 

GLASBIL 

LJUBLJANA JANUAR HRVATIN  

OSNOVE ROĈNIH 

SPRETNOSTI 

LJUBLJANA MAJ RAZREDNIKI  

ŠPORTNI DAN 

KROS LJUBLJANA SEPTEMBER BAMBIČ  

DRSANJE LJUBLJANA JANUAR GRDADOLNIK  

PLAVANJE LJUBLJANA JANUAR RAZREDNIKI  

PLAVANJE LJUBLJANA JANUAR RAZREDNIKI  

POT SPOMINOV LJUBLJANA MAJ RAZREDNIKI  
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2. razred 

 

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 
ORGANIZATOR 

KULTURNI DAN 

GLEDALIŠKA 

PREDSTAVA 
LJUBLJANA 

DECEMBER4 € 

+ prevoz 
RAZREDNIKI 

PRAZNIKI LJUBLJANA FEBRUAR RAZREDNIKI 

GLASBENA 

MATINEJA – CD 
LJUBLJANA 

APRIL 

5 € 

RAZREDNIKI 

DOLINAR 

 
VARNO NA 

POĈITNICE 
LJUBLJANA 24. 6. RAZREDNIKI 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

DAN VARNOSTI LJUBLJANA OKTOBER RAZREDNIKI 

RAZISKOVALNO – 

NARAVOSLOVNA 

DEJAVNOST 

TABOR APRIL, MAJ 
RAZREDNIKI 

CŠOS 

DOM NEKOĈ IN 

DANES 
LJUBLJANA 

Mestni muzej 

4 € 

FEBRUAR 

RAZREDNIKI 

ALENKA KNAP 

TEHNIŠKI DAN 

IZDELAVA 

VOŠĈILNIC 
LJUBLJANA DECEMBER RAZREDNIKI 

IZDELOVAVA 

IGRAĈE - 

GOSENICA 

LJUBLJANA 
MAJ 

2,80 € 

ART LES – IGOR 

SEVER 

ALENKA KNAP 

OSNOVE ROĈNIH 

SPRETNOSTI 
LJUBLJANA MAREC RAZREDNIKI 

ŠPORTNI DAN 

KROS LJUBLJANA SEPTEMBER RAZREDNIKI 

ŠPORTNE IGRE TABOR APRIL, MAJ RAZREDNIKI 

PLES LJUBLJANA DECEMBER 
BOLERO 

ALENKA CIJAN 

 

POHOD PO PST LJUBLJANA MAJ RAZREDNIKI 

PLANINSKI IZLET TABOR APRIL, MAJ RAZREDNIKI 
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3. razred 

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 

ORGANIZATO

R 
OPOMBE 

KULTURNI DAN 

KULTURNE 

USTANOVE 
LJUBLJANA JUNIJ Rosan Šenk / 

GLASBENA 

DEJAVNOST 
LJUBLJANA APRIL  

15. 4. 2020 

Marija Dolinar in 

razredniĉarke 
- 5 evrov 

LUTKOVNA 

PREDSTAVA 

LUTKOVNO 

GLEDALIŠĈE

LJUBLJANA 

DECEMBER 

 

Tatjana Brezak 

Rus in 

razredniĉarke 

- cca. 7 evrov 

(prevoz In karta) 

 

PRIREDITEV OB 

DRŢAVNEM 

PRAZNIKU 

ŠOLA JUNIJ 

24. 6. 2019 

razredniĉarke / 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

DAN VARNOSTI LJUBLJANA SEP. OKT. Vodstvo šole in 

RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

RAZLIĈNA 

ŢIVLJENJSKA 

OKOLJA – 

GOZD(CŠOD ali Lj, 

Mozirski gaj ali 

Postojna) 

 

 

(CŠOD ali Lj, 

Mozirski gaj 

ali Postojna) 

jesen ali pomlad 

Sabina 

Škrbec,Rosana 

Šenk in 

razredniĉarke 

 

 

 

 

 

Odvisno od kraja 

izvedbe 

ZDRAVJE - 

SISTEMATIKA V 

ZD 

LJUBLJANA 
DECEMBER/JA

NUAR 
razredniĉarke / 

TEHNIŠKI DAN 

NOVOLETNI 

OKRASKI IN 

VOŠĈILNICE 

LJUBLJANA DECEMBER 
Rosana Šenk in 

razredniĉarke 
/ 

IZDELEK PO 

NAĈRTU 
CŠOD ali LJ OKTOBER 

Maja Šušteršiĉ in 

razredniĉarke 
- cca. 5-7evrov 

ŠIVANJE LJUBLJANA MAREC 
Sabina Škrbec in 

RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

ŠPORTNI DAN 

PLAVANJE LJUBLJANA 
18.3.2019 – 

29.3.2019 

Agencija za šport 

in razredniĉarke 
/ 

KROS LJUBLJANA SEPTEMBER Nada Bambiĉ in 

razredniĉarke 
/ 

SMUĈANJE, 

DRSANJE, POHOD 

KRANJSKA 

GORA, 

TAMAR, 

ROŢNIK 

ROŢNIK 

JANUAR/FEBR

UAR 

 

 

razredniĉarke, 

uĉitelji ŠPO 

- prevoz 

- karta 

POHOD OB ŢICI LJUBLJANA MAJ razredniĉarke / 

ATLETSKI TROBOJ LJUBLJANA JUNIJ 
Nada Bambiĉ in 

razredniĉarke 
/ 
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4. razred 

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 

ORGANIZATO

R 
OPOMBE 

KULTURNI DAN 

SLOVENSKI 

ŠOLSKI MUZEJ 

LJUBLJANA 

 

 

SEPTEMBER/O

KTOBER 

JERNEJA 

BERGANT 

BELAJ 

 

SEPTEMBER/ 

OKTOBER 

vstopnina + prevoz 

 

AVTOBUSNI 

PREVOZ, CENA 

VSTOPNICE cca 

4,5 evra 

 

GLEDALIŠKA 

PREDSTAVA 
LJUBLJANA DECEMBER TINA KLOPĈIĈ 

DOBRIĆ 

vstopnina + prevoz 

 
PRIPOVEDI IN 

LEGENDE Z 

NOTRANJSKE 

CŠOD – 

RAK 

APRIL/MAJ CŠOD, 

RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

NARAVOSLOVN

I DAN 

DAN VARNOSTI LJUBLJANA OKTOBER RAZREDNIKI / 

ŢIVALSTVO IN 

RASTLINSTVO NA 

NOTRANJSKEM 

CŠOD – RAK APRIL/MAJ 
CŠOD, 

RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

BOTANIĈNI VRT LJUBLJANA MAJ/JUNIJ SONJA PLEŠKO, 

BOTANIĈ. VRT 

vstopnina + prevoz 

 

TEHNIŠKI DAN 

VOZIĈEK NA 

NOTRANJI POGON 

LJUBLJANA JANUAR RAZREDNIĈAR

KE, ALEŠ 

LETONJA 

/ 

ŠKATLICA IZ LESA 

/ HIŠICA IZ 

KARTONA 

LJUBLJANA APRIL/MAJ RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

MLINĈEK NA 

VODO 
CŠOD – RAK APRIL/MAJ RAZREDNIĈAR

KE 
/ 

POSKUSI Z 

ELEKTRIKO, 

SVETILNIK 

LJUBLJANA JUNIJ 
RAZREDNIĈAR

KE 
/ 

ŠPORTNI DAN 

SMUĈANJE, 

DRSANJE, POHOD 

 

KR. GORA, 

ROŢNIK, 

LJUBLJANA 

FEBRUAR 
RAZREDNIĈAR

KE, UĈITELJI 

ŠPO 

prevoz + karta 

 

POHOD OB ŢICI LJUBLJANA MAJ RAZREDNIĈAR

KE 
/ 

POHOD DO 

CERKNIŠKEGA 

JEZERA 

CŠOD – RAK MAJ 
CŠOD, 

RAZREDNIĈAR

KE 

/ 

VESLANJE LJUBLJANA JUNIJ 
ALEŠ LETONJA, 

RAZREDNIĈAR

KE 

vstopnina + prevoz 

 

PLANINSKI POHOD 
LJUBLJANA, 

TOPOL-SV. 

JAKOB 

JUNIJ 
NADA BAMBIĈ, 

RAZREDNIĈAR

KE 

prevoz 
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5. razred 

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 

ORGANIZATO

R 
OPOMBE 

KULTURNI DAN 

GLEDALIŠĈE LJUBLJANA JANUAR Nataša Senjur 6 evrov 

NARODNA 

GALERIJA 

LJUBLJANA 

 

NOVEMBER Maša Mušiĉ 5 evrov 

LJUBLJANA SKOZI 

ZGODOVINO 

VIRTUALNI MUZEJ 

LJUBLJANA 
JUNIJ 

JUNIJ 

Tjaša Štular prevoz + karta 

5 evrov 

NARAVOSLOVN

I DAN 

VODNE RASTLINE 

IN ŢIVALI 

OBSREDOZEMSKE

GA SVETA 

DEBELI 

RTIĈ 
SEPTEMBER razredniĉarke  

ZGODOVINSKA 

OBDOBJA – Muzej v 

Vrhniki, Ljubljanica-

kolišĉarji 

LJUBLJANA MAREC 
Marjana Grabnar 

 

4 evre 

GOZD LJUBLJANA MAJ Tjaša Štular 

 

prevoz: 2 evra 

TEHNIŠKI DAN 

DAN VARNOSTI LJUBLJANA OKTOBER razredniĉarke  

TOPLOTNA 

PREVODNOST – 

izolirna posoda 

LJUBLJANA DECEMBER razredniĉarke  

ZRAK - vetrnica LJUBLJANA MAREC razredniĉarke  

KOLESARSKI IZPIT LJUBLJANA MAJ, JUNIJ 
Aleš Letonja, 

razredniĉarke 
 

ŠPORTNI DAN 

POHODNIŠTVO 
DEBELI 

RTIĈ 
SEPTEMBER razredniĉarke  

PLAVANJE DEBELI 

RTIĈ 
SEPTEMBER razredniĉarke  

ZIMSKI ŠPORTNI 

DAN 

LJUBLJANA, 

TAMAR, KR. 

GORA,ROŢN

IK 

JANUAR 
Nada Bambiĉ, 

razredniĉarke 
 

POHOD POT OB ŢICI MAJ razredniĉarke prevoz 

JESENSKI KROS LJUBLJANA SEPTEMBER 
Nada Bambiĉ, 

razredniĉarke 
 

 

Vikend za nadarjene od 5. do 9. razred, CŠOD Kranjska Gora, petek, 5. 6.  do nedelja, 7. 6. 

2020. 
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6. razred 

DEJAVNOST TEMA KRAJ PREDVIDENI ČAS 

IZVEDBE 
ORGANIZATOR 

KULTURNI 

DAN 

1. Čudoviti svet glasbil 
šola, Cankarjev 

dom 
sreda, 16. 10. 2019, ob 9.30 

A. Kovačič 

Divjak 

2. Gledališka predstava:  

Peter Klepec 

Drama torek, 1. 10. 2019 ob 9.00 P. Jesenovec 

3. Cankarjeva pot 
Vrhnika četrtek, 12. 9. 2019 P. Jesenovec 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

1. Travnik 
Ljubljana junij 2020 

C. Ilovar, B. 

Jaklič 

2. Energijski tokovi 
šola petek, 25. 10. 2019 B. Jaklič 

3. Gibanje in zdravje 
zimska ŠVN  Vodja ŠN 

TEHNIŠKI 

DAN 

1. Eko dom 
šola november 2019 M. Horvat 

2. Tehniški muzeja v Bistri 
Bistra sreda, 23. 10. 2019 V. Klošak 

3. Postojnska jama in 

Predjamski grad 

Postojna marec D. Lukner 

4. Smučarska oprema in 

vzdrţevanje 

zimska ŠVN  B. Medved 

ŠPORTNI 

DAN 

1. Planinski pohod 
Blejska koča 2. teden septembra S. Pešec 

2. Pohod po poti 

spominov 

PST petek, 8. 5. 2020 K. Pleteršek 

3. Smučanje 
zimska ŠVN  B. Medved 

4. Zimski ŠD 
zimska ŠVN  B. Medved 

5. Osmeroboj 
šola zadnji teden v juniju K. Pleteršek 

 Vikend za nadarjene 5. – 9. r 
CŠOD 

Kranjska 

Gora 

pet.–ned. 5. 6. 2020 – 7. 6. 

2020 
M. Majhen 

Kolesarski izlet  6.–9.r:   1. ali 2. teden v juniju 
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7. razred 

DEJAVNOST TEMA KRAJ PREDVIDENI 

ČAS IZVEDBE 
ORGANIZATOR 

KULTURNI DAN 

1. Ogled filma in 

pogovor o njem 

Kranjska 

Gora, tabor 

7. bd: 7.– 9. 10. 

2019 

7. ac: 9.– 11. 10. 

2019 

Spremljevalni 

učitelji: SLO, 

ANG 

2. Gledališka 

predstava: Odiseja 

Cankarjev 

dom 

petek, 29. 11. 

2019 ob 9.00 

M. Šarman 

Gaberšek 

3. Celje in Celjski 

grad 

Celje 
ponedeljek, 11. 5. 

2020 
Petauer, Peterlin 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

1. Ogled ţivalskega 

vrta 
Ljubljana torek, 5. 5. 2020 

B. Jaklič, C. 

Ilovar 

2. Prehrana – 

pridelava in predelava 

hrane 

šola, 

Biotehniška 

fakult. 

junij 2020 B. Jaklič 

3. Ekosistemi - gozd šola jesen 2019 C. Ilovar 

TEHNIŠKI DAN 

1. Rokodelski 

center v Ribnici 

Ribnica 
četrtek, 7. 5. 

2020 
F. Divjak 

2. Izdelek – 

elektrotehnika 

(ventilator) 

šola 
2.–4. 10. 2019 ali 

kasneje 

F. Divjak, M. 

Horvat 

3. Varna pot: 5x 

stop 

šola 
četrtek, 12. 9. 

2019 

M. Horvat, 

B. Kastelic 

4. Deţela kozolcev 

Šentrupert 

pri 

Trebnjem 

sreda, 25. 9. 2019 F. Divjak 

ŠPORTNI DAN 

1. Planinski pohod 
Zelenica 

1. teden oktobra 

2019 
B. Medved 

2. Medrazredne 

igre ali pohod 

Kranjska 

Gora, tabor 

7. bd: 7.– 9. 2019 

7. ac: 9.– 11. 10. 

2019 

B. Medved 

K. Pleteršek 

3. Orientacija v 

naravi, taborniške 

veščine 

Kranjska 

Gora, tabor 

7. bd: 7.– 9. 2019 

7. ac: 9.– 11. 10. 

2019 

S. Pešec, 

K. Pleteršek 

4. Zimski ŠD 

Kranjska 

Gora 

zadnji teden 

januarja 2020 

razen ĉetrtek, 30. 

1. - KD 

S. Pešec 

5. Pohod po Poti 

spominov 

PST petek, 8. 5. 2020 K. Pleteršek 
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 Rastem s knjigo 

Knjiţnica 

Preţihov 

Voranc 

petek, 7. 2. 2020 P. Jesenovec 

 
Vikend za nadarjene 

5. – 9. r 

CŠOD 

Kranjska 

Gora 

pet.–ned. 5. 6. 

2020 – 7. 6. 2020 
M. Majhen 

Kolesarski izlet  6.–9.r:   1. ali 2. teden v juniju 

 

8. razred  

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS 

IZVEDBE 

ORGANIZATOR 

KULTURNI DAN 

1. Ogled filma 

Kickbokserka, 

delavnice 

Kinodvor 
četrtek, 12. 9. 

2019 
A. Stranščak 

2. Gledališče: 

Prosto po 

Prešernu 

CD Ljubljana 
torek, 21. 1. 

2020 ob 11.00 
R. Zupančič 

3. Čarobna piščal, 

opera 

šola, SNG 

Opera in balet 

poned., 18. 11. 

2019, ob 11.00 

A. Kovačič 

Divjak 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

1. Ekosistem – 

morje 

CŠOD 

Breţenka/8.ac, 

CŠOD 

Burja/8.bd 

ponedeljek, 

24. 02. 2020 

C. Ilovar, B. 

Jaklič 

2. Voda 

CŠOD 

Breţenka/8.ac, 

CŠOD 

Burja/8.bd 

torek, 25. 02. 

2020 
A. Kocen 

3. Hiša 

eksperimentov 

Ljubljana 
četrtek, 18. 6. 

2020 
A. Petkovšek 

TEHNIŠKI DAN 

1. Robotika 
šola oktober 2019 B. Kastelic 

2. Google 

SketchUp, 

elektronika, FE 

šola 

začetek 

februarja 

2020 

Horvat, Kastelic, 

Urbanč 

3. Soline 

CŠOD 

Breţenka/8.ac, 

CŠOD 

Burja/8.bd 

sreda, 26. 2. 

2020 
M. Horvat 

4. Rudnik Velenje 
Velenje 

torek, 5. 5. 

2020 
Peterlin, Petauer 

ŠPORTNI DAN 
1. Planinski pohod 

Ratitovec 
Drugi teden 

septembra 
B. Omerzel 

2. Zimski ŠD Kranjska zadnji teden 
S. Pešec 
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Gora januarja 2020 

razen četrtek, 

30. 1. - KD 

3. Pohod 

CŠOD 

Breţenka/8.ac, 

CŠOD 

Burja/8.bd 

četrtek, 27. 2. 

2020 
B. Omerzel 

4. Medrazredne 

igre 

CŠOD 

Breţenka/8.ac, 

CŠOD 

Burja/8.bd 

petek, 28. 2. 

2020 
B. Omerzel 

5. Pohod po Poti 

spominov 

PST 
petek, 8. 5. 

2020 
K. Pleteršek 

 
Vikend za nadarjene  

5 . – 9. r 

CŠOD 

Kranjska 

Gora 

pet.–ned. 5. 6. 

2020–7.6. 2020 
M. Majhen 

Kolesarski izlet  6.–9.r:   1. ali 2. teden v juniju 

9. razred   

DEJAVNOST TEMA KRAJ 
PREDVIDENI 

ČAS 

IZVEDBE 

ORGANIZATOR 

KULTURNI DAN 

1. Gledališka 

predstava: Slovenski 

klasiki v ţivo 

Cankarjev 

dom 

četrtek, 28. 11. 

2019 ob 9.30 

N. Drinovec 

Sever 

2. Po poti kulturne 

dediščine  

Vrba 

9.ac: petek, 17. 

4. 2020 

9. bd: 

ponedeljek, 20. 

4. 2020 

N. Drinovec 

Sever 

P. Jesenovec 

3. Koncert - 

Sprehod skozi 

zgodovino jazza 

šola,  

Cankarjev 

dom 

četrtek, 30. 1. 

2020 ob 11.00 

A. Kovačič 

Divjak 

NARAVOSLOVNI 

DAN 

1. Sistematika 

rastlin 

Volčji Potok  
sreda, 6. 5. 

2020 

B. 

Jaklič 

2. Biodiverziteta  
Debeli rtič 

sreda, 23. 10. 

2019 
razredniki 

3. Energija 
Podgorica 

ponedeljek, 21. 

10. 2019 
Ana Petkovšek 

TEHNIŠKI DAN 

1. Luka Koper  

Debeli rtič - 

Koper 

Petek, 25. 10. 

2019 
razredniki 

2. Gradbeništvo in 

geodezija 

Fakulteta 

GG 

torek, 12. ali 

19. 11. 2019 
F. Divjak 

3. Izdelki za vrt iz 

lesa in betona  

šola 
četrtek, 11. 6. A. Kocen, F. 
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2020 Divjak 

4. Ročne spretnosti 

- šivanje 

šola 
petek, 12. 6. 

2020 

A. 

Kocen 

ŠPORTNI DAN 

1. Planinski pohod 
Krvavec 

petek, 6. 9. 

2019 
K. Pleteršek 

2. Pohod   

Debeli rtič - 

Primorje  

četrtek, 24. 10. 

2019 
K. Pleteršek 

3. Zimski ŠD  

Kranjska 

Gora 

zadnji teden 

januarja 2020 

razen četrtek, 

30. 1. - KD 

S. Pešec 

4. Konex  
Ljubljana 

9. ac:  torek, 5. 

5. 2020 

9. bd: četrtek, 

7. 5. 2020 

B. Omerzel 

5. Pohod po Poti 

spominov  

PST 
petek, 8. 5. 

2020 
K. Pleteršek 

 
Terensko delo – 

geografija 

Cerkniško 

jezero, Rakov 

Škocjan 

april 2020 M. Petauer 

 
Vikend za nadarjene 

5.–9. r 

CŠOD 

Kranjska 

Gora 

Pet.–ned. 5. 6. 

2020 – 7. 6. 

2020 

Maruša Majhen 

 

Kolesarski izlet  6.–9. r  1. ali 2. teden v juniju 

Po programu osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom opredeljeno 

število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Ker so dnevi dejavnosti del 

rednega programa osnovne šole, so se jih uĉenci dolţni udeleţevati. Organizacija teh dni 

zahteva dogovarjanje in usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, 

doloĉitev ustreznega normativnega števila spremljevalcev, zato je treba morebitno 

odsotnost učencev napovedati vsaj tri dni pred izvedbo, razen v primeru nenadne bolezni. 

  

V primeru odsotnosti učenca samo na dnevu dejavnosti je potrebno šoli v petih delovnih 

dneh predloţiti opravičilo. V nasprotnem primeru so starši dolţni poravnati stroške 

dneva dejavnosti. 
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4.7 Dodatni in dopolnilni pouk 

Uĉencem, ki pri posameznih predmetih presegajo doloĉene standarde znanja, je namenjen 

dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z razliĉnimi metodami dela, kot 

so samostojno uĉenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih 

uĉnih ciljev. Namen dodatnega pouka je predvsem razvijanje uĉenĉevih moĉnih podroĉij, 

posebna skrb za nadarjene in priprava na tekmovanja. Uĉencem, ki poleg rednega pouka 

potrebujejo še dodatno razlago snovi in pomoĉ uĉitelja, je namenjen dopolnilni pouk. S 

prilagojenim naĉinom dela uĉenci laţje osvojijo temeljne uĉne cilje. Dodatni in dopolnilni 

pouk bosta potekala po urniku (objava na spletni strani in oglasni deski v prostorih šole). 

4.8 Izbirni predmeti 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program osnovne šole in se bodo zaĉeli izvajati 

po obstojeĉem urniku in glede na predhodne prijave uĉencev. V šolskem letu 2019/20 se bodo 

izvajali v 1., 4., 5. in 6. razredu.  

Za uĉence 1. razreda bomo izvajali neobvezni izbirni predmet, in sicer prvi tuji jezik 

anglešĉina. Za uĉence 4. , 5. in 6. razreda bomo v tem šolskem letu izvajali neobvezni izbirni 

predmet drugi tuj jezik (nemšĉina), raĉunalništvo in šport. V skladu s predmetnikom se 

neobvezni izbirni predmeti izvajajo po eno uro tedensko, razen tuj jezik, ki se izvaja 2 uri 

tedensko. Uĉenec lahko izbere najveĉ 2 uri pouka tedensko. 

Obvezne izbirne predmete uĉenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole. 

Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju in nadgradnji znanja z doloĉenega podroĉja, 

pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja ter 

odkrivanju interesov za poklice. Obvezni izbirni predmeti se izvajajo v tretji triadi. 

Uĉenec izbere dve uri izmed predmetov (lahko tudi tri ure), ki so lahko iz leta v leto razliĉni. 

Vsem obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden, izjema je tuji jezik, ki 

obsega dve uri tedensko. V letošnjem šolskem letu imamo 37 skupin obveznih izbirnih 

predmetov in 21 skupin neobveznih izbirnih predmetov. 

Ĉe uĉenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je oprošĉen obiskovanja 

obveznih izbirnih predmetov. Na njegovo ţeljo še vedno lahko obiskuje obvezni izbirni 

predmet. 
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4.8.1 Obvezni izbirni predmeti 

7. razred 

1. Ansambelska igra (ANI): Alenka Kovaĉiĉ Divjak 

2. Filmska vzgoja (FVZ): Ana Stranšĉak 

3. Francošĉina (FI1): Rahela Zupanĉiĉ 

4. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 

5. Likovno snovanje 1: Veronika Klošak 

6. Nemšĉina (NI1): Suzana Prebil 

7. Organizmi v naravnem in umetnem okolju (ONA): Barbara Jakliĉ 

8. Raĉunalništvo – Urejanje besedil (UBE): Barbara Kastelic 

9. Sodobna priprava hrane (SPH): Barbara Jakliĉ 

10. Španšĉina (ŠI1): Marija Kus 

11. Šport za sprostitev (ŠSP): Simona Pešec, Benjamin Medved 

12. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 

 

8. razred 

1. Filmska vzgoja (FVZ): Ana Stranšĉak 

2. Filozofija za otroke - Etiĉna raziskovanja (FIE): Danilo Lukner 

3. Glasbeni projekt (GLP): Alenka Kovaĉiĉ Divjak 

4. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 

5. Izbrani šport (IŠP): Benjamin Medved, Boštjan Omerzel 

6. Likovno snovanje 2: Veronika Klošak 

7. Nemšĉina (NI2): Suzana Prebil 

8. Organizmi v naravi in umetnem okolju (ONA): Barbara Jakliĉ 

9. Poskusi v kemiji (POK): Andreja Kocen 

10. Raĉunalništvo – Multimedija (MME): Matjaţ Urbanĉ 

11. Robotika v tehniki (RVT): Matjaţ Urbanĉ 

12. Španšĉina (ŠI2): Marija Kus 

13. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 
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9. razred 

1. Elektronika z robotiko (EZR): Matjaţ Urbanĉ 

2. Filmska vzgoja (FVZ): Ana Stranšĉak 

3. Filozofija za otroke; Jaz in drugi (FIJ): Danilo Lukner 

4. Glasbeni projekt (GLP): Alenka Kovaĉiĉ Divjak 

5. Gledališki klub (GKL): Petra Jesenovec 

6. Likovno snovanje (LS3): Veronika Klošak 

7. Nemšĉina (NI3): Suzana Prebil 

8. Raĉunalništvo – Raĉunalniška omreţja (ROM): Matjaţ Urbanĉ 

9. Španšĉina (ŠI3): Marija Kus 

10. Šport za zdravje (ŠZZ): Benjamin Medved, Karmen Pleteršek, Boštjan Omerzel 

11. Vezenje - Osnovni vbodi in tehnike vezenja (VEO): Andreja Kocen 

 

4.8.2 Neobvezni izbirni predmeti 

V 1. razredu: 

- Anglešĉina (NIP TJA): Klavdija Simonišek, Marja Panker 

V 4. razredu: 

- Šport (NIP ŠPO): Nada Bambiĉ, Boštjan Omerzel 

- Nemšĉina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Raĉunalništvo (NIP RAĈ): Martin Kecelj 

V 5. razredu: 

- Nemšĉina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Šport (NIP ŠPO): Nada Bambiĉ, Boštjan Omerzel 

- Raĉunalništvo (NIP RAĈ): Martin Kecelj 

V 6. razredu: 

- Nemšĉina (NIP NEM): Nina Pintar 

- Šport (NIP ŠPO): Benjamin Medved, Boštjan Omerzel 

- Raĉunalništvo (NIP RAĈ): Barbara Kastelic 
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4.9 Normativi za oblikovanje skupin: 

Normativ za oblikovanje oddelka je 28 uĉencev, s soglasjem ministra je v razredu lahko tudi 

trideset uĉencev. Enak normativ je tudi za število uĉencev v oddelku podaljšanega bivanja. V 

skladu z 31. ĉlenom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 

– U. l. RS, št. 57/07, 65/08, 99/10 – v oddelkih od 6. do 9. razreda delimo posamezne oddelke 

v uĉne skupine pri naslednjih predmetih: šport, tehniki in tehnologiji, gospodinjstvu, nekaterih 

izbirnih predmetih. Skupine oblikujemo tudi pri kulturnih, naravoslovnih, športnih dnevih, 

ekskurzijah, šoli v naravi, tehniĉnih dnevih, kolesarskih izpitih, ko se vzgojno-izobraţevalno 

delo izvaja izven šole. Normativ za oblikovanje skupin pri predmetih z veĉjo nevarnostjo je 

21 uĉencev. Normativ za oblikovanje skupine pri športu od 6. razreda dalje je 21 uĉencev. 

Skupine se v okviru enega razreda oblikujejo po spolu. V primeru, da je število uĉencev ali 

uĉenk doloĉenega oddelka manjše, se skupine oblikujejo iz sosednjih oddelkov. Ko to ni 

mogoĉe, se uĉenci po spolu delijo le v primeru, ĉe je v posamezni skupini najmanj osem 

uĉencev. Normativ za spremstvo uĉencev na ekskurziji je 15 uĉencev. Normativ za spremstvo 

uĉencev v šoli v naravi in na taborih je 15 uĉencev. Normativ za oblikovanje skupine pri 

pouku plavanja je 8 uĉencev neplavalcev oz. 12 uĉencev plavalcev. Normativ za oblikovanje 

skupine pri pouku smuĉanja je 12 uĉencev oz. 10 uĉencev smuĉarjev zaĉetnikov. Uĉenci z 

zdravstvenimi teţavami imajo posebnega spremljevalca in zagotovljeno voţnjo s šolskim 

kombijem. 

 

4.10 Razširjen in nadstandardni program: 

Nadstandardni program 

NAZIV IZVAJALCI RAZRED FINANCER 

0,5 razredne 

ure/teden 

razredniki Ĉetrti  do deveti 

razred 

Interesne dejavnosti 

0,5 ure in MIZŠ 0,5 

ure 

1 razredna ura/teden razredniki Tretji razred Interesne dejavnosti 

Podaljšano bivanje 

od 15.45 do 17.00 

Profesorji v OPB Prvi do peti razred Lastna sredstva 

Šolska prehrana: 

kosilo, popoldanska 

malica 

Šolska kuhinja Prvi do deveti razred Starši 
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Razširjeni program 

 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, 

interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se uĉenci 

vkljuĉujejo prostovoljno. 

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je 

organizirana oblika vzgojno-izobraţevalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali veĉ dni izven 

prostora šole. Za uĉence, ki se šole v naravi ne udeleţijo, osnovna šola v tem ĉasu organizira 

primerljive dejavnosti. (39. a ĉlen Zakona o osnovno šoli). 

 

4.11 Organizacija pouka v manjših učnih skupinah  

Dne, 31. 8. 2012 je prenehal veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v OŠ 

(Uradni list RS, št. 63/06). Organizacija pouka v manjših uĉnih skupinah je v pristojnosti šole 

in na predlog ravnatelja, sprejme uĉiteljski zbor pouk v manjših uĉnih skupinah praviloma za 

eno šolsko leto.  

40. ĉlen Zakona o osnovni šoli je spremenjen in doloĉa sledeĉe (UL 87/11, 40/12):  

Uĉitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo 

z uĉenci glede na njihove zmoţnosti.  

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali naslednje manjše uĉne skupine: 

v 8. in 9. razredu se bo pri slovenšĉini, matematiki in tujem jeziku  pouk vse leto organiziral z 

razporeditvijo uĉencev v manjše uĉne skupine. 

4.12 Ukrepi za izboljšanje doseţkov nacionalnega preverjanja znanja  

Strokovni delavci so na osnovi analiz doseţkov pri posameznih predmetih pripravili skupno 

analizo doseţkov nacionalnega preverjanja znanja v šoli. Za izboljšanje doseţkov so si 

strokovni delavci v aktivu matematike, slovenšĉine in anglešĉine enotni v tem, da je potrebno 

uĉence dodatno spodbujati tako k dodatnemu kot tudi k dopolnilnemu pouku kakor tudi v 

tem, da jih je potrebno uriti v natanĉnem branju navodil. Uĉiteljice slovenšĉine bodo veĉji 

poudarek dale razumevanju besedil in poglobljenemu in ne le površinskemu branju. Uĉiteljice 

anglešĉine navajajo urjenje slušnega razumevanja ter strategije reševanja razliĉnih tipov 

nalog. Uĉitelji matematike bodo znanja veĉkrat preverjali s kratkimi testi (predvsem 9. 

razred). Starše bomo opozorili, da na spletni strani Republiškega izpitnega centra lahko 

najdejo nabor razliĉnih nacionalnih preverjanj iz preteklih let. 
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4.13 Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi teţavami  

Za uĉence, ki imajo uĉne teţave, so predvidene dodatne ure za individualno in skupinsko 

pomoĉ (Ur. list št. 12/96-ZOFVI, 9. ĉlen). Za vkljuĉitev uĉenca v ure individualne pomoĉi 

morajo starši podpisati soglasje.  

V zaĉetku šolskega leta se glede na predloge razrednikov, specialne pedagoginje ter šolske 

svetovalne sluţbe dogovorimo, kateri uĉenci potrebujejo individualno ali skupinsko pomoĉ.  

O vsebini dela z uĉenci, o udeleţbi in napredovanju uĉencev vodijo strokovni delavci 

predpisano evidenco.  

 

4.14 Delo z nadarjenimi učenci 

Kot je zapisano v Konceptu odkrivanje in delo z nadarjenimi uĉenci, je ena izmed nalog šole 

poskrbeti tudi za uĉence, ki zmorejo in hoĉejo veĉ. V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali 

z uresniĉevanjem Koncepta dela z nadarjenimi uĉenci.  

Odkrivanje nadarjenih uĉencev poteka v treh stopnjah:  

- Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni - Poteka na osnovi razliĉnih kriterijev 

brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomoĉkov. 

-  Identifikacija nadarjenih učencev - Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 

evidentiranih uĉencev in vkljuĉuje naslednja merila:  

a) oceno uĉiteljev – uĉitelji s pomoĉjo ocenjevalnih lestvic ocenijo nadarjenost uĉencev na 

uĉnem, ustvarjalnem, voditeljskem, telesno-gibalnem, tehniĉnem in umetniškem podroĉju, ki 

zajema glasbeno, likovno, literarno in dramsko podroĉje;  

b) test sposobnosti in  

c) test ustvarjalnosti.  

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti psiholog. Kot nadarjeni oz. talentirani 

so identificirani tisti uĉenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovpreĉen rezultat. 

Ugotovitev o nadarjenosti uĉenca se sprejme na sestanku razrednega uĉiteljskega zbora. 

ŠSS skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega 

oziroma talentiranega, pridobi njihovo mnenje o otroku in pisno soglasje za pripravo 

individualiziranega programa.  

Razvoj nadarjenosti posameznika se lahko spodbuja na razliĉne naĉine.  
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1. Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo uĉencev, jih spodbujali 

pri vkljuĉevanju k dodatnemu pouku, sodelovanju pri interesnih dejavnostih, pisanju 

raziskovalnih nalog, sodelovanju pri razliĉnih projektih in nateĉajih … 

Za vse identificirane nadarjene uĉence od 5. do 9. razreda bomo tudi v letošnjem 

šolskem letu pripravili obogatitveni program, ki bo temeljil na principih in metodah 

dela, ki vkljuĉujejo višje oblike mišljenja, spodbujajo ustvarjalnost, samoiniciativnost 

in podpirajo notranjo motivacijo nadarjenih uĉencev. 

Uĉenci pa lahko izbirajo tudi med drugimi aktivnostmi, npr.: pomoĉ starejšim pri 

raĉunalniškem opismenjevanju (projekt Simbioza), pomoĉ vrstnikom, sodelovanje pri pripravi 

šolskega glasila, na prireditvah, športnih tekmovanjih …  

Tudi v letošnjem šolskem letu bo organiziran tridnevni tabor za nadarjene uĉence.  

 

4.15 Delo z otroki s posebnimi potrebami 

V osnovno šolo so po zakonu vkljuĉeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Otroke s 

posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraţevanja ob upoštevanju otrokove 

doseţene ravni razvoja, njegove zmoţnosti za uĉenje in doseganje standardov znanja, 

strokovne prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire oz. motnje. Pisno zahtevo za 

uvedbo postopka lahko vloţijo starši, vodi pa ga Zavod za šolstvo. Predlog za uvedbo 

postopka lahko poda tudi šola ali zdravstvena ustanova, ki pa mora tudi starše o tem obvestiti.  

Ravnatelj za vsakega otroka imenuje strokovno skupino, ki v sodelovanju s starši izdela 

individualizirani program. Dodatna strokovna pomoĉ se izvaja individualno ali v posebni 

skupini, in sicer v oddelku ali izven oddelka. Dodatno strokovno pomoĉ uĉencem v skladu z 

odloĉbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami izvajajo specialni in socialni pedagogi ter 

uĉitelji po urniku. 

 

Izvajalci dodatne strokovne pomoĉi so: 

Romana Ferliĉ, profesorica defektologije, 

Barbara Gregoriĉ, univ. dipl. socialna pedagoginja 

Tina Kolar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Milena Poljanec, specialna pedagoginja, 

Aleksandra Ĉergan Ristić, dr. specialne in rehabilitacijske pedagogike 

Aleksandra Kambiĉ, mag. prof. inkluzivne pedagogike 
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4.16 Vključevanje tujcev 

Glede na proces globalizacije se v šolo vkljuĉujejo uĉenci tujci, ki slovenskega jezika ne 

znajo. V skladu z zakonodajo in razpoloţljivimi moţnostmi za te uĉence organiziramo pouk 

slovenšĉine. K sodelovanju bomo povabili prostovoljce neprofitnih organizacij in društev, s 

svojimi študenti nam pomagata tudi Filozofska fakulteta v Ljubljani.  

 

4.17 Status učenca perspektivnega in vrhunskega mladega športnika in umetnika  

Na podlagi 51. ĉlena ZOŠ, o dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa doloĉi ravnatelj. 

Pred tem si v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem 

in tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pa tudi mnenje oddelĉnega uĉiteljskega zbora. 

 

4.18 Tekmovanja v športu 

Cilj šole je ohraniti rezultat preteklega leta. Uvrstitev med pet najboljših šol v atletiki v 

Ljubljani. 

 

4.19 Zlati sonček 

Zlati sonĉek je program, ki spodbuja uĉenca za športno dejavnost v prostem ĉasu, istoĉasno 

pa popestri program športa v šoli. Za športno znaĉko Zlati sonĉek lahko tekmujejo uĉenci 1., 

2. in 3. razreda.  

Cilj šole je ohraniti rezultat preteklega leta.  

 

4.20 Program Krpan 

V programu sodelujejo uĉenci 4., 5. in 6. razreda.  

Cilj šole je povečati število učencev, ki bodo opravili športni program Krpan za 5 

učencev. 

 

4.21 Med vrstniška učna pomoč 

Na šoli bomo v šolskem letu 2019/2020 preko prostovoljnega sodelovanja uĉencev in uĉenk 

po predhodnem soglasju staršev izvajali organizirano in naĉrtno prostovoljno delo v oddelku 

podaljšanega bivanja in v obliki med vrstniške uĉne pomoĉi v razredu. 

 

4.22 Poklicna orientacija 

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s svetovanjem glede poklicne orientacije in izbire 

srednje šole. Izvedena bo orientacija v 8. in 9. razredu, predavanje za starše uĉencev 9. 
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razredov, predstavljena bo trţnica poklicev s predstavitvijo srednjih šol pred vpisom uĉencev 

na srednjo šolo. 

 

4.23 Sobotne šole 

V to projektno delo so vkljuĉeni uĉenci, ki imajo interes do dodatnega izobraţevanja s 

podroĉja glasbe, slikarstva in kiparstva, dodatnega izobraţevanja na likovnem podroĉju ter na 

podroĉju planinstva. Skupine uĉencev brezplaĉno vodijo mentorji šole in zunanji izvajalci.  

 

4.24 Shema šolskega sadja 

OŠ Viĉ je vkljuĉena v Shemo šolskega sadja. To je ukrep skupne kmetijske politike EU v 

sektorju sadja in zelenjave, njegov namen pa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in 

zelenjave ter hkrati omejiti narašĉanje pojava prekomerne telesne teţe in debelosti pri otrocih.  

Evropska komisija je v obseţni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja eden od 

ukrepov, ki bi lahko dolgoroĉno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je 

Evropska unija drţavam ĉlanicam namenila finanĉno pomoĉ za brezplaĉno razdeljevanje 

sadja in zelenjave uĉencem. Naši uĉenci tako poleg rednega obroka sadja, ki ga vsak dan 

dobijo za malico, veĉkrat na leto dobijo še dodaten obrok druge vrste sadja ali zelenjave. 

Prednost dajemo sezonskemu sadju iz integrirane pridelave domaĉih pridelovalcev. 

 

4.25 Šport v osnovni šoli 

S projektom ţelimo: 

- poveĉati obseg vodenega gibanja med poukom in med odmori (minuta za zdravje)- 

-  zmanjšati agresivno vedenje med uĉenci, 

- v sodelovanju z zdravstveno sluţbo poskrbeti za tiste uĉence, ki imajo kakršnokoli 

zdravstveno teţavo, 

- ponuditi takšne športne vsebine, ki bodo zadovoljile interese uĉencev, 

- usmerjati uĉence v kakovosten šport, 

- izpopolnjevati strokovne delavce, 

- noĉni pohod ĉez Roţnik, 

- daljši sprehodi v ĉasu podaljšanega bivanja, 

- športno popoldne (tekmovanje v odbojki), 

- dve športni soboti (tek, maraton), 

- vkljuĉiti starše v doloĉene akcije. 
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Cilj šole je, obdrţati rezultate, ki so razvidni iz analize športno-vzgojnih kartonov naših 

učencev zadnjih nekaj let.  

 

4.26 Moja rodna domovina 

OŠ Viĉ bo v sodelovanju z Obmoĉnim zdruţenjem Veteranov vojne za Slovenijo mesta 

Ljubljane izvedla ţe 12. literarni nateĉaj Moja rodna domovina. Pisanje literarnih 

prispevkov na temo domovine, jezika... Tudi leto se bomo potrudili k sodelovanju 

privabiti šole iz zamejstva, ki so se odzvale tudi na lanski nateĉaj. Prav tako si ţelimo 

konstrukt nateĉaja dodelati in ga tematsko jasneje opredeliti.   

Cilj šole je, obdrţati število literarnih prispevkov kot v šolskem letu 2018/19.  

 

4.27 Vzgoja za zdravje 

V šolskem letu 2019/2020 se nadaljuje izvajanje vzgoje za zdravje v sodelovanju z NIJZ. 

Namen sodelovanja med uĉitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja vzgoje za 

zdravje s ciljem krepitve zdravega ţivljenjskega sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na 

zdravje šolarjev. 

Vsebine. 

1. razred: Zdrave navade. 

2. razred: Osebna higiena. 

3. razred: Zdrav naĉin ţivljenja. 

4. razred: Prepreĉevanje poškodb. 

5. razred: Zasvojenost. 

6. razred: Odrašĉanje. 

7. razred: Pozitivna samopodoba in stres. 

8. razred: Medosebni odnosi. 

9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost. 

 

4.28 12.10 Slovenska mreţa zdravih šol 

 

Osnovna šola Viĉ je vse od leta 1998 vkljuĉena v Slovensko mreţo zdravih šol, ki jo 

koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To nam daje moţnost oziroma sistem 
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za krepitev zdravja in kakovosti ţivljenja naših otrok in mladostnikov. Vizija Slovenske 

mreţe zdravih šol ni le znanje, ampak razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj in 

uspešno odrašĉanje uĉencev ter razvijanje njihovih potencialov. V aktivnosti vkljuĉujemo 

uĉence in njihove starše, zaposlene ter druge zunanje sodelavce. Rdeĉa nit v šolskem letu 

2019/2020 bo duševno zdravje, gibanje in zdrava prehrana. Pri delu bomo zasledovali 12 

ciljev Evropske mreţe zdravih šol: 

 Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh uĉencev s tem, da bomo pokazali, da 

lahko prav vsak prispeva k ţivljenju v šoli. 

 Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med uĉitelji in uĉenci, 

uĉitelji med seboj ter med uĉenci. 

 Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni uĉiteljem, uĉencem in staršem. 

 Vse uĉence bomo spodbujali k razliĉnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali 

raznovrstne pobude. 

 Izkoristili bomo vsako moţnost za izboljšanje šolskega okolja. 

 Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 

 Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo, zaradi priprave skladnega 

uĉnega naĉrta zdravstvene vzgoje. 

 Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih uĉiteljev. 

 Upoštevali bomo dejstvo, da so uĉitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje. 

 Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri uĉnem naĉrtu 

zdravstvene vzgoje. 

 Sodelovali bomo s specializiranimi sluţbami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in 

pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 

 Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno sluţbo, da 

nas bo dejavno podprla pri uĉnem naĉrtu zdravstvene vzgoje. 

 

4.29 Kolesarski izlet za učence od 6. do 9. razreda 

V mesecu juniju 2020 bomo izvedli kolesarski izlet za uĉence od 6. do 9. razreda. Izlet 

organizira in vodi prof. športa Aleš Letonja, uĉence bodo spremljali uĉitelji OŠ Viĉ. Uĉenci 

bodo kolesarili z lastnimi ustrezno opremljenimi kolesi. Z avtobusom se bodo uĉenci odpeljali 

v Planico, od koder bodo odkolesarili proti Kranjski Gori, Mojstrani in se od tam povzpeli na 

825 m visok prelaz Kopa. Nato se bodo spustili v alpsko dolino Radovna in naredili postanek 
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ob jezeru Kreda. Od tam bodo odkolesarili do Bleda, kjer bodo lahko tudi plavali v Blejskem 

jezeru. Uĉenci bodo tega dne skupaj z uĉitelji spremljevalci opravili dobrih 43 km cestnega 

kolesarjenja in premagali strme klance v skupni dolţini 4 km in skupni višini okoli 350 m. Ob 

intenzivni fiziĉni aktivnosti bodo uĉenci in uĉitelji na izletu krepili vztrajnost, telesno 

pripravljenost, uĉili se bodo tudi varnega kolesarjenja v skupini. 

 

4.30 Pomoč na namiznoteniških tekmovanjih za športnike invalide 

Uĉenci se bodo udeleţili dveh namiznoteniških turnirjev za športnike invalide: Kvalifikacijski 

turnir za nastop na olimpijskih igrah  v namiznem tenisu za športnike invalide v prvem tednu 

meseca maja (7-9.5.2020 ) v Laškem in 18. Slovenia Open Thermana Laško, ki bo od 13. do 

16. maja 2020 v Laškem. Sodelovanje uĉencev na turnirjih organizira in vodi prof. športa 

Aleš Letonja, uĉence bodo spremljali uĉitelji OŠ Viĉ. Uĉenci bodo na turnirjih aktivno 

sodelovali kot pobiralci ţogic, v popoldanskem ĉasu pa bodo opravili krajši sprehod po 

Laškem in plavali na bazenu v Thermani Laško. S telesno aktivnostjo bodo uĉenci krepili 

lastno zdravje in telesno pripravljenost, hkrati pa nudili pomoĉ športnikom invalidom pri igri. 

Spodbujali bodo športnike na igrišĉu. Uĉili se bodo sprejemanja drugaĉnosti in opazovali 

konkretne primere športnikov s hudimi telesnimi okvarami, ki zavzeto sledijo lastnim visoko 

zastavljenim ciljem z neizmerno voljo do premagovanja vsakršnih ovir. 

5 PROJEKTI 

5.1 Erasmus+ 

Erasmus+ KA2 Matematika skozi igro 

Cilj projekta je krepitev kompetenc v matematiki, medosebnih, medkulturnih in druţbenih 

kompetenc uĉencev in uĉiteljev.  

Namen projekta je izdelava in uporaba matematiĉnih didaktiĉnih iger pri pouku - tako 

namiznih kot raĉunalniških, s katerimi uĉenci gradijo in utrjujejo svoje znanje ter izmenjavi 

dobre prakse pri pouĉevanju matematike. Naše partnerske šole so iz Francije, Italije, Poljske, 

Portugalske in Belgije. Projekt poteka šolska tri leta, od 2017 do 2020. 

Projekt je razdeljen na šest matematiĉnih sklopov: števila ter deli celote, obdelava podatkov, 

aritmetika, logika, geometrija ter merjenje. V vsakem letu se obdelata dva matematiĉna 

sklopa. V ĉasu projekta tako nastajajo uĉne priprave, didaktiĉne igre in raĉunalniške igre, ki 

uĉencem pomagajo pozitivno razvijati kompetence na matematiĉnem podroĉju. 
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5.2  Erasmus+  projekt In Others’ Shoes 

V okviru projekta Erasmus+  ţe tretje šolsko leto poteka mednarodni projekt In Others’ 

Shoes, ki izobraţuje uĉitelje v smislu globalnega uĉenja in vkljuĉevanja filozofije za otroke. 

Temelji na razvijanju razumevanja metodologij kritiĉnega mišljenja. V projektu sodelujejo 

uĉitelji šestih evropskih šol, ki se izobraţujejo na sreĉanjih in delavnicah ter izmenjujejo 

primere svoje prakse.  

Cilji so predstaviti kljuĉne koncepte izobraţevanja v svetu trajnostnega razvoja, podpreti 

razumevanje globalne povezanosti in soodvisnosti dejavnikov, razvijanje empatije in 

razumevanje drugaĉnosti, in s tem opremiti mlade globalne drţavljane s pozitivnimi 

ĉloveškimi vrednotami. Poudarek je na pristopu vkljuĉevanja vešĉin in znanja na širša 

podroĉja, od lokalne na globalno raven, kot je npr. razumevanje in povezanost razliĉnih 

pojmov, kulturnih razlik, predsodkov, strpnost do drugaĉnosti, identitete, vpliva okolja ipd. 

Namen globalnega uĉenja je, da v pouk vkljuĉuje kompleksne teme današnjega sveta kot so 

praviĉnost, enakopravnost, identiteta, mir, ustvarjanje dobrin, sprejemanje drugaĉnosti. S tem 

odpiramo otrokovo radovednost in razvijamo otrokov pozitiven odnos do sebe in drugih. 

Globalno uĉenje in filozofijo za otroke vkljuĉujemo lahko v vse predmete z razširjanjem 

vprašanj ter povezovanjem tem z lokalnega vidika na širšo raven. Odpiramo vprašanja, na 

katera se ne da odgovoriti le z da ali ne. 

Primeri dobre prakse bodo ob zakljuĉku projekta zbrani v publikaciji Global Citizenship 

Passport. 

5.3 Prevozi učencev  

Uĉenci vozaĉi, ki so od šole oddaljeni veĉ kot 4 km ali bi uporabljali nevarno šolsko pot, 

imajo brezplaĉno letno vozovnico. Vse avtobusne prevoze za potrebe uĉencev naroĉamo pri 

Ljubljanskem potniškem prometu, ki je bil izbran na javnem razpisu. Za uĉence vozaĉe 

imamo organiziran poseben jutranji avtobus. Iz šole in v šolo se uĉenci od 5. do 9. razreda 

peljejo z rednim avtobusom smer Ljubljana–Vrhnika z avtobusom št. 6 ali 6b in posebnim 

avtobusom izpred Modrega vrtca ob 16. uri. Redne prevoze uĉencev v šolo in domov 

financira Mestna obĉina Ljubljana. Uĉence, ki niso dopolnili 7. let, v šolo in iz nje spremljajo 

straši oz. zakoniti zastopniki.  
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5.4 Interesne dejavnosti 

Šola ponuja razliĉne interesne dejavnosti, ki jih izvajajo uĉitelji in zunanji sodelavci. 

Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji za starše niso plaĉljive. 

 

RAZ NAZIV KROŢKA MENTOR-ICA 

1 – 9 PLANINSKI KROŢEK MARJANA GRABNAR, SABINA BAHORIĈ 

ŠKRBEC 

 

1– 5 OPZ (Trţaška) (3-5) 

1-2 

MONIKA PRIJANOVIĈ 

TADEJA ŢELEZNIKAR 

1 – 3 OPZ (Abramova) MONIKA PRIJANOVIĈ 

6 – 9 MPZ  ALENKA KOVAĈIĈ DIVJAK 

1 – 3 LIKOVNI KROŢEK SLAĐANA MITROVIĆ 

2 – 5 DRAMSKI KROŢEK MARJETA BELAJ 

3 – 9 KNJIŢNIĈARSKI KROŢEK ADA PIRŠ, BARBARA ODLAZEK 

4 – 5 PLES  NADA  BAMBIĈ 

6 - 9 PLES   TINA KOLAR 

1 – 9 BRALNA ZNAĈKA:  v slovenšĉini, 

anglešĉini, nemšĉini, francošĉini, španšĉini 

(po dogovoru z nosilci predmeta) 

NOSILCI POSAMEZNEGA PREDMETA 

3 - 5 EKOLOŠKA BRALNA ZNAĈKA ADA PIRŠ 

6 - 9 EKOLOŠKA BRALNA ZNAĈKA CVETKA ILOVAR, BARBARA JAKLIĈ 

4 – 9 VESELA ŠOLA MONIKA KÖNIG. MILENA HRVATIN  

6 – 9 ZGODOVINSKI KROŢEK DANILO LUKNER 

6 – 9  TEHNIŠKI KROŢEK BARBARA KASTELIC 

8 -  9 ROBOTIKA MATJAŢ URBANĈ 

6  KITAJŠĈINA ANA STRANŠĈAK 

1 – 2 GIMNASTIKA – UĈENKE TINA KLOPĈIĈ DOBRIĆ 

(Trţaška) 

6 – 9  PROSTOVOLJSTVO MARUŠA MAJHEN 

6 – 9  ŠOLSKA SKUPNOST MARUŠA MAJHEN 

3 – 5 ROĈNE SPRETNOSTI TATJANA BREZAK RUS 

6 - 9 ODBOJKA – DEKLETA KARMEN PLETERŠEK 

1 - 5 MATEMATIĈNO-DIDAKTIĈNE IGRE KATJA DEBEVEC – ABR 
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MARJETA BELAJ 

TATJANA BREZAK RUS 

6 NARAVOSLOVNI KROŢEK CVETKA ILOVAR 

6 – 9 LITERARNI KROŢEK NUŠA DRINOVEC SEVER 

6 -9 RUŠĈINA PETRA JESENOVEC 

 

ZUNANJI IZVAJALCI V OKVIRU ŠOLE 

RAZ NAZIV KROŢKA MENTOR-ICA 

1 – 9 ŠAH MARJAN BUTALA 

4 -  5 TEHNIŠKI KROŢEK MARJAN BUTALA 

 

5.5 Bralna značka  

Kljuĉni poudarek je dvig bralne kulture otrok, za bogatenje besednega zaklada in kulture 

izraţanja, za širjenje znanja preko spoznavanja klasiĉne in sodobne, druţboslovne in 

naravoslovne literature. S tem se v vsesplošnih prizadevanjih za širjenje bralne kulture bralna 

znaĉka prav gotovo uvršĉa na prvo mesto.  

Cilji: širjenje bralne kulture med osnovnošolci, posodabljanje bralnih programov in oblik dela 

z mladimi bralci ter spodbujanje mentorjev k permanentnemu izobraţevanju.  

Pogovor za bralno znaĉko se zaĉenja 17. septembra, na dan Zlatih knjig.  

Tudi letos bodo bralni znaĉkarji posebno pozornost namenili knjiţnim ustvarjalcem, ki 

praznujejo pomembne delovne obletnice oz. se jih spominjamo ob obletnicah rojstva, smrti 

…Program bralne znaĉke ostaja enako bogat kot prejšnja leta. Zlati znaĉkarji si bodo ogledali 

kulturno prireditev v Cankarjevem domu in na koncu šolskega leta prejeli zlato priznanje in 

knjiţno nagrado.  

Poskušali bomo povabiti kakšnega literarnega ustvarjalca. Tako naj bi uĉenci dobili še 

dodatno motivacijo za branje in delo s knjigo nasploh.  

 

5.6 Delo šolske knjiţnice 

Vodja šolske knjiţnice je na šoli na Abramovi ulici 26 Barbara Odlazek, na šoli na Trţaški 

cesti 74 pa Ada Pirš. Šolska knjiţnica se kot sestavni del šole vkljuĉuje in prepleta s celotnim 

vzgojno-izobraţevalnim delom. Je informacijsko središĉe, namenjeno izobraţevanju, delu in 

sprostitvi.  

Delo v šolski knjiţnici obsega strokovni in pedagoški del.  
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a) Strokovno delo v knjiţnici:  

- nabava knjig in revij za otroško in strokovno knjiţnico,  

- obisk knjigarn in sodelovanje s predstavniki zaloţb,  

- pregled sprejetih knjiţnih novosti,  

- sprotno spremljanje novitet za strokovno in mladinsko knjiţnico (branje, udeleţba na 

seminarjih v knjiţnici Otona Ţupanĉiĉa, študijskih skupinah in strokovnih posvetih),  

- nabava in obdelava neknjiţnega gradiva (CD plošĉe, DVD-ji),  

- oprema, strokovna ureditev, postavitev in vzdrţevanje knjig,  

- katalogizacija, klasifikacija in vodenje katalogov,  

- odpis zastarelih in poškodovanih knjig,  

- izdajanje knjig v knjiţnici uĉencem ter vodenje evidence o izposojenih knjigah  

- svetovanje in pomoĉ pri izbiri literature za branje in uĉenje uĉencem in strokovnim 

delavcem,  

- priprava priporoĉilnega seznama za bralno znaĉko,  

- zbiranje ĉlankov in slikovnega materiala za obvešĉanje uĉiteljev,  

- informiranje delavcev in uĉencev o novih knjigah in drugem gradivu, ki bi bilo primerno za 

uporabo pri delu v šoli, 

b) Pedagoško delo v knjiţnici:  

- knjiţniĉno informacijska znanja (4 PU na oddelek letno),  

- oblikovanje letne priprave na pouk v knjiţnici,  

- svetovanje in pomoĉ pri izposoji knjig (individualno delo z bralci),  

- priprava razstav ob spominskih dnevih, mesecih,  

- organizacija bralne znaĉke za uĉence in odrasle, Cankarjevega tekmovanja, angleška, 

nemška in španska bralna znaĉka, EKO bralna znaĉka,  

- izvajanje interesnih dejavnosti (knjiţniĉarski kroţek),  

- izdelava plakatov za spodbujanje branja, obisk splošne knjiţnice, obisk knjiţnega sejma …  

- sodelovanje na razliĉnih kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dnevih ter proslavah 

in drugih prireditvah,  
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- prizadevanje za dvig bralne kulture in pismenosti,  

- usposabljanje uĉencev v samostojne uporabnike knjiţnice in knjiţniĉnega gradiva.  

c) Učbeniški sklad: 

Šolska knjiţnica poleg knjiţniĉnega gradiva skrbi tudi za uĉbeniški sklad. Šola izposoja 

uĉenkam in uĉencem veljavne uĉbenike iz šolskega uĉbeniškega sklada, ki ga je ustanovila ob 

finanĉni podpori Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport.  

Šola vsako leto, in sicer najkasneje do konca meseca maja, evidentira potrebe po izposoji 

uĉbenikov in pravoĉasno nabavi nove. V prihodnje se bo uĉbeniški sklad evidentiral v sistemu 

COBISS.  

 

5.7 Šola v naravi, naravoslovni tabori 

Uĉenci pri tej obliki vzgojno-izobraţevalnega dela spoznavajo ţivljenje v naravi, ţivljenje v 

veĉji skupnosti, navajajo se na samostojno premagovanje teţav, hkrati pa tudi na medsebojno 

pomoĉ, prijateljstvo in solidarnost. Uĉijo se smotrno izrabljati prosti ĉas.  

Na vseh taborih bomo izvajali dneve dejavnosti. 

Razred Vsebina Kraj Trajanje 

1. razred plavalni teĉaj Tivoli, Ljubljana 09.03.2020 – 

20.03.2020 

2. razred Naravoslovna šola 

v naravi 

CŠOD Jurĉek 22.04.2020 – 

24.04.2020 

04.05.2020 – 

06.05.2020 

06.05.2020 – 

08.05.2020 

 

3. razred 

plavalni teĉaj Tivoli, Ljubljana 14.10.2019 – 

25.10.2020 

Naravoslovna šola 

v naravi 

CŠOD Ĉebelica 13.01.2020 –

15.01.2020 

24.02.2020 – 

26.02.2020 

26.02.2020 – 

28.02.2020 
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4. razred Tematski teden: 

Varuhi zemlje 

CŠOD Rak 20. 04. 2020 – 24. 

04. 2020 

04. 05. 2020 – 08. 

05. 2020 

11. 05. 2020 – 15. 

05. 2020 

5. razred letna šola v naravi Mladinsko 

zdravilišĉe in 

letovišĉe RKS 

Debeli rtiĉ 

23.09.2019 – 

27.09.2019 

 

6. razred zimska šola v 

naravi 

Pohorje 27.01.2020 – 

31.01.2020* 

03.02.2020 – 

07.02.2020* 

7. razred Naravoslovni 

tabor 

Poĉitniški dom 

Vila šumica 

Kranjska Gora 

07.10.2019 – 

09.10.2019 (oddelek 

b, d) 

09.11.2019 – 11. 

10.2019 

(oddelek a, c) 

8. razred Projektni teden CŠOD Burja 

CŠOD Breţenka 

24.02.2020 - 28.02. 

2020 (oddelek b, d) 

24.02.2020 - 28.02. 

2020 (oddelek a, c) 

9. razred Naravoslovni 

tabor 

Poĉitniški dom 

Vila šumica 

Kranjska Gora 

23.10.2019 – 

25.10.2019 

6.- 9. 

razred 

Vikend program: 

tabor za nadarjene 

uĉence 

CŠOD Kranjska 

Gora, Kranjska 

Gora (Debeli rtiĉ) 

 

05.06. 2020 – 

07.06.2020 

 

* termin še ni dokonĉen. 
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5.8 Skrb za zdrav telesni razvoj učencev 

a) Zdravstveno varstvo  

Uĉenci bodo imeli sistematski zdravniški pregled vsaki dve leti. V letošnjem šolskem letu 

bodo pregledani uĉenci 1., 3., 6. in 8. razreda.  

b) Zobozdravstveno varstvo  

V šolski zobozdravstveni ambulanti v ZD Viĉ opravljajo preventivno in kurativno 

zobozdravstveno varstvo za uĉence šole in za šolske novince. Sistematski pregledi bodo za 

uĉence od 1.– 9. razreda. 

c) Vsi delavci šole bomo aktivni pri naslednjih akcijah:  

- sodelovanje z višjo medicinsko sestro pri zobni preventivi (projekt na razredni stopnji),  

- skrb za pravilno drţo (višina stolov, miz),  

- prezraĉevanje uĉilnic,  

- zdrava prehrana (malice, kosila),  

- prepreĉevanje nesreĉ in telesnih poškodb.  

Ĉe se uĉenec poškoduje, prisotni uĉitelj poskrbi za prvo pomoĉ oz. za zdravniško pomoĉ. O 

poškodbi in okolišĉinah, zaradi katerih je prišlo do poškodbe, uĉitelj obvesti starše in napiše 

zapisnik. 

5.9 Šolska prehrana 

 
Na šoli imamo organizirano prehrano za uĉence in delavce šole. V centralni kuhinji na 

Abramovi ulici 26 pripravljamo zajtrke, dopoldanske in popoldanske malice in kosila. V 

razdelilni kuhinji na Trţaški 74 pripravljamo zajtrke, dopoldanske in popoldanske malice in 

razdeljujemo kosila. 

 

Cenik šolske prehrane v šolskem letu 2019/2020:  

 

OBROK CENA V EUR 

Zajtrk 0,95 

Dopoldanska malica 0,80 

Kosilo (1.- 3. razred in 4. – 9. razred) 2,30; 2,40 

Popoldanska malica 0,95 

Obĉasno kosilo 2,90 
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Obroki so energetsko, biološko in hranilno polnovredni in kot taki ustrezajo potrebam otrok 

od 6. do 15. leta starosti.  

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane so oblikovana po Zakonu 

o šolski prehrani. V jedilnici imamo na oglasni deski tedensko izobešen jedilnik z oznaĉenimi 

alergeni. Za uĉence s predpisano dieto se v kuhinji tedensko pripravlja dietni jedilnik.  

Za hranilno-biološko vrednost obrokov skrbi organizatorica šolske prehrane, za organizacijo 

pa vodja centralne kuhinje.  

5.10 Tradicionalni slovenski zajtrk.  

Prvo šolsko uro bomo namenili zajtrku in pogovoru o slovenski hrani in bontonu ter kulturi 

prehranjevanja. Vsa ţivila za shemo šolskega sadja/zelenjave in mleka ter za potrebe 

Tradicionalnega slovenskega zajtrka bodo lokalnega izvora. Veliko pozornost bomo posveĉali 

loĉevanju odpadkov v kuhinji, jedilnici in celotni šoli.  

Poudarek bo tudi izboljšati kulturo prehranjevanja in okolje, v katerem se uĉenci 

prehranjujejo.  

Šola bo v okviru projekta mreţe Zdravih šol izvajala dejavnosti vezane na zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Izboljšati ţelimo okolje, v katerem se uĉenci 

prehranjujejo (zmanjšati hrup).  

Zdravstveni in higienski nadzor centralne kuhinje in razdeljevalnih kuhinj po pogodbi 

opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

 

5.11 Zdrava šola 



- Še v naprej bomo spodbujali zdrav naĉin ţivljenja uĉencev in uĉiteljev (pozitiven odnos 

do gibanja, ohranjanja zdrave telesne kondicije oz. zdravega ţivljenjskega sloga).  

- Skrbeli bomo za zdravo in uravnoteţeno prehrano ter razvijali primeren odnos do hrane. 

Veliko pozornosti bomo namenili kulturi prehranjevanja in okolju v katerem se uĉenci 

prehranjujejo.  

- Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh uĉencev, in sicer na naĉin, da bomo 

pokazali, da lahko prav vsak prispeva k boljšemu ţivljenju v šoli.  
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- Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih odnosov, sprejemali drugaĉnost, in spodbujali 

medsebojno spoštovanje, pripravili bomo razliĉne akcije s katerimi bomo uĉence, starše, 

uĉitelje in vse zaposlene na šoli seznanili s strategijami prepreĉevanja nasilja.  

- Skrbeli bomo za urejen videz notranjosti šole in urejenost okolice šole.  

- Skrbeli za povezanost uĉencev z naravo.  

- Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole jasni uĉiteljem, uĉencem in staršem.  

- Ozavešĉali bomo o pomembnosti zmanjševanja in loĉevanja odpadkov. 

- Sodelovali bomo s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno sluţbo. Posebno pozornost 

bomo namenili zdravim in ĉistim zobem.  

-  Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 

 

5.12 Prometna vzgoja  

Zaradi specifiĉnih psihofiziĉnih lastnosti otrok morajo le-ti v prometu biti deleţni posebne 

pozornosti. Med najpomembnejše naloge vseh druţbenih dejavnikov prav gotovo štejemo 

zagotavljanje varnosti otrok v cestnem prometu. Zaposleni v šoli bomo storili vse, da bi to 

nalogo najbolje opravili.  

Prometno vzgojo, ki je predpisana z uĉnimi naĉrti za posamezne razrede, bomo izvajali 

dosledno in kvalitetno.  

Uĉni program prometne vzgoje bomo dopolnili še z naslednjimi vsebinami:  

- Pred zaĉetkom šolskega leta se bomo povezali s PP in Svetom za preventivo v cestnem 

prometu, saj bosta omenjeni organizaciji še posebej poskrbeli za prometno varnost otrok.  

- Uĉenci 1. razredov bodo prvi šolski dan prejeli rumeno rutico. Uporabljajo naj jo 

vsakodnevno, saj s tem nase opozarjajo.  

- Prvošolci bodo v zaĉetku šolskega leta prejeli kresniĉko. Uporabljajo naj jo, ko se bodo 

gibali na prometnih površinah, saj so tako bolj vidni.  

- Uĉence 1. razreda bodo policisti seznanili s prometno varnostjo ter z varnimi potmi do 

šole in jih opozoril na dosledno upoštevanje prometnih pravil.  

- Uĉenci 1. triletja bodo preko igre spoznavali pravila in zahteve prometa ter jih uporabili v 

resniĉni prometni situaciji, kar bo nadgradnja igre in uĉenja.  
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- Uĉenci 5. razredov bodo opravljali kolesarski izpit. Le-ta sestavljata teoretiĉni in praktiĉni 

del. Teoretiĉni del zajema v sklopu posameznih ur pouka seznanitev s teoretiĉni 

vsebinami, ki se bodo zakljuĉile s teoretiĉnim preizkusom znanja. Sledi praktiĉni del 

kolesarskega izpita, ki je sestavljen iz spretnostne voţnje na poligonu, voţnje na cesti ter 

izpitne voţnje na cesti. Pred praktiĉno voţnjo bomo na šolskem igrišĉu pregledali kolesa, 

ĉe so tehniĉno brezhibna in cestno opremljena. Ob koncu šolskega leta sledi slavnostna 

podelitev kolesarskih izkaznic.  

- S prometno varnostnim naĉrtom šole bomo ob zaĉetku šolskega leta seznanili vse uĉence 

od 1. do 9. razreda. Pregledali bomo varne in nevarne poti v šolo in se pogovorili o 

pravilnem, varnem in spoštljivem naĉinu obnašanja v prometu.  

- Sodelovali bomo v Evropskem tednu mobilnosti tako, da bomo opozorili na 22. september 

– dan brez avtomobila, izvajali fit pohode ter na omenjeno temo pripravili likovne in 

literarne izdelke.  

- V akciji Teden otroka bomo sodelovali z obĉinskim Svetom za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu ter s policijo.  

- Uĉence in njihove starše bomo osvešĉali o nujnosti uporabe kolesarskih ĉelad   pri voţnji s 

kolesom, skiroji in pomena varnostnih pasov pri voţnji z avtomobilom.  

 

5.13 Delo organizacij  

a) Skupnost učencev šole  

Oddelĉne skupnosti se za uveljavljanje svojih pravic in interesov povezujejo v skupnost 

uĉencev šole preko svojih predstavnikov.  

Skupnost uĉencev zbira in usklajuje predloge oddelĉnih skupnosti. Rešuje probleme, ki so 

skupni vsem uĉencem na šoli in daje predloge za razliĉne dejavnosti.  

Izvršilni organ skupnosti uĉencev šole je šolski parlament.  

Program skupnosti uĉencev za letošnje šolsko leto obsega naslednje teme:  

- izvolitev predstavnikov šolskega parlamenta, naloge predstavnikov oddelĉnih skupnosti in 

predstavnikov šolskega parlamenta  

- ţivljenje in delo v šoli,  

- pregled šolskega reda in pravil,  

- spremljanje uresniĉevanja pravic in dolţnosti uĉencev,  
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- dogovor o aktivnostih skozi šolsko leto in naĉrtovanje le teh,  

- zbiranje pohval, pripomb in predlogov v zvezi z vsemi aktivnostmi, ki potekajo na šoli.  
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6 PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV 

6.1 Delo ravnatelja 

 
Funkcijo ravnatelja šole opravlja Sašo Vlah, profesor razrednega pouka.  

 

Ravnatelj, kot pedagoški vodja, skrbi:  

- organizira, naĉrtuje in vodi delo šole,  

- pripravlja program razvoja šole,  

- pripravlja predlog letnega delovnega naĉrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,  

- odgovoren je za uresniĉevanje pravic in dolţnosti uĉencev,  

- vodi delo uĉiteljskega zbora,  

- oblikuje predlog nadstandardnih programov,  

- spodbuja strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,  

- organizira mentorstvo za pripravnike,  

- prisostvuje pri vzgojno-izobraţevalnem delu vzgojiteljev in uĉiteljev, spremlja 

njihovo delo in jim svetuje,  

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,  

- odloĉa o napredovanju delavcev v plaĉilne razrede,  

- spremlja delo svetovalne sluţbe,  

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

sodelovanja),  

- obvešĉa starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti uĉencev,  

- spodbuja in spremlja delo skupnosti uĉencev,  

- odloĉa o vzgojnih ukrepih,  

- zagotavlja izvrševanje odloĉb drţavnih organov,  

- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,  

- doloĉa sistemizacijo delovnih mest,  

- odloĉa o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,  

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno sluţbo,  

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo 

letnega poroĉila o samoevalvaciji šole in 
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- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomešĉanje v 

ĉasu odsotnosti pooblasti pomoĉnico ravnatelja.  

Pomoĉnici ravnatelja sta Irena Grlica, univerzitetna diplomirana pedagoginja (lokacija 

Abramova) ter Zdenka Hosta, profesorica razrednega pouka (lokacija Trţaška). 

Pomoĉnici ravnatelja pomagata ravnatelju pri opravljanju pedagoških nalog, pouĉujeta v 

razredu ali v podaljšanem bivanju. Opravljata naloge, za katere ju pisno pooblasti ravnatelj, 

ter ga nadomešĉata, kadar je odsoten (50. Ĉlen ZOFVI). 

6.2 Delo pomočnice ravnatelja 

 
Delo pomoĉnice ravnatelja je razdeljeno na pedagoški in administrativno-tehniĉni del.  

Pedagoško delo obsega organizacijo interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov (obveznih in 

neobveznih), letne in zimske šole v naravi, koordinacijo dni dejavnosti, proslav, razstav in 

teĉajev, spremljanje deţurstev strokovnih delavcev. 

 Administrativno-tehniĉno delo pa je naĉrtovanje obveznosti vseh strokovnih delavcev šole, 

spremljanje realizacije dela, vodenje in nadzor e-dokumentacije v programu eAsistent, pisanje 

šolske kronike, priprava okroţnic, obvestil, statistiĉnih in drugih poroĉil ter organizacija dela 

ĉistilk. 

6.3 Učiteljski zbor  

 
Uĉiteljski zbor je najvišji strokovni organ šole. Najpogostejša organizacijska oblika za delo 

uĉiteljskega zbora so uĉiteljske seje in konference.  

Strokovni delavci skozi celo leto:  

- spremljajo strokovno literaturo (šolska zakonodaja, uĉni naĉrti, diferenciacija pouka, delo 

z uĉenci s posebnimi potrebami …),  

- se udeleţujejo študijskih skupin,  

- izmenjujejo primere dobrih praks in se individualno izobraţujejo.  
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6.4 Oddelčni učiteljski zbori  

 
Ti strokovni organi so formirani za oddelke od 6. do 9. razreda. Njihove naloge so predvsem:  

- obravnava vzgojno-izobraţevalne problematike v oddelku;  

- oblikovanje programa za delo z nadarjenimi uĉenci in tistimi, ki teţje napredujejo;  

- odloĉanje o vzgojnih ukrepih;  

- opravljanje drugih nalog (v skladu z zakonom).  

Oddelĉni uĉiteljski zbori se bodo sestajali po potrebi – glede na problematiko. 

6.5 Šolski strokovni aktivi 

 
V strokovne aktive se zdruţujejo uĉitelji po razredih oz. po predmetnih skupinah. Vodje 

strokovnih aktivov izdelajo naĉrt dela in vodijo delo aktiva. Aktivi se v šolskem letu redno 

sestajajo.  

Delo aktivov:  

- naĉrtovanje pouka (izdelava letnih naĉrtov ob upoštevanju zahtev in pravil timskega dela, 

manjše uĉne skupine, izbirni predmeti, medpredmetno povezovanje, izdelava standardov 

in kriterijev ocenjevanja, izdelava testov znanja …),  

- spremljanje izvajanja programa in uĉnih naĉrtov v osnovni šoli (z vidika aktivnejših 

metod in oblik dela ter operacionalizacije uĉnih vsebin, realizacije pouka …),  

- oblikovanje kriterijev ocenjevanja in standardov,  

- oblikovanje strategij za izvajanje kontrole domaĉih nalog,  

- analiza ocenjevalnih konferenc,  

- medsebojna hospitacija,  

- študij strokovne literature,  

- skrb za medpredmetno povezavo in  

- dopolnjevanje vzgojnega naĉrta.  

Strokovni aktiv je mesto skupnega uĉenja njegovih ĉlanov, izmenjave izkušenj, razvijanja 

novih idej, delitve dela, pri katerih vsak posameznik prispeva in prejema najboljše. 
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6.6 Pedagoški tim 

 
Je strokovni organ, ki naĉrtuje, usmerja in pomaga pri realizaciji letnega delovnega programa 

šole. Sestavljajo ga ravnatelj, pomoĉnici ravnatelja in svetovalne delavke.  

6.7 Delo šolske svetovalne sluţbe  

 
Temeljna naloga svetovalne sluţbe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 

(preko svetovalnega odnosa) na strokovno avtonomni naĉin vkljuĉuje v kompleksno reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli.  

Delo svetovalnih delavk temelji na prednostnih nalogah vzgojno-izobraţevalnega dela v šoli.  

Med seboj povezane in prepletene osnovne dejavnosti svetovalne sluţbe so:  

- dejavnosti pomoĉi,  

- razvojne in preventivne dejavnosti,  

- dejavnosti naĉrtovanja in evalvacije.  

Preko treh osnovnih dejavnosti, po potrebi pa tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami, 

pomagajo uĉencem, strokovnim delavcem, vodstvu šole in staršem  

ter z njimi sodelujejo na naslednjih podroĉjih ţivljenja in dela v šoli:  

- uĉenju in pouĉevanju,  

- šolski kulturi, vzgoji, klimi in redu,  

- izvajanju vzgojnega naĉrta,  

- v aktivnostih za telesni, osebni (spoznavni in ĉustveni) in socialni razvoj,  

- v naĉrtovanju šolanja in poklicne orientacije,  

- na podroĉju socialno-ekonomskih stisk.  

Med preventivne dejavnosti v letošnjem šolskem letu štejemo akcijo obravnave nasilja. 

6.8 Nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje strokovnih delavcev  

Smo uĉeĉa se organizacija. Sprostitev ustvarjalnosti postaja zelo pomembna, prav tako pomen 

vsakega posameznika za uspeh organizacije. Predvsem spodbujanje in lastno sodelovanje je 

bistvo »uĉeĉe organizacije«. Zavedati se moramo pomembnosti ĉloveškega potenciala ter 

ravno tako tudi dejstva, da samo s kontinuiranim usposabljanjem in izobraţevanjem 

omogoĉamo, da se razvoj ne zakljuĉi – da sta naše uĉenje in razvoj vseţivljenjska.  



Letni delovni načrt OŠ Vič za šolsko leto 2019/20 

 

 

Osnovna šola Vič  Stran 60 od 68 
 

Izobraţevanja, ki jih bomo organizirali: Skupinska izobraţevanja bomo organizirali v ĉasu 

poĉitnic in v popoldanskem ĉasu med letom. 
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7 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI 

7.1 Roditeljski sestanki 

V letošnjem šolskem letu bodo najmanj trije roditeljski sestanki na oddelek. Cilj roditeljskih 

sestankov je dogovarjanje uĉiteljev in staršev za uspešno delo. Glede na problematiko 

oddelka bodo uĉitelji skupaj s šolsko svetovalno sluţbo in zunanjimi sodelavci za starše 

pripravili predavanja. Roditeljskega sestanka s predavanjem o poklicni orientaciji (za 9. 

razred) se bodo udeleţili uĉenci skupaj s starši. Poseben roditeljski sestanek vedno pripravimo 

za starše bodoĉih prvošolcev.  

Skrbeli bomo za osvešĉanje, informiranje in usposabljanje staršev za ustreznejše vzgojno 

delo, spremljanje in usmerjanje otrok. Starše, ki ne bodo prihajali na govorilne ure, bodo 

razredniki pisno povabili na razgovor.  

7.2 VKLJUČEVANJE STARŠEV V ORGANE ŠOLE  

Starši se vkljuĉujejo v ţivljenje in delo šole preko sveta staršev in sveta šole. 

Organi šole so: Svet šole, Svet staršev, ravnatelj in strokovni organi. 

7.2.1 Svet šole 

Ĉlani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Svet šole odloĉa z veĉino glasov 

vseh ĉlanov.  

Svet Osnovne šole Viĉ šteje 11 ĉlanov. 

Sestavljajo ga: 

Predstavniki ustanovitelja MOL: Muharem Husić - predsednik sveta šole, Breda Oberĉ, Irena 

Weithauser. 

Predstavniki staršev: Leonida Rijavec Roţanc, Lucija Šušteršiĉ, Andreja Zupanc. 

Predstavniki šole: Marjeta Belaj, Mateja Peterlin, Ada Pirš, Danilo Lukner, Matjaţ Urbanĉ. 

 

7.2.2 Svet staršev 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ju starši 

izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.  

Svet staršev opravlja naloge, doloĉene s predpisi s podroĉja vzgoje in izobraţevanja, 

ustanovitvenim aktom šole in drugimi akti šole, predvsem pa: 

a) predlaga nadstandardne programe, 

b) daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
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c) sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega naĉrta, pri pravilih 

šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem naĉrtu, 

d) daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

e) razpravlja o poroĉilih ravnatelja o vzgojno-izobraţevalni problematiki, 

f) obravnava pritoţbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraţevalnim delom, 

g) obravnava druge pobude, predloge, pritoţbe in vprašanja staršev v zvezi z delovanjem šole,  

h) voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole, 

i) lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vkljuĉevanja v lokalno 

okolje,  

j) v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

k) imenuje upravni odbor šolskega sklada, 

l) opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Svet staršev šole se lahko poveţe tudi v lokalne oziroma regionalne aktive sveta staršev. 

Predstavniki staršev v svetu staršev OŠ Vič v šolskem letu 2019/2020:  

 

ODDELEK PREDSTAVNIK/NAMESTNIK 

1A NINA BAGGIA 

 TAMARA FAJDIGA 

1B TINA ROŠ 

 BARBARA CRNKO 

1C ALBIN NOVAK 

 LJUDMILA POLETAVKINA 

1D ROMAN LENARŠIĈ 

 NATAŠA ANGELOVA 

1E SHIYAPNIKOV IGOR 

 PETERNOST KATARINA 

2A KATARINA VATOVEC 

 MAJA GRĈAR 

2B NINA SKRT 
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 NEJA STAROVIĈ VOLK 

2C MARKO PAHOR 

 SIMONA TEPEŠ 

2D VLASTA MRKOJA 

 MELITA ZOREC 

2E TILEN CVETKO 

3A JURE KRAJNC 

 NATAŠA HLAĈA 

3B MATIJA PANCE 

3C MAJA MAJSTOROVIĆ HAJDUKOVIĆ 

3D URŠULA KOŠMERL DEBENEC 

 MOJCA MERELA 

3E LUCIJA  ŠUŠTERŠIĈ GRAH     

 NATAŠA JOVANOVIĆ 

4A ŠPELA FEĈUR 

 NINA FERKOLJ 

4B KATJA MOHAR BASTAR 

 DIJANA ŠTRUKELJ 

4C MATEJA ZALAR OBLAK 

 VALENTINA PRAPROTNIK 

4D TADEJ BOROVŠAK 

4E DMITRY LARIKOV 

5A TANJA KOHEK 

 ANDREJ LEHRMAN 

5B POLONCA OJSTERŠEK ZORĈIĈ 

 VALERIJA ZAKŠEK 
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5C MARTIN MAĈEK 

 NATAŠA ZUPANĈIĈ TOMC 

5D NINA ZABUKOVEC 

 TINA KOŠAK 

6A TINA KOŠAK 

 NATAŠA GLODEŢ 

6B BARBARA MUELLER 

 KATJA MOHAR BASTAR 

6C SONJA BIEN KARLOVŠEK 

 NINA FERKOLJ 

6D SAŠA KELEMAN 

6E ANDREJA ZUPANC 

7A BOŠTJAN BATAGELJ 

 MANCA PETELIN 

7B MANUELA VODEB 

 LENKA VOJNOVIĈ 

7C UROŠ KOROŠEC 

 LUCIJA HOĈEVAR 

7D BISERKA SALERNO 

 MOJCA MENCIN 

8A LEONIDA RIJAVEC ROŢANEC 

8B SENDI OMAN 

 UROŠ ZORĈIĈ 

8C JURIJ OSREDKAR 

 KSENIJA JERAŠA 

8D MATEJA ŠTEMPELJ 
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9A SAŠA SRAKA 

 JOŢE KASTELIC 

9B ALEKSANDER KREDAR 

 MILICA BAUER 

9C MOJCA BATAGELJ 

9D IGOR DIVJAK 

 TJAŠA KOSI 

 

 

7.3 Šolski sklad 

Šolski sklad OŠ Viĉ je bil ustanovljen za: 

- pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev uĉencev šole, donacij pravnih in fiziĉnih oseb, 

sredstev proraĉunov, zapušĉin in drugih virov, 

- zagotavljanje sredstev za dodatno izobraţevanje nadarjenih uĉencev z dobrim uĉnim 

uspehom 

- zagotavljanje sredstev za izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, nakup 

nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in izvajanje dejavnosti, ki presegajo 

obvezni izobraţevalni program, 

- solidarnostno pomoĉ socialno oz. ekonomsko šibkejšim uĉencem pri udeleţbi na taborih, 

ekskurzijah, nadstandardnih programih šole. 

Upravljanje šolskega sklada  

Šolski sklad upravlja upravni odbor, v katerem so štirje predstavniki staršev (4) in 3 

predstavniki strokovnih delavcev šole (3). Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je g. 

Saša Keleman. 
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8 PROGRAM POVEZOVANJA ŠOLE Z OKOLJEM 

8.1 Sodelovanje z ostalimi institucijami:  

 

- s Pedagoško fakulteto, Fakulteto za šport, Filozofsko fakulteto, Fakulteta za socialno delo,  

- strokovno sodelovanje s Pedagoškim inštitutom (sodelovanje v mednarodnih raziskavah),  

- Mirovnim inštitutom,  

- s Svetovalnim centrom ter Centrom za socialno delo (izmenjava informacij in izkušenj o 

obravnavanih uĉencih) in  

- s Pediatriĉno kliniko.  

 

S temi ustanovami sodelujemo, da bi lahko izboljšali vzgojno-izobraţevalni proces in 

odpravljali razne teţave pri delu z uĉenci. 

- Sodelovanje z drugimi osnovnimi in srednjimi šolami  

- Sodelovali bomo na študijskih sreĉanjih in na mestnih, regijskih in drţavnih tekmovanjih.  

- Sodelovanje z zavodi, ki izvajajo mobilno specialno pedagoško pomoĉ za  

      otroke s posebnimi potrebami, in sicer z:  

- Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,  

- Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana  

Sodelovanje šole z Mestno obĉino Ljubljana, društvi, organizacijami in Ĉetrtno skupnostjo 

Viĉ in Roţnik,  

- sodeluje z ZPM, Policijo Viĉ, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s 

športnimi klubi in društvi, Knjiţnico Preţihov Voranc, Zavodom za zaposlovanje, Rdeĉim 

kriţem, Karitasom, Unicefom, Rotary Clubom, s Prostovoljnim gasilskim društvom Viĉ.  
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9 SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA 

Z realizacijo letnega delovnega naĉrta se med letom seznanjata svet šole in svet staršev na 

njunih rednih sejah. Izvajanje letnega delovnega naĉrta, izvajanje razvojnega naĉrta, bomo 

spremljali in realizirali na pedagoških konferencah. Spodbujali bomo posamezne izvajalce in 

nosilce naĉrtovanih nalog, da s samoevalvacijo spremljajo rezultate svojega dela. Celoten 

pregled in analiza bosta opravljena ob zakljuĉku šolskega leta v Letnem poroĉilu šole.  

Sestavni deli letnega naĉrta (v arhivu šole) so: 

- letne uĉne priprave za pouk obveznih predmetov, dodatnega in dopolnilnega pouka, za 

delo oddelkov podaljšanega bivanja, izbirne predmete in ure oddelĉnih skupnosti, 

interesne dejavnosti, 

- individualizirani programi za uĉence s posebnimi potrebami (z odloĉbo o usmeritvi) in 

programi za nadarjene uĉence, 

- urniki pouka, dopolnilnega, dodatnega pouka, pouka izbirnih predmetov in drugih 

dejavnosti. 

Letne priprave in delo temeljita na upoštevanju veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, 

vkljuĉno s pravilniki za tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja. 
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