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1  UVOD 
  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli ter drugi pravilniki in 
podzakonski akti in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so podlaga za 
izdelavo Letnega delovnega načrta šole. Z Letnim delovnim načrtom določamo organizacijo in izvedbo 
pouka ter ostalega vzgojno-izobraževalnega programa v šolskem letu 2018/19. Delo in življenje na šoli 
sta organizirana tako, da se med seboj prepletajo vse dejavnosti obveznega in razširjenega programa 
osnovne šole. 
 
Izobraževanje je temeljna človekova pravica. Še posebej je to dejstvo pomembno danes, ko živimo v 
obdobju obsežnih globalnih  družbenih sprememb. Meja med revščino in sprejemljivimi pogoji za 
življenje postaja zelo tanka in predvsem zelo hitro se spreminjajoča. Žal se pojavu revščine z 
materialnega vidika pridružijo tudi duhovni, etični in moralni vidik. Pogosto temu sledi odsotnost pravih 
vrednot. Šola, učitelji in vsi sodelujoči v procesu pridobivanja znanja imamo ob tem še dodatno nalogo: 
»…vrniti znanju pomen in vrednost, ki ni samo simbolične, ampak tudi eksistencialne narave.« 
(CMEPIUS, Ljubljana, december 2010). 
 
Na OŠ Polje si prizadevamo, da bi bila naša šola prostor učenja, medsebojnega spoštovanja in 
odgovornega ravnanja vseh, ki so povezani z našo šolo. Trudimo se, da bi bile vrednote kot so znanje, 
odgovornost, samostojnost, sodelovanje in spoštovanje ponotranjene, saj jih način življenja v 21. 
stoletju zahteva. 
 
Učitelji se zavedamo, da s svojim osebnim zgledom in odnosom pomembno vplivamo na učence in jim 
pomagamo na njihovi poti dozorevanja v izobražene in odgovorne ljudi, ki bodo nekoč akterji in 
sooblikovalci naše družbe. 
Učencem se trudimo omogočiti, da bodo svoje znanje in spretnosti pokazali tudi izven šole na različnih 
tekmovanjih in preko sodelovanja v vrsti projektov. 
 
Tudi v novem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi za dvig bralne pismenosti, saj na tem 
področju zaznavamo velik primanjkljaj. Prav tako smo ustvarili močno in obsežno mrežo učne pomoči 
za učence od 1. do 9. razreda. 
To šolsko leto  naša šola začenja s 25 oddelki, čeprav je njena zmogljivost 18 oddelkov, kar pomeni, da 
smo zmogljivost presegli že za skoraj 40%. Povedano še drugače:  s šolskim letom 2010/2011, ko sta se 
ločili OŠ Polje in OŠ Kašelj, smo imeli 384 učencev. V šolskem letu 2018/2019 jih imamo 551. Žal ne 
izpolnjujemo prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole. Zaradi prostorske stiske so letos 
že tretje leto učenci treh oddelkov prvega razreda svoje šolanje začeli na dislocirani enoti na 
Zadobrovški cesti 1. Ker pa se prostorska stiska povečuje, so letos v tej stavbi tudi učenci treh oddelkov 
drugega razreda. Kljub temu imamo težave z organizacijo pouka športa, saj v trenutnih pogojih ne 
moremo več zagotavljati varnega in kakovostnega pouka športa za naše učence.  
Velike težave imamo tudi z organizacijo šolske prehrane, saj večina učencev v šoli potrebuje dva obroka 
– malico in kosilo, zaradi prostorskih omejitev pa to težko zagotovimo. 
Najmočneje na spremenjene razmere za delo šole vpliva priliv učencev iz novozgrajenih stanovanjskih 
sosesk ob šoli. Zagotovo pa bodo tudi v prihodnje potrebe še večje, saj MOL, JSS zaključuje gradnjo 
stanovanjskega naselja Polje IV. Prav zato je nujno najti celovito in dolgoročno rešitev prostorske 
problematike za OŠ Polje. 
 
Ob upoštevanju vzgojnega načrta šole in vizije naše šole bomo tudi v tem šolskem letu krepili in razvijali 
osebno odgovornost, odgovornost do okolja in medsebojnega spoštovanja ter skrb za slovenski jezik. 
Številne dejavnosti, s katerimi želimo pri učencih razvijati zdrav način življenja in odgovoren odnos do 
okolja, bomo izpeljali v okviru projekta Zdrava šola. 
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Ponosni smo, da z svojim delom lahko prispevamo k  delovanju OŠ Polje v že 17. desetletju njenega  
delovanja. Dolga tradicija za zaposlene pomeni tudi veliko odgovornost. V šoli Polje imamo voljo in 
imamo znanje, da jo razvijamo naprej. Ob zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev bomo  tudi lažje in 
bolje poskrbeli za naše učence. 
 

Barbara Smrekar, 
ravnateljica 
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2  OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 

 
 

2.1  IME IN SEDEŽ ZAVODA 
 

Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Polje 
 
Sedež zavoda: Polje 358, 1260 Ljubljana Polje 
 
E–mail: o-polje.lj@guest.arnes.si 

E-mail tajništvo: tajnistvo@o-polje.lj.mss.edus.si                                  

Internet: http://www.ospolje.si 

Št. transakcijskega računa: 01261 - 6030663049 

Davčna številka : 99728508 

 
Ustanoviteljica: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 
 
 
 

2.2  UPRAVLJANJE ŠOLE 
 
Šolo upravljata svet šole in ravnateljica.  
Svet šole ima štiriletni mandat in 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 
šole in trije predstavniki staršev. 
 
 
 
 

2.3  STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 
 
 
 
 

2.4  SKUPNOST UČENCEV 
 

Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti, ki jih zastopata predsednik in namestnik. Delo oddelčne 
skupnosti usmerja razrednik. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v 
šolsko skupnost. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvolijo 
posamezne oddelčne skupnosti. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga izmed strokovnih delavcev 
šole imenuje ravnatelj. 
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2.5  ŠOLSKI OKOLIŠ 
 
 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: 
 
 

 Naziv ulice in hišna številka 

1.  Balinarska pot 1, 4, 6, 8, 10, 11 

2.  Cesta 30. avgusta od 1 do 5 

3.  Cimermanova ulica od 1 do 13, parne od 14 do 20 

4.  Milčetova pot 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 31 

5.  Polje 1, 1/a, od 7 do 19, 21, od 343 do 370 

6.  Polje, Cesta  V, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 

7.  Polje, Cesta VI, parne od 2 do 28 

8.  Polje, Cesta  VIII, 2, 3 , 5, 5/a 

9.  Polje, Cesta X, od 1 do 17 

10.  Polje, Cesta XII, parne od 2 do 8 

11.  Polje, Cesta XIL, 1, 3, 5 

12.  Polje, Cesta XL, 2, 3, parne od 4 do 28 

13.  Polje, Cesta XLII, 1 

14.  Polje, Cesta XLIV, od 1 do 7, 11 

15.  Polje, Cesta XLVI, neparne od 1 do 7 

16.  Polje, Cesta XVI, od 1 do 19, 21 

17.  Polje, Cesta XVIII, od 1 do 9, parne od 10 do 30 

18.  Polje, Cesta XX, 1, 2, 3 od 5 do 19, 21 

19.  Polje, Cesta XXII, od 1 do 14, 14a, b, 15, 17, 19, 21, 25b, c, d, e, f, g, 27, 27a, b, c d, e, f, g 

20.  Polje, Cesta XXIV, neparne od 1 do 17 

21.  Polje, Cesta XXVI, neparne od 1 do 5 (od a – f) 

22.  Polje, Cesta XXVIII/ od 1 do 7 

23.  Polje, Cesta XXX, od 1 do 27 

24.  Polje, Cesta XXXII, od 1 do 8, neparne  od 9 do 49 

25.  Polje, Cesta XXXIV, 1, 2, 3, 4 6, 8 

26.  Polje, Cesta XXXVI, od 1 do 9, 11, 17, 19, 23 

27.  Polje, Cesta XXXVIII, od 1 do 16 

28.  Rjava cesta od 1 do 33 

29.  Slape 1, parne od 2 do 30, 33, parne od 34 do 96, neparne od 97 do 103, parne od 104 do 
150, od 153 do 159, 162, 163, 167, 169 30.  Studenec 15, 41, 48 

31.  V Sige 3, 4, 6, 7, 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27 

32.  V Toplice 3, 4, 5, 6, 8, 9, od 11 do 15, 20, 23, 24, 25, 28 

33.  V Zalar 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

34.  Vevška cesta od 1 do 57 

35.  Zadobrovška cesta 7, 9, 14 

36.  Zaloška cesta parne od 164 do 190, 191,  191/a, b, c, od 192 do 197 

 
 
 

ŠOLSKI PROSTOR 
V času vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzame odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih 
in pripadajočih zunanjih površinah, vendar le, če ti upoštevajo pravila šolskega reda. 
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3  PROSTORSKI POGOJI 
 

Osnovna šola Polje je po dograditvi podružnične šole Kašelj v samostojno osnovno šolo (avgust 2010)  
šest let izvajala pouk samo na eni lokaciji in sicer v stavbi bivše centralne šole, Polje 358. To novo 
okoliščino - izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na Osnovni šoli Polje le v eni stavbi – smo  tako 
zaposleni kot starši in učenci ter širše okolje zaznali kot veliko pridobitev za kakovostno delovanje šole. 
 
Zaradi vse bolj obsežne prostorske problematike bomo tudi letos nadaljevali z izvajanjem vzgojno-
izobraževalnega dela v stavbi stare šole na Zadobrovški cesti 1. Stavba je bila pred petimi leti 
obnovljena za potrebe predmetne stopnje OŠ Vide Pregarc.  Zaradi presežene zmogljivosti naše šole – 
18 oddelkov – in posledično velike prostorske stiske – 25 oddelkov – pouk za vse učence prvega in z 
začetkom tega šolskega leta tudi  drugega razreda – šest oddelkov – izvajamo na lokaciji Zadobrovška 
cesta 1. Upravljalec stavbe je od 8. 9. 2017 dalje ponovno OŠ Polje. 
V zadnjih letih se število učencev, vpisanih v našo šolo, vztrajno povečuje. V tem šolskem letu imamo že 
25 oddelkov, čeprav je zmogljivost šole opredeljena kot 18-oddelčna šola. Poleg pomanjkanja učilnic in 
kabinetov boleče občutimo izredno slabe, že skoraj ogrožujoče pogoje za izvajanje pouka športa. Da 
sploh lahko izpeljemo pouk športa, smo se z ustanoviteljico MOL dogovorili za uporabo prostorov 
Športnega društva Polje, ustanoviteljica MOL pa bo zagotovila sredstva za najem. 
Prav tako je težavna organizacija šolske prehrane – v šolski jedilnici je 110 mest, v tem šolskem letu pa 
imamo 552 učencev in večina med njimi potrebuje šolsko malico in kosilo. 
Opozarjamo na dejstvo, da Stanovanjski sklad MOL v neposredni bližini šole zaključuje gradnjo 
stanovanjskega naselja Polje IV. Ocenjujemo, da bo ob vselitvi vpis otrok na OŠ Polje še povečan. 
Podatki v aplikaciji Sokol potrjujejo, da šola postaja tri-oddelčna, za kar ne izpolnjujemo prav nobenega 
pogoja. 
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Z uporabo prostorov na Zadobrovški cesti 1 za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa za šest 
oddelkov prvega in drugega razreda uspemo s precej prilagoditvami izpeljali program obvezne osnovne 
šole. V šolskem letu 2018/2019 imamo že tudi na predmetni stopnji po tri oddelke (razen v 9. razredu). 
Posledica tega so težave z oblikovanjem urnika in pomanjkanje učilnic.  
Rešitev vidimo v širitvi prostorov šole na parcelo proti severu (K.O. Kašelj, parcelni številki  1525/1 ter 
1525/2). Vse ostale rešitve so lahko samo parcialne in začasne ter neracionalne. Izdelan je tudi že idejni 
načrt, za realizacijo pa je nujen predpogoj odkup zemljišča (navedeni parceli 1525/1 ter 1525/2). 
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4  KADROVSKA ZASEDBA 
 

 

 Skupno število zaposlenih 

vodstveni delavci 2 
učitelji 44 

svetovalni delavci 2 

učitelji ISP in DSP 3 

skupne službe 2   

tehnično osebje 19 

knjižničar 1 

računalnikar 1 

laborant 1 

porodniški dopust 1 

SKUPAJ 76 

 
 
 
 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE  
 
 
1. – 5. razred 
 

Razred Razrednik  Učitelji v podaljšanem bivanju Skupina 

1.a Nina Sovinc, Mateja Petan  Polona Robida Rous 1.A  + 1.B 

1.b Anja Bizjak, Mojca Avbelj  Tina Mrhar 1.B + 2.B 

1.c 
Bojana Krašovec, Mateja 
Petan, Mojca Avbelj 

 Simona Ferenc 1.C + 1.B 

2.a Simona Trtnik  Hedvika Križaj 2.A + 2.B 

2.b Mojca Mlakar Brešar 

 

Nataša Snoj Kumlanc 2.C + 2.B  

2.c Kristina Bogataj Klemen Arh 3.A + 5.A 

3.a Sergeja Apat Vesna Srše 3.B 

3.b Lucija Glas  Judita Mihev 3.C 

3.c Ines Novak  Bojana Bertoncelj 4.A + 4.C 

4.a Klavdija Šuligoj  
Brane Sever (3x) 
Mateja Petan (2x) 

4.B + 4.C 

4.b Mojca Miklavčič  Mojca Jurič 4.C + 5.A + 5.B 

4.c Mojca Prelogar    

5.a Mladen Kopasić    

5.b Nataša Frelih    

     

Angleški jezik  Učitelji v jutranjem varstvu 

1.A, 1.B, 1.C Lavrič Lucija  Lucija Lavrič Nina Sovinc 

2.A, 2.B, 2.C Lavrič Lucija  Mojca Avbelj Kristina Bogataj 

3.A, 3.B, 3.C Alenka Morel  Simona Trtnik Klavdija Šuligoj  

4.A, 4.B, 4.C Renata Krivec  Bojana Krašovec Lucija Glas 

5.A, 5.B Petra Mikeln    
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6. – 9. razred 
 

Učitelj Predmet Razrednik 
Matična 
učilnica 

Erzsebet Maria Delić SLJ, delo z učenci tujci 7.a 14 

Danica Iskra SLJ  13 

Denis Klančič TIT, OID  K2 

Mirela K. Mujkić MAT 9.b 26 

Polona Theuerschuh FIZ, TIT, ROM, UBE, SLZ, nadarjeni   8.c 22 

Alenka Morel TJA, šolski radio  23, 24 

Vesna Gros TJA, N2N 6.a 15 

Anja Urbanija TIT, MAT 6.c 25 

Nika Rupel TIT, MAT, NTE, OGL, nadarjeni  K2, 15, 16 

Petra Mikeln TJA, ŠI1, ŠI2, ŠI3 8.a 23 

Renata Krivec TJA, NI1, NI2, NI3  23, 24 

Mojca Jurič DKE, ZGO, OPB 8.b 21 

Tatjana Pecin Završan GEO, ZGO, TVZ  21 

Mateja Drnovšek ZGO, knjižničarka, nadarjeni  24 

Marta Nardin GEO 6.b 16 

Romana Jurca KEM  28 

Nataša Javornik BIO, NAR, vodja šol. prehrane 9.a 28, K3 

Vesna Srše NŠP, ŠPO, OPB 7.c 27 

Petra Kromar TJA, SLJ, nadarjeni 7.b 24 

Klemen Arh NŠP, ŠPO, IŠP, OPB, kolo  TV V, m 

Silva Jakob GUM, MPZ  27 

Brane Sever LUM, LS1, LS2, nadarjeni, OPB  27 

Alenka Kocjančič ŠPO, ŠSP  TV V, m 

Klemen Adamič ŠPO, ŠZZ, IŠP  TV V, m 

Marcel Theuerschuh laborant, NRA 1, 2, 3  28, K1, 12 

Nataša Govekar DSP, IiSUP  K6 

Vesna Lukežič DSP, IiSUP  K7 

Milka Podobnik DSP, IiSUP  K4 

 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Ime in priimek Delovno mesto Uradne ure 

Damjana Govekar socialna delavka  
ponedeljek, torek, četrtek in petek na stari šoli, 

sreda na centralni šoli 
8.00 – 14.00 

Andreja Babič psihologinja    
centralna šola 
8.00 – 14.00 

Natzaša Govekar socialna pedagoginja  
centralna šola 
8.00 – 14.00 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Ime in priimek Delovno mesto Uradne ure 

Mateja Drnovšek knjižničarka na OŠ Polje 
ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek:  

8.00 – 14.00 

 
 
SKUPNE SLUŽBE 
 

Ime in priimek Delovno mesto Uradne ure 

Florens Žabnikar poslovna sekretarka 7.00 – 15.00 

Bojana Bertoncelj administratorka  

 
 
ŠOLSKA KUHINJA 
 

Ime in priimek  

Janez Glavač vodja šolske kuhinje 

 
Ružica Mihaljčić, Vesna Zukić, Nataša Popović, 
Rok Šmid, Mitja Kebe, Milena Kojadinović, 
Barbara Uršič, Rode Nevenka 

kuhinjski pomočniki 

 
 
TEHNIČNO OSEBJE 
 

Ime in priimek  

Tone Krisper  hišnik na centralni šoli 

Pavle Letnar hišnik na stari šoli 

Blagica Petrović, Rada Babić, Esma Muminović,  
Mirsada Garibović, , Rasema  Muminović, Asmira 
Čordić  

čistilke inčistilec na centralni šoli 

Damjana Štrus, Matej Meglič čistilka in čistilec na stari šoli 

 
 
DELAVKE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU 
 

Ime in priimek 

Jana Plut 

 
 
VODSTVO ŠOLE 
 

Ime in priimek  

Barbara Smrekar ravnateljica 

Tatjana Robida pomočnica ravnateljice 
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5  PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV 
 
 
 

OŠ Polje obiskuje v tem šolskem letu 552 učencev, za 14 več kot ob koncu preteklega šolskega leta. 
Pouk poteka na dveh lokacijah – v zgradbi OŠ Polje, Polje 358 in v stari šoli na Zadobrovški cesti 1. 
Učenci so na razredni stopnji organizacijsko razdeljeni v oddelke A, B in C, v petem razredu pa v A in B.  
Na predmetni stopnji so učenci 6., 7. in 8. razredov razporejeni v oddelke A, B in C, učnci 9. razredov pa 
v A in B. 
 
 

Fantje Dekleta Skupaj 

290 262 552 

 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Letnik Fantje Dekleta Skupaj 

1. 
razred 

34 28 62 

2. 
razred 

37 30 67 

3. 
razred 

39 30 69 

4. 
razred 

41 37 78 

5. 
razred 

23 29 52 

6. 
razred 

42 26 68 

7. 
razred 

32 27 59 

8. 
razred 

28 30 58 

9. 
razred 

14 25 39 
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6  VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

6.1  PREDMETNIK – devetletna osnovna šola 
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6.2  TEDENSKA OBREMENITEV UČITELJEV 
 
 

RAZREDNA STOPNJA 2018/19   
 
 

oddelek učitelj - razrednik razrednik obveznost dop. dod ostalo Skupaj pu 

1.A   Z21 Nina Sovinc 
Mateja Petan 

1 20 
10+5 

1 
1x R, 2 uri JV MOL X1 
 5,4 OPB 11 + 2 pu IiSUP 

22 
21,75 

1.B   Z22 Anja Bizjak   
Mojca Avbelj – 2* 

1 
 

20  
10+5 

1  
OPZ 1 pu  
5,85 jv 1.r; 1pu Romi 

23 
21,6 

1.C   Z23 Bojana Krašovec 
Mateja+ Mojca 

1 20 
5+5 

1 2 uri JV MOL x2 
 

22 

 Lucija Lavrič  TJA 1.a, b, c in 
 2. a, b, c+4pu** 

 JV 1. r = 10 ur 22,28 

2.A    Z11 Simona Trtnik – 2* 0,5 19+2 GUM** 1 2 uri JV MOL x2, 
 1pu IiSUP 

23,5 

2.B    Z12 Mojca M. Brešar -2* 0,5 19+2 GUM** 1  22,5 

2.C    Z13 Kristina Bogataj 0,5 21 1 0,66 JV MOL x 5 22,5 

3.A    P7 Sergeja Apat 0,5 22 + 2 TJA 1 1pu IiSUP 24,5 

3.B    P4 Lucija Glas 0,5 22 + 2 TJA 1 2 uri JV MOL X2, 
1pu IiSUP, 1 OPB 7 

25,4 

3.C    11 Ines Novak 0,5 19 + 3 ŠPO+ 2 TJA 1 2 OPB 8, 1 pu DSP, 
1pu IiSUP, 1x  R 

24,3 

4.A    P3  Klavdija Šuligoj 0,5 18,5 +3 ŠPO+2 TJA 1 2 uri JV MOL X3, 
1pu IiSUP, 3 pu GOS 6.c 

24 

4.B    P5  Mojca Miklavčič 0,5 21,5 + 2 TJA  1 2 pu NAR 6.A 25 

4.C    P6  Mojca Prelogar 0,5 18,5 +3 ŠPO+2 TJA  1 3 pu GUM 5.A, B,  
2 OPZ, 1pu IiSUP 

26 

5.A    P8 Mladen Kopasić 0,5 21 +3 TJA  1  22,5 

5.B    P2 Nataša Frelih 0,5 21 +3 TJA  1 1pu IiSUP 23,5 

 OPB      

OPB 1  Polona Robida Rous 1.A+1.B 22,5   19,8 

OPB 2 Tina Mrhar 1.B+2.B 16,5  7 pu DSP, 1 pu Romi  22,5 

OPB 3 Simona Ferenc 1.C+1.B 22,5   19,8 

OPB 4 Hedvika Križaj -2* 2.A+2.B 21,5  3pu IiSUP 23,9 

OPB 5  Nataša Snoj Kumlanc 2.C+2.B 21,5  1pu IiSUP 19,9 

OPB 6  P7 Klemen Arh 3.A 20,5  3pu ŠPO 3.C, 1pu IŠP, 
1 pu  NŠP, 1,57 kolo 

24,6 

OPB 7  P4 Vesna Srše 3.B 13,5  0,5 (7.C), 7 pu ŠPO,  
2 pu NPŠ, 1pu IiSUP 

22,4 

OPB 8  11 Judita Mihev 3.C 19,5  6 pu GOS 6.a,b  23,2 

OPB 9  P3 Bojana Bertoncelj 4.A 14,5   12,8 

OPB 10 27 Brane Sever -2* 4.B+4.C 9,1  11pu LUM, 1pu IiSUP, 
1pu LS1, 1pu LS2 

24 

OPB 11 P1 Mojca Jurič 4.C,5.A,5.B 14,5  0,5 (8.a), 6 pu DKE,  
2 pu ZGO, 2x R 

21,3 
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JUTRANJE VARSTVO 
 

razred     

     

1.r =   MIZŠ Lucija Lavrič 6.10 do 8.10/ 5x 10 jv/teden MIZŠ 10 ur 

 
Mojca Avbelj 7.00 do 8.10/ 5x 5,8 jv/teden MIZŠ 5,8 ur  

 

     

     

2.r = MOL Simona Trtnik 6.10  do 8.10 / 2x 4 jv/teden MOL 4 ure 

 Bojana Krašovec 6.10  do 8.10 / 2x 4 jv/ teden MOL 4 ure 

 
Nina Sovinc 6.10  do 8.10 / 1x 2 jv/ teden MOL 2 uri 

Kristina Bogataj 7.30 do 8.10/ 5x 3,33 jv/ teden MOL 3,33 ure 

3.r = MOL Klavdija Šuligoj  6.10  do 8.10 / 3x 6 jv/teden MOL 6 ur  

 Lucija Glas 6.10  do 8.10 / 2x 4 jv/teden MOL 4 ure 

 

 
Zakon o osnovni šoli v 22. členu določa: 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole pa določa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestna občina Ljubljana po pogodbi o financiranju šole zagotavlja tudi sredstva za izvedbo jutranjega 
varstva za učence 2. in 3. razreda po naslednjih kriterijih: 
 
 
 
 
 

 
 
PREDMETNA STOPNJA 
 
 

V šolskem letu 2018/2019 je na podlagi pisne prijave v skupine jutranjega varstva kot nadstandardne 
dejavnosti vključenih 58 učencev, doplačilo staršev za jutranje varstvo je 9,07 eur. 
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PREDMETNA STOPNJA 
 

strokovni delavec predmet razrednik 
matična 
učilnica 

dop., 
dod. 

ostalo skupaj pu 

Maria Erzsebet Delić SLJ – 20,5 7.A 14 1 učenci tujci 1xR 24 

Danica Iskra        SLJ – 23  13 1  26 

Petra Kromar SLJ- 12, TJA- 5, GUM-3 7.B 24 1 
1x ID nad, 1x IiSUP,  
4% Preh.,2x R 

23 

Anja Urbanija  MAT – 20, TIT - 2 6.C 25 1 2xDSP 25,5 

Mirela Kapetanović Mujkić MAT – 20 9.B 26 1 2x IiSUP 24 

Nika Rupel 
MAT – 8, TIT – 8, NAR- 2,  
OGL-1, NTE-2 

 K2,P1,16  1x ID nad. 22 

Denis Klančič TIT – 4,  OID – 100%  K1   26 

Polona Theuerschuh  
FIZ - 10, TIT – 4,UBE - 1,  
ROM – 1, SLZ-1 

8.C 22 1,5 2x NAD, 1x IiSUP 24 

Petra Mikeln 
TJA - 14, ŠI1 - 2, ŠI2 - 2, 
ŠI3 – 2 

8.A 23 0,5 2 x IiSUP 23 

Renata Krivec  
TJA - 14, NI1 - 2, NI2 - 2, 
NI3 - 2 

 24 0,5 1x IiSUP, 4% Preh. 21,5 

Alenka Morel TJA – 17, SLJ – 1, RAD-1  23 1 1x IiSUP 21 

Vesna Gros TJA – 16, N2N - 4 6.A  1 1x IiSUP, 2x R 22,5 

Mojca Jurič  DKE – 6, ZGO - 2, OPB – 14,5       8. B 21   21,3 

Tatjana Pecin Završan  GEO - 6, ZGO – 15, TVZ - 1  21   22 

Mateja Drnovšek ZGO - 2  22  1 x NAD 25 

Marta Nardin GEO – 11,5 6.B 16  2 x IiSUP 14 

Romana Jurca KEM – 10  28 1  11 

Nataša Javornik  BIO – 8,5, NAR – 11, SPH- 3 9.A 28, K3  5% Preh. 24,5 

Silva Jakob      GUM – 8  P7  2 MPZ 10 

Brane Sever 
LUM - 11, LS1 - 1, LS2- 1, 
OPB – 9,1 

 27  1 NAD 24 

Alenka Kocjančič ŠPO - 19, ŠSP – 1  
VT, MT,  
ŠD Polje 

  22 

Klemen Adamič ŠPO - 19, ŠZZ – 2, IŠP - 1  
VT, MT,  
ŠD Polje  

  22 

Vesna Srše ŠPO – 7, NŠP – 2, OPB – 13,5 7.C    1 x IiSUP 22,4 

Klemen Arh ŠPO–3, NŠP–1, IŠP–1, OPB 20,5    1,57 kolo 24,6 

Marcel Theuerschuh LAB – 19,6, NRA - 3  Kab. KEM, FIZ   17,37 

Nataša Govekar DSP – 13, ŠSS   K6    22 

Vesna Lukežič DSP – 21, IiSUP – 1  K7  1x R 22 

Milka Podobnik DSP – 7, IiSUP - 2    1x R 11 

Tina Mrhar DSP – 7, Romi – 1, OPB – 16,5  Z24   22,5 
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POJASNILA GLEDE DELOVNEGA ČASA UČITELJEV 
 
Polni delovni čas obsega 40 ur tedensko. Delovna obveznost učitelja obsega tedensko učno obveznost, 
določeno z zakonom, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno 
za uresničitev vzgojno-izobraževalnega programa šole in se mu za to delo prizna 33 ur na teden v času 
trajanja pouka (38 tednov).  
Delovni čas učitelja je neenakomerno razporejen, kar opredeljuje 44.a člen Kolektivne pogodbe.  
Ob tem se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v 12 mesecih tekočega 
šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem 
koledarskem letu (referenčno obdobje). Ob upoštevanju organizacije dela v zavodu učitelj lahko 
opravlja delo izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko in v tem 
primeru ne gre za delo na domu. 
    
Ravnatelj na začetku šolskega leta določi letni razpored delovnega časa in organizira vodenje evidence 
delovnega časa. Za vsakega zaposlenega se oblikuje  individualni letni delovni načrt (iLDN) z 
upoštevanjem določila Kolektivne pogodbe, da mora biti   ob izteku referenčnega obdobja povprečni 
delovni čas izravnan. iLDN-je hrani ravnatelj. 
Pri organizaciji dela je potrebno upoštevati, da učna obveznost učitelja dnevno ne sme presegati 7 ur 
pouka. Dodatna tedenska učna obveznost ni delo preko polnega delovnega časa, temveč je učitelj  za 
ure dodatne tedenske učne obveznosti (do največ 27 ur tedensko) upravičen do dodatnega plačila v 
skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač  javnih uslužbencev. 
 
 
 
 

6.3  VARNOST 

 

Zagotavljanje varnosti je ena temeljnih nalog šole. Varnostne ukrepe je možno izvajati samo ob 
doslednem upoštevanju vseh predvidenih ukrepov. Ukrepe so dolžni spoštovati tako zaposleni in učenci 
kot tudi starši in vsi obiskovalci šole. 

Varnostni ukrepi veljajo na vsem območju, kjer šola izvaja program.  

Pri izvajanju oziroma zagotavljanju varnosti od staršev pričakujemo: pogovore z otrokom, seznanitev z 
navodili, ki so objavljena za posamezno področje delovanja ali aktivnost, v katero bo vključen otrok, 
prebiranje in seznanitev s posebnimi navodili, ki jih bo šola pošiljala med letom, zagotavljanje ustrezne 
opreme za otroka glede na aktivnost, opozarjanje na prometno varnost, zagotovitev pravočasnega 
prihoda in odhoda otroka na/z dejavnosti, informiranje strokovnih delavcev o posebnosti otroka 
(navade, bolezen, težave, odsotnosti).  

Od staršev tudi pričakujemo, da svojim otrokom ne dovolijo uporabe predmetov in stvari, ki lahko 
motijo izvajanje programov ali so celo nevarne (noži vseh vrst in drugi nevarni predmeti, računalniške 
igrice, prenosni telefoni in druge elektronske naprave). Elektronske naprave morajo učenci hraniti v 
svoji garderobni omarici. Vsa ta sredstva bomo zaradi varnosti in motenja, če učenec ne upošteva 
navodil,  shranili v tajništvu šole, kjer jih lahko starši osebno kasneje prevzamejo. 

V smislu zagotavljanja varnosti in nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela velja protokol 
vstopanja v šolo: 

 vstop v šolo je v jutranjem času mogoč od 6.10 do 7.50 (za otroke, prijavljene v jutranje 
varstvo) ter od 8.10 do 8.20. 

 starše prosimo, da otroke, ki so vključeni v OPB, prevzamejo med 15.00 in 17.00. 
Izven tega časa je zaradi varnosti in zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela vhod v 
stavbo zaprt.  
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6.4  IZBIRNI PREDMETI 
 

 
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

V šolskem letu 2018/2019 bomo (glede na interes učencev) izvajali 18 izbirnih predmetov v 18 skupinah 
(21 ur pouka) in sicer 9 predmetov iz družboslovno humanističnega sklopa in  9 predmetov iz 
naravoslovno tehničnega sklopa:  
 
 

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP 

Predmet Učitelj 

Likovno snovanje I                                     LS 1 Brane Sever 

Likovno snovanje II                                    LS 2 Brane Sever 

Nemščina I                                                  NI 1 Renata Krivec 

Nemščina II                                                 NI 2 Renata Krivec 

Nemščina III                                                NI 3 Renata Krivec 

Španščina I                                                  ŠI 1 Petra Mikeln 

Španščina II                                                 ŠI 2 Petra Mikeln 

Španščina III                                                ŠI 3 Petra Mikeln 

Turistična vzgoja                                        TVZ Tanja Pecin Završan 

  
 

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP 

Predmet Učitelj 

Obdelava gradiv – les                                                      OGL Nika Rupel 

Računalništvo – urejanje besedil                                  UBE Polona Theuerschuh 

Računalništvo  – multimedija                                      MME                    Polona Theuerschuh 

Sodobna priprava hrane                                                 SPH Nataša Javornik 

Šport za sprostitev                                                            ŠSP Alenka Kocjančič 

Šport za zdravje                                                                 ŠZZ Klemen Adamič 

Izbrani šport – nogomet                                                IŠP 1 Klemen Adamič 

Izbrani šport – plavanje                                                 IŠP 2 Klemen Arh 

Sonce, Luna in Zemlja                                                     SLZ Polona Theuerschuh 

 
 
 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet, za učence v 
drugem triletju pa izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov in sicer učencem ponudi pouk drugega 
tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike. Učencem tretjega triletja pa šola ponudi pouk 
drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 
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V šolskem letu 2018/2019 bomo glede na interes učencev izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih 
predmetov: 
 
 
 

Predmet 
Oznaka 

predmeta 
Učitelj 

Nemščina 1 N2N 1 Alenka Morel 

Nemščina 2 N2N 2 Alenka Morel 

Šport 1 NŠP Klemen Arh 

Šport 2 NŠP Vesna Srše 

Šport 3 NŠP Vesna Srše 

Računalništvo 1     NRA 1 Marcel Theuerschuh 

Računalništvo 2    NRA 2 Marcel Theuerschuh 

Računalništvo 3     NRA 3 Marcel Theuerschuh 

Tehnika 1 NTE 1 Nika Rupel 

Tehnika 2 NTE 2 Nika Rupel 

Nemščina 1 N2N 1 Alenka Morel 

 
Znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih se ocenjuje tako, kot znanje pri obveznih predmetih. 
Učenec mora izbrani predmet obiskovati celo šolsko leto.  
 
 
 
 
 
6.5  DIFERENCIACIJA 
 
Pri pedagoškem delu v razredu se upošteva tudi načelo diferenciacije: vse od prvega do devetega 
razreda učitelji prilagajajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti in njihov individualni napredek 
(notranja diferenciacija). 
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, pri matematiki in prvem tujem jeziku lahko pouk v obsegu do 
največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah.  
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, pri matematiki in prvem tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira 
z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. 
O obsegu in obliki diferenciacije ter postopkih razvrščanja učencev v učne skupine v prihodnjem 
šolskem letu so starši obveščeni do zaključka tekočega šolskega leta.   
Organizacijo diferenciacije pouka predlaga ravnatelj na podlagi predlogov strokovnih aktivov. Potrdi jo 
učiteljski zbor.  
V šolskem letu 2018/2019 bomo na naši šoli v 6. in 7. razredu izvajali obliko diferenciacije pri pouku 
angleščine,  v 7. razredu tudi pri pouku slovenščine. 
Pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika v 8. in 9. razredu pa bomo vse leto izvajali pouk  v 
obliki manjših heterogenih učnih skupin in sicer tako, da so učenci pri vseh treh predmetih razvrščeni v 
enake skupine. 
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6.6  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo 
določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela kot 
so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira  doseganje zahtevnejših 
učnih ciljev.  
Dodatna znanja iz posameznih strokovnih področij na višji, zahtevnejši ravni lahko učenci pridobivajo v 
obliki dodatnega pouka pri slovenščini in angleškem jeziku, matematiki, fiziki in kemiji. 
 
Če učenec pri določenem predmetu začuti potrebo po dodatnih vajah oziroma ponovni ali dodatni 
razlagi učne snovi, se lahko vključi v dopolnilni pouk, ki je organiziran pri slovenščini, angleškem jeziku, 
matematiki, fiziki in kemiji. Učenec obiskuje dopolnilni pouk občasno ali skozi vse šolsko leto – po 
potrebi. Učitelj, ki vodi dopolnilni oziroma dodatni pouk, obvesti učence o urniku izvajanja tega pouka. 
 
 
 
 

6.7  DSP (DODATNA STROKOVNA POMOČ) IN IiSUP (INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA  POMOČ) 
 
 

V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali s celostnim in sistematičnim spremljanjem otrok s PP 
(posebnimi potrebami), ki jim odločba, izdana na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s PP, zagotavlja 
DSP (dodatno strokovno pomoč). Učenci, ki imajo bodisi učne ali vedenjske težave, bodo vodeni celo 
šolsko leto.  
 
Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s PP je vključenih v vzgojno–izobraževalni program z DSP 24 
učencev. Tem učencem pripada na podlagi izdanih odločb 68 ur DSP. Gibalno oviranega učenca 
spremlja občasni spremljevalec na dnevih dejavnosti in drugi dejavnostih, ki bodo potekale zunaj šolske 
stavbe ter šolskih igrišč. 
Vsak od teh učencev ima individualiziran program, ki je rezultat timskega dela. Strokovno skupino, ki 
oblikuje in sodeluje pri načrtovanju izvajanja IP, sestavljajo učitelji, ki poznajo predpisan učni in vzgojni 
načrt, šolska svetovalna delavka in učitelj dodatne strokovne pomoči, ki odločajo o vsebinskih, 
organizacijskih in prostorskih prilagoditvah. Zelo pomembni sogovorniki so  otrokovi starši in seveda 
učenec sam. 
 
Strokovna skupina ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja (z učitelji in s starši) preverja realizirane 
cilje, ob koncu šolskega leta pa naredi pregled dela in otrokovega napredka skozi vse šolsko leto. Skupaj 
s starši spremljamo otrokov napredek in se o njem mesečno pogovorimo na govorilnih urah. Na tem 
področju dela je nujno sodelovanje z zunanjimi institucijami predvsem z Oddelkom za usmerjanje otrok 
s posebnimi potrebami pri Zavodu za šolstvo RS, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše ter Centrom za duševno zdravje v ZD Ljubljana Center. 
 
Individualna in skupinska učna pomoč (IiSUP) je namenjena tako učencem prvega triletja kot tudi 
učencem drugega in tretjega triletja. Glede na število oddelkov in povečano število učencev bomo v 
tem šolskem letu lahko za to obliko pomoči namenili 9,5 pedagoških ur, 2 uri učne pomoči pa so 
namenjene učencem Romom. 
V tem šolskem letu bomo na podlagi testiranja bralnih zmožnosti učencev v prvem triletju in četrtem 
razredu posebno pozornost namenili učencem za krepitev bralne pismenosti (KBP). Z učenci, ki 
potrebujejo pomoč pri opismenjevanju, branju in pisanju bomo namenili 6 ure na teden. Posamezni 
učenci bodo vključeni v več oblik pomoči. 
V mesecu oktobru nam pri nudenju učne pomoči in podpore učencem priskočijo na pomoč še študentje 
prostovoljci različnih fakultet. Študentje s tem pridobijo prve neposredne izkušnje pri delu z otroki in 
šolo, kot organizacijo. 
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V učno-vzgojnem procesu je poudarek na odkrivanju, prepoznavanju in spodbujanju močnih področij 
učenca, njegovih interesov in uspešnosti. Glede na težave, ki spremljajo posameznega učenca, izberemo 
primerne metode in oblike dela ter jim pomagamo pri usvajanju ustreznih strategij učenja in pri 
premagovanju ovir v njihovi socialni integraciji. Narava učnih težav učencev je zelo raznolika, zato DSP in 
IiSUP (individualna in skupinska učna pomoč) nudimo učencem pri rednem pouku v učilnici ali izven nje.  
 
Dodatno strokovno pomoč in IiSUP pomoč bodo v šolskem letu 2018/19 vodile: 
 

 Vesna Lukežič (19 ur DSP) 

 Nataša Govekar (13 ur DSP) 

 Milka Podobnik (10 ur DSP) 

 Tina Mrhar (8 ur DSP) 

 Andreja Babič (1 ura DSP) 

 Ines Novak (2 uri DSP) 

 Anja Urbanija (2 uri DSP) 

 Nina Sovinc (1 uri DSP) 

 Vesna Gros (2 uri DSP) 

 Mojca Jurič (2 uri DSP) 

 Nika Rupel (2 uri DSP) 

 Petra Kormar (2 ura DSP) 
Bojana Bertoncelj (občasna spremljevalka) 
 
Zunanji sodelavki: 

 Andreja Trtnik Herlec, logopedinja (3 ura DSP) 

 Olga Duh, specialna pedagoginja (2 uri DSP) 
 
Individualno in skupinsko učno pomoč (IiSUP) bodo vodile: 
 

 Nataša Snoj Kumlanc (1 ura) 

 Nataša Frelih (1 ura) 

 Hedvika Križaj (3 ure) 

 Alenka Kocjančič (2 uri) 

 Judita Mihev (0,5 ure) 

 Mirela M. Kapetanović (2 uri) 

 Marta Nardin (2 uri) 

 Petra Mikeln (1 ura) 

 Vesna Gros (1 ura) 

 Vesna Srše (1 ura) 

 Renata Krivec (1 ura) 

 Alenka Morel (1 ura) 

 Polona Theuerschuh (1 ura) 
 
Ure za krepitev bralne pismenosti pa bodo vodile: 

 Simona Trtnik (1 ura) 

 Sergeja Apat (1 ura) 

 Ines Novak (1 ura) 

 Lucija Glas (1 ura) 

 Klavdija Šuligoj (1 ura) 

 Mojca Prelogar (1 ura). 
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
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6.8  DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 
 
V tem šolskem letu bodo mentorji izvajali šest različnih dejavnosti prilagojenih nadarjenim učencem ter 
tistim, ki si želijo nekaj več ali zgolj razširiti svoja obzorja. V programe so vključeni učenci od 4. do 9. 
razreda, skupaj 37 učencev. Nekateri nadarjeni učenci se v programe niso vključili, saj intenzivno 
obiskujejo interesne dejavnosti že izven šole (glasbena šola, športni klub itd). 
Dejavnosti se dotikajo tako naravoslovnega kot družboslovnega in umetniškega področja (tabela spodaj). 
 
 

Področje Razred Mentor 
Število nadarjenih učencev in 
tistih, ki želijo več 

Zabavno naravoslovje 5. in 6. razred Nika Rupel 6 

Zabavno družboslovje 6. in 7. razred Mateja Drnovšek 5 

Dramska igra 7. in 8. razred Petra Kromar 3 

Naravoslovje in tehnika 7. razred Polona Theuerschuh 8 

Naravoslovje in tehnika 8. in 9. razred Polona Theuerschuh 10 

Likovno področje 7. do 9. razred Brane Sever 5 

 
 
Področja so bila izbrana na željo učencev in staršev ter so prilagojena starostni skupini otrok. Nekatera 
področja se nadaljujejo program še od lanskega leta, druga (dramsko in zabavno naravoslovje) pa so 
oblikovana na novo z letošnjim šolskim letom. 
 
Zaisala: Andreja Babič, psihologinja 
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6.9  UČENCI PRISELJENCI 
 

23 učencev ima v tem šolskem letu status priseljenca. 11 učencev šolanje začenjajo na naši šoli prvo 
leto, 12 učencev pa bo imelo status priseljenca drugo šolsko leto.  
Učenci priseljenci so brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v 
našem šolskem okolju. Ti učenci imajo možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
največ dve leti. 
 
Slovenščino bo učence tujce na predmetni stopnji tudi v tem šolskem letu poučevala učiteljica  Erzsebet 
Maria Delić. Na razredni stopnji bodo pomoč pri usvajanju slovenskega jezika nudile učiteljice 
razredničarke, posamezni učenci bodo vključeni v skupine krepitve bralne pismenosti, z njimi bosta 
sodelovali še učiteljica Ines Novak in socialna pedagoginja Milka Podobnik. 
 
 

Razred Število učencev Država iz katere prihajajo 

1. razred 6 Bosna in Hercegovina 

2. razred 8 
Bosna in Hercegovina   
 

3. razred 1 Bosna in Hercegovina 

4. razred 2 Bosna in Hercegovina 

5. razred 1 Bosna in Hercegovina 

6. razred 0  

7. razred 3 
Srbija 
Bosna in Hercegovina 

8. razred 1 Bosna in Hercegovina 

9. razred 1 Bosna in Hercegovina 

 ∑23  

 
 

Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
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6.10   DNEVI DEJAVNOSTI 
 
 
Po programu devetletne osnovne šole mora šola v vsakem razredu izpeljati s predmetnikom opredeljeno število 
kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Zakon o osnovni šoli v  19.a členu določa, da so dnevi 
dejavnosti del rednega programa osnovne šole, zato se jih učenci morajo udeleževati. Organizacija teh dni 
zahteva  dogovarjanje in usklajevanje tudi z zunanjimi izvajalci, organizacijo prevoza, določitev ustreznega 
normativnega števila spremljevalcev, zato je potrebno morebitno odsotnost učencev napovedati vsaj dva dneva 
pred izvedbo, razen v primeru bolezni. 

 
Za prevoze z mestnim avtobusom učenci uporabljajo svoje lastne Urbane. 
 
V primeru odsotnosti učenca samo na dnevu dejavnosti, katera ni bila vnaprej napovedana, so starši 
dolžni poravnati stroške dneva dejavnosti.  
 
 
 
Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 
 
 

1. RAZRED 
Vsebina, tema dneva 

dejavnosti 
Nosilec dejavnosti  

Čas izvedbe 
dejavnosti 

PREDVIDENI 
STROŠKI* 

KULTURNI DNEVI 
(4) 

LUTKOVNA PREDSTAVA  Nina Sovinc december prevoz, 
vstopnina 

FESTIVAL BOBRI 2019 Anja Bizjak februar prevoz 

OBISK GLASBENE ŠOLE Mateja Petan po dogovoru prevoz 

SIMFONIČNA MATINEJA Polona Robida Rous 13. 3. 2019 prevoz, 
vstopnina 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

(3) 

PRVA POMOČ (EVAKUACIJA) Judita Mihev 29. 9. 2018 / 

OBISK ARBORETUMA Mojca Avbelj junij prevoz, 
vstopnina 

TRAVNIK Anja Bizjak maj / 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN  Bojana Krašovec september prevoz 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN Mateja Petan maj prevoz 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN  - 
POLŽEVO 

Nina Sovinc februar prevoz 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Vesna Srše april / 

POHOD  NA ROŽNIK Anja Bizjak oktober prevoz 

TEHNIŠKI DNEVI 
(3) 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
MIKLAVŽEV SEJEM 

Bojana Krašovec november / 

MIZAR Mojca Avbelj   junij / 

POZDRAV POMLADI Simona Ferenc 6. 4. 2019 / 

 
* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
POUDAREK EKO VSEBINE: reciklaža 
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2. RAZRED 
Vsebina, tema dneva 

dejavnosti 
Nosilec 

dejavnosti  
Čas izvedbe 
dejavnosti 

PREDVIDENI 
STROŠKI * 

KULTURNI DNEVI 
(4) 

LUTKOVNA PREDSTAVA  Lucija Lavrič december prevoz, 
vstopnina 

FESTIVAL BOBRI 2019  Simona Trtnik januar prevoz 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Mojca Mlakar 
Brešar 

7. 2. 2019 / 

SIMFONIČNA MATINEJA Polona Robida 
Rous 

april prevoz, 
vstopnina 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

(3) 

SKRB ZA ZDRAVJE Simona Trtnik oktober / 

EKOLOGIJA Mojca Mlakar 
Brešar 

oktober / 

ŽIVALSKI VRT  Kristina Bogataj maj prevoz, 
vstopnina 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

 

JESENSKI POHOD  - ZADVOR Simona Trtnik september / 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Kristina Bogataj januar prevoz 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN  Vesna Srše april / 

SPOMLADANSKI POHOD Mojca Mlakar 
Brešar 

maj prevoz 

POHOD GRADIŠKO JEZERO Hedvika Križaj junij prevoz 

TEHNIŠKI DNEVI 
(3) 

IZDELAVA IZDELKOV ZA EKO 
TRŽNICO 

Kristina Bogataj februar / 

POZDRAV POMLADI Kristina Bogataj 6. 4. 2019 / 

LIKOVNI DAN Nataša Snoj 
Kumlanc 

marec / 

 
* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
POUDAREK EKO VSEBINE: reciklaža 
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3. RAZRED 
Vsebina, tema dneva 

dejavnosti 
Nosilec 

dejavnosti  
Čas izvedbe 
dejavnosti 

PREDVIDENI 
STROŠKI * 

KULTURNI DNEVI 
(4) 

KINO BALON Sergeja Apat september/oktober prevoz 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

Ines Novak 21. 12. 2018 / 

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

Sergeja Apat 7. 2. 2019 / 

FESTIVAL BOBRI 2019 Ines Novak januar / februar prevoz 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

(3) 

S ČUTILI ODKRIVAMO SVET Lucija Glas marec / 

V DEŽELI KOLIŠČARJEV Lucija Glas september - 
december 

prevoz, 
vstopnina 

ZDRAVA PREHRANA 
(sistematski zdravniški 
pregled) 

Ines Novak ZD Polje / 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN  Ines Novak september prevoz 

PLAVALNI TEČAJ Lucija Glas MOL / 

PLAVALNI TEČAJ Lucija Glas MOL / 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN  Vesna Srše april / 

POHOD »OB ŽICI« Lucija Glas maj / 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

(3) 

ORIENTACIJA (izdelovanje 
ure)  

Sergeja Apat oktober / 

IZDELOVANJE IZDELKOV ZA 
MIKLAVŽEV SEJEM 

Ines Novak november / 

POZDRAV POMLADI Sergeja Apat 6. 4. 2019 / 

 
 
* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
POUDAREK EKO VSEBINE:  
Eko vsebine bomo poudarjali pri sledečih načrtovanih dnevih dejavnosti:  
-  V deželi koliščarjev: za ohranjanje naše naravne in kulturne dediščine je potrebno skrbeti za okolico / naravo;  
-  Zdrava prehrana: spoznavanje ekološke pridelave hrane, ekološke prehrane, spoznavanje pomembnosti 
ohranjanja okolja za pridelavo zdrave hrane, pomembnost zmanjšanja onesnaževanja;  
-  Športni dnevi: poudarek na zmanjšanju onesnaževanja okolice, opazovanje narave na poti;  
-  Izdelovanje izdelkov za Miklavžev sejem: izdelovanje izdelkov iz recikliranega ali naravnega materiala;  
-  Pozdrav pomladi: osveščanje o pomembnosti ohranjanja našega okolja ter o ekologiji.  
-  Orientacija: izdelovanje ure iz naravnega materiala 
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* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
POUDAREK EKO VSEBINE:  
Ločevanje odpadkov in recikliranje, izdelava izdelkov pri LUM iz odpadne embalaže, izvajanje snovi po urniku. 
 
** 15 urni program "Preprečujmo spletno nasilje", 2.del (1. del 15-urnega programa je bil izpeljan v 

šolskem letu 2017/18, 3. del 15-urnega programa bo izpeljan v šolskem letu 2019/20).  

 
 Izvajalec delavnic je »Varni internet«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RAZRED 
Vsebina, tema dneva 

dejavnosti 
Nosilec 

dejavnosti  
Čas izvedbe 
dejavnosti 

PREDVIDENI 
STROŠKI * 

KULTURNI DNEVI 
(3) 

POZDRAV POMLADI Klavdija Šuligoj 6. 4. 2019 / 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Mojca Prelogar 7. 2. 2019 / 

FESTIVAL BOBRI 2019 Klavdija Šuligoj januar prevoz 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
(3) 

VARNI INTERNET ** Klavdija Šuligoj 1. 2. 2019 / 

MERJENJE Mojca Miklavčič junij / 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

Mojca Prelogar december / 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN  Mojca Miklavčič september prevoz 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN Mojca Prelogar februar prevoz 

NOVI ŠPORTI  Mojca Jurič april prevoz, 
vstopnina 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Vesna Srše april / 

POHOD »OB ŽICI« Brane Sever maj / 

 
 

TEHNIŠKI DNEVI 
(4) 

LESENI IZDELEK  Mojca Prelogar oktober material  

IZDELKI ZA EKO TRŽNICO Mojca Miklavčič marec / 

VARNI INTERNET ** Mojca Miklavčič 4. 3. 2019 / 

VARNI INTERNET ** Klavdija Šuligoj 25. 3. 2019 / 
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* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
OPOMBA: izdelke za Miklavžev sejem bomo delali v okviru LUM. 
 
POUDAREK EKO VSEBINE: RECIKLIRANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RAZRED Vsebina, tema dneva dejavnosti Nosilec dejavnosti  
Čas izvedbe 
dejavnosti 

PREDVIDENI 
STROŠKI* 

KULTURNI DNEVI 
(3) 

RIMSKA EMONA – MESTNI 
MUZEJ 

Mladen Kopasić april  prevoz, 
vstopnina 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Mladen Kopasić 7. 2. 2019 / 

FESTIVAL BOBRI  2019 Nataša Frelih februar prevoz 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

(3) 

SVET OB MORJU (ŠVN) Mladen Kopasić september  vključeno v 
program šole 
v naravi 

POZDRAV POMLADI Nataša Frelih 6. 4. 2019 / 

ZDRAVI ZOBJE Nataša Frelih november / 

ŠPORTNI DNEVI 
(5) 

PLAVANJE (ŠVN) Mladen Kopasić september vključeno v 
program šole 
v naravi 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN – 
DEBNI VRH 

Nataša Frelih september  / 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN Vesna Srše april / 

POHOD »OB ŽICI« Bojana Bertoncelj maj / 

ATLANTIS Nataša Frelih junij prevoz, 
izvedba 
programa 

TEHNIŠKI DNEVI 
(4) 

LESENI IZDELEK Mladen Kopasić oktober delavnica 

TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT Mladen Kopasić oktober  / 

TEORIJA ZA KOLESARSKI IZPIT Nataša Frelih november / 

SPOZNAVANJE POKLICEV - 
MINICITY 

Mladen Kopasić marec prevoz, 
izvedba 
programa 
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Dnevi dejavnosti na predmetni stopnji  
 
 

 
 
* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ČAS  
PREDVIDENI 

STROŠKI* 

KULTURNI 
DNEVI 

KULTURNI PRAZNIK, 8. 
februar 

delavnica in 
proslava 

aktiv TJ  7. 2. 2019 material 

JEZIKOVNI DAN ogled 
aktiva TJ 
in SLJ 

1. 4. 2019 fotokopije 

EKSKURZIJA 
Štajerska in Prekmurje 
(SLJ+GEO+ZGO) 

ekskurzija 
Marta 
Nardin 

29. 5. 
2019 

prevoz, vstopnine, 
delovni listi, 

delavnice 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

OBDELAVA PODATKOV delavnica 
Anja 
Urbanija 

26. 3. 
2019 

fotokopije  

POZDRAV POMLADI delavnica 
Vesna 
Lukežič 

6. 4. 2019 
(sobota) 

material 

SPOZNAVANJE RASTLIN 
obisk 
botaničnega 
vrta 

Nataša 
Javornik 

3. 6. 2019 4 € + prevoz 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO DAN / INTERNET IN 
JAZ 

delavnica 

Denis 
Klančič / 
Mirela K. 
Mujkić 

9. 10. 
2018 

2 € 

COBISS IN 
RAČUNALNIŠKA 
PREDSTAVITEV 

delavnica 
Mateja 
Drnovšek 

21. 11. 
2018 

/ 

INTERNET IN JAZ / 
IZDELAVA IZDELKOV ZA  
EKO DAN 

delavnica 

Mirela K. 
Mujkić / 
Denis 
Klančič  

30. 11. 
2018 

2 € 

MATEMATIČNE 
DELAVNICE 

delavnica 
Anja 
Urbanija 

17. 4. 
2019 

fotokopije 

ŠPORTNI DNEVI 
 
 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka 
Kocjančič 

18. 9. 
2018 

prevoz 

VODNE DEJAVNOSTI 
(v času ŠVN) 

aktiv ŠPO 
11.–15. 2. 
2019 

/ (vključeno v ŠVN) 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
Klemen 
Adamič 

21. 2. 
2019 

vstopnina/smučarska 
karta (11 €) + prevoz 

POHOD OB ŽICI 
Alenka 
Kocjančič 

9. 5. 2019 prevoz 

BASEBALL 
Klemen 
Adamič 

18. 6. 
2019 

4 € + prevoz 
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* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ČAS  PREDVIDENI STROŠKI* 

KULTURNI 
DNEVI 

EVROPSKI DAN JEZIKOV  delavnica aktiv TJ 
26. 9. 
2018 

/ 

OGLED LJUBLJANE ogled  
Danica 
Iskra 

9. 10. 
2018 

prevoz, vstopnina, 
vodenje 

KULTURNI PRAZNIK, 8. 
februar 
(Rastem s knjigo) 

delavnica 
in 
proslava 

Mateja 
Drnovšek 

7. 2. 2019 / 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

NARAVOSLOVNE 
DELAVNICE 

delavnice 
Nataša 
Javornik 

26. 3. 
2019 

material 

POZDRAV POMLADI delavnica 
Nataša 
Govekar 

6. 4. 2019 
(sobota) 

material 

EKSKURZIJA PO 
PRIMORJU  
(SLJ+GEO+ZGO+BIO) 

ekskurzija 

Tanja 
Pecin 
Završan, 
Mojca 
Jurič 

17. 4. 
2019 

prevoz, vstopnine, 
delovni listi, delavnice 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
MIKLAVŽEV SEJEM 

delavnica 
Nika 
Rupel 

21. 11. 
2018 

material 

RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

delavnica 
aktiv TJ, 
zunanja 
izvajalka 

30. 11. 
2018 

material 

OBISK MUZEJA ogled aktiv TJ 
29. 5. 
2019 

vstopnina, prevoz  

MERJENJE V GEOMETRIJI 
IN TEHNIKI 

delavnica 
Mirela K. 
Mujkić 

3. 6. 2019 fotokopije 

ŠPORTNI DNEVI 
 
 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Alenka 
Kocjančič 

18. 9. 
2018 

prevoz 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
Klemen 
Adamič 

21. 2. 
2019 

vstopnina/smučarska 
karta (11 €) + prevoz 

TRAMPOLIN 
Klemen 
Arh 

1. 4. 2019 13 € + prevoz 

POHOD OB ŽICI 
Alenka 
Kocjančič 

9. 5 
. 2019 

prevoz 

BASEBALL 
Klemen 
Adamič 

18. 6. 
2019 

4 € + prevoz 
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* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA 
ČAS 
IZVEDBE 

PREDVIDENI STROŠKI* 

KULTURNI 
DNEVI 

FILMSKA VZGOJA 
ogled 
filma 

aktiv TJ 
30. 11. 
2018 

prevoz LPP 

DAN ZA 
DRUŽBOSLOVJE 
 

ogled 
Tanja Pecin 
Završan  

1. 2. 2019 prevoz LPP, vstopnina 

KULTURNI PRAZNIK, 8. 
februar 

delavnica 
in 
proslava 

Petra 
Kromar 

7. 2. 2019 material 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

EKSKURZIJA 
PO DOLENJSKI 
(SLJ+GEO+ZGO+BIO) 

ekskurzija 
Marta 
Nardin, 
Mojca Jurič 

18. 9. 2018 
prevoz, vstopnine, 

delovni listi, delavnice 

IZDELAVA IZDELKOV ZA 
EKO TRŽNICO 

delavnica Brane Sever 9. 10. 2018 material 

ASTRONOMIJA delavnica 
Polona 
Theuerschuh 

21. 11. 
2018 

5 €–7€ 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

FIZIKALNI 
EKSPERIMENTI / PASTI 
INTERNETA  

delavnica 

Polona 
Theuerschuh 
/ Denis 
Klančič 

26. 3. 2019 
Pasti interneta: zunanji 

izvajalec 

PASTI INTERNETA / 
FIZIKALNI 
EKSPERIMENTI  

delavnica 

Denis 
Klančič / 
Polona 
Theuerschuh 

1. 4. 2019 
Pasti interneta: zunanji 

izvajalec 

POZDRAV POMLADI delavnica Nika Rupel 
6. 4. 2019 
(sobota) 

material 

DAN ZA ANGLEŠČINO delavnica aktiv TJ 29. 5. 2019 zunanji izvajalec 

ŠPORTNI DNEVI 
 

PLANINSKI ŠPORTNI 
DAN 

športne 
aktivnosti 

Klemen Arh 26. 9. 2018 prevoz 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
Klemen 
Adamič 

21. 2. 2019 
vstopnina/smučarska 
karta (11 €) + prevoz 

TRAMPOLIN Rok Fratina 17. 4. 2019 13 € + prevoz 

POHOD OB ŽICI 
Alenka 
Kocjančič 

9. 5. 2019 prevoz 

BASEBALL 
Klemen 
Adamič 

3. 6. 2019 4 € + prevoz 
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* Prevoz, vstopnina, nakup materiala, zunanji sodelavec… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA  VODJA ČAS IZVEDBE 
PREDVIDENI 

STROŠKI* 

KULTURNI 
DNEVI 

EKSKURZIJA PO 
GORENJSKI  
(SLJ + GEO + ZGO) 

ekskurzija 

Maria 
Erzsebet 
Delić, Tanja 
Pecin 

9. 10. 2018 
prevoz, vstopnine, 

delovni listi, 
delavnice 

FILMSKA VZGOJA 
ogled 
filma 

aktiv TJ 30. 11. 2018 
prevoz LPP, 
vstopnica 

KULTURNI PRAZNIK 
(konstruktivistična 
pesem) 

delavnica 
in 
proslava 

Maria 
Erzsebet 
Delić 

7. 2. 2019 material 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

SEZNANJANJE S 
POKLICI 

ogledi 
Andreja 
Babič 

21. 11. 2018 prevoz 

BIOLOŠKE 
DELAVNICE 

delavnica 
Nataša 
Javornik 

1. 2. 2019 7,5 € 

FIZIKALNA 
MERJENJA 

delavnica 
Polona 
Theuerschuh 

29. 5. 2019 / 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

IZDELAVA 
IZDELKOV ZA 
MIKLAVŽEV SEJEM 

delavnica 
Marcel 
Theuerschuh 

18. 9. 2018 material 

MATEMATIČNE 
DELAVNICE 

delavnica 
Mirela K. 
Mujkić 

1. 4. 2019 
fotokopije učnih 

listov 

POZDRAV 
POMLADI 

delavnica 
Anja 
Urbanija 

6. 4. 2019 
(sobota) 

material 

GENERALKA za 
valeto 

generalka 
razredničarki 
9. razreda 

junij 2019 / 

ŠPORTNI DNEVI 
 

PLANINSKI 
ŠPORTNI DAN 

športne 
aktivnosti 

Rok Fratina 26. 9. 2018 prevoz 

ZIMSKI ŠPORTNI 
DAN 

Klemen 
Adamič 

21. 2. 2019 
vstopnina/smučarska 
karta (11 €) + prevoz 

POHOD OB ŽICI 
Alenka 
Kocjančič 

9. 5. 2019 prevoz 

BASEBALL 
Klemen 
Adamič 

3. 6. 2019 4 € + prevoz 

ŠPORTNE 
AKTIVNOSTI oz. 
ZAKLJUČNI IZLET 

razredničarki 
9. razreda 

junij 2019 prevoz, program 
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Poleg  dnevov dejavnosti bomo organizirali še naslednje dogodke: 
 
 
 

DEJAVNOST Nosilec dejavnosti 
Predvideni 

termin 

DAN POŽARNE VARNOSTI (IZPRAZNITEV ŠOLE) 
(ure po ponedeljkovem urniku) 

Judita Mihev 
Marcel Theuerschuh 

29. 9. 2018 
JUNIJ 2019 

PRIREDITEV OB NOVEM LETU IN DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI  
(ure po urniku ) 

Sergeja Apat 
Lucija Lavrič 
(6.r, razredna stopnja) 

21. 12. 2018 

PRIREDITEV PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 
(kulturni dan) 

Danica Iskra 
Nataša Frelih 
(9.r, razredna stopnja) 

7. 2. 2019 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA 
(ure po urniku ) 

Mojca Miklavčič 
Marta Nardin  
(7.r, razredna stopnja) 

24. 6. 2019 

Prireditev Pozdrav pomladi 
(dan dejavnosti) 

Mojca Jurič 
Klavdija Šuligoj 
(8.r, razredna stopnja) 

6. 4. 2019 
(sobota) 

Miklavžev večer 
Mojca Prelogar 
Alenka Morel (vodenje) 

6. 12. 2018 

Novoletno srečanje 
Mateja Drnovšek  
(vodenje) 

13. 12. 2018 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost Mojca Avbelj 28. 3. 2019 

Prvi šolski dan za prvošolce Mojca Avbelj 3. 9. 2018 
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7  RAZŠIRJENI PROGRAM 
 

 

 
7.1  ŠOLE V NARAVI IN TEČAJ PLAVANJA 
 
 
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora 
šole.  
Program šol v naravi skladno z Zakonom o osnovni šoli izvajamo kot del obveznega programa in drugih dejavnosti. 
Za šolsko leto 2018/2019 je ta program sledeč: 

 
 
 

ŠOLE V NARAVI IN TABORI 2018/19 

RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 

VODJA 

5. R SAVUDRIJA 10. 9. -  14. 9. 2018 PON - PET 5 VESNA SRŠE 

6. R ROGLA  11. 2. - 15. 2. 2019 PON - PET 5 KLEMEN ADAMIČ 

ZGO-ASTRO-

TEH TABOR 
CŠOD VOJSKO 26. 11 - 30. 11. 2018 PON - PET 5 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

ŠPO-ZGO 

TABOR 
CŠOD KAVKA 12. 4. do 14. 4. 2019 PET - NED 3 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZRED DEJAVNOST TERMIN 
DNEVI V 
TEDNU 

ŠT. DNI IZVAJALEC 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

od 21. 1. 2019 
do 1. 2. 2019 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 

1. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

od 20. 5. 2019 
do 31. 5. 2019 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 
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ZGODOVINSKO-ASTRONOMSKI-TEHNIČNI TABOR   
 
Zgodovinsko-astronomski tabor se izvaja med tednom in bodo učenci tako deležni še številnih drugih 
aktivnosti, predvsem logičnega razmišljanja in robotike, da bomo s tem pokrili tudi tehnični vidik 
tabora. Tabor se organizira v okviru dela z nadarjenimi učenci in priprav na tekmovanje iz zgodovine 
(tema tekmovanja je Ob 150-letnici prvega tabora na slovenskem - od čitalniškega gibanja, besed, do 
taborov na Slovenskem) in tekmovanja iz astronomije, ki bosta v začetku decembra (torek 4. 12. 2018 
in četrtek 6. 12. 2018). Namen tabora je učence, ki se bodo udeležili obeh tekmovanj, na taboru 
pripraviti na tekmovanji, da bi dosegli čim boljše rezultate. Poleg samih priprav na tekmovanje na 
taboru organiziramo tudi športne igre, izdelavo žlikrofov, družabni večer, izpopolnili se bomo v 
socialnih veščinah, razmigali možgane in ustvarjali. Učenci bodo v sklopu astronomije dopolnili svoja 
spoznanja o vesolju, ki so jih pri pouku in med samostojnim iskanjem po raznih medijih pridobili do 
sedaj, opazovali ozvezdja in planete, se seznanili s problemom svetlobnega onesnaženja, izdelali 
miselne vzorce o osončju, se naučili orientacije v naravi ter kako uporabljati zvezdno karto. V sklopu 
zgodovine bomo pri učencih spodbujali zanimanja za preteklost slovenskega naroda, se spoznavali z 
življenjem, delovanjem, miselnostjo in ustvarjalnostjo v posameznih obdobjih slovenske zgodovine, se 
naučili uporabljati in interpretirati podatke iz različnih (večperspektivnih) zgodovinskih virov in 
raznovrstne strokovne literature, se skušali vživeti v posamezno obdobje slovenske zgodovine s 
pomočjo igre vlog – dramske uprizoritve posameznikovega življenja v določenem obdobju zgodovine 
ter dopolnili svoje znanje iz slovenske zgodovine, ki ni zajeta v učnih načrtih. 
Tabor bo potekal v  CŠOD Vojsko v času od 26. 11. do 30. 11. 2018.  
 

Mateja Drnovšek, vodja tabora 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTNO-ZGODOVINSKI TABOR   
 
V času od petka 12. aprila 2019 do nedelje 14. aprila 2019 bo organiziran Športno-zgodovinski tabor, ki 
se bo  izvajal v CŠOD Kavka na Livških Ravnah. Gre za krajši tabor, ki bo obarvan s športnimi vsebinami 
poleg tega pa se bodo učenci seznanili s pomembnimi zgodovinskimi dejstvi, ki so se odvila v dolini 
Soče. Učenci se bodo seznanili: z legendami tega območja, posledicami preseljevanj z ene strani meje 
na drugo. Priseljevanjem z drugih koncev na mejo. Kaj to pomeni za napredek? Kolovrat je tudi muzej 
prve svetovne vojne, zato se bodo učenci seznanili tudi z njo in nekateri izumi v obdobju od 1900 do 
1920. V Tolminskem muzeju si bomo ogledali razstavo Naplavine obsoške zgodovine. Športni del bo 
predvidoma zajemal gorsko kolesarstvo, nordijsko hojo in pohode. 

 
Mateja Drnovšek, vodja tabora 
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7.2  PROJEKTI 

 
 
 
VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
 
 
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. l. RS št. 19/98 vključno 
s spremembami) opredeljuje vzgojo za zdravje otrok z vsebino za osnovno šolo od 1. do 9. razreda. 
Namen sodelovanja med učitelji in zdravstvenimi delavci je izboljšanje izvajanja vzgoje za zdravje s ciljem 
krepitve zdravega življenjskaga sloga in zmanjševanje škodljivih vplivov na zdravje šolarjev.  
V okviru ur pouka ali naravoslovnih dni je obvezno izvesti najmanj eno vsebino. Lahko se jo tudi dopolni 
z vsebinami glede na potrebe oz. problematiko posameznega razreda.  
Nosilec projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje.  
 
 

Razred Teme Datum  
Učitelji, prisotni na 
delavnici 

1. r Zdrave navade 

Termin izvedbe določita izvajalec in 
razrednik mesec dni pred izvedbo 

razredniki 

2. r Osebna higiena 

3. r 
Zdrav način 
življenja 

4. r 
Preprečevanje 
poškodb 

5. r Zasvojenost 

6. A 

Odraščanje 

PON, 3. 12. 2018 1. in 2. šol. ura 
Danica Iskra  
Vesna Gros 

6. B SRE, 5. 12. 2018 1. in 2. šol. ura 
Marta Nardin 
Tanja P. Završan 

6. C SRE, 5. 12. 2018 3. in 4. šol. ura 
Anja Urbanija 
Tanja P. Završan 

7. A 

Pozitivna 
samopodoba in 
stres 

PON, 7. 1. 2019 3. in 4. šol. ura 
Erži Delić 
Mirela K. Mujić 

7. B PON, 7. 1. 2019 1. in 2. šol. ura 
Petra Kromar 
Petra Kromar 

7. C SRE, 9. 1. 2019 1. in 2. šol. ura 
Vesna Srše 
Renata Krivec 

8. A 

Medosebni odnosi 

SRE, 19. 12. 2018 1. in 2. šol. ura 
Petra Mikeln 
Mojca Jurič 

8. B SRE, 12. 12. 2018 1. in 2. šol. ura 
Mojca Jurič 
Marta Nardin 

8. C ČET, 13. 12. 2018 1. in 2. šol. ura 
Romana Jurca 
Brane Sever 

9. A 
Vzgoja za zdravo 
spolnost 

SRE, 23. 1. 2019 1. in 2. šol. ura 
Nataša Javornik 
Mirela/Erži/Alenka M. 

9. B SRE, 23. 1. 2019 3. in 4. šol. ura 
Mirela/Erži/Alenka M. 
Mirela/Erži/Alenka M. 
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TEKMOVANJE ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci od 1. do 5. razreda, katerih starši bodo podpisali soglasje za 
sodelovanje,  tekmovali za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Celo leto bo zobna asistentka 
nenapovedano mesečno obiskovala učence in preverjale, kako le-ti skrbijo za ustno higieno. Razred, ki 
si bo priboril največ točk, bo nagrajen. 

 
 
UČENCI BODO POD MENTORSTVOM STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE SODELOVALI V PROJEKTIH: 
 

PROJEKT Nosilec projekta Čas izvajanja 

TESTIRANJE BRALNIH ZMOŽNOSTI PRVOŠOLCEV 
IN TRETJEŠOLCEV, BRALNA PISMENOST 

ANDREJA BABIČ CELO LETO 

PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE RAZVOJA 
SOCIALNIH VEŠČIN - PREVENTIVNI MODEL 
PODPORE UČENCEM IN NJIHOVIM DRUŽINAM 
MOL 

DAMJANA  GOVEKAR CELO LETO 

ZMANJŠEVANJE NASILJA (MOL) 
N. GOVEKAR, B. 
BERTONCELJ 

CELO LETO 

DELAVNICE ALI PREDAVANJA IZ VZGOJNE 
PREVENTIVNE VSEBINE (MOL) 

A. BABIČ CELO LETO 

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL M. MIKLAVČIČ CELO LETO 

EUPASMOS K. ADAMIČ SEPT. - DECEMBER 

ERAMSUS+, »TUDI JAZ ZMOREM« S. APAT 2018-2020 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK N. JAVORNIK NOVEMBER 

KULTURNA ŠOLA M. PRELOGAR CELO LETO 

RASTEM S KNJIGO M. DRNOVŠEK FEBRUAR 

NAŠA MALA KNJIŽNICA M. DRNOVŠEK CELO LETO 

KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ M. DRNOVŠEK OKTOBER - MAJ 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC M. DRNOVŠEK OKTOBER  

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA M. DRNOVŠEK SEPTEMBER 

MEDGENERACIJSKO BRANJE M. DRNOVŠEK CELO LETO 

LJUBLJANA, ZELENO MESTO (MOL) T. P. ZAVRŠAN SEPT. - DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE  I. NOVAK  DECEMBER 

LAMPIJON (MOL) J. MIHEV SEPT. - DECEMBER 

MEDKULTURNO SODELOVANJE (MOL) T. P. ZAVRŠAN SEPT. - DECEMBER 
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TESTIRANJE BRALNIH ZMOŽNOSTI PRVOŠOLCEV, DRUGOŠOLCEV IN TRETJEŠOLCEV 
  
V letošnjem letu bomo ponovno izvedli testiranje z bralnimi testi, in sicer: 

 razred: OSBZ začetek (september, oktober) in konec (maj): Andreja Babič; 

 razred: OSBZ začetek (september) in konec (maj): Polona Robida Rous (2. a), Nataša Govekar 

(2. b) in Vesna Lukežič (2. c); 

 razred: OSBZ začetek (september) in konec (maj) samo z učenci, ki so dosegli podpovprečne 

rezultate pri testiranju v 2. razredu ter na predlog učiteljic in skupinski bralni test konec (maj) z 

vsemi: izvajale bodo razredničarke (z licenco) – Sergeja Apat, Lucija Glas in Ines Novak. 

Za testiranje bomo uporabile standardizirano ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti (OSBZ) ter tako 

pridobili rezultate za celotno prvo triado. 

Skupinsko testiranje tretješolcev z Bralnim testom bomo izvedle ob koncu pouka v mesecu maju ali 

juniju 2019. Uporabili bomo standardizirani bralni test ter tako pridobili rezultate za celotno generacijo. 

Razredniki bodo na prvem roditeljskem sestanki pridobili soglasje za sodelovanje staršev za testiranje 

posameznega učenca. 

Zbrane podatke vseh testiranj bomo obdelali ter analizirali. Posredovani bodo posameznim učiteljicam, 
skupaj z nasveti za pomoč učencem, ki bodo dosegli slabše rezultate ter za informiranje staršev. Rezultati 
nam bodo v pomoč pri načrtovanju pomoči posameznim učencem, ki bodo dosegli slabše rezultate ter 
pri načrtovanju in izvajanju diferenciacije pri pouku. V letošnjem letu bomo na osnovi rezultatov lanskega 
leta ter rezultatov, ki jih bomo pridobili z začetnim testiranjem, izvajali skupinsko pomoč za izboljšanje 
bralne pismenosti z učenci v 2. in 3. razredu v obsegu 1 uri tedensko na oddelek. V prvem razredu bodo 
strokovne delavke izvajale notranjo diferenciacijo. 
 
Andreja Babič, psihologinja 

 
 
 
 
PREVENTIVNI MODEL PODPORE  
UČENCEM IN NJIHOVIM DRUŽINAM S POMOČJO ŠTUDENTOV 
 
V šolskem letu 2018/19 bomo nadaljevali s sodelovanjem s Fakulteto za socialno delo ter Pedagoško 

fakulteto. Študenti obeh fakultet se bodo pod mentorstvom dr. Tadeje Kodele in dr. Jane Rapuš Pavel 

vključili v delo z učenci in njihovimi družinami. V okviru njihove študijske obveznosti bodo sodelovali z 

družinami. 

Obe svetovali delavki bova koordinirali delo študentov, ga spremljali, sodelovali na mentorskih 

srečanjih in evalvirali delo. 

Nekaj študentov socialnega dela pa bo prostovoljno študijsko obveznost opravilo z učenci na šoli v času 

podaljšanega bivanja. Pomagali bodo pri domači nalogi, se z njimi družili in spremljali posamezne 

učence in njihovo skupinsko dinamiko. 

 
Nataša Govekar in Damjana Govekar, vodji projekta 
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ZMANJŠEVANJE NASILJA  

V mikroklimi OŠ Polje se v zadnjem obdobju soočamo z naraščajočim pojavom agresivnih oblik 
reševanja težav med učenci. Strokovne delavke v svetovalni službi dnevno sodelujemo pri 
preprečevanju in reševanju medsebojnih konfliktov otrok. Hkrati želimo prispevati k izboljšanju 
preventive na področju medvrstniškega nasilja. V tem šolskem letu se bomo vključile v supervizijsko 
vodenje kot obliko podpore pri soočanju s tem izzivom. Redna supervizijska srečanja pomenijo 
pomemben doprinos v razvijanju prave podpore otrokom, ki zaradi različnih stisk v ozadju izberejo za 
reševanje težav agresivne oblike vedenja.  
 
Nataša Govekar, vodja projekta 
 
 
 
 
 
 
DELAVNICA / PREDAVANJE IZ VZGOJNE PREVENTIVNE VSEBINE  
 
 
Zaradi vse večjega števila raznolikih otrok, je potrebno tudi osvežiti in razširiti znanje o razumevanju 
njihovega vedenja. Povezali se bomo s strokovnjaki, ki delajo na tem področju in so razvili uspešne 
strategije za spoprijemanje z otroki v konfliktih, težkih in tudi nevarnih situacijah. Poznavanje dobrih in 
primernih strategij pripomore k nižanju pogostosti nevarnih situacij, izboljšuje odnose med učitelji in 
učenci ter viša občutek samozavesti in samoučinkovitosti pri učiteljih. 
 
Andreja Babič, psihologinja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2018/2019 
 

38 

 

 
 
 
 
SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL 
 

 

V okviru Zdrave šole se bomo posvečali največ duševnemu zdravju, gibanju in prehrani. Še vedno bomo 
poglabljali temo iz prejšnjih let – duševno zdravje. Pri tem si bomo pomagali z gradivom Ko učenca 
strese stres. Veliko bo poudarka na gibanju, predvsem rekreativnim odmorom ter zdravemu 
prehranjevanju.  
 
Cilji letošnje Zdrave šolo so:  

- Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev.  

- Vsestranski razvoj dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci. 

- Razvijanje socialnega čuta. 

- Spodbujanje učencev k različnim dejavnostim. 

- Zavedanje pomena zdrave prehrane in gibanja (rdeča nit letošnje Zdrave šole). 

- Sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo. 

 
Ker letos Slovenska mreža Zdravih šol praznuje 25. letnico bomo konec oktobra pripravili Dan Zdrave 
šole. V ta namen bomo pripravili zdravo malico. Otrokom na razredni stopnji bomo ponudili rekreativni 
odmor med vsemi urami, ki ga bodo vodili učitelji športa. Predmetni stopnji bomo ponudili bolj zdravo 
sladico, ki jo bodo pripravili učenci pri urah gospodinjstva in sodobne priprave hrane. Na oddelčni 
skupnosti se bomo pogovorili o pomenu gibanja, zdrave prehrane in nujnosti sproščanja v današnjem 
času. Tudi v oddelkih podaljšanega bivanja bodo obeležili obletnico z literarnimi in likovnimi izdelki, ki 
bodo popestrili pano na stopnišču.  
Celoletno bomo v okviru Zdrave šole otrokom z vajami pomagali, da bi bilo stresa čim manj. V ta namen 
bomo izvajali različne vaje ter učence navajali na tehnike sproščanja. 
Socialni čut bomo krepili s sodelovanjem v različnih dobrodelnih akcijah Rdečega križa, zbirali bomo 
različna sredstva za novoletno obdaritev otrok iz socialno šibkih družin, vse leto bomo zbirali zamaške, 
povezovali se bomo s četrtno skupnostjo in sodelovali na Miklavževem sejmu, dnevu sosedov, dnevu 
četrtne skupnosti ...  
Za zdravje otrok bomo skrbeli za veliko gibanja v različnih dejavnostih, kot so: Peš v šolo in nazaj, 
Diham ples, S kolesom v Ljubljano, Gibalne minutke, dodatne ure športne vzgoje v času PB, skupni 
športni popoldnevi v PB, Potepuhi, veliko vsebin pouka bomo popestrili z  ustvarjalnostjo v gibanju, 
gibanje v igri … Sodelovali bomo tudi v tekmovanju za Zdrave zobe, namesto zobnih ščetk bomo v šoli 
jedli jabolka. Na šoli bomo še naprej skrbeli za zdravo uravnoteženo prehrano, jedli bomo veliko sadja 
in zelenjave, nekaj celo iz našega Eko vrta, celo leto bomo spodbujali učence k pitju zadostne količine 
vode in pili vodo iz pipe.  
Skrbeli bomo za čisto okolje in ločevali odpadke. 
Učitelji, ki bodo izvajali aktivnosti v okviru rdečih niti, bodo aktivnosti izvajali najmanj osem ur v letu. 
Aktivnosti bodo lahko celoletne ali izvedene strnjeno v krajšem časovnem obdobju. Svoje delo bodo 
učitelji predstavili v krajšem poročilu. 
 
 
Mojca Miklavčič, vodja projekta 
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PROJEKT EUPASMOS 

 

Projekt EUPASMOS je dvoletni Erasmus + projekt, financiran s strani Evropske komisije, katerega 
osnovni cilj je oblikovati sistem spremljanja telesne dejavnosti in športa odraslih, ki bo zagotovil 
primerljive, veljavne in zanesljive tovrstne podatke v državah članicah Evropske unije. Izmed vseh 
osnovnih šol v Ljubljani so v projekt EUPASMOS izbrali tudi našo šolo. V okviru projekta raziskovalci s 
fakultete za šport načrtujejo merjenje telesne dejavnosti z merilniki pospeška RM32 in ocenjevanje 
telesne dejavnosti s štirimi uveljavljenimi vprašalniki v Evropski uniji  v vseh državah partnerjev projekta 
(Ciper, Francija, Italija, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska). V Sloveniji 
bodo ob tem preverili še merjenje telesne dejavnosti s fitnes zapestnicami in vprašalnik SHAPES-SLO za 
najstnike ter primerjali telesni fitnes članov družine. Pogoj za vključitev v projekt je sodelovanje cele 
razširjene družine: otrok (poleg sedmo- oz. devetošolca še njegova sestra ali brat, starši  in stari starši). 
Meritve bodo potekale tako, da bodo vsi člani družine prišli ob dogovorjenem času na šolo, kjer jim 
bomo namestili merilnike, razložili njihovo uporabo ter opravili z njimi intervju. To bo trajalo približno 
eno uro. Po tednu dni nošenja naprave bo sledilo novo dogovorjeno srečanje na šoli. Takrat bomo 
pobrali merilnike in dnevnike, opravili intervjuje (tedenski priklic telesne dejavnosti) in izvedli 
antropometrične meritve sodelujočih (višina, masa, obseg trebuha). 
Po nekaj tednih, ko bomo analizirali podatke, bomo vsem sodelujočim posredovali pisno poročilo s 
povratno informacijo o njihovi telesni dejavnosti. 
 
Klemen Adamič, vodja projekta 
 
 
 
 
PROJEKT ERASMUS+  »TUDI JAZ ZMOREM« 

 

Na Osnovni šoli Polje se v zadnjih letih srečujemo s povečanim številom učencev, med katerimi jih 
veliko prihaja iz družin z nizkim socialno ekonomskim statusom ali iz drugačnega jezikovnega okolja. 
Njihovo okolje jim nudi malo spodbud za razvoj lastnega potenciala ter jim ne omogoča uspešne 
asimilacije v šolo in družbo. Cilj projekta Tudi jaz zmorem je poiskati nove načine, kako ustvariti 
spodbudno šolsko okolje za integracijo vseh učencev in kako učence s primanjkljaji izdatno podkrepiti 
pri razvijanju veščin bralne, matematične in danes vedno bolj pomembne računalniške pismenosti ter 
njihovih jezikovnih zmožnosti. Čeprav naši učenci prihajajo iz različnih kulturnih okolij, opažamo, da se 
premalo zavedajo, kakšno bogastvo prinaša raznolikost kultur. Strokovni delavci jim zato želimo tudi 
preko lastne izkušnje približati prednosti evropskega povezovanja in jih spodbuditi k odprtosti, 
tolerantnosti in deljenju izkušenj svojega kulturnega okolja z drugimi.  
S tem namenom se bo trinajst strokovnih delavk iz različnih področij udeležilo dvanajstih različnih 
aktivnosti v obliki strukturiranih tečajev ali sledenja na delovnem mestu.  
Teme izbranih aktivnosti so povezane z razvijanjem bralne in matematične pismenosti, tudi preko 
spoznavanja kulturne dediščine in vključevanja aktivnosti v naravi, z vključevanjem socialno ogroženih 
učencev in podporo njihovim staršem in z vključevanjem ustvarjalnih metod poučevanja. Udeleženke se 
bodo povezale v manjše time. V okviru teh timov bodo razvijale nove programe in dejavnosti za 
dolgoročno doseganje omenjenih ciljev: program razvijanja predopismenjevalnih zmožnosti s pomočjo 
senzomotorike, program delavnic Krepitev bralne pismenosti (za učence, ki dosegajo podpovprečne 
rezultate na bralnih testih), interesna dejavnost motiviranja za branje, bralne čajanke za učence in 
starše, program podpore učencem priseljencem in njihovim staršem pri vključevanju v novo šolsko 
okolje, vključevanje IKT in novih metod dela v pouk matematike in tujih jezikov. Dejavnosti bodo 
oblikovane tako, da bomo cilje dosegali po celotni vertikali osnovne šole. 
 
Sergeja Apat, vodja projekta 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 
V novembru se bomo vključili v »TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK«. Učenci bodo ta dan z učiteljem 
pozajtrkovali. Temu pa bodo sledile aktualne teme ozaveščanja o pomenu ustreznega zajtrka za otroke 
in mladino.  
 
Nataša Javornik, koordinatorica projekta 
 
 
 
 
KULTURNA ŠOLA 
 
 
Naziv  KULTURNA ŠOLA je naša šola uradno prejela v  šolskem letu 2011 /2012 za obdobje 2012 -2015. 
Naziv nam je na podlagi prijave podelila komisija za podelitev nazivov Kulturna šola (JSKD) in sicer 25.4. 
2012. Uspešno smo ga podaljšali do leta 2020. 
Seveda pa se moramo še naprej truditi za ohranitev naziva KULTURNA ŠOLA, zato bomo zbirali podatke 
kulturnih dejavnosti, ki se odvijajo na šoli ali jih naši učenci izvajajo izven zavoda in s tem prikažejo 
delovanje OŠ navzven, beležili podatke o doseženih priznanjih na kulturnem področju, zapisovali 
podatke o izjemnih dosežkih na kulturnem področju ter vse našteto zapisovali in urejali v  zbirniku za 
vpisovanje podatkov (google docs- šolska spletna stran). Za vpisovanje podatkov skrbijo učitelji sami,  
kot koordinatorica pa jih večkrat na leto na vpis podatkov spomnim ter jih nato uredim v svojem 
zbirniku, ki služi za ponovno vlogo za podaljšanje naziva šole, ko je to potrebno.. 
 
 
CILJI KULTURNE ŠOLE:  

 krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih 
umetnostnih področjih,  

 podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, 
 spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na 

ljubiteljskem kulturnem področju, 
motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije 
ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 

 
POGOJI, KI JIH MORA ŠOLA IZPOLNJEVATI KOT KULTURNA ŠOLA  

  v šoli prikažemo izkazano  razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj treh izmed 
spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let: 

- glasba,  
- gledališče,  
- lutke,  
- folklorna dejavnost,  
- film in video,  
- ples,  
- likovna in fotografska dejavnost, 
- literatura,  
- varovanje kulturne dediščine, 
- drugo. 
 

 v kulturno delovanje vključujemo večje število učencev in učiteljev;  
 razvijamo programe, ki se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;  
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 šola nam omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in 
izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);  

 šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih 
predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;  

 redno prirejamo kulturne dogodke, namenjene učencem;  
 pripravljamo kulturne programe za širšo lokalno javnost;  
 omogočamo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih. 

 
 mag. Mojca Prelogar, prof., koordinatorica projekta   
 
 
 
RASTEM S KNJIGO  
 
 
Tudi v šolskem letu 2018/2019 se bomo udeležili nacionalnega projekta spodbujanja bralne kulture 
»Rastem s knjigo« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«. Cilji 
nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 

 spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature;  

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;  

 motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe 
za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 

Pri projektu sodelujeta tako šolska kot tudi splošna knjižnica. Tudi letos bomo sodelovali s knjižnico 
Jožeta Mazovca v Polju. Skupaj želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev 
mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. Za letošnje sedmošolce je 
bila izbrana knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh. Knjiga je uvrščena tudi v 
Cankarjevo tekmovanje za šestošolce in sedmošolce. 
 

 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
NAŠA MALA KNJIŽNICA  
 
Naša mala knjižnica je projekt za mlade bralce, ki odkrivajo domišljijske svetove znotraj knjižnih 
platnic. Cilj projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri mladih bralcih, dvigovanju bralne 
pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Na začetku šolskega leta bodo prijavljeni učenci prejeli 
Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo naslednjih knjig: Bolšje zgodbe, Cipercoperček, O zajcu, ki 
se je rad smejal, V deželi lenuhov, Kako je Oskar postal detektiv in Groznovilca in divja zima. Pri 
projektu sodelujejo šole iz šestih evropskih držav. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost 
otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne (tudi) nagradne naloge. V nekaterih med 
spodaj naštetimi bomo tudi sodelovali: 
• izmenjava literarnega junaka,  
• pismo presenečenja, 
• naj bralni kotiček,  
• obisk presenečenja,  
• knjižne razglednice,  
• NMK kviz,  
• bralni vlakec. 
 

Mateja Drnovšek, vodja projekta 
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KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ 

 

Knjižnično-muzejski mega kviz je namenjen vsem radovednim glavam, ki rade raziskujejo in se na 
zabaven način naučijo česa novega, urijo svoje sive celice in se kratkočasijo z reševanjem kvizov. Vanj se 
lahko vključijo vsi učenci iz 2. ali 3. triletja osnovne šole. Z njegovo pomočjo se učenci seznanijo s 
slovensko kulturno dediščino in spoznajo znamenite Slovence in Slovenke z različnih umetniških in 
znanstvenih področij. MEGA kviz v vsakem šolskem letu obsega pet sklopov in poleg kviza so na spletu 
dostopne tudi nadaljnje spodbude Potepuh ter Radovednež. Kviz se rešuje od meseca oktobra in do 
konca maja. Poleg kviza predvideva tudi obiskovanje različnih muzejev oziroma vsaj enega muzeja. In 
ker Narodna galerija ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavlja življenje in delo Ivane Kobilca, 
nedvomno najbolj znane slovenske umetnice, je letošnji kviz posvečen galeriji in Ivani Kobilica. V 
šolskem letu 2018/2019 so v MEGA kviz tako uvrščeni naslednji vsebinski sklopi: 100 let Narodne 
galerije, Svetovljanska slikarka, Pesmi iz galerije, Za umetnino in Galerijski potep. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
 
 
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC  
 
Šolske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj mednarodni mesec. Glavni namen praznovanja tega 
meseca je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic za učenje in raziskovanje. V 
slovenskem prostoru - Sloveniji in zamejstvu - bo projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije. Letošnje geslo "Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico” poudarja 
samoreflektivno - čustveno komponento pomena šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske 
knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s 
sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so 
pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, 
razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih 
kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Veliko se bo dogajalo. 
 
Mateja Drnovšek, vodja dejavnosti 
 
 
 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 

Nacionalni mesec skupnega je namenjen razvoju družinske pismenosti in bralne kulture v družini ter 

skupnemu branju v družini, knjižnici, vrtcu, šoli in tudi kjerkoli drugje. Začne se ob mednarodnem 

dnevu pismenosti 8. septembra in traja do 8. oktobra. Na šoli in v knjižnici bomo k temu pristopili na 

različne načine. In ker zgledi vlečejo veliko bolj kot samo besede, morajo tudi učenci videti nas učitelje, 

da beremo. V sredo, 19. septembra 2018, bomo na šoli izpeljali akcijo vsi beremo. Na šoli bo prva 

šolska ura namenjena branju. Brali bodo vsi učenci od 1. do 9. razreda, učitelji in tudi vsi ostali strokovni 

delavci in zaposleni na šoli. Poleg tega bodo starejši učenci brali mlajšim učencem, v posameznih 

razredih pa bomo izvedli dejavnost Izberem knjigo prijatelju.  

Mateja Drnovšek, vodja dejavnosti 
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MEDGENERACIJSKO BRANJE 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije 

osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine 

mladih bralcev in odrasle bralce v istem kraju. Projekt je lansko šolsko leto potekal prvič in je bil 

namenjen sedmošolcem. Ker so bili na projekt zelo pozitivni odzivi in dejanski napredek pri branju in 

vzpostavitev veselja do branja, v letošnjem šolskem letu širimo ta projekt tudi na učence 8. razreda. 

Imeli bomo štiri bralna srečanja (posebej za sedmi in posebej za osmi razred) in enega zabavnega v 

obliki noči v knjižnici. Predvidoma bodo učenci za vsako srečanje dobili knjigo, ki jo bodo lahko obdržali. 

Na določene datume se bomo zbrali skupaj učitelji in učenci in se skupaj pogovorili o vtisih, ki jih je na 

nas pustila prebrana knjiga.  

Mateja Drnovšek, vodja dejavnosti 
 
 
 

 
 
 
 
LJUBLJANA, ZELEN0 MESTO 
 
V okviru projekta ˝Ljubljana, zeleno mesto˝ bomo spoznavali problematiko urbanega kmetijstva, saj je 

le ta zelo pomemben del koncepta lokalizacije hrane in neobhoden sestavni del modela ekoloških mest. 

Interes po takšni pridelavi hrane raste v vseh delih sveta, torej tudi pri nas. O tem govori tudi paradigma 

razvoja podeželja v MOL ˝Ljubljansko podeželje, z roko v roki z mestom in sosedi, izkorišča človeške, 

gospodarske in naravne potenciale podeželskega prostora za izboljšanje kakovosti življenja˝ 

(www.ljubljana.si, 26. 9. 2018), ki izpostavlja pomen kmetijskega zaledja MOL pri oskrbi prebivalstva s 

kakovostno hrano lokalnega porekla. Lokalno pridelana hrana je namreč neprecenljiva. Kaže se tako v 

čim krajši poti pridelave – od pridelovalcev do naše mize, kot tudi v načinu pridelave. Kmetijski pridelki 

morajo zato biti pridelani na območju MOL in to po načelih integriranega in ekološkega kmetovanja. 

Kako uspešni smo v uresničevanju načel urbanega kmetovanja v MOL, bomo ugotavljali s projektnim 

delom, ki ga bomo na šoli izvajali od septembra do decembra. Učenci bodo poleg študija strokovne 

literature opravili tudi terensko delo na ljubljanskih tržnicah.  

Ker bodo v raziskovalno delo vključeni zlasti učenci, ki obiskujejo izbirni predmet turistične vzgoje, 

bomo opravili tudi primerjavo ene izmed ljubljanskih tržnic z manjšo tržnico kraja, ki leži v Ljubljanski 

kotlini oz. na njenem obrobju. V ta namen bomo izvedli eno ali dvodnevno ekskurzijo. Izsledke 

ugotovitev bomo predstavili v raziskovalni nalogi, ki jo bodo učenci zagovarjali v sklopu dejavnosti 

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, ki ga v obliki mladinskega raziskovalnega dela organizira MOL. 

 
mag. Tatjana Pecin Završan, mentorica projekta 
 
 
 
 
 
 

http://www.ljubljana.si/
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MIKLAVŽEV SEJEM 
 
Miklavžev sejem se tudi v letošnjem šolskem letu tradicionalno pripravlja v sodelovanju s četrtno 
skupnostjo Polje – Zalog. 
 V projektu sodelujejo vsi učenci naše šole. Projekt traja od začetka šolskega leta do konca meseca 
decembra. Učenci v okviru dni dejavnosti, raznih krožkov ter tudi v okviru pouka izdelajo oz. pripravijo 
različne izdelke (voščilnice, pecivo, okraske, mila ipd.). 
 Cilji, ki jih naši otroci ob tem dosegajo so naslednji: razvijajo ustvarjalnost, ročne spretnosti, navajajo se 
na vztrajnost in natančnost, razumejo pomen delitve del in pomen sodelovanja, razvijajo empatijo in skrb 
za sočloveka.  
Glavni namen projekta Miklavžev sejem je, da s prodajo izdelkov zberemo sredstva za potrebe šolskega 
sklada, iz katerega se pomaga učencem iz socialno šibkih družin. 
Vodja projekta: Ines Novak 
 
Ines Novak, vodja projekta 
 
 
 
 
 
LAMPIJON 
 
Lampijon, ki ga bodo izdelali učenci 3. razreda v podaljšanem bivanju, bo v centru Ljubljane del 
novoletne okrasitve mesta. Cilji projekta so krepitev zavesti o pripadnosti mestu Ljubljana in skrbi zanj, 
medgeneracijsko povezovanje ter likovno ustvarjane učencev. 
 
Judita Mihev, vodja projekta 
 
 
 
 
MEDKULTURNO, MEDNARODNO IN MEDŠOLSKO SODELOVANJE 
 
V okviru nadstandardnih dejavnosti, ki jih pripravljajo šole sta se aktiva družboslovja OŠ Polje in OŠ 
Martina Krpana iz Ljubljane odločila, da tudi letos ponudita učencem, ki izkazujejo nadarjenost ali 
zanimanje za delo na področju geografskih, etnoloških in zgodovinskih vsebin, udeležbo na dvo ali 
tridnevni izobraževalni ekskurziji, ki bo vključevala tudi elemente terenskega raziskovanja. Prednost pri 
udeležbi na ekskurziji bodo, poleg zanimanja za raziskovalno delo, imeli še učenci, ki aktivno sodelujejo 
pri izbirnem predmetu turistične vzgoje tudi pri dodatnih, popoldanskih dejavnostih. 
V preteklih letih so nas strokovne ekskurzije popeljale v Prekmurje in hrvaško Krapino ter Kumrovec, na 
avstrijsko Koroško, kjer smo obiskali slovensko gimnazijo v Celovcu ter se udeležili njihovega pouka. 
Nazadnje smo obiskali primorske pokrajine Slovenije ter zamejsko Italijo in z bogatim programom 
spoznali delovanje slovenske knjigarne v Trstu, kjer smo tudi brali dela Borisa Pahorja. Letos smo se 
odločili raziskati JV del Slovenije, natančneje Belo krajino ter pot raziskovanja nadaljevati v hrvaško 
Istro. Natančen program bomo učencem ponudili v oktobru, ekskurzijo pa izvedli v novembru ali prvi 
polovici decembra preko vikenda. 
Vtise z ekskurzije ter nabor gradiva, ki bo nastajal pri terenskem delu bomo uporabili za nadaljnje 
raziskovalno delo. Možnost predstavlja tudi izdelava raziskovalne naloge, v kolikor bi se pokazalo 
zanimanje s strani učencev. 
 
mag. Tatjana Pecin Završan, mentorica projekta 
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7.3  RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo spodbujali raziskovalno dejavnost učencev in njihovih mentorjev. 
Raziskovalne naloge bodo mentorji prijavili oktobra 2018. 
 
 
 

7.4  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 

Interesne dejavnosti so organizirane v tečajni obliki ali po določenem urniku od 1. 10. 2018 do 31. 5. 
2019. Mentor, ki vodi dejavnost, učencem predstavi program na uvodni uri v terminu, ki je določen za 
izbrano dejavnost. Pogoj za izvajanje dejavnosti je najmanj 10 udeležencev pri posamezni dejavnosti. 
Možne so spremembe terminov izvajanja (veliko število prijav, združevanje skupin v primeru premalo 
prijavljenih…).  
 
Interesne dejavnosti so za učence brezplačne. Pri izjemah je v preglednici razpisanih dejavnosti naveden 
mesečni prispevek staršev. 
 
Izvajalci za plačljive dejavnosti učencem na prvem srečanju razdelijo obvestila z informacijami o višini in 
načinu plačila. Višina plačila je predhodno dogovorjena s šolo. 
 
 
 
Razpisane dejavnosti za 1. in 2. razred 
 
 

 DEJAVNOST 
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED PROSTOR URNIK 

1.  Otroški pevski zbor A. Bizjak 1., 2. ZP3 torek: 14.00 – 14.45 

2.  Pravljice in ustvarjalnice B. Krašovec 1. Z23 sreda: 7.30 – 8.15 

3.  Mažoretke   B. Kastelic 1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 
četrtek: 15.00 – 15.45 

4.  
Ritmična gimnastika za 
deklice 

Ritmični klub 
TIM 

1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 
sreda: 15.00 – 15.45 

5.  

Ritmična gimnastika za 
deklice 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 10 €.  

Športno 
društvo AS 

1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 

ponedeljek: 15.00 – 
15.45, 
začetek vadbe in vpis s 
prijavnico 1. 10. 2018. 

6.  Karate  KK ZMAJ 1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 
torek: 15.50 – 16.35 

7.  Atletika  ŠD MASS 1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 
petek: 16.05 – 16.50 

8.  Otroška košarkaška šola ŠD OKŠ 1., 2. 
telovadnica na stari 

šoli 
torek: 15.00 – 15.45 

9.  

Rokomet za deklice 
(Prvo srečanje za vse v 
sredo ob 15.50, deklice 
bodo naknadno razdeljene v 
2 skupini.)   

RK Krim 1. - 5. 

velika telovadnica 
na centralni šoli 

Starši boste učence 
1. in 2.r po končani 

interesni 
dejavnosti prevzeli 
na centralni šoli. 

 

sreda: 15.50 – 16.35 
četrtek: 15.50 – 16.35 
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Razpisane dejavnosti za 3., 4. in 5. razred 
 

 DEJAVNOST 
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED PROSTOR URNIK 

1.  
Otroški pevski zbor 
(mentorica sama pripravi prijavnice) 

M. Prelogar 3. – 5. P6 
torek: 7.30 – 8. 15 
petek: 7.30 – 8. 15 

2.  Naša mala knjižnica M. Drnovšek 4. knjižnica sreda: 14.30 – 15.15 

3.  Vesela šola I. Novak 4. – 6. 
računalniška 

učilnica 
sreda: 12.50 – 13.35 

4.  
Španska bralna značka – projekt Leo 
leo 
(začetek 11. 10. 2018) 

P. Mikeln 5. učilnica 23 
četrtek, B turnus: 14.30 
– 16.00 

5.  Vrstniška mediacija N. Govekar 4., 5. učilnica K6 četrtek:  7.30 – 8.15 

6.  Pravljične urice 
L. Glas 
S. Apat 

3., 4. učilnica P4 torek: 7.30 – 8.15 

7.  
Standardni in latinsko ameriški plesi 1 
(začetniki, prvo leto vpisani) 

PK Prestige 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
torek, 15.00 – 16.00 

8.  
Standardni in latinsko ameriški plesi 2 
(drugo, tretje… leto vpisani) 

PK Prestige 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
torek, 16.00 – 17.00 

9.  Mažoretke   B. Kastelic 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
četrtek: 16.15 – 17.15 

10.  
Ritmična gimnastika 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 10€.  

Športno 
društvo AS 

3.,4. 
mala 

telovadnica 

sreda: 15.00 – 16.00 
Začetek vadbe in vpis s 
prijavnico 3. 10. 2018. 

11.  
Ritmična gimnastika 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 10€.  

Športno 
društvo AS 

5. - 9. 
mala 

telovadnica 

sreda: 15.00 – 16.35 
Začetek vadbe in vpis s 
prijavnico 3. 10. 2018. 

12.  Odbojka ŽOK Tabor 3., 4. 
mala 

telovadnica 
ponedeljek: 15.00 – 
15.45 

13.  Odbojka za deklice  ŽOK Tabor 5. - 7. 
mala 

telovadnica 
ponedeljek: 15.50 – 
16.35 

14.  Atletika ŠD MASS 3., 4. 
mala 

telovadnica 
petek: 15.00 – 15.45 

15.  

Rokomet za deklice 
(Prvo srečanje za vse v sredo ob 
15.50, deklice bodo naknadno 
razdeljene v 2 skupini.)  

RK Krim 1. - 5. 

velika 
telovadnica 
na centralni 

šoli 
 

sreda: 15.50 – 16.35 
četrtek: 15.50 – 16.35 

16.  Karate  KK ZMAJ 3. – 5. 
mala 

telovadnica 
torek: 15.50 – 16.35 

17.  Otroška nogometna šola  ŠD ONŠ  3., 4. 

velika 
telovadnica 

mala 
telovadnica 

torek: 15.00 – 15.45 
petek: 15.50 – 16.35 

18.  Otroška košarkaška šola ŠD OKŠ 3., 4. 
velika 

telovadnica 
petek: 15.00 – 15.45 

19.  Košarkaška šola  ŠD OKŠ 5. – 9. 
velika 

telovadnica 

torek: 15.50 – 16.35 
petek: 15.50 – 16.35 

20.  Kulinarične delavnice)  V. Mramor 4. – 9. učilnica K3 
ponedeljek: 15.00 – 
17.00  
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Razpisane dejavnosti za 6., 7., 8. in 9. razred 
 

 

        DEJAVNOST 
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED PROSTOR         URNIK 

1.  
Šolsko novinarstvo - 
Šolsko glasilo Polj(ub)čki 

P. Kromar 6. – 9. učilnica: 26 petek: 7.30 – 8.15 

2.  

Šolski radio  
(učence k sodelovanju 
povabi mentorica, ne 
zbiramo prijav) 

A. Morel 8., 9. učilnica: 16 ponedeljek: 7.30 – 8.15 

3.  
Mladinski pevski zbor 
(avdicija, ne zbiramo 
prijav) 

S. Jakob 6. – 9. učilnica: 27 
ponedeljek: 12.50 – 13.35 
                       14.05 – 14.50 
petek: 7.30 – 8.15 

4.  Zgodovina malo drugače M. Drnovšek 7. - 9. 
Vojsko, 

knjižnica, 
muzeji 

v času ZGO-AST tabora in 
pred tekmovanjem iz 
zgodovine 

5.  Medgeneracijsko branje M. Drnovšek 7., 8. knjižnica 
vsak prvi ali drugi torek v 
mesecu 

6.  Filmska čajanka 
T. Pecin 
Završan 

7. – 9.  učilnica: 21 
ponedeljek: 15.00 – 18.00 
(1X mesečno) 

7.  Floorball K. Adamič 6. – 9. 
velika 

telovadnica 
torek: 7.30 – 8.15 

8.  

Standardni in latinsko 
ameriški plesi 1 
(začetniki, prvo leto 
vpisani) 

PK Prestige 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
torek, 15.00 – 16.00 

9.  
Standardni in latinsko 
ameriški plesi 2 
(drugo, tretje… leto vpisani) 

PK Prestige 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
torek, 16.00 – 17.00 

10.  Mažoretke   B. Kastelic 3. – 8. 
avla, 2. 

nadstropje 
četrtek: 16.00 – 17.00 

11.  
Ritmična gimnastika 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 10€.  

Športno 
društvo AS 

5. - 9. 
mala 

telovadnica 

sreda: 15.00 – 16.35 
Začetek vadbe in vpis s 
prijavnico 3. 10. 2018. 

12.  Odbojka za deklice  ŽOK Tabor 5. - 7. 
mala 

telovadnica 
ponedeljek: 15.50 – 16.35 

13.  Košarkaška šola  ŠD OKŠ 5. – 9. 
velika 

telovadnica 
torek: 15.50 – 16.35 
petek: 15.50 – 16.35 

14.  Kulinarične delavnice V. Mramor 4. – 9. učilnica: K3 ponedeljek: 15.00 – 17.00  
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7.5  PODALJŠANO BIVANJE 
 

Učence od prvega do vključno petega razreda lahko njihovi starši vključijo v program podaljšanega 
bivanja na podlagi izpolnjene pisne prijavnice. 
V času podaljšanega bivanja učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo obveznosti iz 
dopoldanskega šolskega dela, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se navajajo na skupno delo in 
sodelovanje. Pri igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami 
drugih. Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, 
deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje učencev. 
Podaljšano bivanje ni varstvo, ampak nadgradnja učnega programa in je organizirano skladno s 
predmetnikom in učnim načrtom ter letno delovno pripravo posameznega strokovnega delavca, ki vodi 
skupino podaljšanega bivanja. 
V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali program podaljšanega bivanja do 16.00,  
za učence 4. in 5. razreda pa do 15.00. V času od 16.00 pa do 17.00 poteka samo popoldansko 
dežurstvo strokovnih delavcev šole, skupine se združujejo. Ob 17.00 se dežurstvo zaključi.  
 
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB predčasno spusti učenca iz šole samo s 
pisnim dovoljenjem staršev.  
Učence prvega razreda osnovne šole pa morajo na poti v šolo in iz nje obvezno spremiti starši ali 
druga odrasla oseba.    

 
 

 

 
7.6  JUTRANJE VARSTVO 
 
 
Za učence od 1. do 3. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.10 do 8.10. Učence se v skupine jutranjega 
varstva vključi na osnovi pisne prijave staršev. MIZŠ financira program jutranjega varstva le za prvošolčke, za 
učence 2. in 3. razreda pa bo jutranje varstvo organizirano kot nadstandardni program, ki ga financira Mestna 
občina Ljubljana in starši učencev, vpisanih v jutranje varstvo. 
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8 ŠOLSKA PREHRANA 
 

Na šoli učencem nudimo zajtrk (če je število prijavljenih zadostno), malico, kosilo in popoldansko malico. 
Enkrat tedensko oz. vsaj v dvajsetih delitvah, učenci prejmejo sadež v okviru Sheme šolskega sadja. Poleg 
tega je učencem samopostrežno na voljo sadje (običajno jabolka) in kruh. 
Šolska malica je ob 10.00, v glavnem odmoru.              
Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, kosijo od 12.00 do 14.15, drugi učenci kosijo od 12.00 do 14.15 
glede na čas zaključka pouka. Zajtrk je namenjen mlajšim učencem, ki so vključeni v skupine jutranjega 
varstva, popoldanska malica pa učencem, ki so vključeni v skupine podaljšanega bivanja. 
S sadjem in kruhom si vsi učenci, v času pouka, oz. med odmori lahko postrežejo pred jedilnico. 
Sadje v okviru Sheme šolskega sadja učenci prejmejo ob sredah prvo šolsko uro. 
 
V primerih, ko bo šolsko delo potekalo po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas 
obrokov prilagodi predvideni organizaciji glede na dejavnosti.   
 
Posebno pozornost bomo namenjali kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence 
usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do 
sošolcev, pospravljanje in podobno).  
Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Učencem prve triade pri 
tem pomagajo dežurni učenci tretje triade (velja za centralno šolo). 
Učenci od 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami. Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v 
spremstvu učiteljice oziroma učitelja. 
 
Učenci prejemajo posamezni obrok na osnovi naročilnice - pogodbe, ki jo sklene šola s starši. S podpisom 
se starši obvezujejo, da bodo finančne obveznosti izpolnjevali redno in v predvidenih rokih. V pogodbi so 
predvideni tudi ukrepi, če plačilo prehrane in drugih šolskih stroškov ni redno. 
Prehrana se plačuje mesečno s položnicami, ki jih učenci dobijo preko razrednika v šoli. Rok plačila je do 
15. v tekočem mesecu (v juniju devetošolci do 14. 6. 2019, učenci od 1. do 8. razreda do 16. 6. 2019).   
 
Na osnovi določil 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010) je Svet šole Osnovne šole 
Polje na seji dne 31. 6. 2010 obravnaval in sprejel PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE, v katerih šola določa: 

 organizacijo šolske prehrane, 
 obveščanje učencev in staršev, 
 prijavo na šolsko prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka, 
 ceno in plačilo šolske prehrane, 
 evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, 
 postopke evidentiranja obrokov šolske prehrane, 
 spremljanje in nadzor ter 
 druge uporabnike šolske prehrane. 

 
 
 
ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 
 
Šola organizira: 

 obvezno malico za vse učence, 
 kot dodatno ponudbo zajtrk (če je prijavljenih več kot 20 učencev), kosilo in popoldansko malico. 
 

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev. Dietno 
prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi: 

 pisne prošnje staršev in 
 potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.  
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Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo in napisati novo prošnjo.  
Medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev 
(bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgGh in drugih osebnih prepričanj staršev 
(vegetarijanska) in podobno, šola ne more zagotavljati. 
Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, cene zajtrka, kosila in popoldanske 
malice pa določi Svet šole na podlagi izračuna. 
 
Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto 
oziroma  kadarkoli med šolskim letom. 
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil. Prijavo hrani šola (računovodstvo) 
do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali 
posamezne obroke šolske prehrane. 
 
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je 
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj med 7.00 in 8.30 uro. V kolikor starši posameznega obroka ne 
odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka. 
Osnovni šoli so zagotovljena javna sredstva za plače in davke ter druge osebne prejemke za: 

 organizatorja šolske prehrane in 
 kuharja za pripravo malic, 

ki ju šola sistemizira na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
(Ur. List RS št. 57/07 in 65/08), ki določa, da se v osnovni šoli za 4200 učencev sistemizira eno delovno 
mesto organizatorja šolske prehrane, v šoli z manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu. Pravilnik 
tudi določa, da se za pripravo malic sistemizira eno delovno mesto kuharja za 400 učencev. 
 
 Za ostale obroke se določi tržno ceno šolske prehrane, ki vključuje stroške: 

 nabavljene hrane, 
 uporabljene energije za pripravo, 
 dela, prispevkov in dajatev, 
 amortizacije delovnih sredstev in pripomočkov 
 druge stroške, povezane z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane ter 
 osebnih dohodkov zaposlenih v kuhinji. 

 
Ceno dopoldanske malice določi praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta minister s sklepom, to 
je ceno, po kateri šola zagotavlja malico učencem ter znesek dodatne subvencije za malico. 
 

OBROK CENA v € 

ZAJTRK  0,60  

MALICA  0,80 

KOSILO 2,75 (1. - 3. r);  2,95 (4. - 9. r) 

OBČASNO KOSILO  2,95 (1. - 3. r);  3,15 (4. - 9. r) 

POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE  0,70 

DOPOLDANSKA MALICA ZA ZAPOSLENE V ŠOLI 1,43 

KOSILO ZA ZAPOSLENE V ŠOLI  3,30 

 
 
V kolikor starši ne plačujejo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se starše pisno 
opomni na to. V kolikor tudi potem ne poravnajo obveznosti, šola sproži postopek izterjave in učencu 
začasno onemogoči prejemanje ekonomskega programa šolske prehrane do plačila zaostalih obveznosti 
(Protokol spremljanja plačil šolskih stroškov, obveščanja in ukrepanja, v Pravilih šolske prehrane). 
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SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
Postopke subvencioniranja šolske prehrane vodijo pristojni CSD in tudi odločajo o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. CSD odločajo o pravici do naslednjih subvencij: 

- subvencije malic za učence, 

- subvencij kosila za učence. 
Obravnavo subvencij na šoli urejamo v skladu z Zakonom o šolski prehrani. 
 
 
 

8.1  ZDRAVA PREHRANA - AKTIVNOSTI 
 

Prehrana in zdravje sta tesno povezana. Neustrezne prehranjevalne navade v otroštvu in mladostništvu 
vplivajo na prehranjevalne navade v poznejših življenjskih obdobjih in s tem povezane bolezni. 
Obroki bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin živil, kar bo ob 
ustreznem energetskem vnosu zagotovilo zadosten vnos hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in 
delovanje organizma. Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in 
raznovrstna prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje.  
V šolskem letu 2018/2019 bomo, tako kot že vrsto let, nadaljevali z aktivnostmi na področju zdrave 
prehrane.  
Namen tega je dejavno krepiti in izboljšati zdravje v šolskem okolju. Vsako leto načrtujemo naloge s 
področja zdravja ter skrbi za zdrav način življenja in uživanja uravnotežene prehrane. 
Posebej bomo to vpletali v pouk gospodinjstva, biologije ter sodobne priprave hrane, tematsko bomo 
obarvali tudi nekaj ur oddelčne skupnosti. Seveda pa je pri tej temi pomembno tudi medpredmetno 
povezovanje. 
 
V okviru tega bomo sledili naslednjim ciljem: 

1. Upoštevali bomo priporočila zdrave prehrane, s tem pa tudi človekove potrebe po hranilni in 
energijski vrednosti.  

2. Učence bomo navajali na zdravo, varno in varovalno prehrano. 
3. Pozorni bomo na optimalni razvoj učencev z zagotavljanjem kakovostnih obrokov šolske 

prehrane. 
4. Pozorni bomo na ustrezno zastopanost živil v prehrani, na osnovi skupin živil. 
5. Skrbeli bomo za čim večjo pestrost jedilnikov. 
6. Otroke bomo spodbujali h kulturnemu in lepemu vedenju pri jedi. 
7. Pozorni bomo na razvijanje zavesti za odgovorno ravnanje s hrano.  
8. Aktivno bomo spodbujali ustrezno higieno rok pred uživanjem hrane.  
9. V jedilnike bomo vključevali čim več svežega sadja in zelenjave (Shema šolskega sadja in sadež 

za vsak dan).  
10. V prehrano bomo vključevali sezonsko pridelana živila na integriran način oz. sezonsko pridelana 

živila na ekološki način ipd. 
11. Zagotovili bomo zadostno količino pijač, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode, med 

posameznimi obroki.  
 
Naša šola se bo tudi letos vključila v projekt: Tradicionalni slovenski zajtrk.  
S tem želimo skupaj z različnimi institucijami šolarjem poudariti pomen zajtrka v okviru prehranjevalnih 
navad in pomen izbire lokalno pridelane hrane. 
Verjamemo, da bomo uspešno nadaljevali delo, ki že vrsto let teče na področju zdrave prehrane in 
prijetnega okolja. 
 
Nataša Javornik, vodja šolske prehrane 
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9  ŠOLSKI STROŠKI 
 
 

Na podlagi opravljenega postopka notranje revizije in priporočil v zaključnem poročilu v nadaljevanju 
opredeljujem šolske stroške, ki so del obveznega programa osnovne šole ter  šolske stroške, ki 
predstavljajo nadstandardni del programa osnovne šole.  
 
V spodnji tabeli je predstavljen pregled šolskih stroškov po posameznih razredih in sicer prva vrstica pri 
posameznem razredu predstavlja strošek 15 dni dejavnosti v posameznem razredu, druga vrstica pa 
šolske stroške, obračunane na podlagi dejanskih nakupov potrebščin za individualno uporabo učencev: 
 
 

 
 
 
Posebno pojasnilo je potrebno pri dejavnostih v devetem razredu, kjer znesek 44,00 eur v mesecu 
aprilu predstavlja strošek valete na družino. 
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V nadaljevanju predstavljam povprečje stroškov v preteklem šolskem letu, ki so podlaga za oceno le-teh 
v šolskem letu 2018/2019. 
 
 
STANDARDNI PROGRAM: 
 

Vrsta programa  Ocena stroška na letni ravni v evrih 

malica   151,20 

receptor   15,40   (3. do 9. razred) 

dejavnosti    63,85 (povprečje 1. do 9. razred) 

prispevek staršev    5,98  (povprečje 1. do 9. razred) 

SKUPAJ  236,43 

 
Stroške, povezane z organizacijo in izvedbo dni dejavnosti, smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati. Že nekaj 
let zapored je naš cilj zmanjšati tovrstne finančne obremenitve za starše naših učencev, tudi na 
področju učnih gradiv. 
 
 
NADSTANDARDNI PROGRAM: 
 

Vrsta programa  Ocena stroška na letni ravni v evrih 

kosilo 517,00 (1. do 3. razred),  549,69 (4. do 9. razred) 

šola v naravi  51,75 (5.razred) ter 224,77 (6. razred) 

valeta 44,00 

SKUPAJ 517,00 – 774,46 

 
 
TERMINSKI PROTOKOL SPREMLJANJA IN PREVZEMA OBROKOV TER PORAVNAVANJA ŠOLSKIH 
STROŠKOV: 
 

Rok Aktivnost 

30. 8. 2018 Poravnati šolske stroške za preteklo šolsko leto 

5. 9. Izdaja akontativne položnice za učence, ki prejemajo kosilo 

5. dan v mesecu  Izdaja položnic za pretekli mesec 

15. dan v mesecu  Rok plačila šolskih stroškov za pretekli mesec. 

20. do 25. dan v mesecu 1. kontrola plačil 

26. dan v mesecu 
Izdaja opominov in obvestil za ukinitev kosila, popoldanske 
malice,  dejavnosti, ŠVN. 

Zadnji delovni dan v mesecu 
2. kontrola plačil, ki je tudi podlaga za ukrepanje šole – 
individualni stiki razrednikov s starši – obvestilo o ukinitvi 
nadstandardnega  programa do plačila zapadlih obveznosti. 

do 5. dne v naslednjem mesecu  

Razredniki seznanijo starše, da zaradi neporavnanih šolskih 
stroškov na zadnji dan v preteklem mesecu šola ukinja 
nadstandardni program šolske prehrane (popoldanska 
malica, kosilo) ter dejavnosti in ŠVN. Podatke v pisni obliki 
razrednikom posreduje gospa Bertoncelj Bojana. 
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10  NAJEM PROSTOROV 
 

V najem oddajamo šolske učilnice, avle in telovadnici. Najemniki, ki jih sofinancira MOL in 
izvajajo letni program športa, ne plačujejo uporabe prostorov. Prostore uporabljajo vseh pet 
delovnih dni v tednu od  15.00 do 22.00. Nekaj preostalih terminov v telovadnicah, učilnice in 
avle pa ponudimo po naslednjem ceniku: 
 

PROSTOR CENA   (enota uporabe je 45 minut) 

učilnica           60 m2  13,00 eur 

računalniška učilnica 60 m2 17,00 eur 

avla 400 m2 17,00 eur  

mala telovadnica 196 m2 17,00 eur  

velika telovadnica 392 m2 22,00 eur 

delo administratorja 45` 20,00 eur 

 
 

 

 

11  ORGANIZIRANOST UČENCEV 
 

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika 
organiziranosti učencev enega oddelka. 
Učenci oddelka izvolijo dva predstavnika oddelka v SKUPNOST UČENCEV ŠOLE. Preko svojih 
predstavnikov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole, kjer posredujejo svoje 
interese, predloge in uveljavljajo svoje pravice. 
ŠOLSKI PARLAMENT je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga voljeni predstavniki vseh 
oddelkov. 
V šolskem letu 2018/2019 bodo oddelki izvolili predstavnike v SKUPNOST UČENCEV ŠOLE. Ta bo 
sprejela letni program dela. Na osnovi mnenj in želja učencev ter v dogovoru z mentorico skupnosti 
učencev bomo sklicevali sestanke skupnosti učencev šole. Zaradi večjega števila oddelkov bomo 
občasno načrtovali sestanke posebej z otroki razredne in posebej predmetne stopnje. Še naprej bomo 
sodelovali v obstoječih projektih na šoli. Med šolskim letom bomo: 

 pripravili dejavnosti v Tednu otroka na temo  PROSTI ČAS; 

 sodelovali pri uresničevanju cilja naše šole: RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA;  

 spodbujali bomo sodelovalno kulturo na šoli – z akcijami na pobudo otrok vključenih v šolski 
parlament;  

 še naprej razvijali model botrstva na šoli, ki spodbuja sodelovanje in pomoč med starejšimi in 
mlajšimi učenci (pomoč pri prinašanju malic, odklepanju omaric, dobrodošlica prvošolcem, 
medsebojna učna pomoč); 

 sodelovali pri sprejemu prvošolcev v skupnost učencev šole; 

 zbirali pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z dejavnostmi, ki jih organizira šola; 

 aktivno sodelovali v programu Otroški parlament, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine. V 
tem letu se nadaljuje tema, ki nosi naslov ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM;  

 pripravili in priporočili bomo literaturo, ki jo bodo na temo otroškega parlamenta lahko 
prebirali otroci v oddelkih; 

 izpeljali šolski parlament in se udeležili območnega. Predstavnik se bo udeležil mestnega 
otroškega parlamenta. 

 
Mentorica: Nataša Govekar, socialna pedagoginja 
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11  STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA TER  
       STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA 
 
 

Status učenca perspektivnega športnika ter status učenca perspektivnega mladega umetnika ureja 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom perspektivnega športnika in učenca 
perspektivnega mladega umetnika na snovni šoli Polje. 

 
POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno 
izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, in se udeležuje 
državnih tekmovanj s področja umetnosti. 
Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 
mednarodne vrednosti. 
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma 
nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
Statuse dodeli šola, na katero je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, ki ga določa 
pravilnik. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa 
mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.  
Podrobnejše pogoje opredeljuje 2. člen Pravilnika (pogoji za pridobitev statusa učenca perspektivnega 
športnika oziroma učenca perspektivnega mladega umetnika). 

 
Podrobnejše informacije o postopku in pogojih dodelitve statusa ter obrazce najdete na spletni strani 
šole  
 
 
www.ospolje.si , povezava STARŠI IN ŠOLA/STATUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospolje.si/
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12  PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 
 

12.1  PROGRAM PEDAGOŠKEGA VODENJA RAVNATELJICE 
 

Dolžnost in odgovornost ravnateljice je spremljanje dela zaposlenih, predvsem z namenom 
vzpodbujanja strokovne rasti. V tem šolskem letu bomo izvajali medsebojne hospitacije in sicer tako, da 
vsak strokovni delavec, ki poučuje na predmetni stopnji, pripravi in izvede uro pouka, na katero povabi 
svoje kolege. Izvajalec in prisotni kolegi po izvedeni uri opravijo skupno analizo učne ure, sporočijo 
opažanja, sugestije. V okviru teh hospitacij bomo spremljali dejavnosti pri pouku, s katerimi učitelji 
vzpodbujajo kritično mišljenje pri učencih šole. Tudi ob analizi rezultatov NPZ vsako leto opažamo, da 
imajo učenci težave z razumevanjem podatkov, ocenjevanjem podatkov, presojanjem in najbolj z 
argumentiranjem. To vsako leto znova potrdi tudi analiza rezultatov. Zato bomo v pouk vključevali 
aktivnosti, ki spodbujajo bralno pismenost.  
Z medsebojnim hospitiranjem pa lahko spoznamo delo drug drugega. Kot vsako leto se bomo zagotovo  
srečali z marsikaterim primerom dobre prakse, opravili več strokovnih debat o poučevanju in si med 
seboj svetovali z namenom izboljšati poučevanje. Prepričana sem, da se drug od drugega lahko veliko 
naučimo. 
Kolektiv bom sproti in odgovorno seznanjala z vsemi spremembami na strokovnem in zakonodajnem 
področju.  
Eden od namenov rednih delovnih sestankov (srede ob 7.20) je tudi ta, da spremljamo delo v 
posameznih oddelkih in da sproti rešujemo morebitne težave. Poleg tega je vsakotedensko sredino 
srečanje pomembno tudi zato, da se vsi skupaj sestanemo in skupaj obravnavamo vprašanja in dileme, 
ki se tičejo vseh nas. Komunikacijo nam sicer olajša uporaba IKT, vendar le-ta nikakor ne more in ne 
sme izpodriniti neposrednih stikov in strokovnih pogovorov, ko smo zbrani vsi skupaj. 
Prizadevala si bom za primerno kulturo odnosov med vsemi tremi udeleženci vzgojno-izobraževalnega 
procesa: učenci, starši in zaposlenimi na šoli. Vsi skupaj bomo skrbeli, da se težave rešujejo tam, kjer so 
nastale – torej najprej pogovor z učiteljem, nato z razrednikom, svetovalno službo. 
 
Pomembna naloga je zagotavljanje pogojev za kakovosten in sodoben pouk, saj želim, da bi bilo znanje 
učencev ob zaključku osnovne šole dobro, trdno in predvsem uporabno.   
Uspešnost našega dela je pogojena tudi s skrbno načrtovanim in strokovnim sodelovanjem s starši. V 
tem odnosu želimo doseči, da bi bili starši šoli naklonjeni in pripravljeni na sodelovanje, zato tudi 
posebno skrb namenjamo stiku s starši bodočih prvošolcev. Na prvem roditeljskem sestanku jih 
seznanimo s programom osnovne šole in organizacijo dela na naši šoli ter pripravimo predavanje 
strokovnjaka o vzgojni vlogi staršev. 
Dobro obveščanje je pomembno ob vstopu učencev v tretjo triado, saj ta prinaša obsežne spremembe 
(izbirni predmeti,  bolj intenzivna diferenciacija, nacionalni preizkusi znanja, merila za izbiro kandidatov 
v primeru omejitve vpisa v srednje šole, kandidiranje za Zoisove štipendije). 
 
Sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija omogoča široke možnosti komunikacije in metod 
dela pri pouku. Trudila se bom vzpodbujati uporabo informacijske tehnologije pri pouku. Želim, da bi 
učitelji samostojno uporabljali računalniško učilnico, na ta način bi povečali funkcionalnost učilnice in 
dosegli višjo stopnjo informacijske pismenosti tako pri učiteljih kot pri učencih. Znotraj šole bomo 
vzpodbujali sodelovanje pri oblikovanju spletne strani šole. Nekateri učitelji so razvili odlično prakso 
oblikovanja spletnih strani oddelkov ali pa posameznih predmetov. Odziv staršev na to je izredno 
pozitiven in si tega želijo še več. 
Nadaljujemo z elektronskim vodenjem pedagoške dokumentacije. Ob uvajanju je bilo potrebno veliko 
energije, medsebojne pomoči in učenja, po nekaj letih uporabe le še nadaljujemo in izboljšujemo 
prakso. Končni cilj je razbremenitev strokovnih delavcev. Le-ti tudi sporočajo, da gremo v pravo smer.  
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Pomembna izobraževalna in poklicna pridobitev postaja poznavanje drugih držav, jezikov in načinov 
življenja, evropsko sodelovanje lahko pripomore k dvigu splošne kakovosti učnih metod in pripomočkov 
in k razvoju primernejših načinov soočanja z novimi izzivi pri učenju. Večino naštetega se trudimo 
uresničiti s sodelovanjem v mednarodnih projektih –  s šolskim letom 2016/2017 smo po dveh letih                     
zaključili s sodelovanjem v projektu ATS 2020. V tem šolskem letu bomo izvajali aktivnosti v okviru 
dvoletnega programa Erasmus+, ki je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Naša vloga za sodelovanje je bila na razpisu 
uspešna. 
Želim si, da bi z vsestranskim in pravočasnim pretokom informacij, z obveščanjem o stanju in problemih 
na šoli, z realizacijo obiskov na nastopih, ki jih bodo pripravili kolegi, s sodelovanjem s strokovnimi 
aktivi ali posameznimi strokovnimi delavci, ki so vključeni v projekte ali uvajajo različne novosti, 
dosegla, da postane naša šola ustanova, ki strokovno raste in sodeluje. 
V zadnjih šolskih letih, ki jih je zaznamovala globalna družbena kriza, močno občutimo te spremembe 
tudi v šoli. Meja med revščino in sprejemljivimi pogoji za življenje je zelo tanka in predvsem zelo hitro 
se spreminjajoča. To dejstvo je za nas še posebej zaskrbljujoče zato, ker se pojavu revščine z 
materialnega vidika pridružijo tudi duhovni, etični in moralni vidik. Pogosto temu sledi odsotnost 
vrednot. Šola, učitelji in vsi sodelujoči v procesu pridobivanja znanja imamo ob tem še dodatno nalogo: 
»…vrniti znanju pomen in vrednost, ki ni samo simbolične, ampak tudi eksistencialne narave.« 
(CMEPIUS, Ljubljana, december 2010). 
Posledice družbenih sprememb obremenilno zaznavamo tudi v našem šolskem okolju. Naše delo v 
šolskem okolju postaja vse bolj kompleksno in do rešitev lahko pridemo samo s skupnim delom in 
medsebojno pomočjo in podporo ter poenotenim pristopom. Šola in z njo  učitelji  imamo pred seboj 
cilj : za vsakega otroka poskrbeti na način, da se primerno vključi v socialno sredino, zna v njej poiskati 
svoje mesto in si ustvariti svojo socialno mrežo, v okviru katere se uči in razvija. Menimo, da šolski 
sistem potrebuje nekaj nujnih korekcij, v nasprotnem primeru bo doseganje ciljev ogroženo. 
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12.2  PROGRAM DELA UČITELJSKEGA ZBORA 

 

 

 

Mesec Vsebina 

avgust 

 uvodna organizacijska konferenca 

 načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 

 popravni izpiti  

 predavanje za celoten kolektiv (NTC učenje, dr. Rajović) 

 začetek popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 priprava individualnih letnih načrtov in individualiziranih načrtov, oblikovanje iLDN_EDČ 

september 

 priprava Poročila o uresničitvi Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 s 

samoevalvacijo 

 načrtovanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja  

 roditeljski sestanki 

 aktivnosti v okviru projekta MOL – ETM 

 evakuacijska vaja 

oktober 

 svetovni  dan učiteljev – obeležen z izletom v zamejstvo 

 spremljanje pouka z medsebojnimi hospitacijami – razvijanje kritičnega mišljenja 

 pedagoška konferenca – 18. 10. 2018 

november 
 spremljanje pouka z medsebojnimi hospitacijami  – razvijanje kritičnega mišljenja 

 pedagoška konferenca – 22. 11. 2018 

december 

 začetek postopka poklicnega usmerjanja 

 priprava in izvedba prireditve ob koncu koledarskega leta 

 priprava in izvedba Miklavževega glasbenega večera 

 Miklavžev sejem združen z Miklavževim glasbenim večerom 

januar 

 ocenjevalna konferenca  

 obveščanje staršev o dosežkih učencev 

 spremljanje izvajanja LDN 

 oblikovanje letnih ocen za strokovne in ostale  delavce šole in seznanjanje z njimi 

 obisk gledališke predstave 

 prilagajanje na vodo in plavalni tečaj za 3. razred 

februar 

 oblikovanje letnih ocen za strokovne in ostale  delavce šole in seznanjanje z njimi 

 predstavitev izbirnih predmetov za učence in starše  

 priprava kulturne prireditve v okviru kulturnega praznika 

 pedagoška konferenca – evalvacija in načrtovanje 

 roditeljski sestanki 

marec 

 oblikovanje predloga kadrovske zasedbe za prihodnje šolsko leto 

 priprave na Pozdrav pomladi OŠ Polje 

 razgovori s strokovnimi delavci šole 

 sprejem prvošolcev v skupnost učencev OŠ Polje 

april 

 spremljanje izvajanja LDN 

 načrtovanje dela za prihodnje šolsko leto 

 izvedba dejavnosti in prireditve Pozdrav pomladi OŠ Polje v soboto, 6. aprila 2019 

 roditeljski sestanki – priprave na novo šolsko leto (15. in 16. april 2019) 
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maj 

 izpeljava nacionalnega preverjanja znanja pri tujem jeziku, matematiki in slovenskem jeziku 

(6. razred) ter pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem jeziku (9. razred) 

 vrednotenje NPZ 

 pedagoška konferenca 

 sodelovanje s Četrtno skupnostjo Polje 

 prilagajanje na vodo in plavalni tečaj za 1. razred 

junij 

 seznanitev z rezultati NPZ in poizvedbe  

 ocenjevalna konferenca 

 zaključne prireditve za starše 

 priprava kulturne in zaključne prireditve ob koncu pouka 

 priprava in izvedba valete za devetošolce 

 popravni izpiti 

 predlog okvirne organizacije pouka v šolskem letu 2019/2020 

 priprava na popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

julij 

 pregled in analiza šolske dokumentacije - elektronsko 

 analiza uresničevanja LDN 

 popravni izpiti 

 priprava podatkov za letno poročilo 

 zaključna konferenca in predstavitev dela strokovnih aktivov 

avgust  uvodna konferenca – organizacija dela v šolskem letu 2019/2020 

 

 
 
 
Informativni sestanki strokovnih delavcev šole so načrtovani za vsako sredo od 7.20 do 8.10 in sicer za 
vse strokovne delavce šole. 
Cilj informativnih sestankov je seznaniti delavce s pomembnimi vsebinami in dogodki, ki so se že zgodili 
(analiza) in načrtovanje dejavnosti, obravnava in reševanje vzgojne ter organizacijske problematike na 
šoli. 

Načela pri delovanju učiteljskega zbora: 

 sodelovanje (pogovor, dogovarjanje, reševanje, izvajanje, medsebojna pomoč, svetovanje) med 
strokovnimi delavci in strokovnimi skupinami; 

 dela ne omejujemo zaradi različnih osebnostnih značajev in odnosov med posameznimi člani 
učiteljskega zbora;  

 vsi nesporazumi se razrešujejo  strpno ob upoštevanju osebnosti posameznika in izrečenih 
mnenjih; 

 če ni drugače dogovorjeno ali predpisano, se odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih; 

 sodelovanje pri delu strokovnih organov sodi med osnovno delovno obveznost. 
 
 
 
 
 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2018/2019 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost Računovodska in administrativna dejavnost 

Poslovodsko in pedagoško vodenje zavoda 

Učitelji predmetnega pouka Učitelji razrednega pouka Učitelji v podaljšanem bivanju 

Učitelji učne pomoči Učitelji učne pomoči 

Laborant Učitelji v jutranjem varstvu 

Računovodja 

Tajnik VIZ 

Knjigovodja 

Oskrbovalno-prehrambena dejavnost  

Hišnik 

Čistilka 

Kuhar 

Kuhinjski pomočnik 

Receptor 

Pomočnica ravnateljice Ravnateljica 

Organizator informacijske dejavnosti Knjižničarka Organizator šolske prehrane  Svetovalna delavka 

Osnovna šola Polje 
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12.3  STROKOVNI AKTIVI 
 

Strokovni aktivi so organi šole, ki razpravljajo o strokovnih vprašanjih: 

 spodbujajo različne novosti, dejavnosti in postopke, ki so pogoj za kakovostno in dobro opravljeno 
delo; 

 sodelujejo pri izvajanju vzgojnega načrta šole; 

 se dogovarjajo in skupno načrtujejo, izvajajo in spremljajo in analizirajo delo; 

 oblikujejo enotna merila za preverjanje in ocenjevanje znanja; 

 oblikujejo letne priprave na pouk; 

 svoje delo predstavljajo tudi na Svetu staršev. 
 
Člani aktivov se bodo sestajali najmanj enkrat na štirinajst dni. 
Strokovne aktive smo oblikovali po razredih in predmetnih področjih. 
Vsak strokovni aktiv ima svojega vodjo. 
 
 

STROKOVNI AKTIV VODJA STROKOVNEGA AKTIVA, ČLANI 

1. RAZRED 
NINA SOVINC, MATEJA PETAN, ANJA BIZJAK, MOJCA 
AVBELJ, BOJANA KRAŠOVEC 

2. RAZRED 
SIMONA TRTNIK, MOJCA MLAKAR BREŠAR, KRISTINA 
BOGATAJ, LUCIJA LAVRIČ 

3.RAZRED INES NOVAK, SERGEJA APAT, LUCIJA GLAS 

4. RAZRED MOJCA MIKLAVČIČ, KLAVDIJA ŠULIGOJ, MOJCA PRELOGAR 

5. RAZRED NATAŠA FRELIH, MLADEN KOPASIĆ 

OPB 
NATAŠA SNOJ KUMLANC, POLONA ROBIDA ROUS, 
SIMONA FERENC, HEDVIKA KRIŽAJ, KLEMEN ARH, JUDITA 
MIHEV, BOJANA BERTONCELJ 

 AKTIV SLJ DANICA ISKRA, ERZSEBET MARIA DELIĆ 

AKTIV TJA, NI, ŠI 
ALENKA MOREL, PETRA MIKELN, RENATA KRIVEC, PETRA 
KROMAR, VESNA GROS 

AKTIV MAT, FIZ, TIT, OID 
ANJA URBANIJA, DENIS KLANČIČ, POLONA THEUERSCHUH, 
MIRELA KAPETANOVIĆ MUJKIĆ, NIKA RUPEL 

AKTIV BIO, KEM, NAR, GOS 
NATAŠA JAVORNIK, MARCEL THEUERSCHUH, ROMANA 
JURCA 

AKTIV ZGO, GEO, DKE MOJCA JURIČ, TANJA PECIN ZAVRŠAN, MATEJA DRNOVŠEK  

AKTIV GUM, LUM  BRANE SEVER, SILVA JAKOB  

AKTIV ŠPO 
KLEMEN ADAMIČ, KLEMEN ARH, ALENKA KOCJANČIČ, 
VESNA SRŠE 

                             AKTIV ŠSS + DSP, IiSUP   
DAMJANA GOVEKAR, ANDREJA BABIČ, NATAŠA GOVEKAR, 
MILKA PODOBNIK, VESNA LUKEŽIČ,   
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13  IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ŠOLE 
 

Za kakovostno poučenje je izobraževanje strokovnih delavcev zelo pomembno. Zaposlenim omogoča 
strokovno in osebnostno rast ter prilagajanje spremembam, ki nastajajo s spreminjanjem zakonodaje.  
 
Izobraževanje delavcev šole bo potekalo v naslednjih oblikah: 

 samoizobraževanje; 

 izobraževanje na šoli (razgovori, predavanja, pedagoške delavnice, ki jih bomo izvajali sami ali pa 
povabili zunanje strokovnjake in moderatorje); 

 izobraževanje v okviru študijskih skupin. 
 
V tem šolskem letu so PREDNOSTNE VSEBINE izobraževanja naslednje: 
 spodbujanje bralne pismenosti pri učencih; 

 nevarnosti interneta;  

 opolnomočenje za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega dela 

 zdrava šola; 

 sodelovanje in odnosi v kolektivu;  

 preprečevanje nasilja; 

 sodelovanje s starši; 

 kultura medosebnih odnosov; 

 spremljanje izvajanja vzgojnega načrta. 
 
 
 

14  SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 
 
 

14.1  ŠOLA IN STARŠI 
 

Uspehi, neuspehi in vzgojne težave oziroma njihovo reševanje temeljijo na družinski vzgoji, seveda v 
povezavi s šolsko vzgojo in izobraževanjem ter okoljem, v katerem učenec živi in dela. 
Redno sodelovanje med starši in šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in 
uspehu ter s tem tudi k pravočasnemu in učinkovitemu ukrepanju. 
Povezovanje med starši in strokovnimi delavci šole poteka na roditeljskih sestankih, skupnih 
(popoldanskih) in individualnih (dopoldanskih) govorilnih urah, individualnih razgovorih v okviru šolske 
svetovalne službe, sestankih sveta staršev ter s sodelovanjem staršev na dnevih odprtih vrat, dnevih 
dejavnosti ter prireditvah. 
 
RODITELJSKI SESTANKI  
 
Prvi roditeljski sestanek za posamezni razred bo izveden v mesecu septembru, drugi  je načrtovan v 
mesecu februarju 2019, tretji pa v mesecu aprilu 2019. 
Prvi roditeljski sestanek bo: 
 

 za starše učencev 3. in 6. razreda v sredo, 5. 9. 2018, ob 18.00 v avli šole; 

 za starše učencev 1., 2. razreda  v četrtek, 6. 9. 2018, ob 17.00 na stari šoli; 

 za starše učencev 5. razreda v četrtek, 6. 9. 2018, ob 18.00  v avli centralne  šole; 

 za starše učencev 4. in 7. razreda v torek, 11. 9. 2018, ob 18.00 v avli šole; 
za starše učencev 8. ter 9. razreda v četrtek, 13. 9. 2018 ob 18.00 v avli šole. 
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INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 
 
Potekajo v dopoldanskem času in so organizirane po posebnem urniku, ki ga bo učencem posredoval 
razrednik, prav tako pa je objavljen na spletni strani šole. 
 
 
SKUPNE GOVORILNE URE 
 
Skupne govorilne ure so za starše učencev naše šole organizirane ob ponedeljkih od 17.00 do 19.00. 
Glede na vsebino pogovora se dogovorite s posameznimi učitelji, ali pridete na govorilne ure skupaj z 
vašim otrokom. 
V šolskem letu 2017/2018 bodo potekale po naslednjem razporedu: 
 
 

ponedeljek, 1 . oktober 2018  

ponedeljek,  12. november 2018 

ponedeljek,  3. december 2018 

ponedeljek,  14. januar 2019 

ponedeljek,  4. februar 2019 + roditeljski sestanek 

ponedeljek,  11. marec 2019 

ponedeljek,  15. april 2019 za 3., 4., 5. ter 8. razred 
* 

torek,            16. april 2019 za 1., 2. 6. in 7. razred * 
                                                                  *priprava na novo šolsko leto 

 
 

 
UČBENIŠKI SKLAD 
 
Na šoli od leta 1996 deluje učbeniški sklad. Sklad omogoča učencem izposojo učbeniških kompletov 
(učbeniki brez delovnih zvezkov). Do učbenikov iz učbeniškega sklada so upravičeni učenci, ki so 
pravočasno (do konca meseca junija) oddali naročilnico za učbeniški sklad (dobili ste jo v šoli na 
roditeljskih sestankih, lahko pa ste si jo natisnili s spletne strani šole). 
Učbenike bodo otroci lahko uporabljali eno šolsko leto in zanje ne plačajo obrabnine. Ob izteku 
šolskega leta je potrebno učbeniški komplet urejen in nepoškodovan vrniti. Učbeniki v kompletu so 
označeni s črtnimi kodami, zato morajo učenci vrniti tiste učbenike, ki so jih prejeli ob začetku šolskega 
leta. V primeru, da učenec ob koncu šolskega leta vrne poškodovan, uničen učbenik ali ga izgubi, mora 
plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. V učbenikih se ne podčrtuje s 
pisali, vanje se ne riše in se jih ne ovija s samolepilnimi folijami, ampak jih je potrebno zaščititi z 
navadnim ovitkom. 
Za šolsko leto 2017/2018 smo lahko dokupili samo minimalni obseg manjkajočih učbenikov zaradi 
povečanega števila učencev. Ker želimo skrbno slediti temu, da se učbeniki čim dlje ohranijo 
nepoškodovani, se na notranji strani zadnje platnice učbenika nahaja seznam, kjer bomo skupaj beležili, 
kdo je bil odgovoren za učbenik v posameznem šolskem letu. 
Učbeniške komplete učenci prevzamejo prvi šolski dan v matični učilnici. 
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14.2  ŠOLA IN OKOLJE 
 
 

Vse več pristojnosti in odgovornosti za vzgojo in izobraževanje se prenaša na šolo. Šola kot javna 
ustanova zadovoljuje tudi neposredne želje in potrebe svojega okolja, kar pomeni, da črpa vire za svoje 
delo v šolskem socialnem okolju. S tem ima tudi več manevrskega prostora za avtonomno, ekonomsko 
učinkovitejše in strokovno korektno vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa. Okolje, v katerem se 
šola nahaja, terja, da zaradi hitrega razvoja znanosti in spremenjenih odnosov sledi nenehnim novostim 
in spoznanjem ter jih premišljeno in strokovno uvaja v svoje življenje in delo. Še naprej se bomo 
spopadali s spremembami, ki jih bomo usmerjali in postopoma uvajali, da bomo prišli do cilja. Različni 
dejavniki se tkejo v življenje in delo naše šole. Ministrstvo za šolstvo nam daje usmeritve, ki jim bomo 
sledili, seveda ob upoštevanju posebnosti okolja, v katerem šola deluje. 
 
Zavod za šolstvo nam strokovno pomaga in svetuje pri uresničevanju našega pedagoškega dela. Učitelji 
predmetnih področij bodo tudi letos aktivno sodelovali v študijskih skupinah in projektih skupaj s 
svetovalci in strokovnimi delavci Zavoda za šolstvo in profesorji na fakultetah. 
 
 
V šolskem letu 2018/2019 bo naša šola sodelovala z okoljem v naslednjih dejavnostih: 
 

 v okviru sodelovanja s Pedagoško fakulteto in Fakulteto za socialno delo bomo omogočili 

opravljanje obvezne pedagoške prakse študentom teh fakultet; 

 študentom Fakultete za šport bomo omogočili opravljanje večtedenske prakse; 

 v okviru aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol se bomo dogovarjali za skupne akcije in 

naloge; 

 sodelovali bomo na prireditvah v organizaciji Četrtne skupnost Polje (dan četrtne skupnosti, 

pustovanje, Miklavžev sejem…); 

 študentom, ki opravljajo raziskovalne ali diplomske naloge, bomo omogočili, da bodo, s 

privolitvijo staršev naših učencev, opravljali ankete in druge oblike zbiranja podatkov; 

 v okviru sodelovanja z VVO Pedenjped se bomo skupaj pripravljali na vstop šestletnikov v osnovno 

šolo; 

 pri skrbi za varnost naših otrok v šoli in izven nje nam bodo še naprej pomagali uslužbenci 

Policijske postaje Moste; 

 Zdravstveni dom Moste Polje, enota na Vevčah, izvaja za naše učence splošne sistematske 

preglede in zobozdravstvene preglede; v letošnjem letu bomo v okviru pouka s pomočjo 

predstavnikov zdravstvene organizacije izvajali projekt izvajanja vzgoje za zdravje v osnovnih šolah; 

 šola bo še naprej neprekinjeno sodelovala s številnimi športnimi društvi in klubi, ki redno vadijo in 

vzgajajo naše otroke v športnih dvoranah naše  šole; 

 knjižnično vzgojo bomo dopolnjevali z obiski knjižnice Jožeta Mazovca v Polju; 

 šole v naravi in tabore bomo izvajali v sodelovanju s CŠOD in ZLRO; 

 v želji po kakovostni in uspešni realizaciji dni dejavnosti se bomo povezovali s številnimi zunanjimi 

organizacijami in posamezniki. 

 
Tudi v tem šolskem letu bomo delavci šole skupaj z učenci javnosti predstavili svoje delo. To bomo 
izpeljali preko javnih predstavitev in prireditev, tiska, radia, TV, spletne strani šole in dneva odprtih 
vrat, ki bo v tem šolskem letu v soboto, 6. aprila 2019 in bo tematsko naravnan na ekološke vsebine. 
 
V sodelovanju z različnimi ustanovami bomo delovali po svojih najboljših zmožnostih in tako primerno 
zastopali Osnovno šolo Polje. 
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15  NOSILCI DOLOČENIH NALOG 
 
 

15.1  OPERATIVNI LETNI DELOVNI NAČRT VODSTVENIH DELAVCEV 
 
 

 
CELOLETNE NALOGE: 

 

VSEBINA DELA NOSILEC 

 spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev in napredovanje B. SMREKAR 
T. ROBIDA  

 spremljanje pedagoškega dela po oddelkih B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 spremljanje dela pripravnikov B. SMREKAR 

 vnos podatkov v program KPIS in izpolnjevanje preglednic  B. SMREKAR 

 zagotavljanje pogojev za delovanje šole B. SMREKAR 

 organizacija nadomeščanj in vodenje evidence B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 organizacija dežurstev strokovnih delavcev T. ROBIDA  

 spremljanje dela tehničnih delavcev T. ROBIDA 

 priprava delovnih in informativnih sestankov učiteljskega zbora B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 sestanki strokovnih aktivov vodje aktivov 

 nenačrtovane (izredne) dejavnosti  B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
D. GOVEKAR 
A. BABIČ 
N. GOVEKAR  

 
SEPTEMBER 

1. Izdelava predloga organizacije vzgojno-izobraževalnega dela B. SMREKAR 
T. ROBIDA  

2. Preglednice in poročila:  

a/ sistemizacija za šolsko leto 2018/2019 B. SMREKAR 

b/ vnos podatkov v program KPIS za novo šolsko leto in izpolnjevanje preglednic  B. SMREKAR 

c/ organizacijsko poročilo (MŠŠ in MOL) B. SMREKAR 

d/ investicijsko poročilo B. SMREKAR 
računovodstvo 

e/ statistično poročilo T. ROBIDA 
F. ŽABNIKAR 

3. Načrtovanje, izvedba in analiza nalog šole:  

a/ letni delovni načrt šole (zasnova) B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

b/ računalniško oblikovanje letnega poročila in letnega delovnega načrta T. ROBIDA 

c/ letne delovne priprave - pregled B. SMREKAR 

d/ načrtovanje dela strokovnih aktivov vodje aktivov 

e/ usklajevanje dni dejavnosti T. ROBIDA 

f/ načrtovanje interesnih dejavnosti T. ROBIDA 

g/ koordiniranje raziskovalne dejavnosti T. ROBIDA 

h/ načrtovanje dela z zunanjimi sodelavci in organizacijami B. SMREKAR 

i/ načrtovanje izobraževanja delavcev šole A. BABIČ 

j/ načrt nabave osnovnih sredstev in učnih pripomočkov B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

k/ načrt vzdrževalnih del tehničnih delavcev T. ROBIDA 
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3. Publikacija, zgibanka šole in šolski koledar B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Razdelitev ostalega dela pedagoškim delavcem B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

5.  Administrativna ureditev pedagoške dokumentacije (izkazi, matični listi, matična knjiga, 
obrazci, seznam delavcev) 

F. ŽABNIKAR 
strokovni delavci 

6.  Administrativna ureditev pedagoške dokumentacije (dnevniki, redovalnice, dopolnilni in 
dodatni pouk, interesne dejavnosti, razrednikova poročila - obrazci, seznam delavcev) 

T. ROBIDA 
strokovni delavci 

7. Sklic strokovnih aktivov vodje aktivov 

8.  Predstavitev delovnega načrta delavcem šole, predstavitev in potrditev letnega delovnega 
načrta na Svetu staršev in Svetu šole 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

9. Delovna konferenca - izobraževanje za strokovne delavce A. BABIČ 

10. Konstituiranje Sveta staršev in sklic F. ŽABNIKAR 

11. Priprava vabil, gradiva in prostora za Svet staršev F. ŽABNIKAR 

12. Priprava vabil, gradiva in prostora za Svet šole F. ŽABNIKAR 

13. Priprava vsebin za Svet šole B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

14. Analiza kadrovskih in prostorskih potreb  B. SMREKAR 

 

 
 
OKTOBER 

 

1. Sklic upravnega odbora šolskega sklada M. DRNOVŠEK 

2. Pregled delovnih načrtov:  

a/ strokovnih delavcev B. SMREKAR 

b/ strokovnih aktivov B. SMREKAR 

c/ mentorjev dejavnosti T. ROBIDA 

3. Načrt reševanja kadrovske in prostorske problematike B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
 
NOVEMBER 

 

1. Spremljanje pedagoškega dela po oddelkih (vzgojna problematika) A. BABIČ 
D. GOVEKAR 
N. GOVEKAR 

2. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

3. Delovna konferenca – izobraževanje za strokovne delavce A. BABIČ 

 
 
DECEMBER 

 

1. Novoletne čestitke in vabilo B. SMREKAR 

2. Novoletni koncert B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

3. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 

 
 
JANUAR 

 

1. Napredovanje pedagoških in strokovnih delavcev v plačne razrede B. SMREKAR 

2. Priprava in analiza finančnega plana B. SMREKAR 
računovodstvo 

3. Predstavitev izbirnih predmetov – strokovni delavci T. ROBIDA 

4. Izbirni predmeti – izbor učencev, oblikovanje skupin D. GOVEKAR  

5. Ocenjevalna konferenca - I. ocenjevalno obdobje 
 
 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
D. GOVEKAR 
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  A. BABIČ 

6. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
 
FEBRUAR 

 

1. Pregled realizacije letnega delovnega načrta in pedagoške dokumentacije 
- oddelki razredne stopnje  
- oddelki predmetne stopnje, izbirni predmeti 
- oddelki podaljšanega bivanja, jutranjega varstva,  DSP, IiSUP, nadarjeni 

T. ROBIDA  
 
 

2. Zaključni račun B. SMREKAR 
računovodstvo 

3. Sprejem zaključnega računa - Svet šole B. SMREKAR 

4. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

5.Predstavitev izbirnih predmetov - zloženka T. ROBIDA  

6. Svet staršev F. ŽABNIKAR  
B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

7. Svet šole F. ŽABNIKAR  
B. SMREKAR 
T. ROBIDA  

8. Delovna konferenca za strokovne delavce                                                   
                                                                                                                                
                                                                                                                               evalvacija in načrtovanje: 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
A. BABIČ 

9. Oblikovanje načrta izobraževanja strokovnih delavcev (anketa) A. BABIČ 

10. Evalvacija oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu A. BABIČ 

 
 
MAREC 

 

1. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

 
 
APRIL 

 

1. Srečanje mladih raziskovalcev in mentorjev T. ROBIDA 

2. Spremljanje pedagoškega dela strokovnih delavcev  B. SMREKAR 

3. Načrtovanje dela za šolsko leto 2019/20 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Načrtovanje oblik diferenciacije A. BABIČ 

5. Načrtovanje in izvedba ankete o šolski prehrani N. JAVORNIK 

6. Načrtovanje in izvedba ankete o delu šole za starše in učence A. BABIČ 
D. KLANČIČ 

  

7. Načrtovanje in izvedba ankete o obliki diferenciacije v 8. in 9. razredu za starše in učence A. BABIČ 

 
MAJ 

 

1. Nacionalni preizkusi znanja - redni rok, 6. in 9. razred B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Potrebe po delavcih v šol. letu 2019/2020 (razpis) B. SMREKAR 

3. Načrtovanje kvantitativnega dela pedagoških delavcev za šol. leto 2019/2020 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

4. Delovna konferenca za strokovne delavce A. BABIČ 

5. Svet šole (oblike diferenciacije, prehrana, anketa o delu šole) B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
A. BABIČ 

6. Izobraževanje za strokovne delavce (načrtovanje za avgust) A. BABIČ 

 
 
JUNIJ 
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1. Ob zaključku šolskega leta za devetošolce: 
a/ ocenjevalna konferenca 
b/ urnik dopolnilnega pouka in popravnih izpitov 

 
B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Valeta B. SMREKAR 

3. Ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda B. SMREKAR 
T. ROBIDA 
D. GOVEKAR  
A. BABIČ 

4. Zaključna konferenca B. SMREKAR 
T. ROBIDA  
vodje aktivov 

5. Pregled šolske dokumentacije učiteljev ROBIDA T. 

6. Arhiviranje dokumentacije D. KLANČIČ 

 
 
JULIJ 

 

1. Poročilo o uresničitvi LDN in analiza dela za šolsko leto 2017/2018 B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

 - računalniško oblikovanje poročila T. ROBIDA 

2. Organizacija del investicijskega vzdrževanja B. SMREKAR 

3. Oblikovanje oddelčnih skupnosti D. GOVEKAR 
 A. BABIČ 

4. Oddajanje in najemanje prostorov (pogodbe) B. SMREKAR  
B. BERTONCELJ 

 
 
AVGUST 

 

1. Organizacijska konferenca B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

2. Predstavitev predloga organizacije pouka, urnika in šolskega koledarja ter razdelitev nalog 
pedagoškim delavcem (letni delovni načrt šole) 

B. SMREKAR 
T. ROBIDA 

3. Izobraževanje za strokovne delavce A. BABIČ 

4. Organizacija in roki popravnih izpitov T. ROBIDA 

5. Strokovni aktivi: načrtovanje dela za šolsko leto 2019/20 vodje aktivov 
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15.2  RAZPORED OSTALEGA DELA (pedagoški delavci) 

 
Razpored ostalega dela je pripravljen na podlagi usklajevanja s strokovnimi aktivi. V času izvajanja programa 
ravnatelj lahko odloči o spremembi nosilca posamezne dejavnosti. 
 
 

 
I. DEŽURSTVA 

 

1. Razpored in nadzor dežurnih učencev v kuhinji N. JAVORNIK 

2. Dežurstva na plesih:  
plesne vaje - organizacija in razpored dežurstva razrednikov:  

- dežurstvo: 
- organizacija šolskih plesov: 

 
M. K. MUJKIĆ 
M. K. MUJKIĆ, N. JAVORNIK 
razredničarki 9.A in 9.B 

3.  Razpored dežurstva (hodniki, jedilnica, vhod, knjižnica, varstvo učencev) 
                                                                                                         -priprava razporeda: 

- dežurstvo na hodnikih: 
- dežurstvo v jedilnici: 

- dežurstvo od 8.20 do 8.30 pri vhodu: 
- dežurno varstvo od 16.00 do 17.00: 

- dežurno varstvo za učence, ki 5. oz. 6. uro čakajo na pouk: 

 
T. ROBIDA 
strokovni delavci po razporedu 
strokovni delavci po razporedu 
strokovni delavci po razporedu 
strokovni delavci po razporedu 
strokovni delavci po razporedu 

 
II. PRIREDITVE – VSEBINA, ORGANIZACIJA 

 

1. Prvi šolski dan za prvošolce, 3.9.2018 
                                                                                                                      organizacija: 
                                                                                                                           program:   

                                                                             dekoracija vhoda, športne dvorane: 

 
M. AVBELJ 
M. AVBELJ 
S. FERENC 

2.  Miklavžev glasbeni večer, 6.12.2018 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                      organizacija: 
                                                                                                                             vodenje: 
                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
 
M. PRELOGAR 
A. MOREL 
D. KLANČIČ 
B. SEVER 

3.  Novoletno srečanje, 13.12.2018 
organizacija: 

                                                                                                                             vodenje: 
                                                                                                                         ozvočenje: 

 
B. SMREKAR 
M. DRNOVŠEK 
D. KLANČIČ 

4.  Prireditev ob dnevu samostojnosti in novem letu,  21.12.2018 
     (6.r + razredna stopnja)  

organizacija: 
                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
 
A. MOREL, L. LAVRIČ 
D. KLANČIČ 
B. SEVER 

5.  Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 28.3.2019 
organizacija: 

                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
M. AVBELJ 
D. KLANČIČ 
S. FERENC 
 

6.  Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, 7.2.2019 
      (9.r + razredna stopnja) 

organizacija: 
                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
 
D. ISKRA, N. FRELIH 
D. KLANČIČ 
N. S. KUMLANC, P. R. ROUS 
 

 
7.  8. marec in materinski dan 
 

 
razredniki 
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8. Prireditev Pozdrav pomladi, 6.4.2019 
     (8.r + razredna stopnja) 

organizacija: 
                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
 
 
M. JURIČ, K. ŠULIGOJ 
D. KLANČIČ 
B. SEVER 

9.  Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, 24.6.2019  
      (7.r + razredna stopnja) 

organizacija: 
                                                                                                                         ozvočenje: 
                                                                                                                dekoracija odra: 

 
 
M. MIKLAVČIČ, V. LUKEŽIČ 
D. KLANČIČ 
B. SEVER (valeta) 

10.  Predaja ključa (vsebinska in tehnična izvedba), 12.6.2019 
        (9.b)                                                                                                      organizacija: 
                                                                                                                         ozvočenje: 

 
M. K. MUJKIĆ 
D. KLANČIČ 

11.  Valeta, 13.6.2019:                                                                            - organizacija: 
- umetniški program in izvedba: 

- vabila: 
- dekoracija odra: 

- dekoracija stopnišča in stebra 
- vstopnice: 

- priznanja in pohvale – tiskanje: 
- vpis v Zlato knjigo: 

- tiskanje izpisov iz Zlate knjige: 

M. K. MUJKIĆ, N. JAVORNIK 
zunanji 
B. SEVER 
B. SEVER 
R. KRIVEC, I. NOVAK 
N. RUPEL 
razredniki 
M. THEUERSCHUH 
M. THEUERSCHUH 
 

12.  Koncerti in revije pevskih zborov  A. BIZJAK, M. PRELOGAR,         
S. JAKOB 

13. Dan požarne varnosti 
stara šola: 

centralna šola: 

 
J. MIHEV 
M. THEUERSCHUH 

 

 

 
 
III. DEJAVNOSTI, KI SPREMLJAJO PRIREDITVE 

 

Scena in dekoracije  

1. Dekoracija stojnice in panojev v avli, pritličje (mesečno) 
    Dekoracija panojev pred zbornico 

aktiv OPB 
razredniki oddelkov 6. – 9. r 

2. Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost  
    -dekoracija odra: 

 
S. FERENC in UČITELJI OPB 

3.  Novoletna dekoracija odra B. SEVER 

4.  Valeta                                                                                             - dekoracija odra: 
- dekoracija stebra v 1. nadstropju, stopnišča, avle v pritličju in 1. nadstropju:   

B. SEVER 
R. KRIVEC 
I. NOVAK 

5.  Stalna razstava izdelkov učencev B. SEVER 

Tehnična oprema na prireditvah  

1.  Priprava stolov, miz, panojev tehnično osebje 

2.  Osvetlitev in ozvočenje D. KLANČIČ, M. THEUERSCHUH 

3.  Fotodokumentacija prireditev, tekmovanj in objava na spletni strani K. ADAMIČ 

4.  Fotografiranje oddelkov T. ROBIDA 

5.  Informativna dejavnost (stik z javnostjo) B. SMREKAR 

6.  Pogostitve in pogrinjki J. GLAVAČ 
N. JAVORNIK 

7.  Pospravljanje po prireditvah tehnično osebje 

Tehnična oprema na konferencah 
priprava stolov, miz: 

  priprava računalniške opreme: 

 
tehnično osebje 
D. KLANČIČ, M. THEUERSCHUH 
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IV. TEKMOVANJA 

 

1.  Športna tekmovanja v občini, regiji in državi: 
                                                                            6.- 9. r.: 

deklice: atletika, kros,  
deklice: rokomet, odbojka, odbojka na mivki: 

deklice, dečki: kegljanje 
                                           dečki: košarka, nogomet, atletika, kros: 

                                                                                                      Ljubljanski maraton: 
                                                                                                                             floorball:  

individualne športne panoge: 
1.- 5. r.: 

 
 
A.  KOCJANČIČ  
A. KOCJANČIČ 
A. KOCJANČIČ 
K. ADAMIČ 
K. ADAMIČ 
K. ADAMIČ 
AKTIV ŠPO 
V. SRŠE, R. FRATINA 

2.  Športna značka razredne stopnje (Zlati sonček) V. SRŠE 

3.  Fizika: Stefanovo priznanje (šolsko, področno, državno) P. THEUERSCHUH 

4.  Logika 
                                                                                                                     6. – 9. razred: 
                                                                                                                     2. – 5. razred: 

 
M. K. MUJKIĆ 
A. URBANIJA 

5.  Matematika: Vegovo priznanje 
- šolsko (predmetna stopnja): 

- šolsko (razredna stopnja): 
- državno: 

 
D. KLANČIČ 
M. KOPASIĆ 
N. RUPEL 

 
  - vnos rezultatov:                                                                                              6.- 9. r.: 
 
 
- vnos rezultatov:                                                                                                1.- 5. r.: 

 
D. KLANČIČ 
M. K. MUJKIĆ, N. RUPEL,  
A. URBANIJA 
N. FRELIH  
S. APAT 
M. PRELOGAR 
M. KOPASIĆ 

6.  Matemček                                                                                                       1.- 9. r.: I. NOVAK 

7.  Tekmovanje iz znanja angleškega jezika                             
     (šolsko, regijsko, državno)                                                                                  7. r.: 
                                                                                                                                     8. r.: 
                                                                                                                                     9. r.: 

 
 
učiteljice TJA v 7. razredu 
R. KRIVEC in 
učiteljice TJA v 8. razredu 
R. KRIVEC in 
učiteljice TJA v 9. razredu 
 

8.  Tekmovanje za angleško bralno značko P. MIKELN + učiteljice TJA 

9.  Tekmovanje iz znanja nemškega jezika  
        (šolsko, regijsko, državno) 

R. KRIVEC 

10. Tekmovanje za nemško bralno značko R. KRIVEC 

11. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (šolsko, državno)                        4.- 9. r.:                                                                              
                                                               Tekmovanje Mehurčki                        3. r.: ?? 

D. ISKRA 
K. ŠULIGOJ 

12. Slovenska bralna značka           
6., 8. r.: 

 7., 9. r.: 
1.- 5. r.: 

 
D. ISKRA 
E. DELIĆ, P. KROMAR 
razredniki 

13.  Kemija: Preglovo priznanje (šolsko, državno) R. JURCA 

14.  Biologija: tekmovanje iz znanja biologije (šolsko, državno) N. JAVORNIK 

15.  Geografija: tekmovanje iz znanja geografije (šolsko, regijsko, državno) T. P. ZAVRŠAN 

16.  Vesela šola                                                                                                 7. - 9. r.: 
4. - 6. r.: 

N. GOVEKAR 
V. LUKEŽIČ 
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17.  Tekmovanje iz astronomije (šolsko, državno) P. THEUERSCHUH 

18.  Tekmovanje iz zgodovine (šolsko, regijsko, državno)                           6.- 9. r.: M. DRNOVŠEK 

19.  Mladi bober (šolsko, državno) P. THEUERSCHUH 

20.  Sladkorna bolezen (šolsko, državno) N. JAVORNIK 

 
 
 
 
 

 

 
V. OSTALO DELO 

 

1.  Prometna varnost M. THEUERSCHUH 

2.  Dnevno vzdrževanje športnih igrišč aktiv ŠPO 

3.  Čiščenje igrišča za OPB aktiv OPB 

4.  Popravilo AV sredstev D. KLANČIČ 

5.  Izdelava voščilnic, vabil, naslovnic B. SEVER 

6.  Reprezentančni izdelki učencev S. FERENC 

7.  Urejanje vitrin – razstava izdelkov učencev razredne stopnje I. NOVAK 

8.  Prva pomoč- skrb za torbice PP                                                                    J. MIHEV 

9. Urejanje športne dvorane, skrb za šp. rekvizite, orodje                  
                                                                                        6.- 9. r.: 

1.- 5. r.: 

 
K. ADAMIČ, A. KOCJANČIČ 
V. SRŠE, R. FRATINA 

 
10. Inventura 2018 

 - vodenje inventure 
 

- Centralna popisna komisija:  
 

- Komisija za popis osnovnih sredstev:  
 
 
 
 
 

                                                                      - Komisija za popis drobnega inventarja:  
 
 

 
 

- Komisija za popis terjatev, obveznosti in denarnih sredstev: 
 
 
 

- Komisija za fizično izločitev osnovnih sredstev in drobnega inventarja  
(med letom in ob popisu): 

 
 

 
 
B. SMREKAR  
 
Vodja: K. ŠULIGOJ 
 
Predsednik: R. KRIVEC 
M. MIKLAVČIČ 
M. THEUERSCHUH 
M. KOPASIĆ 
N. FRELIH 
 
Predsednik: P. THEUERSCHUH 
N. S. KUMLANC 
M. K. MUJKIĆ 
A. MOREL 
 
Predsednik: M. JURIČ 
V. SRŠE 
H. KRIŽAJ 
 
Predsednik: T. KRISPER 
B. SEVER 
B. KRAŠOVEC 
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VI. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

 

Popravljanje nalog učencev 6. in 9. razreda: 
                                                                                             - slovenščina, matematika:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- tuji jezik: angleščina: 
 

 
 
 

- 3. predmet: 

 
E. DELIĆ 
D. ISKRA 
P. KROMAR  
A. URBANIJA  
N. RUPEL 
M. K. MUJKIĆ 
M. KOPASIĆ  
N. FRELIH 
M. MIKLAVČIČ 
M. PRELOGAR 
K. ŠULIGOJ 
 
P. MIKELN  
A. MOREL 
P. KROMAR 
V. GROS 
 
P. MIKELN  
A. MOREL 
P. KROMAR 
V. GROS 
 

 
VII. TESTIRANJE BRALNIH SPOSOBNOSTI Z BRALNIMI TESTI 

 

                                                                          
                                                                                      1. razred: 

2. razred: 
 
 

 3. razred: 

 
A. BABIČ 
N. GOVEKAR  
V. LUKEŽIČ  
P. R. ROUS  
K. ŠULIGOJ  
L. GLAS 
M. PRELOGAR 

 

 
VIII. ZAPISNIKARJI 

 

1.  Tedenski sestanki  učitelji po abecednem redu 

2. Ocenjevalne konference:    
                                                                                      6.-9. r.: 

1.-5. r.: 

 
A. MOREL 
M. PETAN 

3. Delovne konference P. ROBIDA ROUS 

4. Strokovni aktivi učitelji po abecednem redu 

 
 

 
IX. VODENJE SKUPIN ZA PRIPRAVO DNEVOV DEJAVNOSTI  

 

Koordinator vodij za RS: 
Koordinator vodij za PS: 

B. KRAŠOVEC 
P. MIKELN, P. KROMAR 
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X. SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 

A. BABIČ,  
D. GOVEKAR,  
N. GOVEKAR, V. LUKEŽIČ 

 
 

 
XI. PRITOŽBENA KOMISIJA 

M. WEISS, M. JURIČ, S. 
TRTNIK, N. S. KUMLANC, H. 
KRIŽAJ, K. ŠULIGOJ 

 
 

 
XII. ŠOLSKA SKUPNOST  

 
N. GOVEKAR 

 
 

 
XIII. RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE 

 

- oznake in napisi za prostore: 
- pomoč pri tiskanju šolske dokumentacije: 

- priprava letnega poročila (statistični podatki): 
- priprava letnega delovnega načrta: 

- izbirni predmeti - predstavitev: 

B. BERTONCELJ 
D. KLANČIČ  
T. ROBIDA  
T. ROBIDA 
T. ROBIDA 

                                           
 

 
XIV. UČBENIŠKI SKLAD 

 

- organizacija: 
- priprava seznamov učbenikov, delovnih zvezkov in pripomočkov po predlogih 

vodij aktivov, urejanje seznamov: 

M. DRNOVŠEK 
  
M. DRNOVŠEK 
in vodje strokovnih aktivov 

 
 

 
XV. LEKTORIRANJE DOKUMENTACIJE 

E. DELIĆ 
E. DELIĆ, D. ISKRA, P. 
KROMAR 

 
XVI. PUBLIKACIJA, ŠOLSKI KOLEDAR B. SMREKAR  

 
XVII. DOMAČA STRAN ŠOLE NA INTERNETU 

D. KLANČIČ 
in strokovni delavci 

 
XVIII. KRONIKA ŠOLE (v e-obliki) 

 
N. GOVEKAR 

 
XIX. OBJAVE (preko šolskega radia)  M. DRNOVŠEK 

 
XX. IZDAJA ŠOLSKEGA GLASILA    

6.- 9. r.: 
1.- 5. r.:                     

 
P. KROMAR 
K. BOGATAJ, N. FRELIH 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2018/2019 
 

75 

 

 
 
 

 
XXI. NADSTANDARDNE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

 

1.  Koordinacija šol v naravi in taborov  T. ROBIDA  

2.  Vodja šole v naravi za 5. razred 
 spremljevalci: 

 
nadomestni program: 

V. SRŠE 
razredniki oddelkov petih 
razredov in vaditelji plavanja 
M. KOPASIĆ 

3.  Vodja šole v naravi za 6. razred  
spremljevalci: 

 
nadomestni program: 

K. ADAMIČ 
razredniki oddelkov šestih 
razredov in vaditelji 
smučanja 
A. KOCJANČIČ 

4.   Spremljanje dni dejavnosti T. ROBIDA 

5.  Status športnika in učenca s statusom mladega umetnika A. KOCJANČIČ 
B. SEVER 

6.  Športni karton                                                                                                 6.-9. r.: 
 

1.-5. r.:                     

A. KOCJANČIČ 
K. ADAMIČ 
V. SRŠE 
R. FRATINA 

7.  Koordiniranje plavalnega tečaja za 1. in 3. r 
     Koordiniranje plavalnega tečaja za 7. r in preverjanja plavanja v 6. r 

V. SRŠE 
K. ADAMIČ 

8.  Organizacija izleta za osvojeno zlato bralno značko + nagradni izlet R. KRIVEC 

9.  Organizacija zaključnega izleta za 9. razred (DD) RAZREDNIČARKI 

10. Koordiniranje aktivnosti Rdečega križa H. KRIŽAJ 

 
 
 
 

 
XXII. NOSILCI PROJEKTOV 

 

1. ZDRAVA ŠOLA M. MIKLAVČIČ 

2. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK N. JAVORNIK 

3. KULTURNA ŠOLA M. PRELOGAR 

4. RASTEM S KNJIGO M. DRNOVŠEK 

5. NAŠA MALA KNJIŽNICA M. DRNOVŠEK 

6. KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ M. DRNOVŠEK 

7. MEDGENERACIJSKO BRANJE M. DRNOVŠEK 

8. MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC M. DRNOVŠEK 

9. MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE  I. NOVAK  

10. ERAMSUS+, PROJEKT MOBILNOSTI  S. APAT 

11. EUPASMOS K. ADAMIČ 

12. PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNIH VEŠČIN 
(MOL) 

D. GOVEKAR 

13. ZMANJŠEVANJE NASILJA (MOL) N. GOVEKAR, B. BERTONCELJ 

14. DELAVNICE ALI PREDAVANJA IZ VZGOJNE PREVENTIVNE VSEBINE 
(MOL) 

A. BABIČ 

15. Lampijon (MOL) J. MIHEV 

16. LJUBLJANA, ZELENO MESTO (MOL) T. P. ZAVRŠAN, N. JAVORNIK 

17. MEDKULTURNO SODELOVANJE (MOL) T. P. ZAVRŠAN 

18. BRALNA PISMENOST  A. BABIČ 

 

 

 

 



Letni delovni načrt Osnovne šole Polje za šolsko leto 2018/2019 
 

76 

 

 

 

 
 
XXIII. CELOLETNE EKOLOŠKE DEJAVNOSTI PO AKTIVIH 

Aktiv Dejavnost 

AKTIV DSP, IiSUP  

1. RAZRED RECIKLAŽA 

2. RAZRED RECIKLAŽA 

3. RAZRED    - V deželi koliščarjev: za ohranjanje naše naravne in kulturne 
dediščine je potrebno skrbeti za okolico / naravo;  

- Zdrava prehrana: spoznavanje ekološke pridelave hrane, 
ekološke prehrane, spoznavanje pomembnosti ohranjanja okolja 
za pridelavo zdrave hrane, pomembnost zmanjšanja 
onesnaževanja;  

- Športni dnevi: poudarek na zmanjšanju onesnaževanja okolice, 
opazovanje narave na poti;  

- Izdelovanje izdelkov za Miklavžev sejem: izdelovanje izdelkov iz 
recikliranega ali naravnega materiala;  

- Pozdrav pomladi: osveščanje o pomembnosti ohranjanja našega 
okolja ter o ekologiji.  

- Orientacija: izdelovanje ure iz naravnega materiala.  

4. RAZRED Ločevanje odpadkov in recikliranje, izdelava izdelkov pri LUM iz 
odpadne embalaže, izvajanje snovi po urniku. 

5. RAZRED RECIKLIRANJE 

OPB  

AKTIV SLJ Branje in ustvarjanje umetnostnih besedil na temo ekologije. 

AKTIV TJA, NI, ŠI  

AKTIV MAT, FIZ, TIT, OID Uporaba recikliranih materialov pri TIT, zbiranje starega papirja (Anja) 

AKTIV BIO, KEM, NAR, GOS Pomen čistega okolja za živa bitja, obravnava problema plastike v 
okolju, pomen recikliranja, obravnava okoljskih težav povezanih z 
nafto in derivati, tanjšanje ozonskega plašča, kisel dež. 

AKTIV ZGO, GEO, DKE Ekskurzije v različnih pokrajinah Slovenije: izpostavili bomo aktualne 
ekološke vsebine (Kras – pomanjkanje vode; Velenjska kotlina – 
sanacija pokrajine zaradi posledic rudarjenja; Gorenjska – vplivi 
smučarskega turizma na okolje/gozdovi). 
Geografsko-ekološki tabor: sonaravno gospodarjenje (ekološka 
pridelava hrane, ekoturizem…). 
Pouk zgodovine, 7.r: germanizacija slovenskih pokrajin: naseljevanje 
nemških rudarjev in gozdarjev (kopanje živega srebra, izkoriščanje 
gozda). 
Pouk DKE: pomen ozaveščanja globalnih problemov človeštva in 
njihovo prepoznavanje v lokalnem okolju, spoznavanje delovanja 
ekoloških gibanj. 
Ekološko ozaveščanje – ločevanje odpadkov.. 

AKTIV GUM, LUM  

AKTIV ŠPO Poraba vode pri higieni po vadbi, poraba papirnatih brisač, poraba 
deodorantov. 

AKTIV ŠSS  
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15.3  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
 

V šolski svetovalni službi opravljamo delo socialna delavka Damjana Govekar, psihologinja Andreja Babič 
in socialna pedagoginja Nataša Govekar (za polovični delovni čas). 
Šolska svetovalna služba nudi nasvet in pomoč: 

 vsem sodelujočim pri vzgojno-izobraževalnem delu za zdravo, odgovorno in zadovoljno 
sobivanje, 

 otrokom s posebnimi potrebami, otrokom z učnimi in vedenjskimi težavami, nadarjenim 
otrokom, 

 otrokom in staršem s socialno, zdravstveno, psihosocialno in materialno problematiko, 

 otrokom in staršem od vstopa v šolo do zaključka šolanja. 
 
 
 

CELOLETNE NALOGE 
 
  

VSEBINA DELA NOSILEC 

dejavnosti pomoči ( spremljanje, svetovanje in neposredna ali posredna pomoč 
posamezniku, družini, skupini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske, učne in 
materialne težave  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

izpeljava postopka in spremljanje integracije otrok s posebnimi potrebami ter 
sodelovanje v strokovnih skupinah 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

spremljanje in usmerjanje učencev, ki potrebujejo diagnostično in terapevtsko 
obravnavo v zunanjih institucijah  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

svetovanje in usmerjanje staršev pri širših družinskih težavah 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

spremljanje učencev z učnimi težavami  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

vpisovanje šolskih novincev 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

oblikovanje oddelkov in skupin (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, učne skupine 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

izpeljava celotnega postopka karierne orientacije A. BABIČ 

koordinacija pri postopku evidentiranja, izpeljava postopka identifikacije in 
sodelovanje z mentorji za delo z nadarjenimi učenci  A. BABIČ 

vodenje in spremljanje potrebne dokumentacije  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

vključevanje učencev priseljencev in spremljanje njihovih družin  D. GOVEKAR 

dodatna strokovna pomoč, učna pomoč  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 
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spremljanje bralne pismenosti otrok v prvem triletju 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

preventivne delavnice 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

supervizijska srečanja 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

strokovno izobraževanje 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

vodenje aktiva ŠSS D. GOVEKAR 

članica ekipe prve pomoči na šoli D. GOVEKAR 

Vodenje šolske skupnosti in otroškega parlamenta N. GOVEKAR 

vodenje interesne dejavnosti mediacije N. GOVEKAR 

spremljanje prostovoljnega dela študentov z ranljivimi družinami 
D. GOVEKAR 
N. GOVEKAR 

sodelovanje v svetu staršev 

D. GOVEKAR 
A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

sodelovanje v svetu zavoda N. GOVEKAR 

nadomestno razredništvo v 6.A, 6.C in 8.B 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

 
 
 
OPERATIVNI DELOVNI NAČRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 

September NOSILEC  

spremljanje prvošolcev in na novo vpisanih učencev (sodelovanje z učitelji, s starši, z 
zunanjimi ustanovami) 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

sodelovanje z ZPM Moste Polje pri projektu » Botrstvo« D. GOVEKAR  

spremljanje plačil šolskih stroškov in subvencij za šolo v naravi D. GOVEKAR  

nadaljevanje dela z nadarjenimi učenci in izpeljava postopka na novo evidentiranih 
otrok 

A. BABIČ  

priprava LDN 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

vpis priseljencev, zbiranje in urejanje dokumentacije 

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

skrb in sodelovanje s socialno šibkimi družinami D. GOVEKAR  

sodelovanje v strokovnih skupinah za otroke s posebnimi potrebami in koordiniranje 
učne pomoči 

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

zbiranje statističnih podatkov za MŠŠ D. GOVEKAR  

končno oblikovanje skupin OPB in JV 
D. GOVEKAR  

A. BABIČ  
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Oktober  NOSILEC  

izdelava rokovnika za učence 9. razreda o poteku vpisnega postopka in rokih vpisa  A. BABIČ  

izpeljava vprašalnika o poklicni poti za 9. razred  A. BABIČ  

izpeljava, vrednotenje in interpretacija bralnih testov za učence 1. razreda - začetek 
in del 2. razreda 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

pridobivanje, koordiniranje in vodenje študentov prostovoljcev  D. GOVEKAR  

 
November NOSILEC 

spremljanje dela izvajanja učno vzgojne pomoči in sodelovanje s prostovoljci  D. GOVEKAR  

elektronsko prijavljanje učencev za NPZ  D. GOVEKAR  

izpeljava dneva dejavnosti za 9. razred  A. BABIČ  

 
December NOSILEC 

organizacija in izpeljava roditeljskih sestankov o karierni orientaciji za starše in 
učence 9. razreda  

A. BABIČ  

sodelovanje z razredniki za karierno orientacijo  A. BABIČ  

obdaritev otrok z nižjim SES v povezavi s četrtno skupnostjo, ZPM Moste in 
Župnijskim Karitas  

D. GOVEKAR  

 
Januar  NOSILEC  

karierna orientacija (individualni razgovori za učence in starše 9. razreda)  A. BABIČ  

sestanek strokovnih skupin za OPP  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

sodelovanje na oddelčnih učiteljskih zborih  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ 

N. GOVEKAR 

 
Februar NOSILEC 

karierna orientacija (individualni razgovori za učence in starše 9. razreda)  
A. BABIČ  

  

vpis šolskih novincev  
D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

priprava učencev 9. razreda na informativni dan  A. BABIČ  

elektronsko posredovanje podatkov o zaključnih ocenah devetošolcev v 7. in 8. 
razredu za potrebe vpisa v SŠ  

D. GOVEKAR  

 
Marec NOSILEC 

vpis učencev v srednje šole in svetovanje v primeru prenosa prijave  A. BABIČ  

seznanjanje staršev 4. razreda o evidentiranju njihovih otrok za nadarjene in 
pridobivanje soglasij za nadaljevanje dela  

A. BABIČ  

pomoč in podpora učencem s težavami na učnem in vedenjskem področju  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 
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April NOSILEC 

analiza vpisa v srednje šole  A. BABIČ  

sodelovanje s svetovalno službo vrtca Miškolin in ZD Vevče za bodoče prvošolce  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

postopek izbire izbirnih predmetov in oblikovanje skupin  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

izvedba testa ustvarjalnosti in intelektualnih sposobnosti evidentiranih učencev 4. 
razreda  

A. BABIČ  

zbiranje prijav učencev za OPB in jutranje varstvo  
D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

 
Maj NOSILEC 

preizkus ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šolo (POŠ)  A. BABIČ  

koordinacija in sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v 
šolo  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

izpeljava postopka za odložitev šolanja šoloobveznih prvošolcev  A. BABIČ  

oblikovanje oddelkov OPB za naslednje šolsko leto  
D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

priprava dokumentacije in sodelovanje z drugimi šolami za otroke, ki se vpišejo v šolo 
iz drugega šolskega okoliša  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

izpeljava, vrednotenje in interpretacija bralnih testov za učence 1. razreda - konec in 
del 2. razreda 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

 
Junij  NOSILEC  

obveščanje staršev in učencev s postopkom pridobivanja Zoisovih štipendij  A. BABIČ  

izbor otrok za letovanje med poletnimi počitnicami v povezavi z Župnijskim 
Karitasom in ZPM Moste  

D. GOVEKAR  

obveščanje staršev za učence s popravnimi izpiti  D. GOVEKAR  

sestanek strokovnih skupin za OPP  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

elektronsko posredovanje podatkov o zaključnih ocenah zadnjega razreda 
devetošolcev za potrebe vpisa v srednje šole  

D. GOVEKAR  

 
Julij Nosilec 

oblikovanje oddelkov prvega razreda  
D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

oblikovanje skupin OPB in jutranjega varstva  
D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

razporeditev na novo vpisanih učencev (od 2. do 9. razreda) v oddelke in obveščanje 
staršev  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

urejanje dokumentacije  

D. GOVEKAR 

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 
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Avgust  NOSILEC  

načrtovanje dela med izvajalci DSP in OPP  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 

koordinacija dela za nadarjene učence  A. BABIČ  

usmerjanje učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost  A. BABIČ  

izobraževanje  

D. GOVEKAR  

A. BABIČ  

N. GOVEKAR 
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15.4 ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa na osnovni šoli, in tako 
bomo skrbeli za interno bibliotekarsko delo, bibliopedagoško delo, sodelovali z ostalimi delavci šole in 
poskrbeli za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje. Vsa obvestila o delovanju šolske knjižnice bo 
mogoče poiskati na spletni strani šolske knjižnice: http://www.knjiznica.weebly.com, ki bo sproti 
ažurirana. Na njej bodo sproti objavljene vse zanimivosti in novosti, ki se tičejo knjižnice. Prav tako 
bodo na njej aktualne novice v zvezi s projekti in tekmovanji, ki se vodijo iz knjižnice. Tam bodo učenci 
našli tudi sezname za bralno značko, domače branje, eko bralno značko, vse v povezavi z učbeniškim 
skladom in kako izdelati seminarsko nalogo. 
 
1 INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO 

Ob prehodu na COBISS se je izkazalo, da stare nalepke s prejšnjimi inventarnimi številkami ne delujejo, 
zaradi tega bo prednostna naloga naslednjih dveh let, da se vse gradivo v knjižnici opremi z novimi 
kodami. Ob tem bo lažje tudi odpisovati knjižnično in ostalo gradivo, saj se bo sproti pregledovala 
dotrajanost knjig. Odpis knjižničnega gradiva bomo izvršili po pravilih knjižničarske stroke, s pomočjo 
Priročnika za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ta bo naslednjih nekaj let nekoliko večji zaradi precej 
zastarelega gradiva in gradiva neprimernega za šolsko knjižnico. 
Pri nabavi novega knjižnega gradiva bomo skrbeli za uravnoteženo nabavo: 

 kakovostnih slikanic za najmlajše, 

 kakovostne literature za 2. in 3. triado, 

 poučnih knjig za učence, 

 strokovne literature za učitelje. 
Nabavili bomo tudi gradivo, ki je potrebno za slovensko bralno značko, angleško in nemško bralno 
značko, Cankarjevo tekmovanje, domača branja (gradivo bom nabavljala v posvetovanju s strokovnimi 
aktivi).  
 
Knjižnica je odprta vsak dan med 8:00 in 14:00. Izjema je ponedeljek 5. šolska ura ter torek predura in 2. 
šolska ura. V primeru odsotnosti zaradi dnevov dejavnosti, izobraževanj ali nadomeščanj, bo obvestilo o 
odsotnosti izobešeno na vratih knjižnice. 
 
 
 
2 BIBLIOPEDAGOŠKO DELO 
 
2.1 INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE 
 
Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan ob izposoji, referenčnih pogovorih. Za potrebe pouka 
(izdelovanje plakatov, referatov, nalog), lahko učenci in učitelji uporabljajo knjižnico vsak dan po 
dogovoru s knjižničarko. 
 
2.2 SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE 
 
Pri skupinskem bibliopedagoškem delu usposablja knjižničar učence za skupne vzgojno-izobraževalne 
cilje: 

- učenci spoznajo knjižnični fond, knjižno in neknjižno gradivo ter druge informacijske vire v šolski 
knjižnici; 

- učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva; 
- spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela. 
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2.3 KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA 
 
Knjižnično informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za 
določene namene. Učenci ga osvojijo do nivoja, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo 
informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju, ne glede na to, katero stopnjo šole so končali. 
Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo nivo informacijske pismenosti, ki naj bi ga obvladal vsak 
prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje.  
Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi 
knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, 
vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj 
zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po 4 pedagoške 
ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se 
nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Ob prehodu na predmetno stopnjo, v šestem razredu pa 
organiziramo tudi poseben dan dejavnosti, kjer se učenci seznanijo s pravilno izdelavo seminarskih nalog, 
navajanjem literature in iskanjem gradiva po COBISS-u. 
 
2.4 PROJEKTI V SKLOPU KNJIŽNICE 
 
V sklopu knjižnice se bodo nekateri projekti izvajali samostojno, pri drugih pa knjižnica skupaj s 
knjižničarko le sodeluje. Knjižnica bo vključena v naslednje projekte: 

- Knjižnično-muzejski mega kviz, 
- Rastem s knjigo, 
- Mednarodni mesec šolskih knjižnic, 
- NMK – Naša mala knjižnica, 
- Nacionalni mesec skupnega branja, 
- Medgeneracijsko branje, 
- Raziskovalne naloge. 

 
3 STROKOVNO SODELOVANJE Z DELAVCI ŠOLE 
 
Šolska knjižnica je namenjena vsem zaposlenim na šoli za strokovno in osebno izobraževanje. Posebno 
sodelovanje bom namenila kulturnim, tehniškim in ostalim dnem dejavnosti, pri katerih bomo sodelovali 
vsi pedagoški delavci.  Sodelovala bom na pedagoških in drugih konferencah, seznanjala sodelavce z 
novostmi v šolski knjižnici in z novitetami.  
 
 
 
4 UČBENIŠKI SKLAD 
 
Aktivnosti skrbnika učbeniškega sklada so usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in se 
začnejo v mesecu maju z evidentiranjem učbenikov za prihodnje šolsko leto ter se zaključijo v mesecu 
oktobru v novem šolskem letu z oddajo pisnega poročila Ministrstvu za šolstvo in šport. 
Ministrstvo zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence v prvem, 
drugem in tretjem triletju osnovne šole, to je od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole. Prvošolci 
prejmejo vsa učna gradiva in ne le učbenikov.  
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16  INVESTICIJE 
 

V preteklih letih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport občutno krčilo finančna sredstva 
(napredovanje v nazive, napredovanje v plačane razrede, redna stimulacija, regres zaposlenih,  znižanje 
plač, finančna sredstva za nakup učil in učnih pripomočkov, sredstva za izobraževanje strokovnih 
delavcev), kar je pomembno vplivalo na realizacijo potreb šole. V zadnjih dveh letih se je sicer sprostilo 
napredovanje v nazive in plačne razrede, ostale omejitve ostajajo. Kljub vsemu navedenemu smo šolsko 
leto izpeljali uspešno in kakovostno opravili naše delo.  

 

Kljub zmanjšanemu obsegu finančnih sredstev ostajajo in nastajajo potrebe, na osnovi katerih smo 
pripravili načrt, kateremu želimo v šolskem letu 2018/2019 slediti. V kolikor finančni pogoji ne bodo 
izpolnjeni, pa v nakup sredstev ne bomo mogli investirati. 
 
 
NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV  –  OPREME 
 

 nabava kuhinjskih pripomočkov, ki ustrezajo zahtevam HACCP s poudarkom na potrebni 
opremi za delovanje kuhinje na lokaciji Zadobrovška cesta 1, 

 nakup računalnikov, tablic za pripravo in izvedbo pouka, prednostno za lokacijo stara šola, 
Zadobrovška cesta 1, 

 nakup potrebščin in opreme v gospodinjski učilnici, 

 športna oprema za potrebe športne vzgoje na razredni in predmetni stopnji (rokometne 
žoge, mehke žoge, 

 nakup učnih pripomočkov za izvajanje pouka – prednostno za oddelke na Zadobrovški cesti 
1, 

 klimatizacija zgornjega nadstropja (2. nadstropja) šole ter ostalih prostorov glede na način 
uporabe, 

 brušenje in lakiranje talnih površin v I. nadstropju, 

 sanacija požarnih stopnic – rjavenje. 

Mestna občina Ljubljana je stavbo naše šole na lokaciji Polje 358 vključila v projekt EOL – Energetska 
obnova Ljubljane. Izvedba projektov na javnih zgradbah naj bi zagotovila manjšo rabo toplotne in 
električne energije, zmanjšanje rabe energentov z vgradnjo učinkovitejših in obnovljivih virov (toplotne 
črpalke). 

Poglavitni cilje je torej znižanje stroškov obratovanja, vzdrževanja in upravljanja stavb. 

Projekt je za našo šolo zaključen, izvajal se je v okviru javno-zasebnega partnerstva in sicer je to 
konzorcij Petrol d.d. in GGE d.o.o. V tej fazi je bilo zajetih skupaj 48 objektov v MOL, vrednost investicije 
pa je 14,25 milijonov eur brez ddv. Izvajalec se je zavezal k letnim prihrankom v višini  982.000 eur. 
Projekt se je financiral po deležih in sicer 51% zasebni partner ter 49% MOL skupaj s kohezijskimi 
sredstvi. 

Za stavbo na lokaciji Polje 358 so predvideni naslednji ukrepi: 

- prenova stavbnega ovoja z namestitvijo toplotne izolacije, 
- v referenčnih prostorih so se namestili merilniki temperature zraka za spremljanje notranjega 

okolja, 
- prenova ogrevalnega vira z vgradnjo toplotne črpalke voda –voda ter izdelava plinskega 

priključka, 
- vgradnja zunanjega senčenja na južni fasadi stavbe, kjer v stavbi prihaja do pregrevanja. 
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Prednostna skrb pa mora biti namenjena rešitvi prostorske problematike OŠ Polje. Število otrok, vpisanih 
na našo šolo, se povečuje. Povečan vpis je in bo posledica vselitev družin v nova stanovanjska naselja 
Polje III in Polje IV. Po aktivaciji naselja Polje III je bil vpis otrok na šolo močno povečan. Šolsko leto smo 
začeli s 24 oddelki, čeprav je uradna zmogljivost šole 18 oddelkov. V šolskem letu 2018/2019 imamo 
vpisanih že 552 učencev in 25 oddelkov, kar pomeni za 39% preseženo zmogljivost šole. Ali če na 
prostorsko stisko opozorim z drugega zornega kota: v septembru 2010, ko se je OŠ Kašelj ločila od OŠ 
Polje, je našo šolo obiskovalo 380 učencev, organiziranih v 18 oddelkov, v septembru 2018 pa imamo 
vpisanih 552 učencev v 25 oddelkih ob enakih prostorskih pogojih. 

Stanovanjski sklad MOL trenutno zaključuje gradnjo naselja Polje IV, v okviru katerega se predvideva 
aktivacijo približno 70 stanovanj. Tudi to bo imelo za posledico povečan vpis otrok na OŠ Polje. 

Šola je s povečanim vpisom svojo zakonsko določeno zmogljivost že presegla – ob zmogljivosti 18 
oddelkov imamo v tem šolskem letu torej 25 oddelkov. Veliko prostorsko stisko trenutno že tretje šolsko 
leto rešujemo s ponovno uporabo prostorov v stavbi na Zadobrovški cesti 1. V stavbi tako pouk izvajamo 
za tri oddelke prvega razreda ter tri oddelke drugega razreda. Ob tem pa opozarjam, da je to lahko le 
začasna rešitev in je nujno potrebno realizirati načrte MOL, ki predvidevajo širitev šole na parceli številka 
1252/1 ter 1252/2, ki lokacijsko ležita na severnem delu šolske stavbe. 

 
 
Predlog rešitve je sledeč: 
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17  KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
 

Pouk v šolskem letu 2018/2019 se začne v ponedeljek, 3. septembra 2018. 
 

 OCENJEVALNI OBDOBJI 
 I.    od  3. 9. 2018  do  31. 1. 2019 

II. od  1. 2. 2019  do  24. 6. 2019 
 
Starši boste o otrokovem učnem uspehu pisno obveščeni ob koncu obeh ocenjevalnih 

obdobij (v prvem razredu ustno). 
Učenci 9. razreda bodo prejeli spričevala v petek, 14. 6. 2019, učenci od 1. do 8. 

razreda pa v ponedeljek, 24. 6. 2019. 
 
POUKA PROSTI DNEVI SO: 
- prazniki in drugi dela prosti dnevi, določeni z zakonom, 
- šolske počitnice, 
- sobote in nedelje, razen naslednjih sobot: 29.9.2018, 2.2.2019 ter 6.4.2019 
 

 ŠOLSKE POČITNICE: 
 

počitnice: od do 

jesenske 29. oktobra 2018 2. novembra 2018 

novoletne 24. decembra 2018 2. januar 2019 

zimske 25. februarja 2019 1. marec 2019 

prvomajske 29. aprila 2019 3. maja  2019 

letne  26. junij 2019 31. avgusta 2019 

 
 

 DAN ODPRTIH VRAT v šolskem letu 2015/2016 bo: 
 - v soboto, 6. aprila 2019. 
 
 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 
Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim 
preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi 
načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev. 
 
Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh 
predmetov - matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina). 
Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov 
– matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto 
za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda. 
Dosežek na NPZ ne vpliva na zaključne ocene pri določenih predmetih, šola starše pisno obvesti o 
dosežkih učenca na NPZ. 
Zakon o osnovni šoli v 64. členu določa, da se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja 
znanja ne smejo uporabljati za razvrščanje šol. 
Preverjanje se opravi praviloma v mesecu maju.  
Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ izda minister do konca meseca septembra za tekoče šolsko leto. 
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Učenci 6. in 9. razreda ob dnevih, ko poteka NPZ, po preverjanju znanja nadaljujejo s poukom po 
urniku. Datumi preverjanja se nahajajo v šolskem koledarju (strani od 60 do 71).  
  
 
DATUMI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA: 
 

 7. maj 2019 – slovenščina (6. in 9. r) 

 9. maj 2019 – matematika (6. in 9. r) 

 13. maj 2019 - angleščina (6. in 9. r) 

 
 
ROKI ZA POPRAVNE IN RAZREDNE IZPITE: 

 
17. 6. – 1. 7. 2019 (za učence 9. razreda), 
26. 6. – 9. 7. 2019 (za učence od 1. do 8. razreda), 
19. 8. – 30. 8. 2019. 
 

 
 

ŠOLSKI ZVONEC 
 
 

ura od – do  

 6.10 – 8.10 jutranje varstvo 

0. 7.30 – 8.15 izbirni predmeti, dopolnili, dodatni pouk, MPZ, OPZ 

 5 ´ Odmor 

1. 8.20 – 9.05 prva učna ura 

 5 ´ Odmor 

2. 9.10 – 9.55 druga učna ura  

 5 ´ Odmor 

 10.00 – 10.10 Malica 

 10 ´ Odmor 

3. 10.20 – 11.05 tretja učna ura 

 5 ´ Odmor 

4. 11.10 – 11.55 četrta učna ura 

 5 ´ Odmor 

5. 12.00 – 12.45 peta učna ura in začetek dela v OPB 

 5 ´ Odmor 

6. 12.50 – 13.35 šesta učna ura  

 13.35 – 14.05 daljši odmor za kosilo  

7. 14.05 – 14.50 pouk izbirnih predmetov, podaljšano bivanje, MPZ, 
OPZ 

8. 14.55 – 15.40 pouk izbirnih predmetov,  
ob 15.00 zaključek OPB za učence 4. in 5. razreda 

 16.00 zaključek programa podaljšanega bivanja,  
združevanje skupin in dežurstvo 

 16.00 – 17.00 popoldansko varstvo – združene skupine - dežurstvo 
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18  POVZETEK VZGOJNEGA NAČRTA OŠ POLJE 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Vzgojni načrt vsebuje: 

 okvir pravic in dolžnosti ter vzgojnih ukrepov; 

 dogovor o skupnih vrednotah, ki veljajo za vse učitelje in učence; 

 dogovor o enotnem vzgojnem delovanju učiteljev in staršev; 

 dogovor o vedenju učencev ter ravnanju učiteljev in staršev. 
Vzgojni načrt je:  

 oblikovan na osnovi Letnega delovnega načrta šole;  
 ena od oblik izvajanja kurikuluma šole; 
 rezultat sodelovanja in konsenza med strokovnimi delavci šole, starši, učenci in predstavniki 

lokalne skupnosti. 
 
 
Vizija OŠ Polje 
 
Spoštujemo sebe, druge in naravo, učimo se sprejemati lastno odgovornost in krepimo medsebojno 
pomoč ter solidarnost. 
 
 
DOSEGANJE IN URESNIČEVANJE VREDNOT 
Vrednote so smerokazi, ki kažejo smer poti.  Iz njih izvirajo prepričanja in stališča, zavzetost in 
dolgoročni cilji. Zato je izbor vrednot bistven sestavni del vzgojnega načrta. 

 
Razvijali bomo: 

 univerzalne vrednote: enakopravnost, pravičnost, človeško dostojanstvo, odgovornost, 
medsebojno odvisnost, solidarnost, poznavanje, spoštovanje in upoštevanje človekovih pravic 
ipd., 

 nacionalne vrednote: negovanje maternega jezika, biti odgovoren državljan, poznavanje 
slovenske kulture in zgodovine, spoštovanje kulturne dediščine ipd., 

 šolske vrednote: znanje, delavnost, učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug z drugim, kar 
zajema sprejemanje povezanosti in soodvisnosti, sodelovanje, preseganje individualizma, 
egoizma, narcizma, zaprtosti v osebne, družinske in narodne meje, zorenje v skupnosti in za 
skupnost, spoznavanje samega sebe in širjenje svojih zmožnosti, ustvarjalnosti, svobode in 
identitete, sprejemanje sebe in skrb zase tako, da bi živeli v ravnotežju, vedrini, miru in bi 
uspešno reševali svoje in skupne probleme, 

 lokalne vrednote: ohranjanje narave dediščine (čiščenje okolja, skrb za šolski vrt, rastline, 
živali), zavedanje soodvisnosti in soodgovornosti za kakovost bivanja v lokalni skupnosti. 
 

 V  šolskem letu 2018/2019 bomo posebno pozornost posvetili spodbujanju naslednjih vrednot pri 
učencih: 

 spoštovanje sebe, drugih in narave, 

 sprejemanje lastne odgovornosti in postavljanje osebnih ciljev, 

 medsebojna pomoč in solidarnost, 

 vrednota znanja, 

 zdrav način življenja. 
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PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI 
 
Za varno in spodbudno okolje in za doseganje ciljev bomo v šoli uvajali proaktivne in preventivne 
vzgojne dejavnosti, s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena 
Zakona o osnovni šoli in potrebe po: 

 varnosti in odsotnosti strahu; 

 sprejetosti, pripadnosti in vključenosti;  

 individualnosti, uspešnosti in potrjevanju; 

 svobodi, izbiri, ustvarjalnosti; 

 gibanju in sprostitvi. 
 
Vzpostavljali bomo pogoje za: 

 razvijanje ugodne razredne in šolske socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, 
izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in oblikovanje v 
uspešnost naravnane učeče se skupnosti; 

 oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja 
ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda; 

 aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v skladu z 
njihovimi zmožnostmi in s tem navajanje k procesom samovrednotenja, samokontrole ter 
vzpodbujanje zavedanja svobode in odgovornosti za posledice lastnega vedenja; 

 izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi mednarodne, projekte;  

 razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, organiziranje 
prostovoljnega dela in vrstniške pomoči ter spodbujanje medgeneracijskega sožitja; 

(Učenci zadnjega triletja pomagajo prinašati malico učencem prvega triletja in tako krepijo medsebojne 
vezi in sodelovanje. 
Učenci posameznega oddelka organizirajo in razvijajo medsebojno učno pomoč. Pri tem jih podpirajo 
razrednik, učitelji in starši.) 

 obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov; 
(Posebno skrb posvečamo učencem tujcem in zavzeto razvijamo kulturo medsebojnega spoznavanja, 
sodelovanja in pomoči.) 

 izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 

 vključevanje staršev v življenje in delo šole, organiziranje šole za starše, izvajanje srečanj s starši 
ali oddelčnih sestankov s starši in učitelji, priprava dnevov odprtih vrat ipd.; 

 načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanja zasvojenosti, 
nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (ure oddelčne skupnosti, osebni 
pogovori, dnevi dejavnosti, projekti); 

 spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi, preko seznanjanja s 
stališči in predlogi  vseh udeleženih; 

 povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času (odmori, čas po pouku, zunanje 
površine šole …); 

 hitro in načrtno reševanje problemov vseh udeleženih. 
 
Šola bo vsako leto organizirala prireditve in oblike dela, na katerih bodo lahko starši in krajani 
spoznavali delo in dosežke šole in njenih učencev in se posredno vključevali v nekatere skupnostne 
dejavnosti šole (delavnice, delovne akcije, razstave, izleti, tekmovanja, dnevi dejavnosti ipd.) 
 
Šola bo vsaj enkrat na leto na svetu staršev obravnavala tipične vzgojne probleme v posameznih 
triletjih in se skupaj s starši odločala za najprimernejše oblike dela, ki bi učencem pomagale probleme 
preseči in rešiti. Šola bo spodbujala oblike povezovanja, sodelovanja in vključevanja staršev v življenje 
in delo šole. 
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Vzgojno delovanje obsega tudi posledice kršitev pravil šole. Uporablja se, kadar učenci niso pripravljeni 
sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. 
Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti. 
 
Projektne aktivnosti na nivoju šole 
 
V tem šolskem letu bomo izvajali naslednje projekte: 

 projekt Zdrava šola 
Namen projekta je dejavno krepiti in izboljšati promocijo zdravja v šolskem okolju. Vsako leto bomo 
načrtovali več nalog s področja duševnega, telesnega, socialnega in okoljskega zdravja ter skrbi za zdrav 
način življenja, za izmenjavo izkušenj in povezovanje med šolami, kasneje pa tudi povezovanje z 
mednarodnimi institucijami, 

 projekt prostovoljstvo za učence zadnjega triletja 
Učenke in učenci se v času prostovoljnega dela družijo z mlajšimi vrstniki v času podaljšanega bivanja. 
Učenke prostovoljke in prostovoljci pomagajo učencem pri pisanju domačih nalog, se z njimi igrajo, 
berejo, ustvarjajo in družijo. 
 
Vsebine projektnih aktivnosti bodo vključene v: 

 ure oddelčnih skupnosti, 

 pouk in OPB, 

 razširjen vzgojno-izobraževalni program, 

 razširjeni preventivni program. 
 
 
VZGOJNI POSTOPKI 
 
Svetovanje in usmerjanje 
 
Svetovanje in usmerjanje je namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri reševanju 
njihovih lastnih problemov, ki so povezani: 

 z razvojem učenca,  

 s šolskim delom,  

 z odnosi z vrstniki in odraslimi,  

 z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti. 
 
Svetovanje in usmerjanje lahko poteka: 

 v času šolskih obveznosti (ure oddelčne skupnosti) ali 

 v času izven urnika (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna služba) za kar se bomo 
dogovarjali s starši sproti za vsak primer posebej. 

 
 
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med delavci šole in učenci, ki zadeva: 

 šibkosti ali težave v otrokovem šolskem funkcioniranju,  

 odnose z vrstniki,  

 enkratne ali občasne kršitve šolskega reda.  
 
O vsebini in ciljih svetovanja in usmerjanja za posameznega otroka se bodo dogovorili učitelji na 
oddelčnih učiteljskih zborih ter o tem seznanili starše obravnavanega učenca.  
 
V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dlje časa trajajoče spremljanje, usmerjanje 
in svetovanje v okviru šole, se s starši dogovori za čas, v katerem bo ta proces potekal. 
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V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih 
šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo in 
psihosocialno pomoč v zunanjih ustanovah.  
 
Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so: 

 naučiti učenca učiti se, 

 oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja, 

 učinkovito organiziranje svojega šolskega in domačega dela, 

 spremljanje svojega dela in uspešnosti, 

 razmišljanje, presojanje in vrednotenje svojega vedenja in ravnanja drugih, 

 prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, 

 vživljanje v ravnanje drugih, 

 razumevanje razlogov za neprimerno vedenje, 

 konstruktivno reševanje problemov in konfliktov, 

 obvladovanje stresa, strahu, čustvene napetosti, frustracij, apatičnosti ..., 

 razvijanje pozitivne samopodobe, 

 doseganje ciljev, ki jih zastavi šola ipd. 
 
Oblike pomoči: 

 organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri učenju, 

 vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci, 

 vključevanje učenca v določene dejavnosti, 

 uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, 

 nudenje različnih oblik zunanje pomoči, 

 dogovori z učencem o občasnih individualnih programih, 

 zagotavljanje varnosti itd. 
 
Restitucija 
Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil 
materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije 
sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s 
katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s 
kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov. 
 
Temeljna načela restitucije: 

 poravnava je smiselno oz. vsebinsko povezana s povzročeno psihološko, socialno ali 
materialno škodo; 

 zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil; 

 oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode; 

 spodbuja pozitivno vedenje in poudarja vrednote;  

 ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem. 
 
Ukrepi v postopku restitucije 
V postopku restitucije ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno oz. vsebinsko povezati s 
povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo. 
Povzročitelj škode se mora potruditi, da poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot primerno 
nadomestilo povzročene škode.  
Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta je končan, ko 
oškodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo, in ko povzročitelj na čustvenem in miselnem nivoju  
sprejme ukrep restitucije kot nekaj, kar je dolžan storiti, če je prej z nepremišljenim ravnanjem 
povzročil kakršnokoli škodo. 
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DOGOVORI O SKUPNIH PRAVILIH BIVANJA IN DELA NA NAŠI ŠOLI 
 
1. Pozdravljanje, naslavljanje in vikanje 
Na naši šoli pričnemo nov delovni dan z vljudnim pozdravom. Od šestega razreda dalje pa začenjamo 
vsako učno uro z vljudnim pozdravom, ki je izraz obojestranskega spoštovanja. 
Na naši šoli učenci vikajo učiteljice in učitelje. Že v prvem razredu se pričnejo učenci postopno učiti 
vikanja. Učenci do petega razreda naslavljajo učiteljice/učitelje z učiteljica/učitelj. Zraven lahko dodajo 
ime učiteljice/učitelja. Od šestega razreda dalje pa učiteljica/učitelj ter ime ali gospa/gospod ter 
priimek.  
Na začetku šolskega leta učitelj seznani učence z obliko naslavljanja. 
 
2. Redno in pravočasno prihajanje k pouku 
Učence navajamo, da prihajajo k pouku 10 min pred začetkom prve ure. Če učenci neutemeljeno 
prihajajo v šolo veliko prezgodaj, razrednik o tem obvesti njihove starše. 
Učitelj beleži vse zamude in ostale odsotnosti v dnevnik. Ob prvih dveh zamudah razrednik presodi 
način ravnanja. Zamuda pomeni 10-15 minut. Tretja zamuda je neopravičena ura. Razrednik starše 
obvesti ob prvi neopravičeni uri. 
Tudi v prvem triletju učiteljica/učitelj beleži vse zamude in odsotnosti v dnevnik. Ob stalnem (vsak 
teden enkrat ali več) zamujanju učencev v prvem triletju se razredničarka/razrednik pogovori s starši, 
postopno pa z vodjo šole, ter če je potrebno, še s svetovalno delavko in nato ravnateljico. 
 
3. Odsotnost od pouka 
V vseh triletjih je za odsotnost z dneva dejavnosti potrebno zdravniško opravičilo, če odsotnost ni bila 
najavljena. Odsotnost z dneva dejavnosti brez zdravniškega opravičila pomeni, da starši učenca plačajo 
vse stroške dneva dejavnosti. 
 
Če je učenec odsoten pri pisnem ocenjevanju znanja samo na dan ocenjevanja ali le pri uri ocenjevanja, 
sme učitelj njegovo znanje oceniti naslednjo šolsko uro. 
Učenec je lahko v posameznem šolskem letu od pouka odsoten 5 dni (strnjeno ali po dnevih), če ni 
izostanek zdravstveno pogojen. Potrebna je predhodna najava koriščenja teh dni. Najmanj tri delovne 
dni pred nastopom odsotnosti starši razredniku ali v tajništvu šole oddajo pisno najavo koriščenja 
prostih dni. Za odsotnost z dneva dejavnosti, ki ni bila vnaprej najavljena, zahtevamo zdravniško 
opravičilo. 
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku pisno ali osebno sporočiti vzrok 
izostanka. Za odsotnosti, ki so daljše od petih strnjenih dni, je potrebno zdravniško opravičilo, razen če 
razrednik oceni drugače. 
 
4. Kultura oblačenja 
Učence vzgajamo v skrbi za osebno higieno in čistočo oblačil. K pouku prihajajo učenci primerno 
oblečeni. Pri pouku niso oblečeni v vrhnja oblačila. Pomembno je, da z oblačili in drugimi dodatki ne 
ogrožajo zdravja, lastne varnosti ter varnosti drugih. V šolskih prostorih so učenci obuti v nedrseče 
copate. Učence ter njihove starše razrednik ob neprimernem oblačenju opozori. V vseh triletjih v 
dogovoru s starši odsvetujemo ličenje. 
 
5. Kultura prehranjevanja 
Učenec malico ali kosilo poje za mizo in ob tem upošteva pravila vedenja ob prehranjevanju. Pri malici 
uporablja prtiček, pri kosilu pladenj. Učenec za seboj pospravi. Vzame toliko hrane, kot ocenjuje, da jo 
bo pojedel. Kakršnekoli ostanke hrane ali embalaže vrže v za to predviden zabojnik. Upošteva navodila 
in opozorila dežurnega učitelja. 
 
 
Učitelj aktivno vzpodbuja učence, da pojejo zelenjavo in sadje, ki je del malice, oziroma da poskusijo 
nove okuse. 
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Posledica neprimernega vedenja pri prehranjevanju oziroma neprimernega odnosa do hrane je pomoč 
in delo v jedilnici (izven pouka) ali delo v razredu namesto dežurnih učencev.  
Učitelji v pouk poleg športne vzgoje, ki je del obveznega predmetnika, integrirajo še druge gibalne 
dejavnosti: minuta za zdravje, rekreativni odmor, sprostitev na prostem … 
 
6. Skrb za nemoteno pedagoško delo 
 
Pripravljenost na pouk 
Na naši šoli želimo zagotoviti kakovosten potek pouka vsem učencem in učiteljem. Učitelji prihajajo k 
pouku in v podaljšano bivanje pripravljeni. Prav tako prihajajo k pouku pripravljeni učenci in prinašajo 
vse potrebne šolske potrebščine oz. učne pripomočke. V primeru, da kateri učenec večkrat ne prinese 
potrebščin oz. učnih pripomočkov, si učitelj to beleži in o tem obvesti starše. 
Obisk dopolnilnega pouka je obvezen za učence, ki jih določi posamezni učitelj in za učence z učno 
pomočjo. 
 
Domače naloge 
Domače naloge so za učence obvezne in so namenjene ponavljanju in utrjevanju pridobljenega znanja. 
Z opravljanjem domačih nalog učenec pridobiva delovne in učne navade. 
Vsak učitelj v dogovoru znotraj strokovnega aktiva ob začetku šolskega leta določi in zapiše v svojo 
letno delovno pripravo pravila glede domačih nalog in ukrepe pri kršenju le-teh. V pisni obliki ( lahko 
razredni pano) jih predstavi učencem in staršem.  
 
Motenje pouka 
Če učenec s svojim vedenjem moti pouk (vstajanje, vpadanje v besedo, neprimerne pripombe, 
nespoštljivost, besedna ali telesna agresivnost ...), najprej ugotovimo razloge za opisano vedenje (npr. 
socialna izolacija, čustveno neuravnotežen otrok ...). Če tehtnih argumentov ni, dobi dodatno nalogo, ki 
je prilagojena razvojni stopnji otroka in dejanju, ki ga je storil. O tem učitelj obvesti starše. Jasno se 
določijo smernice nadaljnjega dela, prav tako se vnaprej določijo ukrepi, ki bodo sledili, če bo otrok 
nadaljeval z opisanim vedenjem. Vse navedeno je potrebno strokovno in jasno opredeliti v pisni obliki s 
podpisi vseh sodelujočih. 
 
7. Načini zagotavljanja varnosti 
Na šoli se dosledno izvaja dežuranje učiteljev. Receptorji oz. dežurni učenci opravljajo identifikacijo 
obiskovalcev.  
Učitelj sme imeti vpogled v omarice in torbe učencev. Nekajkrat na leto razrednik skupaj z učenci 
pregleda šolske omarice. 
V primeru prinašanja nevarnih predmetov v šolo ali na različne šolske aktivnosti (šole v naravi, dnevi 
dejavnosti …) strokovni delavec predmet zaseže in takoj obvesti starše. Po temeljiti presoji se strokovni 
delavci šole odločijo o nadaljnjem ravnanju. O zaseženosti strokovni delavec zapiše zapisnik, ki ga 
dobijo starši v podpis. Na zapisnik se poleg učitelja podpišejo tudi priče.  
Strogo ukrepanje sledi prinašanju in/ali uživanju alkohola, cigaret, drog in drugih psihoaktivnih sredstev 
v prostorih šole in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču šole. V šolo je prepovedano prinašati in v 
njej uporabljati tudi druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. 
energetske pijače). Snov v šoli takoj zasežemo, obvestimo starše ter se dogovorimo o nadaljnjem 
postopku (prijava pri pristojni instituciji, vzgojni ukrep, iskanje pomoči za učenca in družino v zunanjih 
institucijah). O teh postopkih vodimo v šoli pisno dokumentacijo. Starši so z njo seznanjeni. 
Učenci in delavci šole se seznanjamo z varnostnimi ukrepi v primeru požara in potmi umika iz šolskih 
stavb. Izvajamo predpisane napovedane in nenapovedane vaje za evakuacijo. 
 
Več o vzgojnem načrtu najdete na spletni strani šole  
 

http://www.ospolje.si , povezava V ŠOLI/VZGOJNI NAČRT. 
 

 

http://www.ospolje.si/
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19  HIŠNI RED 
 
 

V želji, da bi se v šoli dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati hišni red. 

 
URADNE URE  
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. 
Šola ima uradne ure vsak delovni dan v dopoldanskem času v skupnem obsegu najmanj 29 ur: 
 

DAN OD DO OD DO 
ponedeljek 7.30 12.00 13.00 14.30 
torek 7.30 12.00 13.00 14.30 
sredo 7.30 12.00 13.00 14.30 
četrtek 7.30 12.00 13.00 14.30 
petek 7.30 13.00 / / 

 
Prejšnji odstavek ne velja za ravnateljico šole. Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi, brez 
najave pa v nujnih primerih in za poslovanje šole pomembnih zadevah. 
 
Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določene oblike sodelovanja s starši in 
sicer: 

- skupne in individualne govorilne ure,  
- roditeljske sestanke in 
- druge oblike dela s starši, 

kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. 

 
Šola je odprta od 6.20 do 17.00. Ob 17.00 se zapre tudi otroško igrišče, po uporabi šolskega igrišča pa 
učitelji zaklenejo vhod na igrišče, vrtljivi vhod je odprt. 
 

 
PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE 

1. Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb in 
materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah. Šolski prostori in zunanje površine 
šole morajo biti urejene in čiste. 

2. Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 minut pred določenim časom za pričetek 
pouka oz. programa. Učence od 1. do 3. razreda ob 8.20 prevzamejo razredniki oziroma učitelji. 

3. Učence 1., 2. in 3. razreda ob vhodu v šolo prevzame dežurni učitelj, ostali učenci v šolo 
vstopajo sami.  

4. Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal 
vzgojno-izobraževalni proces. 
 Učilnice učencem odpirajo učitelji, ki morajo zagotoviti, da se pouk v učilnici lahko začne točno 
po urniku. 

5. Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo spodobno.     
Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, starejša od 12 let, 
ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. 

6. Pri vstopu v šolsko poslopje se učenci preobujejo v šolske copate z nedrsečimi podplati (športni 
copati niso dovoljeni). 

7. Oblačila, dežnike in čevlje učenci odnesejo v garderobne omarice.  
8. Po zadnji uri pouka oz. po zaključku drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in 

odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. 

9. Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali osebno zaprosijo starši. 
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GIBANJE MED ODMORI 
1. V šoli ne kričimo, smo strpni in poskrbimo za prijetne medsebojne odnose. 
2. V krajših odmorih (5 minut) na predmetni stopnji učenci zamenjajo učilnice. Pri hoji vsi 

uporabljamo desno pravilo gibanja – še zlasti na stopnišču. 
3. Po hodnikih, stopniščih in avlah se v šoli vedemo tako, da ne ogrožamo lastne varnosti in 

varnosti drugih. Posedanje po stopnicah ni dovoljeno. 
4. Zadrževanje v učilnicah med odmori (brez prisotnosti učitelja) ni dovoljeno. 
5. Gibanje po odru v avli šole ni dovoljeno (zaradi možnih padcev). Dovoljeno je sedeti na 

stopnicah odra. 
6. Učenci mirno čakajo na učitelja pred učilnico. Na pouk športa čakajo v vhodni avli, zadrževanje 

v  garderobah pred športnima dvoranama izven pouka ni dovoljeno. 
7. Med poukom in med odmori je prepovedan izhod iz šole brez dovoljenja.  

Vemo, da bodo učenci in morda tudi starši prepoved težko sprejeli, vendar je le-ta potrebna za 
zagotovitev varnosti. 

8. Vsi evakuacijski izhodi v avlah morajo biti odprti in prehodni, kar določa Zakon o varstvu pred 
požarom. Prav tako morajo biti dostopni ročni gasilni aparati.  
Vsaka zloraba uporabe gasilnih aparatov in evakuacijskih izhodov se obravnava kot težja kršitev 
hišnega reda in vzgojnega načrta, straši učenca pa morajo povrniti tudi materialne stroške za 
odpravo posledic zlorabe. 

9. Osebno dvigalo v šoli je namenjeno osebam, ki so trajno ali začasno gibalno ovirane. Za 
aktiviranje prevoza z dvigalom naj se obrnejo na osebje šole (receptor, hišnik, čistilke, poslovna 
sekretarka). Vsak primer zlorabe uporabe dvigala se obravnava kot hujša kršitev hišnega reda, 
starši učenca, ki z zlorabo povzroči tudi finančne posledice, pa so dolžni poravnati nastale 
stroške.  
 

 
POUK  
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj oddelka 
dolžan sporočiti njegovo odsotnost v tajništvu šole ali vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.  
 

1. Na začetku učne ure se učenci in učitelj pozdravijo. Pravila tega pozdrava določijo učitelj in 
učenci skupaj. Pozdrav naj bo izraz obojestranskega spoštovanja in medsebojnega sodelovanja. 

2. S pričetkom šolanja učenci vse zaposlene na šoli vikajo in primerno naslavljajo. 
3. Med poukom učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapuščati učilnice, igrišča ali drugih 

lokacij, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo (šole v naravi, tabori, dnevi dejavnosti). 
4. Učitelj je dolžan učno uro pravočasno zaključiti. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico 

šele potem, ko jo uredijo in ko jim to dovoli učitelj. 
5. V primeru proste učne ure učenci počakajo na nadaljevanje pouka v za to namenjenem 

prostoru pod nadzorom učitelja (knjižnica, avla). 
6. Med vzgojno-izobraževalnim delom na šoli velja protokol, ki obsega: točnost, nošenje 

pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog, izogibanje 
dejavnostim, ki povzročajo hrup, žalijo učitelja ali sošolce ali kako drugače ovirajo izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa. 

7. Vse želje, probleme, prošnje in zahteve učenci in starši najprej rešujejo z učiteljem 
posameznega predmeta, potem z razrednikom. Pri razredniku dobijo tudi ustrezen strokovni 
nasvet in v primeru potrebe tudi pomoč svetovalne službe.  

8. Učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi preko Šolskega parlamenta.  
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MALICA IN KOSILO 

1. Učenci malicajo v matičnih učilnicah v glavnem petindvajsetminutnem odmoru skupaj z 
razrednikom oddelka (5 minut odmora za prehod v matično učilnico in odhod po malico, 10.00 
-10.10 malica, 10 minut odmora do začetka naslednje šolske ure).  

2. Razrednik določi tri dežurne učence za malico (na 14 dni), v 7., 8. in 9. razredu pa tudi učence 
za pomoč pri prinašanju malice v 3. razredu. 

3. Dežurni učenci prinesejo in razdelijo malico. Dežurni učenci od 1. do 5. razreda pridejo po 
malico ob 9.55, učenci od 6. do 9. razreda pa ob koncu ure – 10.00. 

4. Po malici so dežurni učenci dolžni temeljito pospraviti učilnico in vrniti posodo v šolsko kuhinjo. 
Med malico ne sme nihče zapustiti učilnice. Malice ni dovoljeno odnašati iz učilnic. 

5. V času kosila imajo vstop v jedilnico le učenci, ki kosijo. Učenci so dolžni za čas kosila shraniti 
šolske torbe v garderobne omarice ali jih odložiti pred njimi. 

6. V jedilnici je vsakdo dolžan upoštevati pravila kulturnega vedenja. 
7. V razredu in jedilnici je vsak učenec po malici in kosilu dolžan ustrezno pospraviti za seboj. 

 
 
 
DEŽURSTVA  
 

1. učencev: 
 

Učenci 7. razreda opravljajo dežurstvo v jedilnici v času kosila in sicer po vnaprej določenem 
razporedu. Razpored dežurstva učencev v jedilnici ureja organizator šolske prehrane v sodelovanju 
z razrednikom oddelka.  

 
Dežurni učenec: 

 skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, 

 pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane, 

 pomaga pri pospravljanju omizij, 

 opravljajo druge naloge, ki prispevajo k manjši gneči v jedilnici. 
 
Dežurni učenci v jedilnici so opremljeni z zaščitnimi predpasniki. 

 

 
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden in 
imata sledeče naloge: 

 javita odsotnost učitelja 5 minut po začetku šolske ure pomočnici ravnateljice oziroma v 
tajništvo šole. 

 skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen, 

 ob prihodu v razred seznanita učitelja z odsotnostjo učencev, 

 po končani uri počistita tablo in uredita učilnico, 

 po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice, 

 v odmorih pazita, da ne pride do poškodb ali odtujitve lastnine, 

 javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske lastnine, 

 opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik. 

 

 

 
Dežurni učenci za malico 
Dežurni učenci s pomočjo učitelja skrbijo, da se: 

 prevzame malico po končani drugi šolski uri, 
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 malico v matični učilnici oddelka razdelijo na kulturen način, 

 po malici vrnejo posodo in ostanke malice, ločene na embalažo in živilske ostanke,  
v kuhinjo, 

 po malici skupaj z drugimi učenci oddelka očistijo učilnico in poskrbijo za zračenje prostora. 

 

 
2. učiteljev:  

 
Učitelji dežurajo v času od 8.10 do 8.20 pri vhodu v šolo ter od 10.10 do 10.20 – v času glavnega 
odmora.  
Zjutraj pri vhodu v šolo dežurajo učitelji 4 . in 5. razreda, v času glavnega odmora pa dežurajo 
učitelji, ki niso razredniki in sicer skrbijo za primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost in 
nadzorujejo gibanje učencev po prostoru. 
 
Učitelji dežurajo v času od 16.00 do 17.00 – po zaključku programa podaljšanega bivanja ter v času 
kosila v jedilnici: 

 skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost, 

 nadzorujejo gibanje učencev po prostoru, 

 nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence 
opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja, 

 opozorijo kršitelje hišnega reda, vpišejo opombo v dnevnik oddelka in o tem obvestijo 
razrednika; 

 po potrebi poskrbijo za prvo pomoč poškodovancu in o nezgodi obvestijo tajništvo (zapisnik). 

 razpored dežurstva med 16.00 in 17.00 se oblikuje v aktivu OPB, razpored dežurstva v jedilnici 
pa oblikuje pomočnica ravnateljice. 

 
 

SKRB ZA ČISTO IN UREJENO OKOLJE: 

 odpadke mečemo v koše za smeti, pri tem jih ustrezno ločujemo, 

 pazimo in ne uničujemo šolske lastnine, 

 skrbimo za higieno v sanitarijah, 

 toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko, 

 posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju, 

 ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, učitelj, ki je vodil vzgojno-izobraževalno 
dejavnost, poskrbi, da učenci odvržene odpadke pospravijo.  

 
 
 
 
OSTALA DOLOČILA HIŠNEGA REDA: 
 

 Razredniki so dolžni predstaviti hišni red učencem in staršem na začetku šolskega leta in po 
potrebi večkrat tudi med šolskim letom. 

 Razredniki najmanj dvakrat med šolskim letom skupaj z učenci pregledajo garderobne omarice 
učencev in poskrbijo, da so te urejene in zaklenjene. Pred začetkom zimskih počitnic ter pred 
zaključkom pouka v šolskem letu skupaj z učenci podrobneje opravijo pregled stanja 
garderobnih omaric in morebitne poškodbe sporočijo preko dogovorjenega elektronskega 
obrazca. 

 Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.  

 V šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom 
med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole. 

 Učenci vse zaposlene na šoli vikajo. 
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 Učenci k pouku in k drugim dejavnostim šole prihajajo primerno oblečeni in urejeni. V primeru, 
da učenec s svojo urejenostjo neprimerno izstopa, razrednik o tem takoj obvesti starše. 

 Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. 

 Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev.  

 Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja 
šole in njene okolice. 

 V šoli je prepovedana vsakršna komercialna in propagandna dejavnost. 

 Uporaba mobilnih telefonov in vseh ostalih elektronskih naprav je v šoli prepovedana. Kršitelju 
učitelj ali drugo osebje šole telefon ali drugo napravo odvzame in jo odda v tajništvo šole, kjer 
jo lahko prevzamejo le starši osebno. 

 V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih in nasilnih predmetov ter igrač.  

 Učitelj kršitelju takšen predmet odvzame. 

 V knjižnici je potrebno upoštevati knjižnični red, ki je objavljen v knjižnici na vidnem mestu. V 
nasprotnem primeru se učencu lahko prepove vstop v knjižnico. 

 Izposoja v knjižnici je mogoča pred začetkom pouka, po pouku, med krajšimi odmori. V času 
glavnega odmora izposoja ni mogoča. Ob sredah ni izposoje. 

 Starši so dolžni opravičiti vsako odsotnost učenca najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v 
šolo. Po tem roku se učenčeva odsotnost šteje kot neopravičena. 

 Starši so dolžni v določenem roku poravnati vse denarne obveznosti do šole (stroški prehrane, 
šole v naravi, dejavnosti...), sicer šola lahko storitev prekine.  

 V primeru namernega poškodovanja šolskega inventarja so starši dolžni poravnati vse stroške 
popravila oziroma zamenjave. 

 Ob dnevih, ko za učence OŠ Polje poteka sistematski pregled, se pouk po opravljenem pregledu 
nadaljuje po urniku. 

 Nadomeščanje pouka odsotnih strokovnih delavcev ureja pomočnica ravnateljice. Ostali 
strokovni delavci in učenci so dolžni spremljati objavljena nadomeščanja in jih po objavi tudi 
realizirati.  

 
 
 
Podrobnejša določila o  dolžnostih in odgovornostih učencev, načinih zagotavljanja varnosti, o pravilih 
obnašanja in ravnanja so opredeljena v Pravilih šolskega reda: 
 
                  www.ospolje.si/pravila-scaronolskega-reda-in-hiscaronni-red 
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20  SKLEP 
 
 
 
 
 
 
 
Letni delovni načrt je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 
smernicami za delo osnovne šole in obvestilom za šolsko leto 2018/2019. 
 
Letni delovni načrt je nastajal že od junija 2018, ko so aktivi predlagali spremembe in vsebine. 
V mesecu septembru smo ga dopolnjevali z novostmi in potrebami novega šolskega leta. 
 
 
 
 
 
 
 

S   K   L   E   P 
 

Sprejme in potrdi se delovni načrt Osnovne šole Polje, Polje 358, 
za šolsko leto 2018/2019, ki se začne izvajati od 1. 9. 2018 dalje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica:                        Predsednik Sveta osnovne šole Polje: 
Barbara Smrekar                                              Anton Vatovec 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
Ljubljana, september 2018 
 


