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Spoštovani starši!  

 

 

Pred nami je novo šolsko leto.  

 

 

Verjamem, da nam je vsem skupaj v preteklih dveh letih uspelo premagati zloglasni virus, ki je krožil 

med nami, nam zapiral šolo, odrejal dela od doma, itn.  

 

Verjamem, da bo šolsko leto 2021/2022 minevalo hitro, z novimi razburljivimi dogodivščinami in 

predvsem z veliko novega znanja.  

 

Tudi letos smo vam pripravili publikacijo samo v elektronski obliki in jo postavili na šolsko  

spletno mesto. Ta vas bo seznanila z življenjem in delom na šoli v šolskem letu  2021/2022. V njej so 

zapisane najpomembnejše informacije, kaj, kdaj in kje se bo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem vašega 

otroka kaj dogajalo, zato je dostopna vam, učencem in javnosti vsak trenutek. 

 

V šolskem letu 2021/22 bo naš vzgojno – izobraževalni zavod obiskovalo 424 učencev. Šolski prag je 

letos prestopilo skupaj 41 prvošolcev v dveh oddelkih.  

 

                             Zato še posebej prvošolcem : Srečno na novi poti, poti učenosti! 

 

Vsi, ki delamo z mladimi se zavedamo, da je poleg pridobivanja uporabnega znanja, pomembna tudi 

vzgoja za življenje, skrb za pozitivne vrednote, za dobre medsebojne odnose, za pripadnost in za življenje 

v skupnosti. Prizadevamo si, da usposabljamo učence za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem. 

Hitri razvoj znanosti, tehnike in tehnologije zahteva tudi prilagoditev sodobnih oblik ter metod učenja in 

poučevanja, kjer učenci razvijajo različne kompetence. Vse to bomo uresničevali na vsakem koraku, 

skozi projekte ter preko programov, ki smo ga skupaj skrbno načrtovali za to šolsko leto. 

 

Vsakemu učencu želimo, da bo optimalno razvil svoje sposobnosti ter mu bo šola varen in prijeten drugi 

dom. To nam bo uspelo le z dobrim medsebojnim sodelovanjem učencev, staršev in šole. 

Naj bo novo šolsko leto kot novo skupno potovanje, na katerega smo se dobro pripravili, zato  

poiščimo skupne poti do cilja. 

 

VSE DOBRO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022! 

 

         Ravnatelj: Viljem Kovačič 
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OSNOVNA ŠOLA DOBROVA IN VRTEC DOBROVA 

CESTA 7. MAJA 20,  1356 DOBROVA 

E-naslov:  o-dobrova.lj@guest.arnes.si 

spletni naslov: www.osdobrova.si 

 

Ravnatelj: Viljem Kovačič 

Pom. ravnatelja – šola: Romana Novak Mlinar 

Pom. ravnatelja – vrtec: Mojca Kogoj 

Računovodja: Andrej Štrukelj 

Poslovna sekretarka:   Valerija Božič 

Svetovalna delavka: Petra Prevec 

Defektologinja: Nataša Biber 

Soc. pedagoginja: Meta Turk 

Knjižničarka: Zvonka Španger 

Hišnika: Franci Šifrer, Milan Trobec  

 

                                      Telefonske številke: 

Ravnatelj:                (01) 360 12 22, 031 672 680 

Tajništvo:      (01) 360 12 20      

Pom. ravnatelja (šola):  (01) 360 12 29, 031 672 690 

Svetovalna služba:    (01) 360 12 23 

Odjava prehrane:    051 633 433 (odzivnik) 

OPB:       031 285 513 

Pom. ravnatelja (vrtec): 031 660 006 

Vrtec Dobrova:    (01) 360 12 40 zbornica   

Vrtec Dobrova:    (01) 360 12 36 jasli (pritličje)              

Vrtec Dobrova:    (01) 360 12 42 igralnice (nadstropje)  

Vrtec Dobrova:    (01) 360 12 43 kuhinja   

Vrtec v Brezju:    (01) 360 12 50 

 

Št. transakcijskega računa: 01221-6030648907 

Davčna številka: SI 13274546 

Matična številka: 5084415000 

 

USTANOVITELJ 

 

Ustanovitelj šole je Občina Dobrova–Polhov Gradec. 

Šola je javni zavod, katerega sestavni del je tudi vrtec. 

 

ŠOLO IN VRTEC  UPRAVLJAJO 

 

Zavod upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Svet šole sestavljajo trije 

predstavniki ustanovitelja (Marija Šenk, Nataša Peljhan, Urška Andrašič), trije predstavniki staršev (Mojca 

Krušič, Sabina Oven, Andreja Susič) in pet predstavnikov šole (Karin Armič, Ksenija Pišljar, Polona 

Kolenc, Doroteja Logar, Valerija Božič).  

 

 

mailto:o-dobrova.lj@guest.arnes.si
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DEJAVNOSTI ZAVODA OŠ DOBROVA 

 

– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  

– P/80.200 Osnovnošolsko izobraževanje  

– P/80.100 Predšolska vzgoja  

– I/56.290 Druga oskrba z jedmi  

– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet  

– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  

– R/90.010 Umetniško uprizarjanje  

– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  

– R/90.030 Umetniško ustvarjanje  

– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve  

– R/93.110 Obratovanje športnih objektov  

– R/93.190 Druge športne dejavnosti  

 

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 

 

V okviru zavoda delujeta šola in vrtec.  

– Učenci obiskujejo pouk v prostorih šole (18 oddelkov). 

– V šoli je uprava zavoda. 

– VVE Dobrova – 8 skupin otrok (7 oddelkov v vrtcu na Dobrovi, 1 oddelek v šoli) 

– VVE Brezje – 2 skupini otrok 

  

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA 

 

ŠOLA: – učiteljski zbor, 

 – oddelčni učiteljski zbori,  

 – strokovni aktivi in razredniki. 

 

VRTEC: Pedagoški vodja in posvetovalni organ vrtca je ravnatelj. Strokovni organi vrtca so: vzgojiteljski 

zbor, strokovni aktivi, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.  

 

SKUPNOST UČENCEV: Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja 

parlament učencev. Mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta je gospa Ksenija Pišljar. 

 

ŠOLA IN STARŠI  

 

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

redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. Starši lahko koristite tudi »usluge« eAsistenta.  

 

Informacije so na razpolago pri pomočnici ravnatelja, gospe Romani Novak Mlinar. 

Razpored govorilnih ur in roditeljskih sestankov prikazuje spodnja tabela.  
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Govorilne ure so praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu za VSE učence: I. TRIADA 16.30–18.00, 

II. in III. TRIADA 17.00–18.30. 

 

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

 

Dopoldanske govorilne ure so v istem tednu, kot so redne govorilne ure, izvajajo jih vsi strokovni delavci 

in so v času  od 7.15 do 8.15 ure (razpored na straneh 14 in 15).  

 

Na govorilne ure se prijavljate preko spletne povezave.  

 

Informacij o otrokovem uspehu po telefonu ne posredujemo. Pisne informacije in navodila bomo staršem 

pošiljali sproti čez celo šolsko leto. 

RODITELJSKI 
SESTANKI 

GOVORILNE URE – 
1. triada 

GOVORILNE URE –  
2.  in 3. triada 

  1.9.2021      
(1. razred) 

 
 
 
 
Uvodni roditeljski sestanki   

 
 
 
 
Uvodni roditeljski sestanki 

  6.9.2021 
(2.–3. razred) 

  7.9.2021 
(4.–6. razred) 

  8.9.2021  
(7.–9. razred) 

 11.10.2021 (16.30–18.00) 11.10.2021 (17.00–18.30) 

    8.11.2021 (16.30–18.00)   8.11.2021 (17.00–18.30)  
13.12.2021 (16.30–18.00) 13.12.2021 (17.00–18.30) 

 10.1.2022 (16.30–18.00) 10.1.2022 (17.00–18.30) 

 14.2.2022 (16.30–18.00)  14.2.2022 (17.00–18.30) 

 14.3.2022 (16.30–18.00) 14.3.2022 (17.00–18.30)  
11.4.2022 (16.30–18.00) 11.4.2022 (17.00–18.30) 

   9.5.2022 (16.30–18.00)   9.5.2022 (17.00–18.30) 

 junij 2022 – srečanja s starši, spričevala, zaključki 
OPOMBE:  

- Šola si pridržuje pravico, da lahko spremeni datume roditeljskih sestankov ali govorilnih ur. O 
spremembah boste pravočasno PISNO OBVEŠČENI. 

- Spremembe bodo prišle v poštev predvsem zaradi sprememb v zvezi z obvladovanjem KORONA 
VIRUSA. 

V delo šole se starši vključujejo preko SVETA STARŠEV, ki je posvetovalni organ ravnatelja in 

učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. 

 

Starše vabimo, da se čimbolj vključujejo v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnosti, dnevih 

odprtih vrat in drugih projektih šole. Tako želimo splesti čim tesnejše vezi med šolo in starši, saj je le tako 

mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati. 
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SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju 

in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.  
 

Svetovalne delavke so: – Petra Prevec – socialna pedagoginja in gestalt izkustvena terapevtka,    

                                      – Nataša Biber – specialna pedagoginja – defektologinja ter  

–  Meta Turk – socialna pedagoginja.  
 

Sodelujemo pa tudi s specialnimi pedagoginjami iz mobilne službe Ljubljana.  
 

Svetovalna delavka Petra Prevec se s predšolskimi otroki in njihovimi starši sreča že v vrtcu in pri vpisu v 

šolo. V vrtcu jih obišče pri njihovih aktivnostih. Zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke 

1. razreda. Spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. 

Otrokom, ki imajo učne težave, pomaga s korektivnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami – 

SUT. Prav tako nudi pomoč in svetovanje učencem z vedenjskimi in s čustvenimi težavami. 
 

Svetovalna delavka vodi karierno orientacijo na predmetni stopnji. Največ pozornosti posveča učencem 8. 

in 9. razreda OŠ, kjer poteka intenzivno poklicno informiranje in svetovanje ter jim pomaga pri vključitvi 

in vpisu v srednje šole.  
 

Je koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci. Sodeluje pa tudi z različnimi zunanjimi ustanovami z 

namenom preventivnega dela s področja zdravja in nudenja ustrezne podpore otrokom in mladostnikom v 

zahtevnejših situacijah. 
 

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. To delo opravljata Nataša Biber (specialna 

pedagoginja) in Meta Turk (socialna pedagoginja). Njuno delo zajema neposredno delo z učenci s 

posebnimi potrebami, sodelovanje z učitelji, s starši, šolsko svetovalno delavko in z zunanjimi ustanovami 

oz. zunanjimi strokovnjaki.  
 

Pri delu z učenci s posebnimi potrebami poskušamo poiskati nove oblike dela, ki so prilagojene specifičnim 

potrebam posameznega otroka, pozitivno motivirati otroke in razvijati sposobnost za samostojno in 

ustvarjalno delo. Ker vemo, da je učenje zahteven proces in marsikdo pri tem naleti na kakšno oviro, 

poskušamo učencem nuditi razumevanje in strpnost do njegovih posebnosti. Pri tem pa je zelo pomembno 

sodelovanje s starši. Z dodatno strokovno pomočjo imamo pozitivne izkušnje. Vendar pa dodatna strokovna 

pomoč sama po sebi še ne zagotavlja uspeha. Učenec napreduje v višji razred le, če doseže minimalne 

standarde znanja. Pomembno je zavzeto otrokovo delo v šoli in doma ter sodelovanje staršev z otrokom, s 

šolo in z izvajalcem dodatne strokovne pomoči.  
 

Posebno skrb posvečamo tudi razvoju pozitivnega odnosa do branja s pomočjo bralnega treninga za učence 

2. razreda. To delo opravlja specialna pedagoginja Nataša Biber.  
 

Učenci 1. triade, ki potrebujejo nekaj pomoči pri učenju oz. pri šolskem delu doma, so lahko vključeni v 

učne delavnice. Le-te potekajo po dogovoru, predvidoma enkrat na teden ali enkrat na štirinajst dni. Delo 

poteka v skupini.   
 

Nataša Biber, Meta Turk in Petra Prevec so  v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov prisotne od 16.30 

do 18.00 ure.   
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KNJIŽNICA (knjižničarka: Zvonka Španger) 

 

Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno-izobraževalno delo z motivacijo za branje, izborom 

knjižnega gradiva in učenjem uporabe knjižnice. Navedene cilje uresničuje knjižničarka Zvonka Španger 

v sklopu ur knjižničnega informacijskega znanja (KIZ), izvaja pa tudi naslednje aktivnosti: Oktober: 

mednarodni mesec šolskih knjižnic, Moja naj knjiga, Knjižni torbica, Knjižna čajanka za starše učencev 

prve triade, Noč v knjižnici, izbor najbralcev, razstave v knjižnici, projekt Rastem s knjigo, Knjižničar za 

en dan. 

 

V šolski knjižnici se nahaja okrog 11.000 enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na 

37 naslovov revij in časopisov, od katerih je  6 naslovov namenjenih učencem.  

 

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ 5 knjig, prvošolčki 3 knjige. Rok izposoje je 14 dni in se ga lahko 

podaljša (razen gradiva za domače branje in Cankarjevo priznanje). 

 

Uporabniki knjižnice so dolžni do konca šolskega leta vrniti knjižnično gradivo. V primeru izgube je 

uporabnik dolžan poravnati izgubo z novim gradivom. 

 

V knjižnici imamo tudi „nabiralnik zaupanja“. Učenci, ki imajo v šoli kakršne koli težave (npr. nasilje 

sovrstnikov), imajo tako možnost, da napišejo, kaj se dogaja, ne da bi se izpostavljali.  

 

MLADINSKI TISK 

 

Knjižničarka je zadolžena za mladinski tisk – naročila in nabava revij za učence. Učenci se preko šole lahko 

naročijo na revije Zmajček, Cicido, Ciciban, Pil, Cici zabavnik, Moj planet in Gea. Revije naročniki 

prejemajo na šoli, plačujejo pa jih po položnici. 

 

UČBENIŠKI SKLAD (upravljavka sklada Zvonka Španger) 

 

Učbeniški sklad učencem omogoča možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk, kar financira 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Šola v mesecu juniju pripravi sezname učbenikov in ostalih potrebščin za 

naslednje šolsko leto. Naročilnice za učbeniški sklad ni več potrebno izpolnjevati saj šola vse učence smatra 

za uporabnike. V primeru, da starši ne želijo izposoditi učbenikov iz sklada, izpolnijo izjavo o nenaročanju, 

ki je objavljena na spletni strani šole. Učenci učbenike prejmejo v zadnjih dneh pouka ali na prvi šolski 

dan. Učbenike je potrebno obvezno zaviti, da se ohranijo za prihodnje uporabnike.   

Ob koncu šolskega leta učenci nepoškodovane učbenike vrnejo. Če je posamezen učbenik poškodovan, 

uničen ali izgubljen, so starši ali skrbniki dolžni poravnati znesek, ki je določen v Pravilniku o upravljanju  

učbeniških skladov. Strošek poškodovanih, uničenih ali izgubljenih učbenikov je dodan k položnici za 

prehrano za mesec junij. Učenec prejme učbenike za naslednje šolsko leto, ko so ti morebitni stroški 

poravnani. 

 

PREHRANA 
 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši razredniku ali poslovnemu sekretarju. Prijavo praviloma oddajo v 

mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Oddajo jo lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko 

prehrano vložijo na obrazcu, ki je priloga Pravil šolske prehrane (objavljen na spletnih straneh šole) in v 

publikaciji.   
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1. V »KORONA« ČASU 

– ČAS MALICE za 1. triado je v času prvega odmora (9.05–9.20). 

– ČAS MALICE za 4.–9. razred je od 9.55 do 10.10. 

 

VSI UČENCI MALICAJO V SVOJIH UČILNICAH. 

Razpored kosil po B modelu 2021/22 
 

11.25 1. A jedilnica 11.30 2. A avla 

11.35 1. B jedilnica 11.35 2. B avla 

11.45 3. A jedilnica 11.50 4. A avla 

11.50 3. B jedilnica 12.00 4. B avla 

12.00 5. A jedilnica 12.35 6. A avla 

12.10 5. B jedilnica 12.35 6. B avla 

12.35 7. A jedilnica 12.45 9. A avla 

12.40 7. B jedilnica 12.45 9. B avla 

12.45 8. A jedilnica  

12.50 8. B jedilnica  
 

2. PO »KORONA« ČASU 
 

– ČAS MALICE za 1. triado je v času prvega odmora (9.05–9.20). 

– ČAS MALICE za 4.–9. razred je od 9.55 do 10.10. 

 

ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA 
10. člen 

 

(1) Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. 

(2) Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in 

drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik ali strokovni delavec, 

ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

(3) Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8. ure po mobilnem telefonu z 

odzivnikom številka 051 633 433 ali preko eAsistenta. 

(4) Učenec lahko po vrnitvi k pouku ponovno prične prejemati naročene obroke z dnem, ki so ga njegovi 

starši predhodno sporočili že pri odjavi. Če tega niso storili pri odjavi, pa lahko prijavo starši opravijo 

osebno ali po telefonu (051 633 433). 

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, oddajo razredniku ali poslovnemu sekretarju odjavo prehrane za 

nedoločen čas. Odjava prehrane prične veljati z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo, oz. prvi 

dan po prejemu odjave. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.         

CENIK ŠOLSKE PREHRANE 

MALICA     0,90 EUR 

POPOLDANSKA MALICA   0,80 EUR 

KOSILO (1.–4. razred)  2,60 EUR 

KOSILO  (5.–9. razred)   2,80 EUR 

DIETNA MALICA   1,40 EUR 

DIETNO KOSILO   3,20 EUR 

DIETA POP. MALICA  1,20 EUR  

Subvencija za prehrano je možna samo na podlagi odločbe CSD. 
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Šola skupaj s starši in lokalno skupnostjo zagotavlja predšolskim otrokom in učencem zdrav in normalen 

psihofizični razvoj ob strokovni pomoči zdravstvene in zobozdravstvene službe. Sestavni del delovnega 

načrta šole sta tudi zdravstveni in zobozdravstveni načrt, ki obsegata konkretne naloge in ukrepe šole za 

ohranitev in utrditev zdravja in varovanja življenja otrok. Obsegata naloge, ki so v zvezi s sistematičnimi 

zdravstvenimi in zobozdravstvenimi pregledi učencev ter cepljenji. 

 

SEZNAM SISTEMATSKIH PREGLEDOV IN CEPLJENJ v ZD VIČ 

                                                       šolsko leto 2021/22 (datumov ZD Vič še ni posredoval) 

Datum Razred 

  

  

- Odhod iz šole je ob 8.20. Učenci naj imajo s seboj zdravstvene kartice. 

- Termini ostalih pregledov bodo sporočeni sproti. 

 

SISTEMATIČNI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI  

                      šolsko leto 2020/2021 

 

razred ura datum 

1. a 8.30   21. 9. 2021 

1. b 8.30   28. 9. 2021 

2. a 8.30   5. 10. 2021 

2. b 8.30 12. 10. 2021 

3. a 8.30 19. 10. 2021 

3. b 8.30   2. 11. 2021 

4. a 8.30   9. 11. 2021 

4. b 8.30 16. 11. 2021 

5. a 8.30 23. 11. 2021 

5. b 8.30 30. 11. 2021 

6. a 8.30   7. 12. 2021 

6. b 8.30 14. 12. 2021 

7. a 8.30  21.12. 2021 

7. b 8.30     4. 1. 2022 

8. a 8.30   11. 1 .2022 

8. b 8.30   18. 1. 2022 

9. a 8.30   25. 1. 2022 

9. b 8.30     1. 2. 2022 

  

- Rezervni termin: 15.2.2022 

- Učenci naj imajo s seboj zdravstvene kartice.  

OPOMBA: Seznam je izdelan do konca koledarskega leta. 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo imeli učenci sistematski pregled zob, in sicer po zgoraj navedenem 

vrstnem redu. 
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Vsi delavci šole se bodo vključevali v naslednje akcije: 

– preprečevanje ušivosti, 

– izvajanje vseh higienskih ukrepov za preprečevanje zlatenice in drugih nalezljivih bolezni, 

– skrb za preprečevanje nesreč in nezgod pri učencih, 

– učenci 8. razredov bodo obiskali Zavod za zaposlovanje − karierna orientacija. 

 

Če pride v šoli do telesne poškodbe učenca, poskrbi prisotni učitelj za prvo pomoč oz. priskrbi zdravniško 

pomoč. O poškodbi ter okoliščinah, zaradi katerih je poškodba nastala, napiše učitelj zapisnik ter ga odda 

pomočnici ravnatelja. Vse organizacijske posle v zvezi z zdravstvenimi pregledi in cepljenji opravi 

svetovalna delavka Petra Prevec.  

URNIK ŠOLE 

 

1. – 3. razred v času »korone« od 1. 9. 2021 do xxxxxx 

Predura   7.30-8.15    

1. ura    8.20–9.05 1. odmor   9.05–9.20 

2. ura    9.20–10.05 2. odmor 10.05–10.10 

3. ura  10.10–10.55 3. odmor 10.55–11.00 

4. ura 11.25–11.25 1. del 4. ure  

KOSILO 11.25–12.10         KOSILO PO RAZPOREDU MODELA B + 2. del 4. ure 

5. ura 12.10–12.55   

 

4. – 5. razred v času »korone« od 1. 9  2021 do xxxxxx  

Predura   7.30–8.15   

1. ura    8.20–9.05 1. odmor   9.05–9.10 

2. ura    9.10–9.55 2. odmor   9.55–10.10 

3. ura  10.10–10.55 3. odmor 10.55–11.00 

4. ura  11.00–11.45 4. odmor 11.45–11.55 

5. ura  11.50–12.35 1. del 5. ure  

KOSILO 11.50 – 13.00 KOSILO PO RAZPOREDU + 2. del 5. ure 

 

6. – 9. razred v času »korone« od 1.9.2021 do xxxxxxx 

Predura 7.30–8.15   

1. ura 8.20–9.05 1. odmor 9.05–9.10 

2. ura 9.10–9.55 2. odmor 9.55–10.10 

3. ura 10.10–10.55 3. odmor 10.55–11.00 

4. ura 11.00–11.45 4. odmor 11.45–11.55 

5. ura 11.55–12.35   

KOSILO V ČASU OD 12.35–13.00 

6. ura 13.00–13.45 5. odmor 13.45–13.50 

7. ura 13.50–14.35   
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URNIK DELA (po koroni) 

I. TRIADA 

Predura   7.30−8.15    

1. ura    8.20–9.05 1. odmor   9.05–9.20 

2. ura    9.20–10.05 2. odmor 10.05–10.10 

3. ura  10.10–10.55 3. odmor 10.55–11.00 

4. ura 11.00–11.45 4. odmor  

KOSILO 11.45–12.10 

5. ura 12.10–12.55   

 

II. in III. TRIADA 

Predura 7.30–8.15   

1. ura 8.20–9.05 1. odmor 9.05–9.10 

2. ura 9.10–9.55 2. odmor 9.55–10.10 

3. ura 10.10–10.55 3. odmor 10.55–11.00 

4. ura 11.00–11.45 4. odmor 11.45–11.55 

5. ura 11.55–12.35   

KOSILO V ČASU OD 12.35–13.00 

6. ura 13.00–13.45 5. odmor 13.45–13.50 

7. ura 13.50–14.35   

 

URNIK DELA V OPB 
 

OPB – 1    

1. 12.10–13.00 SD OPB – 2 

2. 13.00–13.50 SU 1. 13.00–13.50 SD 

3. 13.50–14.40 SU 2. 13.50–14.40 SD 

4. 14.40–15.30 UPČ 3. 14.40–15.30 SU 

5. 15.30–16.20 SD 4. 15.30–16.20 UPČ 

6.     16.20–16.30   SD 

združevanje skupin 

5. 16.20–16.30 SD 

 

Jutranje varstvo učencev prvega razreda  

V jutranje varstvo učencev 1. razreda je vključenih (49) učencev, ki zelo različno prihajajo v šolo. 

Varstvo je lahko organizirano največ 2 uri pred pričetkom pouka. 

 

1. oddelek – 6.20 – 8.20                                          2. oddelek – 7.20 – 8.20 

1. DAN PONEDELJEK  PONEDELJEK  

2. DAN TOREK  TOREK  

3. DAN SREDA  SREDA  

4. DAN ČETRTEK  ČETRTEK  

5. DAN PETEK  PETEK  

Jutranje varstvo vozačev 1. razreda je plačano s strani MIZŠ 
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VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

 

– Za učence 1. razreda je v njihovi učilnici organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20 ure in od 7.20  

   do 8.20 ure (2 skupini). 

– Za učence 2. in 3. razreda je organizirano jutranje  varstvo vozačev od 7.15 do 8.15 ure v prostorih         

   1. triade. 

– Za učence 4.–9. razreda je organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15 ure v garderobi 2. in  

   3. triade.   

– Za učence 4.–9. razreda je organizirano varstvo vozačev od konca zadnje ure do odhoda prvega avtobusa. 

 

– Podaljšano bivanje je organizirano od 12.10 do 16.30 ure.   

 

 Z vodstvom šole smo se dogovorili, da boste starši lahko prevzemali svoje otroke ob določenih urah.  
 

Starši v šolo ne vstopate.  Ob določeni uri odhoda vašega otroka, ki jo boste starši navedli v obrazcu, 

bomo učitelji učenca poslali pred vhodna vrata šole. V primeru, da ne boste točni, vas bo otrok čakal 

pred šolo. Učence, ki bodo domov odhajali s šolskim avtobusom, bo na avtobus pospremil dežurni 

učitelj.    
 

V primeru, da bo odšel otrok domov ob drugi uri, kot je navedeno v obrazcu, morate starši spremenjeno 

uro odhoda za posamezni dan napisati v BELEŽKO. 
 

Otroke boste lahko prevzemali ob navedenih urah: 13.00      13.20     13.40      14.00     14.20     14.50     

15.15     15.40     16.00. 

 

Po učence 1. razreda bodo starši določeno prehodno obdobje lahko prihajali v razred. 
 

V izrednih  primerih oz.  nepredvidenih dogodkih, če ne boste uspeli priti po otroka in bo prišlo do zamude 

pri načrtovanem odhodu učenca iz OPB-a,  javite na številko 031 285 513. 
 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB-ju predčasno spusti otroka iz šole samo 

s pisnim potrdilom staršev.  
 

Učencem, ki so vključeni v OPB, predlagamo, da se zaradi preobremenjenosti vključijo le v eno interesno 

dejavnost. 
 

ŠOLSKI KOLEDAR  

Šolsko leto se prične uradno 1. 9. 2021 in se konča 31. 8. 2022. 

S poukom začnemo 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za 9. razrede je 15. junij 2022,  za vse ostale 

razrede pa se pouk konča 24. junija 2022. 

 

A) DATUMI OCENJEVALNIH KONFERENC V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

OCEN. OB. TRAJANJE KONFERENCE 

PRVO  od 1.9.2021 do 31.1.2022 27. januar 2022 

DRUGO od 1.2.2022 

- do 15. junija za 9. razred 

- do 24. junija za 1.–8. razred 

13. junij 2022 za 9. razred 

22. junij 2022 za 1.–8. razred 

 

B)  IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16.6.–29.6.2022 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 

27.6.–8.7.2022 1. rok UČENCI 1.–8. RAZREDA 

18.8.–31.8.2022 2. rok UČENCI 1.–9. RAZREDA 
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C)  ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

  3.5.–15.6.2022 1. rok UČENCI 9. RAZREDA 

  3.5.–24.6.2022 1. rok UČENCI 1.–8. RAZREDA 

18.8.–31.8.2022 2. rok UČENCI 1.–9. RAZREDA 

 

D) NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) 

 

NPZ se izvede praviloma v mesecu maju. Minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju določi 

datume za izvedbo NPZ. 

1. sept. 2021 − sreda - Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 

  katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  9.  

  razreda z nacionalnim preverjanjem znanja. 

30. nov. 2021 – torek - Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki  

  bodo opravljali NPZ. 

4. maj 2022 – sreda - NPZ SLJ – za 6. in 9. razred 

6. maj 2022 − petek - NPZ MAT – za 6. in 9. razred 

10. maj 2022 – torek - NPZ tretji predmet – za  9. razred 

- NPZ TJA – za 6. razred 

31. maj 2022 - torek - RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri  

  NPZ v 9. razredu. 

- Seznanitev z dosežki učencev v 9. razredu. 

- Uveljavitev pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne  

  naloge NPZ v 9. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na  RIC. 

1.  junij 2022 – sreda - Uveljavitev pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne  

  naloge NPZ v 9. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na  RIC. 

2. junij 2022 – četrtek 

 

- Uveljavitev pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne  

  naloge NPZ v 9. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

7. junij 2022 – torek - RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri  

  NPZ  v 6. razredu. 

- Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 

- Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne  

  naloge NPZ v 6. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

8. junij 2022 −  sreda - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene  pisne  

  naloge NPZ v6. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

9. junij 2022 −  četrtek - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene  pisne  

  naloge NPZ v6. razredu. 

- Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

10. junij 2022 − petek - RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  

  učencev  v 9. razredu.  

15. junij 2022 – sreda - Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda. 

16.6.2022 – četrtek - RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah 

  učencev v 6. razredu) 

24. junij 2022 − petek - Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda. 
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E) PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE ŠOLE 

 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

1 

sreda 1. september ZAČETEK POUKA 

ponedeljek–

ponedeljek 

25. 10.–1. 11.  JESENSKE POČITNICE 

nedelja 31. oktober DAN REFORMACIJE 

ponedeljek 1. november DAN SPOMINA NA MRTVE 

petek 24. december PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI 

sobota 25. december BOŽIČ 

nedelja 26. december DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

sobota - nedelja 25.12.2021–1.1. 2022 NOVOLETNE POČITNICE 

 

 

 

 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

sobota-nedelja  1. 1.–2. 1.2022 NOVO LETO 

ponedeljek 31. januar ZAKLJUČEK 1. OC. OBDOBJA 

petek 4. februar PROSLAVA PRED KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 7. februar  POUKA PROSTO 

torek 8. februar SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek in sobota 11.−12. februar INFORMATIVNA DNEVA 

ponedeljek−petek 21.  – 25. 2.  ZIMSKE POČITNICE 

ponedeljek 18. april VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 27. april DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

sreda – ponedeljek 27.4.– 2.5.2022 PRVOMAJSKE POČITNICE 

nedelja-ponedeljek 1. - 2. maj PRAZNIK DELA 

sreda 15. junij ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA  

petek 24. junij ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE OD 1.–8. 

RAZREDA IN PROSLAVA OB DNEVU  

DRŽAVNOSTI 

sobota 25. junij DAN DRŽAVNOSTI 

sobota-sreda 25. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE 
 

DODATNI POUK 
 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je 

namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so  

samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. 

Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.  

 

DOPOLNILNI POUK 
 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen 

dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, 

objavljenem v septembru. 
 

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je objavljen na oglasni deski pri vhodu v šoli in v vsaki 

učilnici. 
 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI  
 

Delo z nadarjenimi učenci ima veliko vlogo v organizaciji življenja in dela šole. Samo delo bo razdeljeno 

na dva dela: 
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– evidentiranje in identificiranje nadarjenih učencev, 

– delo v okviru pouka, projektov, interesnih dejavnosti, raziskovalnih nalog itn. 
 

Za delo z nadarjenimi učenci namenjamo na šoli okoli 250 pedagoških ur.  
 

Delo z nadarjenimi bo vodila in usklajevala svetovalna delavka Petra Prevec.  

 

ŠOLE V NARAVI, TABORJENJA, PLAVALNI TEČAJI itn. 

 

1. ZŠN (7. razred)            3. –   7.1.2022  Ribnica na Pohorju (7. a/b) – POTRJENO 

2. ZŠN (6. razred)   17. – 21.1.2022  Ribnica na Pohorju (6. a/b) - POTRJENO 

3. LŠN (4. razred)            6. – 10.6.2022  Hotel SALINERA v STRUNJANU –  

                                                                                                POTRJENO; vodja M. Mehlin 

 

4. CŠOD Medved 2. razred     23. – 25.5.2022 

5. CŠOD Breženka (7. – 9. razred) – vikend za nadarjene    17. – 19. 9.2022 

 

DNEVI DEJAVNOSTI – CŠOD 

1. Po Prešernovih stopinjah      Čopova hiša 

07.12.2021  8. razred  55 učencev 

2. Po poteh rimske Emone      Ljubljana 

   25.03.2022  5. razred  56 učencev 

3. Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem   Dolenjska 

   16.05.2022  7. razred  46 učencev 

4. Arboretum Volčji potok      Arboretum 

   07.06.2022  6. razred  53 učencev 

5. Reka sedmih imen       Dimnice 

    22.6.2022  5. razred  56 učencev 

 

PLAVALNO OPISMENJEVANJE – Nina SMEJ  

 

    1. termin: preverjanje plavanja za učence 6. razreda   

    2. termin: (plavalni tečaj za učence 1. razreda (14. – 18.2.2022)  

    3. termin: (plavalni tečaj za učence 3. razreda (14. – 18.3.2022) 
 

ŠOLSKI  RED  
 

V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati šolski red. 
 

1. ODSOTNOST UČITELJA 

Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora  učenec reditelj javiti odsotnost pomočnici 

ravnatelja, ravnatelju ali v tajništvo.  
 

2. IZHOD IZ ŠOLE 

Med poukom je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja. Z vsakodnevnim prihodom v šolo moramo 

prevzeti vsak svojo odgovornost. Težko bi razložili staršem ob morebitni nesreči, da skrbimo za njihovega 

otroka le med urami. 
 

3.  ODMORI 

Med odmori se učenci ne zadržujejo v razredih, le-te učitelji ob izhodu zaklenejo. Redni (kratki) odmori 

pomenijo čas za menjavo prostorov in opravljanje higienskih potreb. 
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4. UREJENOST 

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna.  
 

V šoli je obvezna uporaba ustreznih copat, razen pri pouku športa. Uporaba športnih copat (superg) in 

drugih obuval ni dovoljena. 
 

Učenca reditelja imata  naslednje dolžnosti: 

– med odmorom in po pouku pobrišeta tablo, 

– na začetku vsake ure javita  učitelju odsotne učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu, 

– po končanem pouku zadnja zapustita razred, pospravita učila, zapreta okna, ugasneta luči.  
 

5.  MALICA IN KOSILO 

Šolsko malico in kosilo pripravlja osebje kuhinje. 
 

V jedilnici so prisotni razredniki (1. triada) oziroma dežurni učitelji cel odmor. 

Učenci prihajajo h kosilu po urniku v spremstvu učitelja, ki je imel peto uro pouk alki učitelja, ki je imel 

pouk v oddelku pred kosilom (organizacija v času »korone«). Počakajo v vrsti, pri čakanju se ne prerivajo, 

ne prehitevajo in preglasno pogovarjajo. V času kosila so v jedilnici prisotni dežurni učitelji. Izven urnika 

posamezni učenci ne smejo prihajati h kosilu. 

Pri mizah se učenci obnašajo kulturno in strpno ter uporabljajo jedilni pribor. Odnašanje hrane iz jedilnice 

ni dovoljeno. 
 

6. UPORABA  PROSTORA IN OPREME 

Po prostorih šole ni dovoljeno tekanje in povzročanje hrupa. 
 

Učitelji in učenci odgovarjajo za opremo, učila in drug šolski inventar. Škodo, ki je storjena zaradi 

razgrajanja, očitne nepazljivosti in malomarnosti, morajo poravnati starši storilca. 

 

7. MEDSEBOJNI ODNOSI 

V naše skupno življenje sodi tudi primeren odnos do drugega učenca in do vseh odraslih. Znamo jih 

pozdraviti, se jim zahvaliti, se jim opravičiti, jih prositi …  

Ne pozabi, da besedi prosim in hvala delata »čudeže«. 
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PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
 

V šolskem letu 2021/22 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med šolske dni štejemo: 

dneve pouka, športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi, tabore, celodnevne 

ekskurzije itd. 

 
PROJEKTI in PRIREDITVE V LETU 2021/2022 

 

1. Projekt »SAMOEVALVACIJA ŠOLE« – komisija za kakovost 

2. Športni program »Zlati sonček« za učence 1.– 3. razreda – Ana Peček 

3. Športni program »Krpan« za učence 4.– 6. razreda – Ana Peček 

4. Projekt »ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON« − Matic Mehlin 

5. Projekt »NAUČIMO SE PLAVATI« − Nina Smej  

    1. termin: preverjanje plavanja za učence 6. razreda  

    2. termin: plavalni tečaj za učence 1. razreda (14. – 18.2.2022)  

    3. termin: plavalni tečaj za učence 3. razreda (14. – 18.3.2022) 

6. Akrobatska skupina BOBRI – Ana Peček 

7. Organizacija, izvedba in sodelovanje v programih šolskih športnih tekmovanj,  
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    vključno z organizacijo tekmovanj najvišjega ranga v državi – Aktiv športa 

8. TEDEN OTROKA in ŠPORTNA ŠOLA V OKTOBRU (4. – 8. 10. 2021 – aktivi,  

    šolska skupnost + učitelji športa) 

9. Organizacija, izvedba in sodelovanje na TEKMOVANJIH ZNANJA – učitelji, nosilci predmetov 

10. MESEC POŽARNE VARNOSTI in EVAKUACIJA ŠOLE –  ravnatelj   

11. Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA 2. - 3. razreda –  razredničarke 2. - 3. razreda 

12. Projekt DECEMBER PRESENEČA – 1. triada – aktiv 1. triade 

13. NOVOLETNI SEJEM – Meta Turk  

14. TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI − RS ZD Vič 

15. Projekt: CAP + NEON program za preventivo zlorabe otrok – P. Prevec, S. Glavič, M.Turk 

16. Projekt: »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA in MLEKA« − Marjetka Ferlan 

17. Projekt: »O2 ZA VSAKEGA« − vrstniške delavnice o posledicah  aktivnega in  

      pasivnega  kajenja za  učence 7. razreda − Zdrava šola 

18. NOČ V KNJIŽNICI – Zvonka Španger, Barbara Burjak, Vida Novak  

19. KNJIŽNA TORBICA – Zvona Španger + razredničarke (1.–3. razred) 

20. KNJIŽNA ČAJANKA – Zvonka Španger, Barbara Burjak, Petra Šibelja Gorše 

21. MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA – Zvonka Španger 

22. VARNO S SONCEM – aktiv OPB  + 4. RAZRED V LŠN 

23. SVETOVNA NOČ KNJIGE − Polona Kolenc 

24. MEDNARODNI LIKOVNI SALONČEK – OŠ VIČ – Jasna Samarin 

25. PASAVČEK – OPB – Petra Šibelja Gorše 

26. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – Marjetka Ferlan 

27. EVROPA V ŠOLI – Petra Šibelja Gorše, Kristina Gruden Reya 

28. ERASMUS + – Alenka Čudič 

29. eTwinning – Katarina Rožmanec, Nina Smej 

30. SINAPSA – Petra Prevec, Petra Šibelja Gorše, Kristina Gruden Reya 

31. MARATON POEZIJE – Vida Novak 

32. EXTEMPORE –  Maja Fonda Cirman  

33. GIRLSDOCODE – Armič, Bohinc 

34. PETKOVŠKOVA LIKOVNA KOLONIJA – Jasna Samarin 

35. Projekt: ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO – množični tek za otroke – Aktiv športa 

36. Projekt: KORAK K SONČKU - Nataša Biber (Društvo za cerebralno paralizo RS.  

37. Projekt: ŽIVIM ZDRAVO – P. Š. Gorše 

38. Projekt: SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO - Nina Smej 

39. Projekt: VARNO V VRTEC IN ŠOLO - P. Š. Gorše 

40. Projekt: TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI -  

41. Projekt: ZDRAVA ŠOLA – Meta Turk 

42. Projekt: VARNO S KOLESOM - B. Bizjak 

43. Projekt: POKAŽIMO SE – DOKAŽIMO SE – Pleško, Prevec 

44. Projekt: OKTOBER MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC - Z. Španger 

45. Projekt: MENJAM BRANJE IN SANJE - V. Novak 

46. Projekt: A SE ŠTEKAŠ? - P. Prevec 

47. Projekt: POMAGAM PRVI, ekipa PP, M. Ferlan 

48. Projekt: TEDEN PISANJA Z ROKO, V. Novak 

49. Projekt: POKONČNA DRŽA - N. Smej 

50. Projekt: MARATON PISANJA APELOV - K. Pišljar 

51. Projekt: PIRATI PLASTIKE (Mednarodni projekt Slovenija, Nemčija, Portugalska)  

                    M. Trček, S Starešinič 

52. Projekt: PESTROST SLOVENSKIH VODA IN SLOVENIJA – KOT JO VIDIMO OTROCI 

53. Projekt: KUHNA PA TO – Jožica Golob Petrič 

 

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka 

ali znotraj interesnih dejavnosti 
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Koledar prireditev  v šolskem letu  2021-2022 

ČAS VSEBINA Sprememba 

17.9.2021 
 

Obletnica Bevkove smrti, začetek bralne značke (pano 
v avli) (postavitev, 13. 9. 2021) 

Kristina Gruden Reya  

23.9.2021 Slovenski dan športa (državni praznik) Učitelji športa 

26.9.2021 Evropski dan jezikov M. Trček 

  5.10.20201 Svetovni dan učiteljev Ravnatelj 

16.10.2021 Svetovni dan hrane (postavitev, 11.10.2021) Jožica Golob Petrič 

24.10.2021 Dan OZN (postavitev, 18. 10. 2021) Marjeta Novak 

14.11.2021 Svetovni dan sladkorne bolezni (postavitev, 
10.11.2021 

Jožica Golob Petrič 

18. 11. 2021 Dan boja proti spolni zlorabi otrok         (postavitev, 15. 
11. 2021) 

aktiv svetovalne službe 

  1. 12. 2021 AIDS − dan boja proti AIDS-u (oddaja, pano) 
(četrtek, 22.11.2021) 

Sandra Starešinič 

10. 12. 2021 Dan človekovih pravic – pano                 (postavitev, 6. 
12. 2021) 

Ksenija Pišljar 

24. 12. 2021 Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost šolska skupnost 

24. 12. 2021 Ob bližajočih se božično-novoletnih praznikih in dnevu 
samostojnosti in enotnosti (prireditev za učence) 

Marša Plohl Turk 

4. 2.2022 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Aktiv slovenistk 

8. 2. 2022 
kulturni dan 

Slovenski kulturni praznik 
(prireditev, 4. 2. 2022) 

aktiv učiteljic slovenščine 

18.3.2022 
 

Mednarodni dan žena in materinski dan −  
vsebino obeh praznikov bomo združili v skupno 
GLASBENO prireditev. 

Marša Plohl Turk 
Meta Turk  

  2. 4. 2022 Mednarodni dan otroških knjig              Zvonka Španger 

22. 4. 2022 Dan Zemlje (pano v avli) (postavitev, 18. 4. 2022) Marjeta Novak 

April/maj 2022 Zaključek bralne značke Kristina Gruden Reya 

20.5.2022 Svetovni dan čebel Maja F. Cirman, Marjeta 
Ferlan 

31.5.2022 
 

Svetovni dan boja proti kajenju (oddaja in pano) 
Svetovni dan športa  

Simona Glavič, Meta Turk, 
aktiv ŠPORT 

24.6.2022 Zaključna prireditev ob koncu šol. leta in ob dnevu 
državnosti  

Branko Bizjak 

 

PRAVILNIKI 

 

─ Vzgojni načrt šole  

─ Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

─ Pravilnik o hišnem redu 

─ Pravilnik o prilagajanju šolske obveznosti 

─ Pravilnik o šolski prehrani. 

Vsi zgoraj omenjeni pravilniki so objavljeni  na spletnih straneh šole. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021-2022 

Zap. 
št. 

Ime in 
priimek Dejavnost 

za 
kateri 
razred Dan/Ura 

št. 
načrtovanih 
ur Prostor 

1 S. Starešinič 
Kresnička - naravoslovni 
krožek 6. in 7. predura, sreda 35 BIO/KEM 

2 S. Starešinič Biološke delavnice 8. in 9 odvisno od urnika 35 BIO/KEM 

4 A. Kogoj Pravljični krožek 1. in 2. ponedeljek 35 učilnica 1.b 

5. S. Dekalan vesela šola 4., 5. četrtek, predura 35 Rač. učilnica 

6. Tatjana Diaci Raznolika ustvarjalnica 1., 2. r. Ponedeljek 5. ura 35   

7. 
Jožica Golob 
Petrič 

Sladkorna bolezen in 
kuharski krožek 6.-9. r petek, 7.30-8.15 35 

Rač. učilnica, 
kabinet GOS 

8. 

Ana Peček + 
zunanji 
izvajalec 

akrobatika, skoki z male 
prožne ponjave - Bobri  5. - 9.  

torek 7. in 8. šolska 
ura, petek 7. šolska 
ura 105 

športna dvorana 
2/3 

9. Darja Pleško Robotika in konstruktorstvo 5.-9. r 
sreda, 7. in 8. šolska 
ura 70 TIT 

10. B. Lušina Več znaš, več veljaš 3r četrtek 6. ura 35 3.b 

11. P. Š.  Gorše Lego svet 1. in 2.  pon, 5. šolska ura 35 igralnica 

12. Nina Smej Nemščina 6. raz pon 35 SLO 

13. Vida Novak Drmaski krožek 6.-9. r odvisno od urnika 35 SLO1 

14. K. Pišljar Debatni klub 6.-9. r glede na urnik 35 zoom/učilnica? 

15. 
Zvonka 
Španger vesela šola 

6.- 9. 
razred 

čet predura ali tor 6. 
ura/14 dni 35 geografija 

16. Z. Španger dramski krožek 9.a r torek, predura 35 knjižnica 

17. Z. Španger šolski radio  7.- 9. r četrtek predura 35 geografija 

18. 
Marjetka 
Ferlan 

prva pomoč, naravoslovno-
kemijske delavnice 

8.,9. 
razred odvisno od urnika 35 učilnica kem 

19 Lotte Mulej španščina 3./4.  odvisno od urnika 35 ? 

20 S. Glavič športni krožek 3, 4. 5.   35   

21 Mojca Trček 
English for fun/reading 
badge 1.- 5. četrtek, predura 20 ? 

22 V. Bozovičar Z igro v nov teden 2.a ponedeljek, 5.ura 35 učilnica 2.a 

23 B. Burjak Z igro v nov teden 2.b ponedeljek, 5.ura 35 učilnica 2.b 

24 B. Burjak Klekljanje 1-7.r tečajna oblika 35 ? 

25 B. Burjak Folklora 1 1., 2.r četrtek, 6. in 7. ura 70 plesna dvorana 

26 V. Bozovičar Folklora 2 3. - 5.r četrtek, 6. in 7. ura 70 plesna dvorana 

27 Karin Armič Matematični krožek 6.- 9. r odvisno od urnika 70 mat 

28 Mehlin Matic košarka 
4.,5.,6. 
razred  ponedeljek, 7.ura 35 

športna dvorana 
1/3 

29 Mehlin Matic košarka 
7.,8.,9. 
razred  sreda, 7.ura 35 

športna dvorana 
1/3 

30 Alenka Čudič Več znaš, več veljaš 3.r čet/predura 35 3.razred 

 

 

KOLEDAR TEKMOVANJ JE PRILOGA LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU 

 

POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME 

 

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, interesnih 

dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti. Ravnatelj na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta 

podeljuje: 

– pohvale učencem za prizadevno delo v interesnih dejavnostih, 
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– priznanja za doseženi učni uspeh, 

– knjižne in praktične nagrade. 
 

DIFERENCIACIJA  

 

- Učiteljski zbor je na konferenci dne, 18.5.2021 sprejel SKLEP:  
Diferenciacija v šolskem letu 2021/2022 bo organizirana na naslednji način:  

 

– 1.–3. razred – NOTRANJA DIFERENCIACIJA 

– 4.–7. razred – NOTRANJA + FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA 

– 8. razred – DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

– 9. razred – DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
 

PREVERJANJE in OCENJEVANJE 

 

Preverjanje in ocenjevanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju (objavljen tudi 

na spletnih straneh šole). 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Naš šolski okoliš zajema naslednje kraje: Brezje, Dobrova, Draževnik, Gabrje, Hruševo, Komanija, 

Osredek, Podsmreka, Razori, Stranska vas in Šujica. 
 

PREVOZI 

 

Učenci šole, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, in tisti, ki hodijo v šolo ob glavnih prometnicah, imajo 

zagotovljen prevoz v šolo in iz šole s šolskim avtobusom. Časi prevozov in postajališč bodo objavljeni na 

tabli za obvestila in posredovani učencem. 

Učenci, ki čakajo na avtobus, pazijo na svojo varnost in so prijazni drug do drugega. Še posebej so pozorni 

do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem letu postali šolarji. 

Učenci čakajo na avtobus v garderobah in ne motijo pouka. Na avtobus vstopajo na AVTOBUSNI 

POSTAJI POD ŠOLO. 

VARNA POT V ŠOLO 
 

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Učenci, ki prihajajo peš, morajo hoditi po pločniku. Starši, učence 1. 

razreda pospremite sami do šole in jih poučite o nevarnostih na poti v šolo. Učenci prvega in drugega 

razreda naj nosijo okoli vratu rumene rutice. 

 

PRIHOD V ŠOLO S KOLESI, MOTORJI, ROLERJI IN ROLKAMI JE PREPOVEDAN. 
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UPORABNE INFORMACIJE 
 

Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor Slovenije, Mirje 19, Ljubljana, tel.: 01/241 43 00; Tržaška 132  

Telefon: (01/425 34 19) 
 

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISS), Kunaverjeva 2–4, Ljubljana,  

Telefon: 01/510 16 70 
 

Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, Posvetovalnica za mlade, Metelkova 9, 

Ljubljana, tel.: 01/472 37 00 (od 7. do 13. ure, pon. od 14. do 19. ure)   

 

Ginekološka klinika Ljubljana, Šlajmerjeva 2, ginekološko svetovanje za mlade, tel.: 01/522 60 60  

(dogovor po telefonu vsak dan od 8. do 14. ure)                               
 

Center za mentalno zdravje, Oddelek za mladostnike, Zaloška c. 29, Ljubljana, tel.: 01/587 49 00  
 

UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem, Miklošičeva 16, Ljubljana, tel.: 01/434 25 70 
 

IZIDA, Dražgoška ulica 13 Ljubljana – pomoč pri odločitvi za določen poklic, poklicno svetovanje,  

Telefon: 040/439 443; 041/353 734 
 

Odprti telefon šolskega ministra, tel.: 080 22 22 (vsak zadnji ponedeljek v mesecu, od 15. do 18. ure)  
 

Klic v duševni stiski, tel.: 01/520 99 00 (vsako noč med 19.00 in 7.00 zjutraj) 
 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, tel.: 080 11 55 

Kontakti društva: 

Društvo SOS telefon, p. p. 2726, 1001 Ljubljana 

Telefon 1: 01 544 35 13 ;        Telefon 2: 01 544 35 14 

E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si 

URADNE URE: od ponedeljka do petka: od 9.00 do 15.00 ure  
 

Cente za duševno zdravje otrok in mladostnikov ZD Vič – Rudnik; Šestova ulica 10; Ljubljana;  

Tel.: 01 200 45 96 
 

Cente za duševno zdravje otrok in mladostnikov MKZ Rakitna – enota Brezovica; Podpeška cesta 14; 

1351 Brezovica;           tel.: 08 201 50 84 
 

SAMARIJAN, klic v duševni stiski, tel.: 116 123 (dan in noč, vse dni v letu) 
 

TOM – telefon otrok in mladostnikov, tel: 116 111 (vsak dan od 12.00 do 20.00 ure) 

Elektronska pošta: tom@zpms.si   

KLEPETALNICA: http://www.e-tom.si  

 

 

 

 

 
 

mailto:drustvo-sos@drustvo-sos.si
mailto:tom@zpms.si
http://www.e-tom.si/
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SUBVENCIONIRANA  ŠOLA V NARAVI 
 

Spoštovani starši! 

 

Tudi v letošnjem letu bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport subvencioniralo šolo v naravi upravičenim učencem. Vsi zainteresirani starši 

izpolnite vlogo z nekaterimi osebnimi podatki. S podpisom hkrati izjavljate, da se s takim zbiranjem podatkov strinjate. 

 

 

Vloga za subvencionirano šolo v naravi 

 

Ime in priimek nosilca: ________________________________________ 

Ime in priimek otrok, za katere želite                 razred 

uveljavljati regres:   _________________________ ___________ 

    _________________________ ___________    

_________________________             ___________ 

 

Višina otroških dodatkov, ki jih prejemate za vse  

otroke – priložite fotokopijo odločbe (2021):  _________________________ 

Koliko otrok v družini je nepreskrbljenih?  _________________________ 

 

Ali ste samohranilka/ec?   DA  NE 

 

OPOMBE: (Opišite morebitno brezposelnost, daljšo bolniško odsotnost in drugo socialno problematiko.) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      Podpis staršev: ______________________________________ 

 

 

VLOGO ODDAJTE DO 15. OKTOBRA 2021. 

 


