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Spoštovani starši, drage učenke in učenci, 

cenjene sodelavke in sodelavci! 

 

Tako kot vsako leto vas želim s publikacijo o naši šoli seznaniti s 

pomembnejšimi informacijami o organizaciji dela, o programu 

aktivnosti ter o nekaterih novostih dela šole.  
 

Osnovna šola Dravlje bo letos praznovala tridesetletnico svojega 

delovanja in veljamo za dobro, prijazno, varno in urejeno šolo.  
 

Tudi v šolskem letu 2010/2011 želimo nadaljevati z uspešnim delom na 

vseh področjih. Zaposleni na šoli si bomo kot doslej prizadevali, da 

bomo učencem ponudili široko paleto področij in dejavnosti, ob katerih 
bodo lahko razvijali svoje potenciale. 

 

Dobro sodelovanje med učitelji in starši v veliki meri prispeva k 
boljšemu počutju in uspehu učencev. Zato vas starše vabim, da budno 

spremljate delo svojih otrok, se redno udeležujete vam namenjenih 

šolskih aktivnosti in nas podpirate pri reševanju težav, ki jih 
mladostnikom prinaša čas odraščanja v sodobni družbi.  

Šola lahko veliko naredi in pomaga pri vzgoji otrok, nikoli pa ne more 

nadomestiti družine. 

 
Vsem učencem, staršem in delavcem šole želim kar največ uspeha pri 

doseganju zastavljenih ciljev in uresničevanju interesov.  

 
       

      Erna Čibej, 

      ravnateljica 
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OOSSNNOOVVNNAA  ŠŠOOLLAA  DDRRAAVVLLJJEE  

 

KLOPČIČEVA 1 

1117 LJUBLJANA 
 

 

 
 

Ravnateljica: ERNA ĈIBEJ, erna.cibej@guest.arnes.si 

Pomoĉnica ravnateljice: VESNA HAREJ, vesna.harej@guest.arnes.si  
 

Šolska pedagoginja: JELKA ŠTRITOF, sss-os.dravlje@guest.arnes.si 

Šolska psihologinja: NADA LIPLIN, sss-os.dravlje@guest.arnes.si 

Knjiţniĉarka: BARBARA KORITNIK, knji-dravlje.lj@guest.arnes.si 

Vodja prehrane: JASNA ROZMAN, jasna.rozman@guest.arnes.si 

Raĉunalniĉarka: BARBARA ERŢEN, barbara.erzen@guest.arnes.si 

 
Tajnica: EVA VAVPOTIĈ, tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si 

Raĉunovodja: TOMAŢ KRANJC, racun-dravlje.lj@guest.arnes.si 

 

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE 

     tajništvo: 507 36 16 

šolski mobitel: 041 214 822  

040 494 240 
 

ravnateljica: 507 26 00 

svetovalna sluţba: 510 24 95 

zobna ambulanta: 510 24 90 
podaljšano bivanje: 041 576 656 

 

FAKS: 507 36 16 
SPLETNA STRAN: www.osdravlje.si 

MATIČNA ŠTEVILKA ŠOLE: 5204950000 

DAVČNA ŠTEVILKA ŠOLE: SI 79401392 

                                         RAČUN ŠOLE: 01261 - 6030664989

mailto:knji-dravlje.lj@guest.arnes.si
mailto:barbara.erzen@guest.arnes.si
http://www.osdravlje.si/
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LLEETTOOSS  BBOOMMOO……  

 
 obeleţili tridesetletnico delovanja osnovne šole Dravlje, 

 

 nadaljevali z aktivnostmi v projektu »Eko šola kot naĉin ţivljenja«,  

 

 ţe šesto leto ustvarjalno sodelovali v projektu »Evropska vas«,  

 

 v okviru projekta »Zdrava šola« nadaljevali z vplivom na zdrav naĉin 

ţivljenja vseh, ki hodijo v šolo, 

 

 znotraj projekta »Uĉinkovito branje« še naprej posveĉali veliko 

pozornost razvijanju bralnih tehnik, 

 

 posveĉali pozornost drţavljanski vzgoji in domoljubju ter nadaljevali s 

spodbujanjem uĉencev za pomoĉ soĉloveku pri humanitarnih akcijah, 

 

 kot ţe vrsto let doslej organizirali šole v naravi in raziskovalne tabore v 

vseh razredih in tako uĉencem ponudili moţnost ţiveti v naravi, 

 

 s posebnimi programi nadaljevali z delom z uĉenci, ki smo jih spoznali 

za nadarjene v preteklih šolskih letih, in z uĉenci s posebnimi 

potrebami, ki imajo teţave v razvoju, 

 

 spodbudili še veĉ uĉencev k raziskovalni dejavnosti in jim nudili 

pomoĉ pri izdelavi raziskovalnih in projektnih nalog, nadaljevali s 

sodelovanjem na razliĉnih nateĉajih in še naprej spodbujali 

ustvarjalnost uĉencev, 

 

 med razrednimi urami nadaljevali s posebnimi programi za zmanjšanje 

nasilja in izboljšanje medsebojnih odnosov med uĉenci, 

 

 nadaljevali s kvalitetnim izvajanjem interesnih dejavnosti, s šolskimi 

plesi ob posebnih priloţnostih in skupnimi razrednimi urami, 

 

 nadaljevali s fakultativnim poukom anglešĉine v vseh razredih prve 

triade, 

 

 izvajali projekt promocije poklicev za uĉence predmetne stopnje. 



   

 5 

ŠŠOOLLSSKKII  KKOOLLEEDDAARR  

 
Datumi Aktivnosti 

01. september 2010 ZAĈETEK POUKA  

 
18. september 2010 

8. SONĈKOV DAN – DAN ŠOLE,  
nadomešĉanje 7. februarja 2011 

25. do 29. oktober 2010 JESENSKE POĈITNICE 

27. do 31. december 2010 NOVOLETNE POĈITNICE 

31. januar 2011 ZAKLJUĈEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

 
07. februar 2011 

POUKA PROST DAN, 
dan se nadomesti 18. septembra 2010 

 
11. in 12. februar 2011 

INFORMATIVNA DNEVA 
ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

21. do 25. februar 2011 ZIMSKE POĈITNICE 

25. april 2011 VELIKONOĈNI  PONEDELJEK 

 
26. april 2011 

POUKA PROST DAN, 
dan se nadomesti 7. maja 2011 

28. do 29. april 2011 PRVOMAJSKE POĈITNICE 

 
07. maj 2011  

DELOVNA SOBOTA 
nadomešĉanje 26. aprila 2011 

14. junij 2011 VALETA 

15. junij 2011 ZAKLJUĈEK POUKA - 9. RAZRED 

24. junij 2011 ZAKLJUĈEK POUKA 1. - 8. RAZRED 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. do 29. junij 2011 uĉenci 9. razreda – 1. rok  

27. junij do 8. julij 2011 uĉenci od 1. do 8. razreda – 1. rok 

18. do 31. avgust 2011 uĉenci od 1. do 9. razreda – 2. rok 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobraţujejo na domu 

3. maj do 15. junij 2011 uĉenci 9. razreda – 1. rok  

3. maj do 24. junij 2011 uĉenci od 1. do 8. razreda – 1. rok 

18. do 31. avgust 2011 uĉenci od 1. do 9. razreda – 2. rok 

 
Vzgojno-izobraţevalno delo bomo po obveznem predmetniku izvajali v dveh 
ocenjevalnih obdobjih. 

OCENJEVALNO 

OBDOBJE 
TRAJANJE KONFERENCE 

prvo 
od 1. septembra 2010  
do 31. januarja 2011 

27. januar 2011 
ob 14.00 uri 

drugo  
od 1. februarja 2011 do 15. junija 
oziroma 24. junija 2011 

13. junij 2011  
23. junij 2011 
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NNAAŠŠAA  PPRRIIČČAAKKOOVVAANNJJAA  DDOO  UUČČEENNCCEEVV  

 
Temeljni namen šole je pridobivanje znanja z razliĉnih podroĉij. Vsak uĉenec ima priloţnost 

pokazati svoje sposobnosti in zaĉutiti lastno vrednost.  

Ţelimo, da bi se v šoli dobro poĉutili. Da bi bili ĉim bolj uspešni in da ne bi bilo neprijetnega 

prekinjanja dela ter odveĉnega opozarjanja, od vas  priĉakujemo: 

 da aktivno sodelujete pri pouku in si tako pridobite veĉ znanja in da se boste po pouku  vkljuĉili 

v  ponujene oblike dodatnih dejavnosti,  

 da boste napisali domaĉe naloge in se pripravili na naslednji šolski dan, 

 da pravoĉasno prihajate v šolo z vso potrebno opremo, da  mirno poĉakate na zaĉetek pouka,   

 da imate spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, ĉloveškega dostojanstva, etniĉne 

pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, 

 da se med seboj kulturno pogovarjate, brez ţaljivk ali kletvic, da se med seboj pozdravljamo in 

da pozdravljate tudi obiskovalce, saj so naši gostje, 

 da v jedilnico vstopate le uĉenci, ki imate tam malico ali kosilo, da mirno pojeste svoj obrok 

hrane in da imate spoštljiv odnos do hrane in kuhinjskega osebja, 

 da boste imeli do šolske lastnine spoštljiv odnos in da boste do svojih osebnih stvari skrbni in 

boste spoštovali lastnino drugih, 

 da bomo skupaj skrbeli za ĉisto okolje v šoli in izven nje,  

 da poišĉete pomoĉ pri razredniku ali v svetovalni sluţbi, ĉe vas kdo razjezi ali se poĉutite 

ogroţenega. 

 

V vzgojnem naĉrtu, ki smo ga skupaj ustvarjali, so podrobneje doloĉena pravila. Priĉakujemo, da se 

boste naĉrta in pravil drţali. 

 

Še nekaj: 

Prizadevajmo si, da bomo v svoj besednjak vnesli besede:  

 

DOBER DAN, NASVIDENJE, PROSIM, HVALA, OPROSTITE. 

 

NNAAŠŠAA  PPRRIIČČAAKKOOVVAANNJJAA  DDOO  SSTTAARRŠŠEEVV  

 
Šola lahko pomaga vzgajati, ne more pa prevzemati vloge druţine. Ker eni in drugi ţelimo pomagati 

našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, moramo šola in starši dobro sodelovati. 

Od vas priĉakujemo, da boste: 

 redno prihajali na govorilne ure, roditeljske sestanke in ostale oblike sodelovanja, 

 skrbeli, da bo vaš otrok redno in toĉno obiskoval šolo, 

 kontrolirali otroka, da bo prinašal v šolo potrebno opremo in pripomoĉke, 

 podpirali svojega otroka pri delu za šolo, 

 redno obvešĉali šolo o vseh posebnostih in teţavah, ki bi lahko vplivale na delo in vedenje 

otroka v šoli, 

 otrokovo odsotnost zaradi bolezni ali drugega opraviĉljivega razloga pravoĉasno sporoĉili ter 

opraviĉili osebno ali v pisni obliki  najkasneje v petih dneh po prihodu otroka v šolo;ĉe otrok 

izostane zaradi bolezni veĉ kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva  zdravniško potrdilo, 

 vnaprej napovedali razredniku odsotnost (ministrovi dnevi) med poukom do 5 dni (veĉ kot 5 

dni pa ravnateljici) in se z njim dogovorili, kako bo otrok nadoknadil zamujeno, 

 sproti poravnavali vse obveznosti do šole,  

 spoštovali hišni red in se ga drţali. 
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UUČČIITTEELLJJII  
 

1. triletje in 2. triletje do 5. razreda 

Razred Razrednik 

 Drugi učitelj v 

razredu, 

podaljšanem 

bivanju 

1. a Vesna KRAMER po dogovoru Luĉka ĈERNUTA 

1. b Polona JERKIĈ po dogovoru Sena VOLOVŠEK 

1.a, 1.b   Marjetka MAGISTER-

DERLINK 

2. a Urška DOLINAR torek 10.15 – 11.00 Vesna FARKAŠ 

 

2. b 

 

Alenka MOLK 

 

torek 

 

08.15 – 09.00 

Milena BUKOVEC / 

Maja NOVAK  

3. a Alenka OSTERMAN torek 11.05 – 11.50 Jurij KALAN 

3. b Helena PEGAN sreda 09.15 – 10.00 delitev razreda 

4. a mag. Vanja SORJAN torek 11.05 – 11.50 delitev razreda 

4. b Petra PIVEC petek 10.15 – 11.00 Vlasta VRHOVEC 

5. a Vikica HVALEC -ZIBELNIK torek 10.15 – 11.00 Magdalena GLAVAĈ 

5. b Alenka BALON sreda 10.15 – 11.00 Barbara ERŢEN 

 

2. triletje in 3. triletje  

Razred Učitelj/razrednik 
Poučuje 

predmete 

Individualna GU 

6. a Milena GRUBELNIK K. GEO, DIE sreda 11.55 – 12.40 

NR 6. a Tanja KOGOJ LVZ, OPB, IP sreda 10.15 – 11.00 

6. b Nives ZAVODNIK MAT, FIZ sreda 09.15 – 10.00 

NR 6. b Milojka BADALIĈ SLO sreda 11.05 – 11.50 

7. a Tjaša MILIJAŠ TJA, IP torek 11.05 – 11.50 

NR 7. a Magdalena GLAVAĈ ZGO, OPB torek 11.55 – 12.40 

7. b Brigita HORVAT MAT, TIT petek 11.05 – 11.50 

NR 7. b Jelka ŠTRITOF ŠSS, DSP/PUT   

8. a Jasna ROZMAN KEM, GOS, IP, VP sreda 11.55 – 12.40 

NR 8. a Zvonka VUJEVIĆ PRISLAN  DSP/PUT   

8. b Lidija RUPNIK SLO, IP petek 10.15 – 11.00 

NR 8. b Andreja KOZLEVĈAR GVZ, MPZ, OPZ sreda 11.55 – 12.40 

9. a Jelka ĈERNE ŠVZ ponedeljek 10.15 – 11.00 

NR 9. a Barbara KORITNIK KNJ, SLO petek 09.15 – 10.00 

9. b Nevenka ŠUŠTERŠIĈ TJA, IP sreda 09.15 – 10.00 

NR 9. b Nada LIPLIN ŠSS, DSP   

 mag. Danilo DOMINC ŠVZ, TIT, IP sreda 11.05 – 11.50 

 Barbara ERŢEN OID, IP, OPB torek 11.55 – 12.40 

 Jernej GLASER NAR, BIO, ZGO torek 12.45 – 13.30 

 Vesna HAREJ MAT, FIZ torek 11.05 – 11.50 

 Diana RUTAR NAR, LAB, IP sreda 11.05 – 11.50 

 Nataša ZUPANĈIĈ DSP/PUT   
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SSTTIIKKII  MMEEDD  SSTTAARRŠŠII  IINN  ŠŠOOLLOO  
 

Roditeljski sestanki 
Roditeljski sestanki med šolskim letom bodo informativni (ţivljenje in delo skozi šolsko leto), 

tematski (predavanja na razliĉne teme; šola v naravi, konĉni izlet …), interesni (uĉenci s posebnimi 

potrebami, poklicno usmerjanje ...) in problemski (uĉni uspeh, vedenjske teţave ...). 

V vsakem oddelku bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki po dogovoru med razrednikom in 

starši. 

Prvi roditeljski sestanek:    

 za starše uĉencev od 1. do 5. razreda bo 2. septembra 2010 ob 17.00 uri, 

 za starše uĉencev od 6. do 9. razreda  bo 2. septembra 2010 ob 18.00 uri. 

Drugi roditeljski sestanek bo 03. februarja 2011. 
 

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, kjer se boste sproti seznanjali z 

uĉnim napredkom vašega otroka. Le tako boste lahko svojemu otroku pravoĉasno priskoĉili na 

pomoĉ in se izognili nezaţeljenim posledicam.  

Individualne govorilne ure 
Vsi uĉitelji bodo imeli govorilno uro tudi v dopoldanskem ĉasu. Takrat se boste lahko starši osebno 

ali po telefonu pogovorili o uĉno-vzgojni problematiki oziroma delu posameznega uĉenca. 

Razpored govorilnih ur boste izvedeli na uvodnem roditeljskem sestanku. 

Ĉe bo uĉitelj v ĉasu dopoldanske govorilne ure razporejen za nadomešĉanje, lahko starši priĉakujete, 

da bo vaš pogovor ĉasovno omejen ali pa se boste dogovorili za nov termin. 

Skupne govorilne ure 
Starši imate moţnost govoriti z vodstvom šole, svetovalnimi delavci in vsemi uĉitelji, ki pouĉujejo v 

odddelku, od 17.00 do 19.00 ure v naslednjih dnevih: 

 

 07. oktober 2010  04. november 2010 

 02. december 2010  06. januar 2011 

 03. marec 2011  07. april 2011 

 05. maj 2011  02. junij 2011 

 

K popoldanskim govorilnim uram se boste lahko starši najavili z vpisom na poseben list, ki bo visel 

na vratih, kjer bo posamezni uĉitelj izvajal govorilne ure. Z vpisom boste starši  rezervirali termin. 

Predhodno najavljeni starši bodo imeli prednost. 

 

Druge oblike stikov  
Med šolskim letom bomo izvedli veĉ predavanj in odprtih sreĉanj z uĉitelji, uĉenci in strokovnjaki 

posameznih podroĉij ter drugih oblik sodelovanja, kot so: 

 dan šole – Sonĉkov dan, ki bo 18.9.2010: Ljubljana svetovna prestolnica knjige,  

 obeleţitev tridesetletnice šole, ki bo 10.12.2010, 

 delavnice za šolske novince ob vpisu, ki bodo konec januarja 2011, 
 Evropska vas – proslava, ki bo 21.4.2011 v šoli in 9.5.2011 v mestu, 

 EKO dan, ki bo 22.4.2011, 

 tradicionalni koncert in revija pevskih zborov, ki bo 25.5.2011, 

 valeta, ki bo 14.6.2011, 

 prireditev ob zakljuĉku šolskega leta, ki bo 23.6.2011, 

 razredne proslave in prireditve za starše, spremstva na izletih in ekskurzijah ter 

sodelovanje pri pouku in dnevih dejavnosti. 
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PPRREEDDMMEETTNNIIKK  

 

Število ur/teden (dni/leto) po predmetih in razredih 

Predmet Razred 

Obvezni program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

Slovenšĉina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Anglešĉina - - - 2 3 4 4 3 3 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Druţba - - - 2 3 - - - - 

Geografija - - - - - 1 2 1,5 2 

Zgodovina - - - - - 1 2 2 2 
Drţavljanska in domovinska 
vzgoja ter etika 

- - - - - - 1 1 - 

Spoznavanje okolja 3 3 3 - - - - - - 

Fizika - - - - - - - 2 2 

Kemija - - - - - -  2 2 

Biologija - - - - - - - 1,5 2 

Naravoslovje - - - - - 2 3 - - 

Naravoslovje in tehnika - - - 3 3 - - - - 

Tehnika in tehnologija - - - - - 2 1 1 - 

Gospodinjstvo - - - - 1 1,5 - - - 

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

IZBIRNI PREDMETI     1       2/1 2/1 2/1 

                           2       1 1 1 

Oddelĉna skupnost - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi 4  4  4  3  3  3  3  3  3  

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Razširjeni program          

Pomoĉ otrokom s 

posebnimi potrebami 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi 
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NNAACCIIOONNAALLNNII  PPRREEIIZZKKUUSSII  ZZNNAANNJJAA    

 
Ob koncu drugega in tretjega obdobja izpeljemo nacionalno preverjanje znanja, s katerim 

preverjamo standarde znanja, doloĉene z uĉnim naĉrtom.   

Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za uĉence prostovoljno, ob koncu 

tretjega obdobja pa je za vse uĉence obvezno. 

Ob koncu drugega obdobja šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje 

znanja iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. 

Ob koncu tretjega obdobja šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci 

izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta.  

Šola starše pisno obvesti o doseţkih uĉenca pri nacionalnem preverjanju znanja.  

Doseţki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju uĉencev. 

 

Koledar Aktivnost 

01. sep. 2010 Objava sklepa ministra o izboru najveĉ štirih predm. za doloĉitev tretjega 

predmeta, iz katerega bodo uĉenci 9. r. opravljali NPZ 

01. marec 2011 Objava sklepa ministra o doloĉitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z 

nacionalnim preverjanjem znanja iz 3. predmeta 

 

 04. maj 2011 
REDNI ROK 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

 06. maj 2011 

 09. maj 2011  

 09. maj 2011 

NPZ iz slovenšĉine za 6. in 9. razred 

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

 27. maj 2011 Seznanitev uĉencev z doseţki in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

uĉenĉeve ovrednotene pisne naloge NPZ 

 

  

 

30. maj 2011 

Moţnost poizvedbe: za 6. razred v šoli, za 9. razred na OE ZRSŠ  

Samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih 

razlogov niso mogli udeleţiti NPZ v rednem roku, je moţen: 
NAKNADNI ROK  - NPZ iz matematike 

 

31.  maj 2011 

NAKNADNI ROK  - NPZ slovenšĉine 

01. junij 2011 NAKNADNI ROK  - NPZ tretjega predmeta 

01. junij 2011 Razdelitev obvestil o doseţkih uĉencev pri NPZ za 6. razred 

09. junij 2011 Seznanitev uĉencev z doseţki in uveljavljanje pravice do vpogleda 

(naknadni rok) 

10. junij 2011 Moţnost poizvedbe za uĉence 9. razreda na OE ZRSŠ  (naknadni rok)                                                     

 

JJUUTTRRAANNJJEE  VVAARRSSTTVVOO,,  PPOODDAALLJJŠŠAANNOO  BBIIVVAANNJJEE  

 
Jutranje varstvo 
V jutranjem varstvu uĉenci od 1. do 5. razreda ob igri, branju in ustvarjalnem delu 
poĉakajo na zaĉetek pouka. Jutranje varstvo je organizirano v igralnici v pritliĉju od 6.00 
do 8.00 ure.  
V tem ĉasu lahko uĉenci prejmejo tudi zajtrk. 
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Podaljšano bivanje 
Šola organizira podaljšano bivanje za uĉence od 1. do 5. razreda. V ĉasu podaljšanega 
bivanja se uĉenci uĉijo, opravljajo domaĉe naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri 
kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Samostojno in pod pedagoškim 
vodstvom se seznanjajo s tehnikami uĉenja ter se navajajo na skupno delo in ţivljenje, 

svoje socialne potrebe in ţelje usklajujejo z drugimi. Podaljšano bivanje je nadgradnja 
dopoldanskega programa in je organizirano  skladno s predmetnikom. 
Tudi  uĉenci, ki so vkljuĉeni v podaljšano bivanje, morajo doma rešiti še kakšno nalogo, 
brati in se pogovarjati s starši. 

 

ŠŠOOLLAA  VV  NNAARRAAVVII  

 
Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki 
prijetnega ţivljenja in dela v naravi od 1. do 9. razreda. 
V ţelji, da bi se ĉim veĉ uĉencev udeleţilo dejavnosti v naravi, Ministrstvo za šolstvo in 
šport iz drţavnega proraĉuna namenja sredstva za pomoĉ pri plaĉilu šole v naravi v 4. 
razredu tistim uĉencem, za katere starši ne morejo poravnati celotne cene. V ĉasu 
osnovnega šolanja ima uĉenec pravico do take pomoĉi samo enkrat.  

Naši uĉenci pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja in drugimi 
humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo uĉencem iz socialno 
šibkejših druţin. Višino dodeljene subvencije doloĉi šolska komisija na podlagi 
naslednjih kriterijev: prejemanje denarne socialne pomoĉi, višina dohodkov na 
druţinskega ĉlana, višina otroških dodatkov, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v 
druţini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifiĉnosti v druţini. 
 

Razred Dejavnost Lokacija Termin 

 
1. raz.  

 
Naravoslovni tabor 

Mladinsko klimatsko 
zdravilišĉe (Rakitna) 

3 dni 

25. – 27.5.2011 

 

2. raz.  

 

Naravoslovni tabor 

CŠOD Medved 

(Medvedje Brdo) 

3 dni 

03. – 05.11.2010 

 
3. raz.  

 
Zimska šola v naravi 

CŠOD Medved 
(Medvedje Brdo) 

3 dni 

05. – 07.01.2011 

 
4. raz. 

 
Plavalna šola v naravi 

Poĉitniški dom Zambratija 
(ZPM Lj – Moste) 

5 dni 

Junij 2011 

 
5. raz. 

 
Planinska šola v naravi 

Koĉa na Gozdu 
(Vršiĉ) 

5 dni 

30.5. – 3.6.2011 

 
6. raz. 

 
Zimska šola v naravi 

CŠOD Gorenje 
(Rogla) 

5 dni 

31.1. – 4.2.2011 

7. raz. in 
8. raz. 

Naravoslovno-
matematiĉni tabor 

Poĉitniški dom Zambratija 
(ZPM Lj – Moste) 

5 dni 

27.9. – 1.10.2010 
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DDNNEEVVII  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII    

 
Kulturni dnevi 
Uĉenci bodo spoznali razliĉna jezikovna, druţboslovna in umetnostna podroĉja ter 
vrednote ĉloveške druţbe in jih med seboj povezali. Pri izvajanju kulturnih dni so 
uĉenci aktivni, to pomeni, da dejavnosti naĉrtujejo ter izvajajo, doţivljajo in se izraţajo. 
Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev in sošolk ter 
odraslih. Na kulturnih dnevih bodo uĉenci razvijali ustvarjalnost, sposobnost dojemanja 

spoznanj druţboslovnih ved in jezikoslovja, doţivljanje umetniške besede, barv, oblik, 
zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine, posebno še 
doţivljanje vseh zvrsti umetnosti ter sposobnost prepoznavanja, razumevanja in 
vrednotenja slovenske in svetovne kulturne dedišĉine. 
 

 V zadnjem tednu pred novoletnimi počitnicami bodo imeli vsi učenci kulturni 

dan – ogled gledališke predstave (vodja RS/Milena Bukovec, PS/Milojka 

Badalič). 

 

1. RAZRED  DEJAVNOST  VODJA    

01. september sprejem prvošolcev TIM 1. razreda 

februar obisk knjigarne Konzorcij Sena Volovšek 

april lutkovna predstava Luĉka Ĉernuta 

2. RAZRED   

februar Ob kulturnem prazniku TIM 2. razreda 

11.in 14. marec Groharjeva hiša na Sorici CŠOD, razredniĉarki 

april Evropska vas TIM 2. razreda 

3. RAZRED   
6. in 7. september Groharjeva hiša na Sorici CŠOD, razredniĉarki 

26. januar Po Prešernovih stopinjah CŠOD, Helena Pegan 

8. marec Pustno rajanje razredniĉarki 

4. RAZRED   

18. september Sonĉkov dan mag. Vanja Sorjan 

13. junij Po Prešernovih stopinjah CŠOD, razredniĉarki 

5. RAZRED   

18. september Sonĉkov dan Alenka Balon 

10. marec Mesto Ljubljana  CŠOD, Vikica Hvalec Z. 

6. RAZRED   

14. februar Opereta Andreja Kozlevĉar 

april Ekskurzija - Kras Magdalena Glavaĉ 

7. RAZRED   

14. februar Opereta Andreja Kozlevĉar 

oktober Ekskurzija - Dolenjska Milojka Badaliĉ 

8. RAZRED   

14. februar Opereta Andreja Kozlevĉar 

oktober Ekskurzija - Gorenjska Lidija Rupnik 
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9. RAZRED   

2. februar 
14. februar 

Sprehod skozi zgodovino jazza 
Opereta 

Andreja Kozlevĉar 

oktober Ekskurzija - Koroška Milena Grubelnik K. 

 

Naravoslovni dnevi 
Uĉenke in uĉenci povezujejo naravoslovne vsebine in posamezne predmete z 
neposrednim opazovanjem in aktivnostmi na terenu v naravi. Veĉina naravoslovnih dni 
bo v jesenskih mesecih ali spomladi. Veĉina dni šole v naravi (ŠN) je posveĉena 
naravoslovnim aktivnostim. Uĉenci aktivno in sistematiĉno dopolnjujejo in poglabljajo 
teoretiĉno znanje, ki so ga pridobili pri pouku. Dejavnosti jih spodbujajo k 

samostojnemu in kritiĉnemu mišljenju, omogoĉajo uporabo znanja. Uĉenci aktivno 
opazujejo, spoznavajo in razumejo sobivanje ĉloveka in narave. Intenzivno doţivljajo 
naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, 
ţivljenja in dela, spoznavajo pomen varovanja zdravja in okolja. 

 

1. RAZRED  DEJAVNOST  VODJA 

september ZOO Ljubljana Polona Jerkiĉ 

26. maj Gozd – Rakitna – v okviru ŠN Vesna Kramer 

27. maj Kmetija – Rakitna – v okviru ŠN Vesna Kramer 

2. RAZRED   

3. november Kmetija - v okviru ŠN Alenka Molk, CŠOD 

22. november Arboretum CŠOD, Urška Dolinar 

junij Gozd razredniĉarki 

3. RAZRED   

oktober Postojnska jama Alenka Osterman 

5. januar Narava pozimi – v okviru ŠN CŠOD Medvedje Brdo 

maj Rudnik Velenje Alenka Osterman 

4. RAZRED   

7. januar Arboretum Petra Pivec (CŠOD) 

junij Rastl. primor. sveta - v okviru ŠN razredniĉarki 

junij Naplavine – v okviru ŠN razredniĉarki 

5. RAZRED   

oktober Ţivljenje rastlin in ţivali ob vodi Alenka Balon 

11. maj Kraški rob Vikica Hvalec Z. (CŠOD) 

1. junij Rastlin. v gorah – v okviru ŠN Alenka Balon 

6. RAZRED   

03. februar Naravoslovne delav. – v okviru ŠN Nives Zavodnik 

22. april Energijski detektiv – EKO dan Vesna Harej 

april Obisk EKO kmetije; Ekskurzija J. Glaser, M. Glavaĉ 

7. RAZRED   

28. september Ţivali v morju – v okviru ŠN Jernej Glaser 

29. september Rastlinstvo ob morju – v okviru ŠN Jernej Glaser 

22. april Energijski detektiv – EKO dan Vesna Harej 
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8. RAZRED   

28. september Merjenje v fiziki – v okviru ŠN Nives Zavodnik 

29. september Ozvezdja – v okviru ŠN Vesna Harej 

22. april Energijski detektiv – EKO dan Vesna Harej 

9. RAZRED   

22. april Energijski detektiv – EKO dan Vesna Harej 

09. junij Uporabna fizika - igrala Nives Zavodnik 

14. junij Medsebojni odnosi Jelka Ĉerne 

 

Tehniški dnevi 
Uĉenke in uĉenci opazijo tehniĉni problem v svojem okolju, ga razišĉejo, zanj 
oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehniĉnih doseţkov, 
raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o 
tehniĉnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob 
oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstojeĉe tehniĉne 
rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije. 

 

 Vsi učenci bodo imeli v soboto, 18. septembra, 1. tehniški dan ali kulturni 

dan – 8. Sončkov dan. 

 Vsi učenci od 6. – 9. razreda bodo imeli v torek, 12. oktobra, tehniški 

dan, posvečen prometu – prometni dan. 

 

1. RAZRED  DEJAVNOST  VODJA 

oktober Prometna varnost aktiv 1. razreda 

november Mestni muzej – V kraljestvu 
povodnega moţa  

Polona Jerkiĉ  

2. RAZRED   

26. november Tehniški muzej Bistra CŠOD, Alenka Molk 

22. april Eko delavnica razredniĉarki 

3. RAZRED   

september Piran – urbanistiĉna struktura mesta Helena Pegan 

oktober Prometna varnost aktiv 3. razreda 

4. RAZRED   

november Vozilo s pogonom na elastiko razredniĉarki 

maj Pletenje iz slame razredniĉarki 

maj Zdrava prehrana razredniĉarki 

junij Dan, noĉ – v okviru ŠN razredniĉarki 

5. RAZRED   

20. september Tkanje – muzej Bistra CŠOD 

oktober Balon na topel zrak Alenka Balon 

22. april Hladilna torba – obdelava stiropora Vikica Hvalec Zibelnik 

junij Igraĉa – pogonski mehanizem Alenka Balon 

6. RAZRED   

1. februar Gradnja igluja – v okviru ŠN CŠOD, Gorenje 
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05. maj Izdelki iz lesa – SLŠ Postojna Brigita Horvat 

7. RAZRED   

oktober Tangram – v okviru ŠN Brigita Horvat 

november Grafika - SMGŠ Brigita Horvat 

8. RAZRED   

september Origami – v okviru ŠN Brigita Horvat 

oktober Srednja poklicna šola Brigita Horvat 

9. RAZRED   

oktober Rudnik Velenje - ekskurzija Milena Grubelnik  K. 

6. maj Tehniški muzej Bistra  Brigita Horvat 

 

Športni dnevi 
Uĉenci na športnih dnevih zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izraţanju in 
ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, 

spoštujejo lastne in tuje doseţke, utrjujejo samozavest in pridobivajo trajne športne 
navade. Uĉenci se seznanijo z razliĉnimi športnimi dejavnostmi in s športom za prosti 
ĉas. Usposabljajo se za športne dejavnosti. Ob povezavi z zdravstveno vzgojo in 
naravoslovnimi dnevi se zavejo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo 
spoštovanje do narave ter zaĉutijo njihovo medsebojno povezanost. 

 Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo imeli 3. septembra 1. športni dan.  

 Vsi učenci od 1. do 5. razreda bodo imeli 7. maja 2011 športni dan – 

pohod po POTI (nadomeščanje 26. aprila). 

 

1. RAZRED  DEJAVNOST  VODJA 

16. september Teniško dopoldne LTC, Vesna Kramer 

januar Zimske radosti aktiv 1. razreda 

25. maj Pohod na Rotovc – v okviru ŠN aktiv uĉiteljev 

 PLAVALNI TEĈAJ – 10-urni                Agencija za šport Ljubljana 

 

2. RAZRED   

4. november Planinski pohod – v okviru ŠN CŠOD Medvedje Brdo 

januar Igre na snegu razredniĉarki 

junij Plavanje – Atlantis Jurij Kalan 

 

3. RAZRED   

6. januar Planinski izlet – v okviru ŠN CŠOD Medvedje Brdo 

7. januar Tek na smuĉeh – v okviru ŠN CŠOD Medvedje Brdo 

junij Športne igre BIT center Alenka Osterman 

17. – 28.1.2011 PLAVALNI TEĈAJ – 20-urni                 Agencija za šport Ljubljana 

 

4. RAZRED   

marec Zimski pohod  razredniĉarki 

junij Športne igre – v okviru ŠN mag. Danilo Dominc 

junij Plavanje – v okviru ŠN mag. Danilo Dominc 
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5. RAZRED   

februar Zimske radosti Alenka Balon 

junij Pohod/Sleme – v okviru ŠN Jasna Rozman 

junij Pohod/izvir Soĉe – v okviru ŠN Jasna Rozman 

6.  –  9. RAZRED   

7. maj Planinski pohod Jelka Ĉerne 

marec Smuĉanje - Krvavec  Jelka Ĉerne 

junij Plavanje mag. Danilo Dominc 

 Športne vsebine – v okviru ŠN  

 

KKOOLLEEDDAARR  TTEEKKMMOOVVAANNJJ  VV  ZZNNAANNJJUU  

 
Uĉenci bodo imeli moţnost sodelovanja na spodaj naštetih tekmovanjih s podroĉja znanj 

oz. športa. Po objavi datumov uĉenec sam zapiše datume tistih tekmovanj, ki se jih bo 
udeleţil. V tabeli je na dnu prostor za pripis tekmovanj, ki pred nastankom publikacije še 
niso bila doloĉena. 
 

Naziv 

tekmovanja 

Šolsko  

tekmovanje 

Regijsko 

tekmovanje 

Drţavno 

tekmovanje 

slovenšĉina 08.12.2010 26.01.2011 19.03.2011 

anglešĉina 25.11.2010 20.01.2011 28.03.2011 

nemšĉina 18.11.2010  10.02.2011 

matematika 17.03.2011 30.03.2011 16.04.2011 

fizika 02.03.2011 25.03.2011 09.04.2011 

astronomija 02.12.2010  18.12.2010 

logika 24.09.2010  23.10.2010 

biologija 20.10.2010  03.12.2010 

kemija 24.01.2011  12.03.2011 

zgodovina 14.12.2010 14.01.2011 05.03.2011 

geografija 17.02.2011 22.03.2011 14.04.2011 

razvedrilna 
matematika 

 
14.09.2010 

  
25.09.2010 

konstruktorstvo in 
tehnologije 

15.04.2011  21.05.2011 

kviz NG Junior 
Bistroum 

13.04.2011  14.05.2011 

vesela šola april 2011  maj 2011 

Turizmu pomaga 
lastna glava 

  marec 2011 
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IINNTTEERREESSNNEE  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  

 
Zaţeljeno je, da vsak uĉenec obiskuje en kroţek, kjer se lahko sprošĉa in razvija svoje 
sposobnosti ter interese. Vkljuĉitev v interesno dejavnost je prostovoljna, vendar pa 
priĉakujemo, da jo bo uĉenec po prijavi obiskoval ves predvideni ĉas. 
 

JEZIKOVNO  - UMETNOSTNO  

PODROČJE 

MENTOR/ 

KOORDINATOR 

DAN 

URA 

NEMŠĈINA – igralne urice              (2. – 3. r.) Alenka OSTERMAN  

SVET PRAVLJIC                                    (1. r.) Vesna KRAMER  

ANGLEŠKE URICE  - fakult. pouk        (1. r.)                                              Vlasta VRHOVEC  

ANGLEŠKE URICE  - fakult. pouk        (2. r.)                                              Tjaša MILIJAŠ  

ANGLEŠKE URICE  - fakult. pouk        (3. r.)                                              Nevenka ŠUŠTERŠIĈ  

STORYTELLING  - pravljiĉarstvo  (4. – 5. r.)                    Tjaša MILIJAŠ  

LIKOVNI KROŢEK                        (2. -  9. r.) Tanja KOGOJ  

PRAVLJIĈNE MINUTKE               (1. - 3. r.)  Alenka MOLK  

LUTKOVNO DRAMSKI KROŢEK                                                                                                                

(1. – 3. r.) 

Marjetka MAGISTER 

Sena VOLOVŠEK 

 

DRAMSKI KROŢEK                       (6. -  9. r.) Lidija RUPNIK  

ORFF                                                 (6. – 9. r.) Andreja KOZLEVĈAR  

OTROŠKI PEVSKI ZBOR               (2. – 5. r.)                                                            Andreja KOZLEVĈAR  

MLADINSKI PEVSKI ZBOR          (6. – 9. r.) Andreja KOZLEVĈAR  

SLOVENŠĈINA ZA TUJCE Alenka BALON  

 

DRUŢBOSLOVNO PODROČJE 

 

IZVAJALEC 

DAN 

URA 

SOCIALNE IGRE                             (1. - 3. r.) Urška DOLINAR  

TURISTIĈNI KROŢEK                   (4. -  9. r.) Barbara KORITNIK  

SOVRSTNIŠKA POMOĈ                (7. – 9. r.) Nataša ZUPANĈIĈ  

LJUDSKI OBIĈAJI IN PLESI          (1. – 3. r.) Marjetka MAGISTER   

VESELA ŠOLA                                (4. – 6. r.) Vikica HVALEC Z.  

VESELA ŠOLA                                (7. – 9. r.) Magdalena GLAVAĈ  

IZZIVI ZA BISTRE GLAVE           (5. -  6. r.) Nada LIPLIN  

MLADI RAZISKOVALEC  - druţboslovje                         

                                                           (6. - 9. r.) 

Milena GRUBELNIK  

Kamenšek 

 

NARAVOSLOVNO – TEHNIČNO 

PODROČJE 

 

IZVAJALEC 

DAN 

URA 

LOGIKA, RAZVEDRILNA MAT.   (4. - 9. r.)                                                             Vesna HAREJ  

ASTRONOMIJA                               (6. – 9. r.) Vesna HAREJ  

MLADI RAZISKOVALEC  - naravoslovje          

                                                            (5. - 9. r.) 

Vesna HAREJ  

MODELARSTVO                             (6. – 9. r.) Brigita HORVAT  

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO      (6. – 9. r.) Brigita HORVAT  

 

ŠPORTNO PODROČJE 

 

IZVAJALEC 

DAN 

URA 

NOGOMET – mlajša skupina           (1. – 2. r.) mag. Danilo DOMINC  

NOGOMET – starejša skupina         ( 3. – 5. r.)                  mag. Danilo DOMINC  
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NAMIZNI TENIS                              (4. - 5. r.) 

BADMINTON 

 

Jurij KALAN 

 

TEČAJNE OBLIKE IZVAJALEC DAN 

URA 

PLAVALNI TEĈAJ – 10-urni                (1. r. ) Agencija za šport   

PLAVALNI TEĈAJ – 20-urni                (3. r. ) Agencija za šport   

PLESNI TEĈAJ  

priprava na valeto                                     (9. r.) 

 

Plesna šola Bolero 

 

IZVENŠOLSKA PONUDBA 

INTERESNIH DEJAVNOSTI 

 

IZVAJALEC 

DAN 

URA 

PLES  Plesna šola PLES PLUS  

MALA ŠOLA JUDA                         (3. – 4. r.)  

ŠD Mala šola juda 

 

MALA ŠOLA JUDA                         (1. – 2. r.)   

KOŠARKA ZA NAJMLAJŠE          (3. – 4. r.)  Košarkarska šola 

KOŠKOŠ 

 

KOŠARKA ZA NAJMLAJŠE          (1. – 2. r.)   

KOŠARKA             (mlajše in starejše uĉenke)                    ŢKD Ilirija  

ODBOJKA             (mlajše in starejše uĉenke)                    ŢOK Šentvid  

KARATE                                                Karate klub FORUM  

RITMIĈNA GIMNASTIKA              (1.- 5. r.)                                                    ŠD ŠPIĈKA  

KOŠARKA                               (deĉki 6. – 9.r.)                  ŠD Šentvid  

SMUĈANJE                             (vse kategorije)                           SD NOVINAR  

 

IIZZBBIIRRNNII  PPRREEDDMMEETTII  

 
Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Uĉenec izbere dve uri pouka tedensko, 
lahko pa tudi tri ure, ĉe s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira veĉ dveh 
ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Uĉenec, ki obiskuje glasbeno 
šolo z javno veljavnim programom, je lahko oprošĉen sodelovanja pri izbirnih predmetih 
v celoti ali pa le pri eni uri tedensko. V šolskem letu 2010/2011 bodo uĉenci 7., 8. in 9. 

razreda obiskovali 17 razliĉnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa. 
 

Druţboslovno-humanistični izbirni predmeti: 
 likovno snovanje (LS1, LS2, LS3), pouĉuje Tanja Kogoj, 
 nemšĉina (TIN1, TIN2, TIN3), pouĉuje Nevenka  Šušteršiĉ, 
 italijanšĉina (II3), pouĉuje Nevenka  Šušteršiĉ, 
 vzgoja za medije - tisk (TIS), pouĉuje Lidija Rupnik, 
 filozofija za otroke (FIE), pouĉuje Tjaša Milijaš. 

Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti: 
 raziskovanje domaĉe okolice (RDO), pouĉuje Diana Rutar, 
 sodobna priprava hrane (SPH), pouĉuje Jasna Rozman, 
 urejanje besedil (UBE), pouĉuje Barbara Erţen, 
 multimedija (MME), pouĉuje Barbara Erţen, 
 raĉunalniška omreţja (ROM), pouĉuje Barbara Erţen, 
 izbrani šport – nogomet (IŠP1), pouĉuje mag. Danilo Dominc, 
 izbrani šport – košarka (IŠP2), pouĉuje mag. Danilo Dominc, 

 šport za sprostitev (ŠSP), pouĉuje Jelka Ĉerne. 
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ŠŠOOLLSSKKAA  SSVVEETTOOVVAALLNNAA  SSLLUUŽŽBBAA  

 
Pedagoginja in socialna delavka: Jelka Štritof 
Psihologinja: Nada Liplin 
 
Svetovalni delavki sta na voljo staršem in uĉencem vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 
ure in v ĉasu skupnih govorilnih ur. 
Svetovalne dejavnosti šolske svetovalne sluţbe (ŠSS) zajemajo delo z uĉenci, starši in 
uĉitelji na podroĉjih uĉenja in pouĉevanja, vzgoje in discipline, medsebojnih odnosov in 

razredne klime, osebnega in socialnega razvoja.  
Šolska svetovalna sluţba (ŠSS):  

 vpisuje in sprejema šolske novince,  

 poklicno usmerja in svetuje uĉencem in njihovim staršem, jih informira o 
moţnostih šolanja in pogojih vpisa, o štipendijah ter pomaga pri vpisu, 

 vodi, spremlja, izvaja in koordinira delo z uĉenci s posebnimi potrebami 
(uĉenci s teţavami, nadarjeni uĉenci), 

 ureja prepis z ene šole na drugo,  

 skrbi za subvencioniranje šolske prehrane in drugih dejavnosti,   

 vodi, koordinira ali sodeluje v projektih in programih, s katerimi ţelimo 

izboljšati kvaliteto dela in ţivljenja v šoli. 
 
Ţelimo si, da ŠSS ne bi bila mesto, kamor se gre po kazni, z vprašanjem: »Kaj sem pa 
naredil-a?« Zato navajamo nekaj morebitnih teţav, ob katerih uĉenci obišĉite svetovalno 
sluţbo:  

 strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse 
pozabim, 

 ne znam se uĉiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k uĉenju, 

 ne vem, ali sem dovolj sposoben/na za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo 

naj grem, kakšen poklic naj si izberem, 

 bojim se šole, slabih ocen, uĉitelj-ica me ima “na piki”, 

 starši me ne razumejo, preveĉ priĉakujejo od mene, 

 rad-a bi bil-a bolj samozavesten-na, 

 obĉutek imam, da sem »grdi raĉek«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni, 

 pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati, 

 ne vidim pravega smisla v ţivljenju, ĉisto sem »na tleh«, 

 sošolci me zbadajo, se norĉujejo iz mene, se noĉejo druţiti z mano, 

 starejši vrstniki me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo, 

 rad-a bi pomagala sošolcu/ki, ki ima teţave z vrstniki, starši, uĉitelji, ki preizkuša 

droge ali ima teţave s prehranjevanjem (strada, bruha), 

 ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!   
 

Starši, ob navedenih in podobnih teţavah vašega otroka ali kadar imate sami teţave z 
otrokom, pa se v šolski svetovalni sluţbi oglasite tudi vi. 
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UUČČEENNCCII  SS  PPOOSSEEBBNNIIMMII  PPOOTTRREEBBAAMMII  

 
Učenci z učnimi teţavami 
Specialna pedagoginja: Nataša Zupanĉiĉ 
Socialna pedagoginja: Zvonka Vujević Prislan 

 
Zakon o osnovni šoli omogoĉa otrokom s posebnimi potrebami usmerjanje v izobraţevalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo. Starši, ki jih zanima, ali bi bil 

njihov otrok do take pomoĉi upraviĉen, se lahko oglasijo na razgovor v šolski svetovalni sluţbi, kjer 

bodo dobili vse potrebne informacije in napotke glede pridobivanja pomoĉi. Za otrokov optimalni 

razvoj je smiselno, da to storijo ĉim prej po zaznavanju teţav. 

Na podlagi odloĉbe o usmeritvi za posameznega uĉenca bodo pomoĉ izvajali specialna pedagoginja, 

psihologinja, pedagoginja ali uĉitelji. Glede na ugotovljene teţave bomo za vskega uĉenca izdelali 

individualiziran program dela z vkljuĉenimi prilagoditvami. Pri izdelavi in potrditvi programa 

sodelujejo tudi starši in uĉenec.  

Delo v šoli bo potekalo po urniku tako, da bodo uĉenci nemoteno prehajali od rednega pouka k 

individualnemu in obratno ali pa mu bo strokovni delavec nudil pomoĉ znotraj pouka v obliki 

asistence v razredu. Otrok s teţavami potrebuje veliko spodbud in podpore ter dosledno delo tudi 

doma, zato je potrebno stalno sodelovanje med starši in šolo.   

 
Nadarjeni učenci 
Koordinatorici za odkrivanje in delo z nadarjenimi: Nada Liplin in Vesna Harej 

 
Po Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi uĉenci med nadarjene štejemo tiste 
otroke in mladostnike, ki so pokazali visoke doseţke ali potenciale na intelektualnem, 
ustvarjalnem, uĉno-akademskem, vodstvenem in/ali psihomotoriĉnem podroĉju in ki 
poleg rednega šolskega dela potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z rednim odkrivanjem nadarjenih uĉencev. 
Uĉence, ki jih predlagajo posamezni uĉitelji, bomo s soglasjem staršev identificirali s 
predpisanimi instrumenti, upoštevali bomo tudi morebitne doseţke. Za uĉence, pri 

katerih bomo ugotovili nadarjenost na enem ali veĉ podroĉjih, bomo izdelali 
individualiziran program in ga bomo zaĉeli tudi izvajati. 
Prav tako bomo nadaljevali delo z uĉenci, ki smo jih spoznali za nadarjene v preteklih 
letih. Poglavitna skrb bo namenjena prilagajanju oblik in metod dela med samim 
poukom, glede na podroĉja nadarjenosti pa bomo s posamezniki izvajali še dodatne 
aktivnosti izven pouka. Šola ima ţe dolgoletno tradicijo na raziskovalnem podroĉju, kjer 
uĉenci lahko izbirajo med razliĉnimi podroĉji in vsebinami. Spodbujali jih bomo k 
udeleţbi na tekmovanjih in jim omogoĉali priprave nanje. Za dodatno uresniĉevanje 

interesov potekajo tekom celega leta raznovrstne interesne dejavnosti, interesom 
primerno pa se vkljuĉujejo tudi k izbirnim predmetom. Svojo ustvarjalnost bodo lahko 
izraţali na nastopih in prireditvah, ki jih pripravljajo s svojimi mentorji. Za nadarjene 
uĉence od 6. do 9. razreda bomo v jesenskem ĉasu izvedli raziskovalni tabor. 
Raziskovalno delo z naravoslovno-matematiĉnimi vsebinami bo obogateno z 
najrazliĉnejšimi sodelovalnimi, ustvarjalnimi in zabavnimi dejavnostmi. 
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ŠŠOOLLSSKKAA  KKNNJJIIŽŽNNIICCAA  IINN    UUČČBBEENNIIŠŠKKII  SSKKLLAADD  

 
Knjiţniĉarka: Barbara  Koritnik  
 
Šolska knjiţnica je bogato zaloţena s knjigami in revijami. Odprta je vsak delovni dan 

razen srede od 11.00 - 14.30 in v času skupnih govorilnih ur. V tem ĉasu je na voljo 
tudi ĉitalnica. 
Starši vsako leto naroĉijo uĉbenike v šolskem učbeniškem skladu v mesecu maju. Ob 

priĉetku šolskega leta uĉenec prejme naroĉeni uĉbeniški komplet v šoli ter ga vrne ob 
koncu šolskega leta. Izposoja je brezplaĉna, v primeru uniĉenega ali izgubljenega 
uĉbenika je potrebno poravnati polno ceno uĉbenika. 

 

Napotki obiskovalcem knjiţnice 

 Knjiţnica je prostor, kjer si izposojamo knjige, beremo, izdelujemo seminarske 

naloge in plakate, ni pa namenjena druţenju uĉencev po pouku. 

 V knjiţnici ne smemo biti glasni, da ne motimo drugih. 

 Tudi v ĉasu prostih ur, ki jih uĉenci preţivljajo v knjiţnici, veljajo enaka pravila 

obnašanja kot v ĉasu izposoje. 

 S pomoĉjo knjiţniĉarke ali samostojno izberemo ţeleno gradivo in ga damo 

knjiţniĉarki, da ga vpiše in ga ne odnašamo brez njenega dovoljenja. Pri tem 
pazimo, da gradiva ne pomešamo. 

 Na dom se izposoja le leposlovje in poljudnoznanstvena literatura. Enciklopediĉna 

in leksikografska literatura ter periodika je namenjena za uporabo v knjiţnici. 

 Izposojeno gradivo moramo vrniti v štirinajstih dneh, lahko pa ga tudi podaljšamo. 

 Gradiva za domaĉe branje in bralno znaĉko ne podaljšujemo. 

 Za izgubljeno gradivo prinesemo: novo enako gradivo, gradivo enake vrednosti. 

 Zamudnina znaša 0,05 € dnevno za eno knjigo. 

 

RRAAČČUUNNOOVVOODDSSTTVVOO  

 
Raĉunovodja: Tomaţ Kranjc 
 
Stroške lahko poravnate s poloţnicami ali preko trajnika meseĉno in na veĉ obrokov (šola v 

naravi). 

Šola ima sklad prostovoljnih prispevkov. S pridobljenimi finanĉnimi sredstvi financiramo nakup 

nadstandardne opreme in pripomoĉkov za dvig kvalitete pouĉevanja. V preteklih letih smo z 

donatorskimi sredstvi obogatili marsikatero uĉilnico z avdio in video sredstvi ter postavili otroško 

igrišĉe.  

Vsako leto starši prispevate sredstva, s katerimi nam pomagate pri posodabljanju pouka in 

spodbujanju razvojne ter raziskovalne dejavnosti naših uĉencev, za kar se vam zahvaljujemo. 

 

V letošnjem šolskem letu vam bomo v oktobru, februarju in maju poslali poloţnice, na katerih bo 

zapisan znesek, lahko pa prispevate sredstva po lastni presoji na raĉun šole:  

01261 - 6030664989 s pripisom “Sklad prostovoljnih prispevkov”.  
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ŠŠOOLLSSKKAA  PPRREEHHRRAANNAA  

 
Vodja prehrane: Jasna Rozman 
Vodja kuhinje: Miro Zidar 
 
Šola organizira: 

 obvezno malico za vse uĉence, 

 kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

 Ponujamo pa tudi 

 dietno prehrano. 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši uĉencev na podlagi dogovora in pisnega 
soglasja ter potrdila zdravnika in s strani stroke predpisanega jedilnika. 
 

Prijava na šolsko prehrano 
Starši lahko prijavijo uĉenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje 

šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloţi na posebnem obrazcu. 

 

Pogodba o nudenju šolske prehrane 
V zaĉetku šolskega leta starši uĉencev podpišejo pogodbo o nudenju šolske prehrane, v 
kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.  

 

Preklic prijave in odjava prehrane 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekliĉejo. Starši lahko za 
stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane do zadnjega delovnega dne v 

tekoĉem mesecu, ĉe izpolnijo obrazec »PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO 
PREHRANO«. Preklic in odjava velja s prvim delovnim dnem v mesecu po prejemu 
preklica.  

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom 
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok z obvestilom preko uĉenca, po 
telefonu ali osebno v tajništvu šole. 
Posamezni obrok je pravoĉasno odjavljen, ĉe se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in 

sicer do 8. ure. 
V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravoĉasno, plačajo polno ceno 

obroka, vkljuĉno s subvencijo. Odjavljeni obroki prehrane se obraĉunajo naslednji 
mesec. 

 

Plačevanje prehrane 
Šolsko prehrano plaĉujete s poloţnicami ali preko trajnika meseĉno. Prosimo vas, da 
stroške poravnate v roku. Ĉe ugotovimo, da stroškov glede prehrane ne poravnavate 

redno, vas najprej na to opozorimo, nato vašemu otroku (zaĉasno ali trajno) prekinemo 
šolsko prehrano. 
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Subvencioniranje šolske prehrane 
Splošna subvencija za malico pripada vsem uĉencem v višini dveh tretjin cene malice na 
podlagi podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije. 
Dodatno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši, ki zaradi socialnega poloţaja ne 
zmorejo v celoti plaĉati prispevka za malico. Pri ugotavljanju upraviĉenosti do dodatne 

subvencije se upošteva dohodek na druţinskega ĉlana, izraţen v odstotku povpreĉne 
plaĉe v RS, ugotovljen v odloĉbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v 
trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo. Uĉenec je upraviĉen do ene tretjine 
dodatne subvencije v deleţu cene malice, ĉe znaša odstotek povpreĉne plaĉe do 30%. 
Do subvencije za kosilo so upraviĉeni uĉenci, ĉe je v odloĉbi za dodelitev pravice do 
otroškega dodatka ugotovljeni odstotek povpreĉne plaĉe do vkljuĉno 5%. 

 

Upravičenci do subvencionirane šolske prehrane 

Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo uĉenci za vsak dan prisotnosti pri pouku 
in drugih dejavnosti obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem ter prvi dan 
odsotnosti, ĉe se zaradi bolezni oziroma izrednih okolišĉin ne more pravoĉasno odjaviti 
oziroma prevzeti obroka. 
 

OODDDDEELLČČNNAA  SSKKUUPPNNOOSSTT  IINN  SSKKUUPPNNOOSSTT  UUČČEENNCCEEVV  

 
Mentorici skupnosti uĉencev šole sta: Milena Grubelnik Kamenšek in Vesna Farkaš. 
Mentorica skupnih razrednih ur je Lidija Rupnik. 
 
Oddelĉna skupnost (OS) je temeljna oblika organiziranosti uĉencev enega oddelka. Pri urah 

oddelĉne skupnosti uĉenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in 

ţivljenjem uĉencev.  

 

Ure oddelĉnih skupnosti (razredne ure) izvajamo ob ĉetrtkih prvo šolsko uro. Ĉeprav je po 

predmetniku predvidene samo pol ure na teden, na naši šoli ţe celo desetletje namenjamo temu delu 

celo šolsko uro. Ugotavljamo, da smo s tem naĉinom dela zmanjšali nasilje med vrstniki znotraj in 

zunaj šole, izboljšali komunikacijo med uĉenci in uĉitelji in tako ustvarili spodbudno klimo, ki na 

šoli vodi do boljšega znanja, razvoja zdrave in samostojne osebnosti.  

 

Uĉenci oddelĉne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost uĉencev šole. Skupnost 

uĉencev šole zbira pripombe in predloge OS, spremlja uresniĉevanje pravic in dolţnosti uĉencev, 

organizira šolske prireditve, naĉrtuje skupne zbiralne akcije in druge dejavnosti, za katere se 

dogovorijo uĉenci. Med dejavnostmi, ki jih vodi šolska skupnost uĉencev, so tudi skupne razredne 

ure, praviloma štiri v šolskem letu, na katerih predstavimo delo po posameznih razredih, pregledamo 

uspehe na razliĉnih tekmovanjih in nateĉajih, predstavimo raziskovalne naloge in skupaj 

obravnavamo aktualne teme. Uĉenci na teh urah izbirajo tudi »draveljsko zvezdo« med pevskimi, 

plesnimi in drugimi talenti.  

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti uĉencev šole. Sestavljajo ga uĉenci, ki jih izvoli 

skupnost uĉencev šole. Z aktualno temo sodelujejo na šolskem, mestnem, regijskem in drţavnem 

parlamentu. 
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ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNOO    VVAARRSSTTVVOO  

 
Zdravstveno varstvo uĉencev bo potekalo po programu šolskega dispanzerja ZD – Šiška. 
Ţe septembra zaĉenjajo s sistematskimi pregledi naših uĉencev. 
 
Še naprej ostaja zdravstveni tim naše šole: zdravnik dr. Janusz Klim in njegovi sestri 

Marija Kimovec ter Darja Berliĉ. Zdravstveno-vzgojni preventivni program bo vodila 
dipl. m. s. Betka Zafran in bo potekal ob sami sistematiki v dispanzerju. 
TEME :    
1. r.: Higienske navade in  prepreĉevanje  poškodb  
3. r.: Ţivim zdravo in prepreĉevanje okuţb 
5. r.: Puberteta pri fantih in dekletih, varovanje sluha 
8. r.: Odrašĉanje in medsebojni odnosi 
 

ZZOOBBOOZZDDRRAAVVSSTTVVEENNOO  VVAARRSSTTVVOO  
 
Vodja zasebne zobne ordinacije v šoli: Maja Kovaĉiĉ dr. dent. med. 
 

Delovni čas šolske zobne ambulante: 
Ponedeljek: 7.30 – 14.00 
Torek: 12.30 – 19.00 
Sreda: 12.00 – 19.00 

Ĉetrtek: 7.30 – 14.00  
 
Uĉenci bodo imeli sistematiĉni pregled po predhodno dogovorjenem urniku.  
Posebno pozornost posveĉamo preventivi, torej ţeliranju, zašĉiti in rednemu ĉišĉenju 
zob, poleg tega pa bomo organizirali  tekmovanje za ĉiste zobe.  

 

VVAARRNNOOSSTT    

 
Zagotavljanje varnosti oseb in premoţenja je pomembna naloga šole. Vendar je moţno vse 

varnostne ukrepe izvajati samo ob doslednem upoštevanju vseh pravil, ki so jih dolţni spoštovati 

tako zaposleni, kot tudi uĉenci, starši in vsi obiskovalci šole. 

Osnovni ukrepi, ki jih bomo izvajali, so: izdelani ustrezni predpisi, izobraţevanje in informiranje, 

redno vzdrţevanje objektov, varnostna sluţba, tehniĉni pregledi in nadzor, sodelovanje z 

zavarovalnico, ureditev prometne varnosti, deţurstvo strokovnega kadra, vidna oznaĉitev in 

zavarovanje objektov šole. 

Zunanje podjetje izvaja tehniĉno varovanje premoţenja na šoli. Intervencijske skupine so v stalni 

pripravljenosti na morebitne alarme. Šola je varovana tudi z videonadzornim sistemom. Vsi, ki 

vstopajo v šolo, so snemani. 

Prometna varnost 
Šola sodeluje s prometno policijo, ki je v prvih dveh tednih zadolţena za varnost prihoda in odhoda 

uĉencev.  
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Kljub temu pa naj vam damo nekaj nasvetov: 

 Uĉenci naj se  pravoĉasno odpravijo od doma. 

 Posebej še najmlajše uĉence veĉkrat pospremite do šole in jih pouĉite o nevarnostih. Vedno 

izberite najvarnejšo in ne najkrajšo pot. 

 Tam,  kjer je to mogoĉe, hodite po ploĉniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri, kot 

poteka promet. 

 Cesto preĉkajte na urejenih prehodih za pešce, kjer pa to ni mogoĉe, bodite pri preĉkanju ceste 

še posebej previdni. 

 Uĉenci prvih in drugih razredov naj nosijo rumeno rutico.  

 Predvsem v zimskem ĉasu naj vsi uĉenci nosijo svetla odbojna telesa, pripeto kresniĉko in 

svetla oblaĉila. 

 V skladu z zakonom o cestnem prometu morajo uĉence 1. razreda spremljati v šolo in iz nje 

odrasle osebe, lahko tudi brat ali sestra, starejša od 10 let, razen ĉe je s pisnim potrdilom 

dogovorjeno drugaĉe. 

 Kolesarji se morajo voziti  s popolno opremljenimi kolesi, z zašĉitno ĉelado in opravljenim 

kolesarskim izpitom.  

 Uĉenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, morajo paziti na svojo varnost pri vstopanju in 

izstopanju, med voţnjo pa sedeti in upoštevati navodila voznika. 

 Starši, pazite na osebno lastnino, ko zapušĉate svoje vozilo pred šolo. 

 

Osebna varnost 
Vsak ima pravico biti varen in dolţnost, da te pravice drugemu ne krši! 
 

Zavedamo se, da nasilja nikoli ne bomo mogli popolnoma odpraviti, vendar ga lahko z odprtostjo do 

problema bistveno zmanjšamo. 

Da bi lahko ukrepali, moramo razliĉne bolj ali manj prikrite oblike nasilja najprej zaznati. Tukaj 

nam starši lahko veliko pomagate, tako z vzorom kot tudi s svojim sodelovanjem s šolo. Z otrokom 

se pogovarjajte o spoštljivem ravnanju do drugih oseb in o tem, kaj narediti, kadar drugi niso 

spoštljivi do njega. Otroke je pogosto strah odkrito spregovoriti, kadar jim kdo grozi, jih izsiljuje. 

Nelagodno jim je opisovati ţaljivke ali zavraĉanje s strani vrstnikov. Sami svojega otroka najbolje 

poznate, zato bodite pozorni na naslednje odklone v vedenju: 

 otrok noĉe v šolo, vsako jutro se slabo poĉuti, govori o odpadanju posameznih ur pouka, 

 ima raztrgana oblaĉila, knjige, zvezke, polomljena pisala, 

 prihaja domov z modricami, praskami, 

 vas prosi, da ga pospremite v šolo in iz nje, spremeni obiĉajno pot v šolo, 

 postane zmeden, jokav, raztresen, neješĉ, ima noĉne more, 

 do druţinskih ĉlanov in prijateljev postane nesramen, odklonilen, 

 noĉe povedati, kaj je narobe, se zapre vase, 

 pripoveduje, kaj vse se je zgodilo nekomu drugemu, 

 izmišlja si vse mogoĉe izgovore za stvari, ki jih prej ni poĉel, 

 veĉkrat pogreša svojo lastnino in veĉkrat prosi za denar. 

 

Kadar opazite pri otroku takšne neobiĉajne reakcije, poskusite od njega ĉim veĉ izvedeti. V kolikor 

to ni moţno, stopite do razredniĉarke ali šolske svetovalne sluţbe, kjer boste skupaj skušali poiskati 

razlago za otrokovo nenavadno vedenje. 

O vsem, kar izveste, ne ostanite tiho, kajti sami ste najboljši zgled svojemu otroku, v šoli pa bomo 

lahko ukrepali le, ĉe bomo s problemom seznanjeni.  
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    SSTTAATTUUSS  ŠŠPPOORRTTNNIIKKAA,,  UUMMEETTNNIIKKAA,,  RRAAZZIISSKKOOVVAALLCCAA  

 
Status pridobi: 

Status uĉenca kulturnika – umetnika,  status uĉenca perspektivnega športnika in status uĉenca 

raziskovalca pridobi uĉenec, za katerega razrednik oziroma oddelĉni uĉiteljski zbor meni, da 

spoštuje šolski red in ima primeren odnos do uĉencev in delavcev šole.  

Status učenca kulturnika – umetnika si lahko pridobi uĉenec, ki se hkrati vzporedno izobraţuje v 

glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. 

Uĉenec pridobi status, ĉe je obremenjen  z dodatnimi programi veĉ kot 5 ur tedensko v tekoĉem 

šolskem letu in je pri tem uspešen. 

Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: uĉenec športnik) si lahko pridobi uĉenec, 

ki trenira doloĉeno športno zvrst, je registriran pri nacionalni panoţni športni zvezi in tekmuje na 

uradnih tekmovanjih teh zvez. 

Uĉenec pridobi status športnika, ĉe strnjeno trenira  najmanj štirikrat tedensko po najmanj dve šolski 

uri dnevno in na tekmovanjih posamiĉno ali ekipno dosega vidnejše rezultate.      

Status učenca raziskovalca pridobi uĉenec, ki opravlja raziskovalno nalogo in za katerega mentor 

oceni, da pri svojem raziskovalnem delu potrebuje poseben ĉas za raziskovanje in ĉe narava 

njegovega raziskovalnega dela zahteva posebne ugodnosti. 

O dodelitvi, odvzenu in mirovanju statusa odloĉi ravnatelj s sklepom. Pred odloĉitvijo si pridobi 

mnenje razrednika.  

 

Oddaja vlog: 

Pridobitev zgoraj navedenih statusov pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: 

starši) uĉenca in uĉenec. 

K vlogi za pridobitev statusa je treba priloţiti: 

– za status uĉenca, ki se vzporedno izobraţuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma 

drug izobraţevalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti; 

– za status uĉenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni 

panoţni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z 

rezultati in urnikom tedenske obremenitve v športni panogi; 

– za status raziskovalca potrdilo mentorja, da uĉenec aktivno sodeluje pri mladinski 

raziskovalni dejavnosti. 

 

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predloţiti najkasneje do 30. 

septembra za tekoče šolsko leto. 

Vlogo bo obravnavala posebna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in bo presojala upraviĉenost 

dodelitve statusa. 

 

Sklep o dodelitvi: 

Uĉencem, ki so do statusa upraviĉeni, ravnatelj izda sklep o odobritvi statusa. Sklep o dodelitvi 

statusa zaĉne veljati, ko je izroĉen staršem uĉenca in vsaj eden od staršev s podpisom potrdi, da z 

njim soglaša. 

Izjemoma se lahko uĉencu dodeli status tudi med šolskim letom, ĉe izpolnjuje predpisane pogoje.  

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti: 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti uĉencu s statusom doloĉi ravnatelj s 

posebnim pisnim dogovorom. 

S sklepom o dodelitvi statusa in dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se doloĉijo 

medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi.  

Prilagodijo se zlasti: 

–  obdobja obvezne navzoĉnosti pri pouku in drugih dejavostih šole, 
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–  obveznosti uĉenca pri pouku in drugih delih izobraţevalnega programa, 

–  naĉin in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in 

–  druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 

Podrobnejši pogoji za pridobitev statusa so objavljeni v Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti 

OŠ Dravlje, ki je objavljen na spletni strani naše šole in na razpolago v svetovalni sluţbi.  

 

      UUSSPPEEHHII  UUČČEENNCCEEVV  VV  ŠŠOOLLSSKKEEMM  LLEETTUU  22000099//22001100  

 

 CANKARJEVO PRIZNANJE - SLOVENŠČINA 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo je 57 uĉencev  od 4. do 9. razreda. Bronasto 
priznanje je osvojilo 21 uĉencev. Srebrno priznanje pa sta osvojila Vid Ribiĉ in Jakob 
Ribiĉ iz 9. razreda. 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 

Šolskega tekmovanja se je udeleţilo 16 uĉencev 9. razreda. Bronasto priznanje je 
osvojilo 11 uĉencev, srebrno priznanje sta prejela Jasna Cinriĉ in Ţiga Ponikvar. 
Tekmovanje iz znanja anglešĉine je bilo letos prviĉ namenjeno tudi uĉencem 8. razredov. 

Šolskega tekmovanja se je udeleţilo 15 tekmovalcev. Bronasto priznanje sta osvojili 2 
uĉenki, Karin Konĉan pa je prejela srebrno priznanje. 

 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 

Šolskega tekmovanja se je udeleţilo 5 uĉencev 9. razreda.  

 ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

Tudi v letošnjem šolskem letu so uĉenci sodelovali pri obeh bralnih znaĉkah. 
OXFORD CENTER – »KNJIŢNI MOLJ« 
Sodelovalo je 153 uĉencev od 4. do 9. razreda, vsi so prejeli priznanje za sodelovanje.  
»EPI READING BADGE« 
Sodelovali je skupno 152 uĉenecev od 4. do 9. razreda. 97 jih je prejelo zlato priznanje, 
42 srebrno in 13 priznanje za sodelovanje. 

 NEMŠKA  BRALNA ZNAČKA 

OXFORD CENTER – »BÜCHERWURM« 
Sodelovalo je 9 uĉencev  8. in 9. razreda. Vsi so prejeli priznanja za sodelovanje. 

 BRALNA ZNAČKA 

Bralno znaĉko iz slovenšĉine je opravilo 178  uĉencev od 1. do 5. razreda in 66  uĉencev 
od 6. do 9. razreda. Zlato bralno znaĉko je ob koncu šolanja prejelo 19 uĉencev. 

 PREGLOVO PRIZNANJE - KEMIJA 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 23 uĉencev 8. in 9. razreda. Bronasto priznanje je 
osvojilo 6 uĉencev. 

 PROTEUSOVO PRIZNANJE – BIOLOGIJA 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 28 uĉencev. Bronasto priznanje je osvojilo 5 
uĉencev. Srebrno priznanje je prejel Jakob Arne Zakrajšek iz 9. razreda. 

 VEGOVO PRIZNANJE - MATEMATIKA 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 164 uĉencev od 1. do 9. razreda. Priznanje 
Kenguru je osvojilo 42 uĉencev od 1. do 6. razreda, bronasta Vegova priznanja je prejelo 

15 uĉencev od 7. do 9. razreda, srebrno priznanje so prejeli Petja Kos, Aljaţ Marolt in 
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Katja Gornik iz 7. razreda, Luka Jamšek iz 8. razreda ter Jan Aleksandrov,  Saša 
Trstenjak in Ţiga Ponikvar iz 9. razreda. 

 TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE  MATEMATIKE  

Šolskega tekmovanja se je udeleţilo 25 uĉencev. Bronasto priznanje je osvojilo 9 
uĉencev. Jan Aleksandrov, ki je bil na drţavnem tekmovanju izbran med najboljšimi, 

pa je prejel tudi zlato priznanje. 

 STEFANOVO PRIZNANJE - FIZIKA 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 28 uĉencev. Bronasto priznanje je osvojilo 8 
uĉencev, srebrno priznanje so prejeli 4 uĉenci: Karin Konĉan iz 8. razreda, Jan 
Aleksandrov, Matej Zorec ter Ţiga Ponikvar iz 9. razreda.  Zlato priznanje je osvojil Jan 

Aleksandrov iz 9.  razreda.  

 TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 16 uĉencev. Bronasto priznanje so osvojili 4 
uĉenci, srebrno priznanje pa sta prejela, Jan Aleksandrov in Jakob Arne Zakrajšek iz 9. 
razreda. 

 TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 80 uĉencev. Bronasto priznanje je osvojilo 19 
uĉencev, srebrno priznanje je osvojil Jakob Ribiĉ iz 9. razreda. 

 MEDNARODNO TEKMOVANJE GENIUS LOGICUS 

Tekmovanja se je udeleţilo 43 uĉencev od 4. do 9. razreda. Osvojili so 11 srebrnih in 13 
zlatih priznanj. 

 NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR - BISTROUM 

Na drţavno tekmovanje sta se uvrstila Aljoša Kalacanoviĉ in Ţiga Ţeljko. Aljoša 
Kalacanoviĉ iz 4. razreda je na drţavnem tekmovanju osvojil tretje mesto.  

 KAJ VEŠ O PROMETU 

Tekmovanja sta se udeleţila 2 tekmovalca. Jan Lesar in Jaka Lebar sta na regijskem 
tekmovanju ekipno zasedla 5. mesto. 

 KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV 

Pet ekip se je udeleţilo drţavnega tekmovanja v izdelavi izdelkov iz papirja, lesa, 
umetnih snovi in kovin ter  reševanja problema s konstrukcijsko zbirko. 

 EKO KVIZ 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 7 skupin s tremi uĉenci iz šestega, sedmega in 
osmega razreda.  

 RAZISKOVALNE IN PROJEKTNE NALOGE  

Uĉenci naše šole so se pod vodstvom svojih mentorjev na 23. sreĉanju mladih 
raziskovalcev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« predstavili z 9 raziskovalnimi nalogami: 
»Obremenitev uĉencev in prosti ĉas«, »Depresija med mladimi« in »Rak materiĉnega 
vratu« s podroĉja psihologije,  »Ţelve-kako dobro jih poznamo« in »Panika nova gripa« s 

podroĉja biologije, »Kolesarska fizika« s podroĉja fizike »Od vode do ĉebule« in Prešca 
(kruh zaklad Slovenije) s podroĉja turizma in »Števila malo drugaĉe« s podroĉja 
matematike ter s 3 projektnimi nalogami:  »Filmi-ogledalo ĉasa« in »Konec sveta« s 
podroĉja sociologije ter »Ţabarji« s podroĉja turizma. 

Raziskovalni nalogi »Od vode do čebule« in »Števila malo drugače« sta se uvrstili na 

drţavno tekmovanje, bili izbrani med 5 najboljših in na koncu osvojili zlato priznanje. 
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Zlato SOVICO so prejeli Luka Jamšek s področja turizma ter Aljaţ Marolt in Ţiga 

Ţeljko s področja matematike.  

 TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

Turistiĉni podmladek se je letos uspešno predstavil na 24. festivalu »Turizmu pomaga 
lastna glava«. Tema letošnjega festivala je bila: »MOJ KRAJ, MOJ PONOS«. Potekal je 
v osmih slovenskih regijah. Najboljši so se predstavili na zakljuĉni trţnici v ljubljanskem 
Mercatorju. Naši mladi raziskovalci so se predstavil z nalogo »Ţabarji«. Zlata priznanja 

so prejeli: Luka Jamšek, Jakob Arne Zakrajšek in Matej Zorec. Soavtorji trţnice pa 
so bili: Ajda Martinĉiĉ, Saša Trstenjak,  Matic Bizjak, Katja Gornik  in Eva Mrak, ki so 
prav tako prejeli zlata priznanja. 
 

 ZLATA KNJIGA 

Vanjo smo vpisali uĉenke in uĉence, ki so vsa leta šolanja dosegali odliĉne uspehe: 
Jan Aleksandrov, Jasna Cindriĉ, Matija Kibarovski, Nina Kriţnik, Ajda Martinĉiĉ, 
Maruša Mokorel, Ţiga Ponikvar, Jakob Ribiĉ, Vid Ribiĉ, Lejla Tahiroviĉ, Saša Trstenjak 
in Jakob Arne Zakrajšek. 
 

 NAJUSPEŠNEJŠI DEVETOŠOLCI 

 

Jan Aleksandrov 

si je vpis v Zlato knjigo prisluţil z naslednjimi doseţki. Osvojil je bronasta priznanja iz 

matematike, razvedrilne matematike, fizike, logike, astronomije, anglešĉine in kemije. 

Prejel je priznanje za sodelovanje na sreĉanju mladih raziskovalcev in priznanje na 

mednarodnem tekmovanju »genius logicus«. Osvojil je nemško bralno znaĉko, za vsa 

leta zvestega branja pa je prejel tudi zlato bralno znaĉko. Osvojil je srebrno priznanje iz 

matematike, fizike in astronomije ter zlato priznanje iz fizike in razvedrilne matematike. 

Vsa leta pa je bil tudi odliĉen uĉenec. 

Ţiga Ponikvar 

si je vpis v Zlato knjigo prisluţil z naslednjimi doseţki. Osvojil je bronasta priznanja iz 

matematike, razvedrilne matematike, fizike, anglešĉine, kemije in biologije. Prejel je 

priznanje za sodelovanje na sreĉanju mladih raziskovalcev. Osvojil je angleško in 

nemško bralno znaĉko, za vsa leta zvestega branja pa je prejel tudi zlato bralno znaĉko. 

Osvojil je srebrno priznanje iz matematike, fizike in  anglešĉine. Vsa leta pa je bil tudi 

odliĉen uĉenec. 

Saša Trstenjak 

si je vpis v Zlato knjigo prisluţila z naslednjimi doseţki. Osvojila je bronasta priznanja iz 

matematike, razvedrilne matematike, logike, anglešĉine, kemije in bronasto priznanje na 

mednarodnem tekmovanju »genius logicus«. Prejela je še priznanji za sodelovanje na 

mednarodnem EX TEMPORU in na sreĉanju mladih raziskovalcev. Kot soavtorica 

trţnice je prejela zlato priznanje Turizmu pomaga lastna glava. Osvojila je srebrno 

Vegovo priznanje. Vsa leta je zvesto prepevala v šolskem pevskem zboru, prejela je 

priznanje za športne doseţke, osvojila zlato bralno znaĉko in bila vsa leta odliĉna uĉenka. 
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OORRGGAANNII  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  ŠŠOOLLEE  

 
Ustanoviteljica šole je MESTNA OBĈINA LJUBLJANA. 
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema letni delovni naĉrt in poroĉila o 
njegovi uresniĉitvi ter odloĉa o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima 
štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki šole in 

trije predstavniki staršev.  
Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. 
Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog in jo nadomešĉa v njeni odsotnosti. 
Svet staršev skrbi za organizirano uresniĉevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je 
tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev: 

 predlaga nadstandardne programe; 

 daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 

 daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem naĉrtu; 

 razpravlja o poroĉilih ravnatelja o vzgojnoizobraţevalni problematiki; 

 obravnava pritoţbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraţevalnim delom; 

 voli predstavnike v svet šole; 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

SSTTRROOKKOOVVNNII  OORRGGAANNII  ŠŠOOLLEE  

 
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole (uĉitelji, psihologinja, pedagoginja, 
specialna pedagoginja, knjiţniĉarka, vodja prehrane, raĉunalnikar, pomoĉnica 

ravnateljice, ravnateljica), ki obravnavajo in odloĉajo o strokovnih vprašanjih, povezanih 
z vzgojno-izobraţevalnim delom šole, dajejo mnenje o letnem delovnem naĉrtu, 
predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloĉajo o 
posodobitvi programov vzgoje in izobraţevanja in njihovi izvedbi ter opravljajo druge 
naloge v skladu z zakonom. 
Oddelčne učiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-
izobraţevalno delo v posameznem oddelku. Oddelĉni uĉiteljski zbor vodi razrednik 
posameznega oddelka. Oddelĉni uĉiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraţevalno 

problematiko v oddelku in se sestane najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju. 
Strokovne aktive sestavljajo uĉitelji istega predmeta oziroma predmetnih podroĉij. 
Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnih podroĉij  predvsem z vidika 
uresniĉevanja kvalitetnega in sodobnega pouka, usklajujejo merila za ocenjevanje. Aktiv 
se sestaja enkrat meseĉno. 
Razrednik vodi delo oddelĉnega uĉiteljskega zbora, analizira vzgojne in uĉne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in uĉnih problemov posameznih uĉencev, sodeluje s 
starši, s šolsko svetovalno sluţbo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.   
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ŠŠOOLLSSKKII  OOKKOOLLIIŠŠ    
 

BOHINJĈEVA ULICA (5-10, 10/a, od 11-17, 17a, 19, 20, neparne od 21-31), 

BRAVNIĈARJEVA ULICA (5, 6, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20),  

BRILEJEVA ULICA (13-16, 19-22, 46), 

CELOVŠKA CESTA (206, 224, 226, 228, 238, 244/b, 246, 248/a, 249-252, 258, 259, 263, 264, 

268, 269, 275, 280, 287, 291),  

CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE (9, 9a, 11, 15, 17, 21, 23, 23a, 25, 33), 

CESTA V KLEĈE (3-9, 12, 15, 16),  

DEVOVA ULICA (5, 6, 8-10, 10/a, 11-13, 13/a, 14, 15, 15/a, 17, 17a, 18, 21), DOLOMITSKA 

ULICA (2-13, 13/a, 14-24, 26, 26a, parne 28-40),  

DRAŢGOŠKA ULICA (2, 2/a, 3-22, 22/a, 23-27, 27/a, 28-30, 31/a, 32-36, 36/a, 37-39, 39a, 40-45, 

47, 49, 51),  

DRAVELJSKA ULICA (11, 12, 14, 16, 18-22, 26, 27, 29-31, 31/a, 32, 33, 44, 46), KLOPĈIĈEVA 

ULICA (2, 4, 5),  

KORENĈANOVA ULICA (41, 44, 47, 49, 50, 53),  

KOVAŠKA ULICA (1, 2, 4, 5, 5/a),  

KROVSKA ULICA (5, 7),  

KUMERDEJEVA ULICA (neparne 3-13),  

KUNAVERJEVA ULICA (1-4, 6-9, 12, 14, 15),  

MAJORJA LAVRIĈA ULICA (12, 14),  

NA KOROŠCI (2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, 14, 14/a, 15, 15/a, 16-19, 19/a, 20, 20/a, 21, 

21/a, 22, 22/a, 23-26, parne 28-36),  

PEĈNIKOVA ULICA (11),  

PRŢANSKA ULICA (1, 1/a, 1b, 3, 3/a, 5, 6, 7/a, 8, 8a, 9, 10, 10/a, d, e, f, 11, 12, 12/a, b, c, d, e, 13-

18, 18/a, 19, 20, 22),  

REGENTOVA CESTA (10, 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 48),  

SMRTNIKOVA ULICA (1, 3, 4, 5),  

SOJERJEVA ULICA (1, 1/a, b, 2-6, 6/a, b, c, 7-22, 22/a, 23-35, 35a, 36-47, 47/a, 48-60, 60/a, 61-

65, 67, 69, 71),  

STEGNE (1, 3, 3a, 5, 7, 9, 9a, b, 11, 11a, 13, 13a, b, c, d, e, 15, 19, 21, 21c, 23, 25, 25a, 27, 27a, 29, 

32, 33, 35, 37), 

ŠLOSARJEVA ULICA (4, 6, 8, 10, 10/a, 12, 14, 16-21),  

ULICA JOŢETA JAME (4, 8),  

VODNIKOVA CESTA (200, 200/a,b, 204, 214, 218, 222, 222/a, 224, 226, 232, 235, 238-241, 243, 

246, 246/a,b,c, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 256/a, neparne 257-265, 266, 267, 268, 269, 269/a, 

270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278-280, 280/a, b,c,d, 282, 282/a,b,c,d, 283-285, 285/a, 286, 287, 

287a, 288, 295, 304, 306, 308, 308/a, 310, 312, 314, 316, 318),  

VRBSKA ULICA (4), 

ZA KRAJEM (2-5, 5a, b, 6, 8, 9, 11, 14) 
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