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UVOD 
 
Letni delovni načrt je dokument, s katerim osnovna šola, skupaj z dejavniki okolja, na osnovi 
Zakona o osnovni šoli ter Zakona o vrtcih, obveznega predmetnika in učnih načrtov ter 
rezultatov in spoznanj preteklih let, določa obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela in 
pogoje za njegovo izvedbo. 
LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE (v nadaljevanju: LDNŠ) je osnovni in obvezni dokument šole, ki 
ga podrobno opredeljuje 31. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn-UPB3) ter 21. člen Zakona o 
vrtcih (ZVrt). Načrt vsebuje vse temeljne aktivnosti, ki jih bo naša šola izvajala v šolskem letu 
2016/2017. 
 
Podatki, ki so navedeni v tem LDNŠ, se ob izvajanju programa vseskozi dopolnjujejo. Sestavni 
del LDNŠ so tudi drugi programsko operativni dokumenti, ki jih pripravljajo in sprejemajo 
posamezni strokovni organi šole. 
 
V skladu z ustanovitvenim aktom Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 131/2004) se je s 1. 
januarjem 2005 Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica pridružil Vrtec Borovnica, ki je postal 
organizacijska enota osnovne šole.  
 
V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli ter 21. členom Zakona o vrtcih je Svet 
zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica na svoji 10. redni seji, dne 29. 9. 2016, 
obravnaval in sprejel naslednji Letni delovni načrt OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
za šolsko leto 2016/2017. 
 

Metka Pristavec-Repar,  
predsednica Sveta zavoda 

  



6 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT 
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

1.  ZAVOD OŠ in VRTEC dr. Ivana 
Korošca Borovnica 

 
 

1.1  PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
1.1.1  USTANOVITELJ 
 
Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica je ustanovila Občina Borovnica z Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica. 
 
V skladu z ustanovitvenim aktom Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 131/2004) se je s 1. 
januarjem 2005 Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica pridružil Vrtec Borovnica, ki je postal 
organizacijska enota osnovne šole.  
 
1.1.2  UPRAVA ZAVODA 
 
Ravnatelj:    Daniel Horvat 
Pomočnica ravnatelja v šoli:  Slađana Zvizdalo 
Pomočnica ravnatelja v vrtcu: Sonja Pristavec 
Poslovna sekretarka:   Cirila Volek 
Računovodji:    Damijana Stražišar in  Ferdinand Salokar 
Knjigovodkinja:   Mateja Gerdina 
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Spletna stran:    http://www.osborovnica.si/ 
E-mail:     os-borovnica@guest.arnes.si 
Matična številka:   5088321000 
Davčna številka:   27688836, ni DDV zavezanec 
Transakcijski račun:   SI56 0120 5603 0644 550 
BIC/SWIFT koda:                           BSLJSI2X 
  

KONTAKTI 

 

Tajništvo 
Cirila Volek 75-72-500 

faks 75-72-510 
os-borovnica@guest.arnes.si 

Ravnatelj 
Daniel Horvat 75-72-504 
daniel.horvat@guest.arnes.si 

ŠOLA 

Pomočnica ravnatelja 
Slađana Zvizdalo 75-72-506 
sladana.zvizdalo@guest.arnes.si 

Računovodstvo  Ferdinand Salokar 75-72-502 
Zbornica predmetna stopnja - 75-72-520 
Zbornica razredna stopnja - 75-72-525 
Svetovalna 
služba Psihologinja 

Maja Maček 
maja.macek1@guest.arnes.si 75-72-508 

Specialne pedagoginje 

Janja Kavčič 75-72-519 
Olga Pogačnik Janežič 75-72-527 
Simona Lanišek 75-72-529 
Katarina Filipič 75-72-523 

Šolska knjižnica Miriam Svete, Vesna Janežič 75-72-521 
Šolska kuhinja Vodja: Zdenka Hren 75-72-522 
OPB – dežurni telefon Neža Gabršček 030/663-461 

VRTEC 

Pomočnica ravnatelja  
Sonja Pristavec 

75-72-530 
vrtec.os-ikbo@guest.arnes.si 

mobi 041/575-432 
Računovodstvo (v prostorih šole) Damijana Stražišar 75-72-518 
Knjigovodja (v prostorih šole) Mateja Gerdina  75-72-518 
Pedagoška soba - 75-72-533 
Kuhinja Vodja: Marta Sedej Urbančič 75-72-532 
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1.2  KADROVSKA ZASEDBA 

Delovni program bodo v šolskem letu 2016/2017 uresničevali naslednji delavci: 
1.2.1  PEDAGOŠKI DELAVCI V ŠOLI 

 
Legenda: * dopolnjevanje delovne obveznosti na OŠ Preserje 
  

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO STOP. 
IZOBR. NAZIV 

1.  Ferbežar Sabina Učiteljica razrednega pouka VII. Mentorica 
2.  Filipič Katarina Učiteljica za dodatno strokovno pomoč, OPB VII. Svetovalka 
3.  Gaberšček Neža Učiteljica španskega jezika, slovenskega 

jezika, OPB 
VII. - 

4.  Geohelli Darjan Učitelj LUM, DDE, ZGO VI. Svetovalec 
5.  Gerdina Sabina Drugi strokovni delavec v 1. razredu, JV, OPB VII. - 
6.  Gradišar Edita Učiteljica KEM, BIO, NAR VII. Svetovalka 
7.  Gutnik Mojca Učiteljica MAT VI. Svetovalka 
8.  Horvat Daniel Ravnatelj VII. Svetovalec 
9.  Janežič Vesna Knjižničarka, JV, OPB VII. Mentorica 
10.  Jevnikar Klemen  Učitelj TIT, MAT VII. - 
11.  Jovanović Dajana Učiteljica v OPB VII. Svetnica 
12.  Kavčič Janja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč, OPB VII. Svetovalka 
13.  Kohne Polona Učiteljica razrednega pouka VII. Mentorica 
14.  Kuk Iztok Laborant, učitelj v varstvu vozačev V. - 
15.  Lanišek Simona Učiteljica za dodatno strokovno pomoč VII. Mentorica 
16.  Leskovic Grošelj Alma Učiteljica razrednega pouka in OPB VI. Svetovalka 
17.  Lipovšek–Hrga Nataša Učiteljica ZGO, GEO, OPB VII. Svetnica 
18.  Lukan Simon  Učitelj GOS, BIO, organizator prehrane VII. Svetovalec 
19.  Maček Maja Svetovalna delavka - psihologinja VII. Mentorica 
20.  Malečkar Sara Učiteljica NEM, OPB VII. Mentorica 
21.  Pavlič Ksenija Učiteljica razrednega pouka VII. Svetovalka 
22.  Pirnat Karmen Učiteljica razrednega pouka VII. - 
23.  Plohl Tanja Učiteljica GEO, TJA VII. Svetovalka 
24.  Pogačnik Janežič Olga Učiteljica za dodatno strokovno pomoč, OPB VII. - 
25.  Praprotnik Lesjak Mateja Učiteljica razrednega pouka VII. Svetovalka 
26.  Pristavec-Repar Metka Učiteljica SLJ  VII. Svetovalka 
27.  Rupnik Zala Učiteljica ŠPO VII. - 
28.  Skopec Černigoj Barbara Učiteljica razrednega pouka VII. Mentorica 
29.  Stojanovič Klemen Učitelj ŠPO VII. Svetovalec     
30.  Stojanović Deša Drugi strokovni delavec v 1. razredu VII. Svetovalka 
31.  Strah Nataša Učiteljica razrednega pouka VII. Mentorica 
32.  Strašek Vesna Učiteljica razrednega pouka VII. Svetovalka 
33.  Suhadolnik Stanislava Učiteljica razrednega pouka VI. Svetovalka 
34.  Svete Hladnik Helena Učiteljica TJA VII. Svetovalka 
35.  Svete Miriam Učiteljica SLJ, knjižničarka VII. Mentorica 
36.  Šivec Marinka Učiteljica razrednega pouka, JV VII. Svetovalka 
37.  Trček Simona Učiteljica MAT, FIZ VII. Svetovalka 
38.  Vahčič Tina Učiteljica GUM in OPB  VII. Svetovalka 
39.  Zotti Mitja* Računalničar  VII. Mentor 
40.  Zvizdalo Slađana Pomočnica ravnatelja, učiteljica TJA VII. Mentorica 
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1.2.2  PEDAGOŠKI DELAVCI V VRTCU 
 

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 
STOP. 

IZOBR. NAZIV 

1.  Bajec Klara Vzgojiteljica VII. - 
2.  Čot Maja Pomočnica vzgojiteljice V. - 
3.  Deronja Sofija Pomočnica vzgojiteljice V. - 
4.  Doljšak Bojana Pomočnica vzgojiteljice V. - 
5.  Ferlan Marjetka Pomočnica vzgojiteljice V. - 
6.  Francelj Martina Vzgojiteljica V. Svetovalka 
7.  Furlan Nika Pomočnica vzgojiteljice V. - 
8.  Gabriel Polonca Vzgojiteljica VII. Mentorica 
9.  Gabrovšek Jasna Vzgojiteljica VII. - 
10.  Gabršček Nataša Pomočnica vzgojiteljice V.  
11.  Grdina Romana Pomočnica vzgojiteljice V. - 
12.  Grom Barbara Pomočnica vzgojiteljice V.   
13.  Juvan Tamina  Vzgojiteljica VII. Svetovalka 
14.  Klemenčič Tina Pomočnica vzgojiteljice V. - 
15.  Kranjez Pia Janja Vzgojiteljica V. Svetovalka 

16.  Maček Kržmanc Lea (krajši DČ po 
ZSDP) 
 

Vzgojiteljica VII. Svetovalka 

17.  Makovec Mojca Pomočnica vzgojiteljice IV. - 
18.  Makovec Zvonka Pomočnica vzgojiteljice V. - 
19.  Mazi Tina Vzgojiteljica VII. Mentorica 

20.  Miklavčič Sabina (nadomeščanje 
Mojce Rebula, ki je na porodniški) Vzgojiteljica VII. Mentorica  

21.  Milosavljević Mateja Vzgojiteljica VI. Svetovalka 
22.  Mušič Mateja Pomočnica vzgojiteljice V. - 
23.  Palčič Zori Pomočnica vzgojiteljice V. - 
24.  Pečar Urša Pomočnica vzgojiteljice V. - 
25.  Povirk–Matas Romana Vzgojiteljica VII. Svetovalka 

26.  Pristavec Sonja 
Pomočnica ravnatelja za 
vrtec VII. Svetovalka 

27.  Rebula Mojca (porodniški dopust) Vzgojiteljica VII. Mentorica 
28.  Rožmanc Sonja Vzgojiteljica VI. Svetovalka 
29.  Sedej Jana Vzgojiteljica VII. - 
30.  Strmšek Natalija Vzgojiteljica VII. Mentorica 
31.  Šraj Klementina  Pomočnica vzgojiteljice VI. - 

32.  Švelc Martina(do vrnitve Lee Maček 
K., ki dela s skr. časom do 1. 9. 2017) Vzgojiteljica VII. Mentorica 

33.  Švigelj Stanislava Pomočnica vzgojiteljice V. - 
34.  Trček Tjaša Pomočnica vzgojiteljice V. - 
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1.2.3  ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 
 
ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO ENOTA 
1.  Volek Cirila Poslovna sekretarka Šola    
2.  Stražišar Damijana Računovodja Šola, vrtec 
3.  Salokar Ferdinand Računovodja Šola, vrtec 
4.  Gerdina Mateja  Knjigovodja Vrtec 
5.  Hren Zdenka Kuharica - vodja kuhinje v šoli 

 
Šola 

6.  Molk Irena Kuharica Šola 
7.  Sedej Urbančič Marta Kuharica – vodja kuhinje v vrtcu Vrtec 
8.  Zrimšek Mojca Kuharica Vrtec 
9.  Debevec Barbara Pomočnica kuharice Šola 
10.  Pristavec Olga Pomočnica kuharice Šola 
11.  Jurišić Đurđa Pomočnica kuharice Vrtec 
12.  Mesec Ivanka Pomočnica kuharice Vrtec 
13.  Debevec Marjan Hišnik Šola 
14.  Žitko Marko Hišnik Šola, vrtec 
15.  Jelić Zorana* Čistilka Šola, vrtec 
16.  Obradović Gordana Čistilka Šola 
17.  Volk Darinka Čistilka Šola 
18.  Kuzmić Željka  Perica, čistilka Šola, vrtec 
19.  Molk Franc Čistilec Šola 
20.  Skubic Tatjana  Čistilka Šola 
21.  Trivunčević Gordana Čistilka Vrtec 
22.  Subotić Kristina Perica, čistilka Vrtec 

 
Legenda:  
** dopolnjevanje delovne obveznosti na Glasbeni šoli Vrhnika, Enota Borovnica 
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2. OSNOVNA ŠOLA 
 

 
 

2.1  PREDNOSTNE NALOGE 
 
� Izvajanje programa zgodnjega opismenjevanja v 1. razredih, 
� dosledno izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku,  
� izvedba nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9.razreda,  
� izvajanje programa izbirnih predmetov v 6., 7., 8. in 9. razredu,  
� udejanjanje vzgojnega načrta šole, 
� skrb za domovinsko vzgojo, 
� skrb za ekološko osveščanje učencev in delavcev šole, 
� spremljanje šolske zakonodaje v praksi, 
� nadaljevanje nadstandardnega programa – šole v naravi in Šole za življenje, 
� razširitev dejavnosti in aktivnosti šolskega parlamenta, 
� zagotavljanje ustreznega pedagoškega in strokovnega kadra ter skrb za napredek  
    posameznika in individualno izobraževanje, 
� pospeševanje delovanja in sodelovanja strokovnih aktivov, prenos informacij in izkušenj,  
    zlasti na vertikalni ravni, 
� skrb za urejenost šolskega prostora in dobro počutje vseh na šoli. 
 
  



12 

 

2.2  USMERITVE ZA DELO IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI 
 
Programi za delo v novem šolskem letu so bili izdelani na osnovi predhodno obravnavanih in 
sprejetih usmeritev na sestankih razrednih in strokovnih aktivov. 
Celotno delo strokovnih delavcev in strokovnih aktivov bo v šolskem letu 2016/2017 usmerjeno 
k uresničevanju naslednjih ciljev: 
�   izvedba zastavljenih in opredeljenih programov skladno s predmetnikom, 
� upoštevanje prenovljenih učnih načrtov pri izvajanju pouka, 
� izvajanje vzgojnega načrta šole, 
� delo v manjših učnih skupinah pri temeljnih predmetih in pri drugih oblikah  

organiziranega dela, 
� ohranjanje učnih rezultatov v dosedanjem obsegu, pomoč učencem s posebnimi 

potrebami, individualizacija in diferenciacija pri pouku, 
� sodelovanje na tekmovanjih iz znanj ter športnih tekmovanjih, 
� celoletno usmerjanje in uresničevanje nalog s področja zdravja naših učencev, 
� ohranjanje nivoja strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih in organizacija 

izobraževanja na šoli, 
� izvajanje različnih projektov v sklopu šole,  
� skrb za domovinsko vzgojo, 
� dosledno upoštevanje uporabe predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov, 
� izvedba roditeljskih sestankov z vzgojnimi temami,  
� izvedba programov šole v naravi za učence 2., 5., 6., 8. razreda, 
� izvedba programa Šola za življenje za učence 9. razreda, 
� izvedba programa plavalnega opismenjevanja za učence 3. razreda, 
� izvedba zaključnih ekskurzij ob koncu šolskega leta za vse učence šole, 
�   osveščanje mladih o ekoloških problemih našega kraja. 

 

2.3  STRUKTURA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Strukturo LDNŠ sestavljajo: 
� stalna poglavja: cilji kurikula, pouk, učenci, zaposleni, starši, materialno poslovanje 

in evalvacija prednostnih nalog, 
� podpoglavja: projekti, ki jih bomo izvajali, programi naravoslovnih, kulturnih, 

tehniških in športnih dni. 
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2.4  ŠOLSKI KOLEDAR – ROKOVNIK ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto pošlje vsem šolam s posebno 
okrožnico podrobna navodila za delo v novem šolskem letu (rokovnik za izvedbo vzgojno-
izobraževalnega dela, skupinskega preverjanja ter šolskih tekmovanj iz znanj). 
 
2.4.1  Šolski koledar 
 

D A T U M A K T I V N O S T 
1. 9. 2016 PRVI ŠOLSKI DAN 
22. 10. 2016   delovna sobota NADOMEŠČANJE ZA 26. 4. 2017 
31. 10.–4. 11. 2016 JESENSKE POČITNICE 
25. 12. 2016–1. 1. 2017 NOVOLETNE POČITNICE 
31. 1. 2017 ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
8. 2. 2017 SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
10. 2. in 11. 2. 2017 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH 
27. 2.–3. 3. 2017 ZIMSKE POČITNICE 
17. 4. 2017 VELIKONOČNI PONEDELJEK 
26. 4. 2017 POUKA PROST DAN (nadomeščeno 22. 10. 2016) 
27. 4.–2. 5. 2017 PRVOMAJSKE POČITNICE 
15. 6. 2017 ZAKLJUČEK POUKA ZA 9. r., razdelitev spričeval 
23. 6. 2017 ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 1.–8. r., razdelitev 

spričeval 
ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE 
I.       16. 6.–29. 6. 2017 Za učence 9. r. 
II.      26. 6.–7. 7. 2017 Za učence ostalih razredov 
III.     18. 8.–31. 8. 2017 Za vse učence 

 
2.4.2  Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda 
 

D A T U M A K T I V N O S T 
ponedeljek, 1. 9. 2016 Objava sklepa ministra o izboru predmetov in določitvi 3. 

predmeta za NPZ za 9. r. 
četrtek, 4. 5. 2017 Redni rok NPZ – slovenščina 6. in 9. r. 
ponedeljek, 8. 5. 2017 Redni rok NPZ – matematika 6. in 9. r. 
sreda, 10. 5. 2017 Redni rok NPZ – angleščina 6. r., 3. predmet 9. r. 
torek, 30. 5. 2017 9. r.: Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do 

vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ.  
sreda, 31. 5. 2017  in 
četrtek, 1. 6. 2017 

9. r.: Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene NPZ in 
posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC. 

torek, 6. 6. 2017 in  
sreda, 7. 6. 2017 in 
četrtek, 8. 6. 2017 

6. r: Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do 
vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ. 

sreda, 7. 6.  2017 RIC posreduje spremembe dosežkov 9. r. 
četrtek, 15. 6. 2017 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 9. r pri NPZ. 
petek, 16. 6. 2017 RiIC posreduje spremembe dosežkov 6. r. 
petek, 23. 6. 2017 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 6. r pri NPZ. 
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2.5  TEKMOVANJA IZ ZNANJ 
 
Načrtovana udeležba na tekmovanjih iz znanj 
 

AKTIVNOST NOSILEC  NALOGE 
Cankarjevo tekmovanje – slovenščina Metka Pristavec-Repar 
Cankarjeva bralna značka Metka Pristavec-Repar 
Štefanovo tekmovanje – fizika Simona Trček 
Vegovo tekmovanje – matematika PS Mojca Gutnik 
Tekmovanje iz logike Klemen Jevnikar 
Računanje je igra – matematika  Stanislava Suhadolnik 
Vegovo tekmovanje – RS Ksenija Pavlič 
Proteusovo tekmovanje – biologija Simon Lukan 
Tekmovanje v znanju geografije Tanja Plohl 
Preglovo tekmovanje – kemija Edita Gradišar 
Tekmovanje iz zgodovine Darjan Geohelli 
Tekmovanje iz nemškega jezika Sara Malečkar 
Nemška bralna značka Sara Malečkar 
Španska bralna značka  Neža Gaberšček 
Hola chicos Neža Gaberšček 
Tekmovanje iz angleškega jezika Tanja Plohl, Helena Svete Hladnik 
Angleška bralna značka – PS Helena Svete Hladnik 
Angleška bralna značka – RS Helena Svete Hladnik, Slađana Zvizdalo 
Cici vesela šola Stanislava Suhadolnik 
Vesela šola Janja Kavčič 
Revija pevskih zborov Tina Vahčič 
Petkovškova slikarska kolonija Darjan Geohelli 
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Edita Gradišar 
Naravoslovno tekmovanje kresnička Simon Lukan 
Zlata kuhalnica Simon Lukan 
Zdrav dih za navdih Edita Gradišar 
Tekmvanje elastomobilov Klemen Jevnikar 
Šolski plesni festival Zala Rupnik 
Srečanje gledaliških skupin Simona Lanišek, Slađana Zvizdalo 

 
Načrtovana udeležba na športnih tekmovanjih: 

1. DP v gorskih tekih (september, državno, Smlednik) 
2. DP v atletskem ekipnem mnogoboju (oktober, Dobrova, državno)  
3. Prijateljski košarkarski turnir v sklopu 60. letnice košarke (oktober, Borovnica, prijateljski) 
4. DP v cestnih tekih – Ljubljanski maraton (november, Ljubljana, državno)                                                                           
5. Polfinalno področno tekmovanje v nogometu za st. dečke (december, Nova vas, 

področno)  
6. Področno finalno tekmovanje v odbojki za starejše dečke in deklice (januar, področno – 

finale, Logatec) 
7. Notranjsko-kraška liga v atletiki (december–januar, področno, Pivka) 
8. Pokljuški maraton (februar, Pokljuka, državno tekmovanje v teku na smučeh) 
9. Prijateljski košarkarski turnir na Vrhniki (marec, Vrhnika, prijateljski)  
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10. Polfinalno področno tekmovanje v košarka za ml. dečke (marec, področno – polfinale, 
Cerknica)  

11. Finalno področno tekmovanje v košarka  za ml. dečke (april, področno – finale, ?) 
12. Šolski plesni festival (april, področno, Polhov Gradec)  
13. Državno prvenstvo v krosu (april, Maribor, državno)  
14. Področno finalno tekmovanje v odbojki za ml. dečke (deklice) (maj, področno – finale, 

Logatec)  
15. Polfinalno področno tekmovanje za ml. dečke, v nogometu (maj, Nova vas, področno – 

polfinale) 
16. Polfinalno področno tekmovanje za ml. dečke, v nogometu (maj, Nova vas, področno – 

finale)  
17. Področno prvenstvo v atletiki (maj, Postojna, področno) 
18. Državno finalno tekmovanje v atletiki (junij, Koper, državno finale)  

 

Organizacija prireditev: 
 

1. Angelin športni memorial-šolski kros (oktober 2016, občinsko, Borovnica)    
2. Notranjski trobojček (maj, področno, Borovnica)  

 

2.6  DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE 
 
Delo v šolski knjižnici bosta opravljali Miriam Svete (vodja knjižnice) in Vesna Janežič.  
2.6.1  Urnik knjižnice 
 

Dan Izposoja Izposoja 
Ponedeljek 7.30–8.00 11.40–14.00 
Torek 7.30–8.00 11.40–14.00 
Sreda 7.30–8.00 11.40–14.00 
Četrtek 7.30–8.00 11.40–14.00 
Petek 7.30–8.00 11.40–13.30 

 
2.6.2  Letni delovni načrt šolske knjižnice 
 
2.6.2.1  Interno bibliotekarsko delo 
 

• oblikovanje letnega načrta dela in analiza dela 
• nabava knjižničnega gradiva 
• obdelava, katalogizacija in inventarizacija knjižnega gradiva  
• oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva 
• odpis poškodovanih, obrabljenih in zastarelih knjižničnih gradiv  
• vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva 
• urejanje razstavnega prostora v knjižnici  
• seznanjanje učencev in učiteljev z novim knjižničnim gradivom 
• priprava podatkov o knjižnici za spletno stran 
• vnašanje gradiva v informacijski sistem Cobiss 
• prehod na elektronsko izposojo knjig v sistemu Cobiss 
• zamenjava označb v šolski knjižnic 
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2.6.2.2  Bibliopedagoško delo 
 
2.6.2.2.1 Oblikovanje letne priprave na knjižnično informacijsko znanje 
 
2.6.2.2.2  Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji 

• individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito uporabo knjižničnega 
gradiva 

• pomoč učencem in učiteljem pri iskanju ustrezne literature za pripravo govornih vaj, 
referatov, učnih ur 
 

2.6.2.2.3  Bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami učencev 
• priprava na bibliopedagoške ure v knjižnici (4 ure knjižnično-informacijskega znanja za 

učence od 1. do 9. razreda), ure pravljic in priprava nanje 
• projektno delo v sodelovanju z učitelji 
• mesečno oblikovanje knjižne uganke za učence po triadah 
• vodenje knjižničarskega krožka, pravljičnega krožka in eko bralne značke 

 
2.6.2.3  Sodelovanje z učitelji 
 

• posvetovanje z učitelji in vodstvom šole o nakupu novosti za knjižnico 
• organizacija branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici 
• sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah 
• seznanjanje sodelavcev z novostmi v knjižnici  
• priprava bibliopedagoških ur v povezavi z drugimi šolskimi predmeti in v sodelovanju z 

učitelji 
• sodelovanje pri pripravi razstav, kulturnih dni, projektu Naša mala knjižnica in drugih 

projektov 
 
2.6.2.4  Strokovno izpopolnjevanje 
 

• v okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev 
• v okviru Zavoda RS za šolstvo, Narodne in univerzitetne knjižnice, IZUM Maribor, obiski 

knjigarn, knjižnih sejmov 
• spremljanje strokovne literature s področja bibliotekarstva (Šolska knjižnica, Novice 

NUK, Bulka …) 
 
2.6.2.5  Druge naloge 
 

• so delovanje pri organizaciji dni dejavnosti 
• seznanjanje s knjižničnim fondom z obiski knjigarn, sejmov, knjižnic 
• sodelovanje s splošno knjižnico (projekt Rastem s knjigo, priprava seznamov za bralno 

značko, domače branje …) 
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2.7  DNEVNI ŠOLSKI ČAS 
 
Za nemoten potek vzgojno-izobraževalnega dela na šoli smo določili naslednji dnevni šolski 
čas: 
 

URA ČAS 
0. 7.30–7.53 
1. 8.00–8.45 
2. 8.50–9.35 

MALICA 9.35–9.55 
3. 9.55–10.40 
4. 10.45–11.30 
5. 11.35–12.20 
6. 12.25–13.10 

KOSILO 13.10–13.30 
7. 13.30–14.15 
8.    14.20–15.05 

 
 

2.8  PREDMETNIKI, URNIKI 
 
2.8.1  Predmetnik za učence I. triade 
 

PREDMET 1. R 2. R 3. R 
SLOVENŠČINA 6 7 7 
MATEMATIKA 4 4 5 
ANGLEŠČINA 0 2 0 
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3 
ŠPORT 3 3 3 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 2 0 0 
dopolnilni/dodatni pouk 1 1 1 
kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 
naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 
število predmetov 6–7 7 6 
število ur tedensko 22 23 22 
število tednov pouka 35 35 35 
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2.8.2  Predmetnik za učence II. triade 
 

PREDMET 4. R 5. R 6. R 
SLOVENŠČINA 5 5 5 
MATEMATIKA 5 4 4 
LIKOVNA UMETNOST 2 2 1 
GLASBENA UMETNOST 1,5 1,5 1 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3 0 
NARAVOSLOVJE 0 0 2 
DRUŽBA 2 3 0 
GEOGRAFIJA 0 0 1 
ZGODOVINA 0 0 1 
ŠPORT 3 3 3 
GOSPODINJSTVO 0 1 1,5 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 0 0 2 
ANGLEŠKI JEZIK 2 3 4 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 1–2 1–2 1–2 
dopolnilni/dodatni pouk 1 1 1 
oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 
kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 
športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 
število predmetov 8–10 9–11 11 
število ur tedensko 26 28 28 
število tednov pouka 35 35 35 

 
2.8.3  Predmetnik za učence III. triade 
 

PREDMET 7. R 8. R 9. R 
SLOVENSKI JEZIK 4 3,5 4,5 
MATEMATIKA 4 4 4 
ANGLEŠKI JEZIK 4 3 3 
LIKOVNA UMETNOST 1 1 1 
GLASBENA UMETNOST 1 1 1 
GEOGRAFIJA 2 1,5 2 
ZGODOVINA 2 2 2 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA  

1 1 0 

BIOLOGIJA 0 1,5 2 
KEMIJA 0 2 2 
FIZIKA 0 2 2 
NARAVOSLOVJE 3 0 0 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 1 0 
GOSPODINJSTVO 0 0 0 
ŠPORT 2 2 2 
IZBIRNI PREDMET 1 1–2 1–2 1–2 
IZBIRNI PREDMET 2 1 1 1 
IZBIRNI PREDMET 3 1 1 1 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 2 2 2 
oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 
kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 
športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 
število predmetov  12–15 14–17 12–14 
število ur tedensko 31,5 32 32 
število tednov pouka 35 35 32 

 
2.8.4  Urniki za učence po razredih  
 
Priloga št. 1: Urnik za učence na razredni stopnji  
Priloga št. 2: Urnik za učence na predmetni stopnji  
 
2.8.5  Razpored dežurstev učiteljev pred in po pouku ter med odmori   
 
Učitelji dežurajo pred poukom, med odmori in po pouku. Naloge dežurnega učitelja so točno 
določene in izobešene na oglasni deski v zbornici. 
 
Priloga št. 3: Razpored dežurstev učiteljev na razredni stopnji 
Priloga št. 4: Razpored dežurstev učiteljev na predmetni stopnji 
Priloga št. 5: Jutranje varstvo, varstvo za učence, ki imajo prosto uro in varstvo vozačev 
Priloga št. 6: Urniki oddelkov podaljšanega bivanja 
 

2.9  POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI 
 
Na zaključno-planski konferenci v mesecu juniju podamo predlog razporeditve ur pouka in 
drugih dejavnosti pedagoških delavcev, ki ga dopolnimo in dokončno uskladimo na uvodni 
konferenci v šolsko leto, v avgustu. Na konferenci opredelimo število oddelkov, razrednike in 
katere oddelke po predmetnih področjih bodo poučevali posamezni učitelji. Opredelimo tudi 
ure dopolnilnega in dodatnega pouka, skupine pri nivojskem pouku in fleksibilni diferenciaciji, 
določimo učence za individualno in skupinsko pomoč. 
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PREDMET UČITELJ RAZRED 

SLJ 

Neža Gaberšček 8. r, I. skupina 
9. r, I. skupina 

Metka Pristavec-Repar 

6. a 
7. a 
7. b 
8. r, II. skupina 
9. r, II. skupina 

Miriam Svete 
6. b 
7. b 
8. r, III. skupina 

TJA 
 

Helena Svete Hladnik 

6. b 
7. a 
8. r, NP I. in II. skupina 
9. r, NP II. skupina 

Tanja Plohl 

6. a 
7. b 
8. r, NP III. skupina 
9. r, NP I. skupina 

LUM Darjan Geohelli 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 
GUM Tina Vahčič 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 
GEO Tanja Plohl 6. a, 6. b, 9. a, 9. b 
 Nataša Lipovšek-Hrga 7. a, 7. b, 8. a, 8. b 

ZGO 
Darjan Geohelli 6. a, 6. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 
Nataša Lipovšek-Hrga 7. a, 7. b 

DKE Darjan Geohelli 7. a, 7. b, 8. a, 8. b 

BIO 
Edita Gradišar 8. b, 9. a, 9. b 
Simon Lukan 8. a 

KEM Edita Gradišar 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 
NAR Edita Gradišar 6. a, 6. b, 7. a, 7. b 
FIZ Simona Trček 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

MAT 

Simona Trček 
7. a 
9. r, II. skupina 

Mojca Gutnik 

6. b 
7. b 
8. r, II. in III. skupina 
9. r, I. skupina 

Klemen Jevnikar 
6. a 
8. r, NP I. skupina 

TIT Klemen Jevnikar 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b 
GOS Simon Lukan 6. a, 6. b 

ŠPO 
Zala Rupnik 5. a, 5. b, Ž 6. r, Ž 7. r, Ž 8. r, Ž 9. r 
Klemen Stojanovič 4. a, 4. b, M 6. r, M 7. r, M 8. r, M 9. r 
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2.10  DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
 
Delo v manjših učnih skupinah bomo izvajali pri temeljnih predmetih in pri drugih oblikah 
organiziranega dela tako, da bo učitelj diferenciral delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 
 
DRUGO  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
a) Delo v manjših učnih skupinah v 6. r 
Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali eno uro tedensko pri pri pouku slovenščine, angleščine 
in matematike na treh ravneh zahtevnosti v treh skupinah. 
 
SLO 
1. skupina.......... Miriam Svete  
2. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
3. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
 
TJA 
1. skupina.......... Helena Svete Hladnik  
2. skupina.......... Tanja Plohl 
3. skupina.......... Helena Svete Hladnik 
 
MAT 
1. skupina.......... Klemen Jevnikar 
2. skupina.......... Simona Trček  
3. skupina.......... Mojca Gutnik 
 
TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
a) Delo v manjših učnih skupinah v 7. r 
 
Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali eno uro tedensko pri pouku slovenščine, angleščine in 
matematike na treh ravneh zahtevnosti v treh skupinah. 
 
SLO 
1. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
2. skupina.......... Miriam Svete  
3. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
 
TJA 
1. skupina.......... Helena Svete Hladnik  
2. skupina.......... Tanja Plohl  
3. skupina.......... Helena Svete Hladnik 
 
MAT 
1. skupina.......... Klemen Jevnikar 
2. skupina.......... Mojca Gutnik  
3. skupina.......... Simona Trček 
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b) Delo v manjših učnih skupinah v 8. r 
 

Delo v manjših učnih skupinah bomo izvajali pri pouku slovenščine, angleščine in matematike, 
in sicer v treh heterogenih učnih skupinah. 
 
- Nivojski pouk SLO 
1. skupina.......... Neža Gaberšček 
2. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
3. skupina.......... Miriam Svete 
 
- Nivojski pouk TJA 
1. skupina.......... Helena Svete Hladnik  
2. skupina.......... Helena Svete Hladnik 
3. skupina.......... Tanja Plohl 
 
- Nivojski pouk MAT 
1. skupina.......... Klemen Jevnikar 
2. skupina.......... Mojca Gutnik  
3. skupina.......... Mojca Gutnik 
 
c) Delo v manjših učnih skupinah v 9. r 

 
Diferenciacijo bomo izvajali pri vseh urah pouka slovenščine, angleščine in matematike celo 
šolsko leto v dveh homogenih skupinah. 
 
- Nivojski pouk SLO 
1. skupina.......... Neža Gaberšček 
2. skupina.......... Metka Pristavec-Repar 
 
- Nivojski pouk TJA 
1. skupina.......... Tanja Plohl 
2. skupina.......... Helena Svete Hladnik 
 
- Nivojski pouk MAT 
1. skupina.......... Mojca Gutnik 
2. skupina.......... Simona Trček 
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2.11  DNEVI DEJAVNOSTI 
 

1.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Zdravo življenje po razporedu 
Naravoslovni poskusi marec 2017 
Eko dan april 2017 

TEHNIŠKI DNEVI (3) 
 

Zaključni izlet junij 2017 
TMS Bistra                                                      april, maj 2017 
Izdelava predmeta                           po dogovoru 

KULTURNI DNEVI (4) 

Gledališka  predstava   1. 9. 2016 
Obisk galerije po dogovoru  
Kino Balon po dogovoru  
Zaključek bralne značke april 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 22. 10. 2016 

Jesenski pohod  september 2016 
Zimski športni dan januar/februar 2017 
Spomladanski pohod po dogovoru 
Atletski troboj maj/junij 2017 

 

2. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Mladi vremenoslovec CŠOD december 2016 
Eko dan  april 2017 
Obisk muzeja/gradu junij 2017 

TEHNIŠKI DNEVI (3) 
Naravoslovni poskusi  januar/februar 2017 
Ustvarjalna delavnica, CŠOD december 2016 
Učilnica v naravi – kamnine po dogovoru 

KULTURNI DNEVI (4) 

Lutkovna predstava september 2016 
Moja knjiga januar/februar 2017 
kino/lutkovna predstava po dogovoru 
Igraj se z mano junij 2017 

ŠPORTNI  DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 

22. 10. 2016 

Jesenski pohod september 2016 
Orientacija/zimski športi  
CŠOD december 2016 

Atletski troboj maj 2017 
Spomladanski pohod april/maj 2017 
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3.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Zdravo življenje po razporedu 
Eko dan april 2017 
Živalski vrt Ljubljana junij 2017 

TEHNIŠKI DNEVI (3) 
Odpadki in ekologija - KPV maj 2017 
Izdelava predmeta februar 2017 
Obisk muzeja maj 2017 

KULTURNI DNEVI (4) 

Gledališka predstava in 
ustvarjalne delavnice 

september 2016 

Ogled gledaliških predstav po dogovoru 

Ob kulturnem prazniku februar 2017 

Lutkovna predstava ali kino po dogovoru 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Troboj  maj 2017 
Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 22. 10. 2016 

Jesenski pohod: Star maln september 2016 
Plavanje  po dogovoru 
Spomladanski pohod  po dogovoru 

 

 
 

4.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 

Naravoslovni poskusi december 2016 
Eko dan april 2017 
Zaključna ekskurzija 
(adrenalinski park GEOSS) junij 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 

Gledališka predstava po dogovoru 
Naša mala knjižnica (v okviru 
evropskega projekta ) 

februar 2017 

Šolski muzej marec 2017 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Hiša eksperimentov po dogovoru 
Primeri poškodb po dogovoru 
Izdelek iz lesa po dogovoru 
TMS Bistra – delavnice  marec/april 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 

22. 10. 2016 

Jesenski pohod september/oktober 2016 
Spomladanski pohod maj, junij 2017 
Zimski ŠD – drsanje februar 2017 

Atletski troboj maj 2017 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Primorska ( CŠOD) september 2016 
Eko dan april 2017 
naravoslovni poskusi januar/februar 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 
gledališka predstava po dogovoru 
Obisk muzeja marec 2017 
Gorenjska junij 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski pohod – Debeli rtič,  
 CŠOD september 2016 

Jesenski kros: Angelin športni 
 memorial 

22. 10. 2016 

Zimski športni dan – drsanje januar/februar 2017 
Atletski troboj maj 2017 
Spomladanski pohod maj/junij 2017 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Orientacija, CŠOD september 2016 
Izdelava predmeta november 2016 
Kolesarski poligon april/maj 2017 
Izdelava predmeta junij 2017 

6.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 

Skrb za zdravje po razporedu 
Geografska ekskurzija –
zaključna ekskurzija junij 2017 

Arboretum Volčji Potok 17. 6. 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 
Gledališka predstava po dogovoru 
Mestni muzej po dogovoru 
Glasbena prireditev 15. ali 16. 11. 2016 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Zimska šola v naravi po razporedu 
Ročna izdelava papirja januar 2017 
Eko dan april 2017 
Gozd maj 2016 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 

22. 10. 2016 

Zimski pohod v šoli v naravi marec 2017 
Zimski športni dan  januar/februar 2017 
Preizkus plavanja s pohodom april 2017 
Igre brez meja maj, junij 2017 
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7.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 

Morje jesen 2016 
Vse o zvoku zima 2016/2017 
Geografska ekskurzija–
zaključna ekskurzija 

junij 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 
Gledališka predstava po dogovoru 
Evropejčki na Vrhniki april 2017 
Glasbena prireditev 15. ali 16. 11. 2016 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Izdelava izdelka (les) jesen 2016 
Izdelava štampiljke junij 2017 
Eko dan april 2017 
Izdelava izdelka (umetne mase) februar 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 

22. 10. 2016 

Športne aktivnosti na festivalu 
športa ali ogled šp. prireditve marec – junij 2017 

Plavanje s pohodom april 2017 
Zimski športni dan  januar/februar 2017 
Igre brez meja maj, junij 2017 

8.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Prva pomoč, CŠOD Ajda po razporedu 
Prva pomoč, CŠOD Ajda po razporedu 
Skrb za zdravje po razporedu 

TEHNIŠKI DNEVI (4) 

Eko dan april 2017 
CŠOD Ajda po razporedu 
Predstavitev poklica: 
avtoserviser  

januar 2017 

Astronomsko dopoldne januar 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 
Gledališka predstava po dogovoru 
Afrika po dogovoru 
Zaključna ekskurzija junij 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 

22. 10. 2016 

Športni dan v sklopu CŠOD po razporedu 
Športni dan v sklopu CŠOD po razporedu 
Zimski športni dan januar/februar 2017 
Igre brez meja maj, junij 2017 
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9.  RAZRED 

DEJAVNOST KAJ – KAM ČAS 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
Šola za življenje september 2016 
Posočje pomlad 2017 
Zdrav življenjski slog jesen 2016 

TEHNIŠKI DNEVI(4) 

Eko dan april 2017 
Vodni in turbinski stroji maj 2017 (NPZ) 
Gonila februar 2017 
Zaključna ekskurzija junij 2017 

KULTURNI DNEVI (3) 
Gorenjska literarna pot september 2016 
Glasbena prireditev oktober 2016 
Narodna galerija maj 2017 

ŠPORTNI DNEVI (5) 

Pohod – Šola za življenje september 2016 
Orientacija – Šola za življenje september 2016 
Jesenski kros: Angelin športni 
memorial 22. 10. 2016 

Zimski športni dan januar/februar 2017 
Igre brez meja  maj, junij 2017 

 
 

2.12  UČNA POMOČ UČENCEM 
 
2.12.1  Dopolnilni in dodatni pouk 
 
Pomemben element uspešnega pouka je usmerjenost učitelja na posameznega učenca. To je 
toliko pomembneje v primerih, ko učenec potrebuje pomoč učitelja zato, da bi se rešil iz težav 
pri razumevanju določenih delov snovi ali pa želi napredovati hitreje. Zato na začetku šolskega 
leta v LDNŠ vključimo tudi urnik dopolnilnega in dodatnega pouka za učence in o tem 
seznanimo tudi njihove starše. 
 
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom pri posameznih predmetih. S 
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela zagotavljamo doseganje 
višjih učnih ciljev. Metode, ki se pri tem uporabljajo in razvijajo, so metode samostojnega 
učenja, problemski pristop, projektne naloge, priprave na razna tekmovanja ipd. 
 
Nekateri učenci poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi ter pomoč 
učitelja pri svojem delu. Naučiti in utrditi morajo enostavne metode učenja in pomnjenja. Z 
drugačnimi metodami in pomočjo pri dopolnilnem pouku ti učenci lažje usvojijo temeljne 
cilje posameznega predmeta. 
Na razredni in predmetni stopnji ima vsak razred tedensko organiziran dopolnilni in 
dodatni pouk. 
 
Ure dopolnilnega in dodatnega pouka na razredni stopnji izvajajo razredne učiteljice, praviloma 
vsaka v svojem oddelku. Na predmetni stopnji pa učitelji ustrezne strokovnosti. 
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2.12.1.1  Razpored dopolnilnega (DOP) in dodatnega (DOD) pouka na razredni stopnji 
 

DOPOLNILNI POUK – RAZREDNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 
1. a 
1. b 
1. c 

0,5 PU MAT/SLJ 0,5 PU Nataša Strah 

2. a 
2. b 1 PU SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 

 
Ksenija Pavlič 

 
3. a 
3. b 1 PU 

SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU Deša Stojanović 

4. a 
4. b 1 PU 

SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

 
Alma Leskovic Grošelj 

 

5. a 
5. b 

1,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Vesna Strašek 
Vesna Strašek 
Tina Vahčič 

Skupaj RS 5 PU DOP  

 
 

DODATNI POUK – RAZREDNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 
1. a 
1. b 
1. c 

0,5 PU MAT/SLJ 0,5 PU Nataša Strah 

2. a 
2. b 1 PU 

SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU Karmen Pirnat 

3. a 
3. b 1 PU SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU 
Deša Stojanović 
Vesna Strašek 

4. a 
4. b 1 PU SLJ 0,5 PU 

MAT 0,5 PU Ksenija Pavlič 

5. a 
5. b 1,5 PU 

SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Vesna Strašek 
Barbara Skopec Černigoj 

Tina Vahčič 

Skupaj RS 5 PU DOD  
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2.12.1.2  Razpored dopolnilnega (DOP) in dodatnega (DOD) pouka na predmetni stopnji 
 
Pomembno je, da je dopolnilni pouk dobro organiziran; učenci naj pridejo k dopolnilnem pouku 
z vprašanji o tem, kaj jim pri snovi ni bilo jasno oziroma z nalogo, ki je niso znali v celoti rešiti. 
Pri dodatnem pouku naj bo učitelj predvsem mentor; učenci rešujejo probleme samostojno in 
delajo samostojno tudi doma. Učenci, ki so vključeni v dodatni pouk, naj bi praviloma tekmovali 
v znanju na področjih, ki jih izberejo prostovoljno ali na predlog mentorja. 
Razpored dopolnilnega in dodatnega pouka na predmetni stopnji: 
 

DOPOLNILNI POUK – PREDMETNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

6. a 
6. b 1,5 PU 

TJA 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 

Tina Vahčič 
Klemen Jevnikar 

Miriam Svete 

7. a 
7. b 

1,5 PU 
TJA 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

Tina Vahčič 
Miriam Svete 
Mojca Gutnik 

8. a 
8. b 2,5 PU 

TJA 0,5 PU 
MAT 0,5 PU 

KEM/BIO 0,5 PU 
FIZ 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 

Helena Svete Hladnik 
Simona Trček 
Edita Gradišar 
Simona Trček 

Neža Gaberšček 

9. a 
9. b 

 
1,5 PU 

MAT/FIZ 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 

 

 
Simona Trček 

Helena Svete Hladnik 
Neža Gaberšček 

 
Skupaj PS 7 PU DOP 

 

 
 
  

DODATNI POUK – PREDMETNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

6. a 
6. b 1,5 PU 

MAT 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
TJA 0,5 PU 

Mojca Gutnik 
Metka Pristavec-Repar 
Helena Svete Hladnik 

7. a 
7. b 1,5 PU 

MAT 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 
NAR 0,5 PU 

Mojca Gutnik 
Metka Pristavec-Repar 

Simon Lukan 

8. a 
8. b 0,5 PU FIZ 0,5 PU Simona Trček 

9. a 
9. b 

1PU MAT/FIZ 0,5 PU 
SLJ 0,5 PU 

Simona Trček 
Metka Pristavec-Repar 

Skupaj PS 4,5  PU DOD 
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2.12.2  Dodatna strokovna pomoč 
 
Dodatna strokovna pomoč zahteva od učitelja dobro pripravo in prilagoditev ciljev. Predvsem 
pa je pomembno, da učitelj pozna primanjkljaj in posebnosti učenca. Pomembno je tudi, da 
dobro sodeluje s šolsko svetovalno službo. 
 
V šolskem letu 2016/2017 obiskuje našo šolo 26 učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno 
pomoč, od tega 7 na razredni stopnji in 19 na predmetni stopnji; nudili jim bomo skupaj 86 
pedagoških ur dodatne strokovne pomoči tedensko, od tega 72 ur specialne pedagoginje, 3 
ure učitelji razrednega pouka, 11 ur učitelji predmetne stopnje ter 3 ure psihologinja. 
V postopku usmerjanja ni novih učencev. 
 
2.12.3  Individualna in skupinska pomoč 
 
Individualno in skupinsko pomoč namenjamo učencem razredne in predmetne stopnje. 
Učence, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč, smo evidentirali na zaključni 
konferenci v šolskem letu 2015/2016, po strokovnih aktivih ter glede na mnenje svetovalne 
službe. 
Individualno učno pomoč bo potrebovalo 21 učencev, ostali so glede na naravo težav 
razporejeni k dopolnilnemu pouku. 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ – RAZREDNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 
1. a 
1. b 
1. c 

0,5 PU 0,5 PU Polona Kohne 

2. a 
2. b 

0,5 PU SLJ 0,5 PU Polona Kohne 

3. a 
3. b 1 PU 

SLJ 0,5 PU 
GRAFOMOT. 0,5 PU 

Marinka Šivec 
Ksenija Pavlič 

4. a 
4. b 

0,5 PU SLJ 0,5 PU Ksenija Pavlič 

Skupaj PS 2,5  PU ISP 

 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ – PREDMETNA STOPNJA 

RAZRED FOND UR RAZPORED IZVAJALEC 

7. a 
7. b 

3 PU 
SLJ 1 PU 
SLJ 1 PU 
MAT 1 PU 

Miriam Svete 
Metka Pristavec-Repar 

Simona Trček 

9. a  
9. b 1,5 PU 

 
MAT 1 PU 
SLJ 0,5 PU 

 

Mojca Gutnik 
Miriam Svete 

Skupaj PS 4,5  PU ISP 
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2.13  IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 
2.13.1  Obvezni izbirni predmeti 
 

ŠT. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ 

1 NI1 Nemščina 1 Sara Malečkar 
2 NI2 Nemščina 2 Sara Malečkar 
3 NI3 Nemščina 3 Sara Malečkar 
4 ŠI1 Španščina 1 Neža Gaberšček 
5 ŠI2 Španščina 2 Neža Gaberšček 
6 ŠI3 Španščina 3 Neža Gaberšček 
7 GK Gledališki klub Neža Gaberšček 
8 POK Poskusi v kemiji Edita Gradišar 
9 KEŽ Kemija v življenju Edita Gradišar 
10 SPH Sodobna priprava hrane Simon Lukan 
11 GD Glasbena dela Tina Vahčič 
12 PLE Ples Zala Rupnik 
13 ŠSP Šport za sprostitev Zala Rupnik 
14 ŠZZ Šport za zdravje Klemen Stojanovič 
15 IŠP Izbrani šport – odbojka Klemen Stojanovič 
16 OGL Obdelava gradiv – les Klemen Jevnikar 
17 RVT Robotika v tehniki Klemen Jevnikar 

 
NAČIN IZBIRE IZBIRNIH PREDMETOV 
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo 
starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
 
2.13.2  Neobvezni izbirni predmeti 
 

1. R OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ 

1 N2A Angleščina Slađana Zvizdalo 
 

4.–6.r OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ 

1 N2N Nemščina Sara Malečkar 
2 NŠP Šport Zala Rupnik 
3 NTE Tehnika Klemen Jevnikar 

 
NAČIN IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 
Učenec 1., 4., 5. ali 6. razreda lahko izbere največ dve uri predmeta na teden, če to želi. 
Učenec 7., 8. in 9. razreda mora izbrati dve uri obveznega izbirnega predmeta, medtem ko 
izbira neobveznega izbirnega predmeta ni obvezna in ga učenec izbere, če želi. 
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2.14  JUTRANJE VARSTVO 
 
Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, med 5.45 in 7.45 uro, v učilnici 1. a. 
Učenca pripeljejo starši ali druga pooblaščena oseba in ga izroči učiteljici. Učenci bodo imeli 
med jutranjim varstvom tudi zajtrk ob 7. uri. 
 

DAN URA UČITELJ 
PONEDELJEK 5.45–7.45 Karmen Pirnat 

TOREK 5.45–7.45 Vesna Janežič  
SREDA 5.45–7.45 Deša Stojanović 

ČETRTEK 5.45–7.45 Sabina Gerdina 
PETEK 5.45–7.45 Karmen Pirnat 

 

2.15  PODALJŠANO BIVANJE 
 
Glede na predhodne prijave staršev ter v skladu z normativi bomo v šol. letu 2016/2017 
oblikovali šest oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju: OPB). 
 

KADROVSKA RAZPOREDITEV OPB V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
ODDELEK PROSTOR VODJA 

OPB 1. a, 1. c učilnica 1. a Nataša Lipovšek-Hrga 
OPB 1. b, 1. c učilnica 1. b Sara Malečkar 

OPB 2 učilnica 2. a Neža Gaberšček 
OPB 3. a učilnica 3. a Vesna Janežič 
OPB 3. b učilnica 3. b Dajana Jovanović 
OPB 4 učilnica 4. b Tina Vahčič 
OPB 5 učilnica 5. b Vesna Strašek 

 

2.16  ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠOLE V NARAVI 
 

2.16.1  Uvod 
 
Šola v naravi se realizira v sklopu razširjenega programa šole. Razredniki starše na roditeljskem 
sestanku seznanijo z organizacijo in časovno izvedbe šole v naravi.  
Učence bodo v šolo v naravi praviloma spremljali učitelji razredniki in spremljevalci, ki bodo 
skrbeli za izvedbo športnega dela šole v naravi. Vsaka šola v naravi ima svojega pedagoškega 
vodjo, ki skrbi za koordinacijo programov. 
 
Zaradi dobrih odzivov učencev, staršev in učiteljev ter pozitivnih izkušenj smo tudi v šolskem 
letu 2016/2017 vse šole v naravi, razen Šole za življenje, organizirali v sodelovanju s Centrom 
za šolske in obšolske dejavnosti (v nadaljevanju CŠOD). V maju 2016 smo se prijavili na razpis 
domov CŠOD za vse šole v naravi, razen Šole za življenje, ki jo tradicionalno izvajamo v Kranjski 
Gori, v celoti v naši organizaciji.  
Na pobudo učiteljev in staršev bomo tedenski program šole v naravi v šolskem letu 2016/2017 
tako izvedli le za učence 5. in 8. razreda, 3-dnevno šolo v naravi pa za učence 2. razreda.  
  



33 

 

2.16.2  Šole v naravi v šolskem letu 2016/2017 
 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA 
PEDAGOŠKI 

VODJA 
2. r CŠOD Medved 7. 12.–9. 12. 2016 Naravoslovni teden Marinka Šivec 

5. r Debeli rtič 26. 9.–30. 9. 2016 Letna šola v naravi 
(plavanje) 

Barbara Skopec 
Černigoj 

6. r Hotel Luka - Kope 6. 3.–10. 3. 2017 
Zimska šola v naravi 

(smučanje) Zala Rupnik 

8. r CŠOD Ajda  3. 10.–7. 10. 2016 Teden dejavnosti 
(Prva pomoč) 

Tina Vahčič 

9. r Kranjska Gora 20. 9.–23. 9. 2016 Šola za življenje Darjan Geohelli 

 
Učenci predmetne stopnje po prihodu iz šole v naravi tradicionalno izdelajo tematsko glasilo. 
 
2.16.3  Sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi 
 
2.16.3.1  Sofinanciranje 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Borovnica prispevata sredstva za 
sofinanciranje šole plavanja, šole smučanja ter šole za življenje. Sredstva so namenjena za 
vse učence, ki se udeležijo šole v naravi. 
 
2.16.3.2  Subvencioniranje 
 
Subvencije so namenjene socialno ogroženim. Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo 
vlogo za finančno pomoč pri plačilu naslednjih šol v naravi: šola plavanja, šola smučanja ter 
Šola za življenje. Finančna sredstva zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost 
in šport ter Občina Borovnica. 
 
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva naslednje kriterije: 

• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  
• višina dohodkov na družinskega člana,  
• višina otroških dodatkov,  
• brezposelnost staršev,  
• dolgotrajna bolezen v družini,  
• dolgotrajnejši socialni problemi in  
• druge specifike v družini. 

Postopek dodelitve: 
Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno. Vlogo posredujejo 
pisno na obrazcu, do odhoda učencev v šolo v naravi.  
Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije, obveščanje staršev ter varstvo 
pravic so zapisani v Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole 
v naravi (Ur. l. št. 61/04 in 70/08). 
Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
in vlogo za dodelitev subvencioniranja šole v naravi najdete na šolski spletni strani. 
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2.17  PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
 
Plavalno opismenjevanje v šolskem letu 2016/2017 
 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PEDAGOŠKI 
VODJA 

3. r. Bazen – Logatec 3. 4.–7. 4. 2017 Plavalno 
opismenjevanje 

Sabina Ferbežar 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Borovnica prispevata sredstva za 
subvencioniranje in sofinanciranje plavalnega opismenjevanja. 
 

2.18  STROKOVNE EKSKURZIJE UČENCEV 
 
2.18.1  Obisk Goethe Instituta v Ljubljani 
 
V šolskem letu 2016/17 sta načrtovana dva obiska Goethe Instituta v Ljubljani, in sicer za 
učence, ki obiskujejo nemščino kot izbirni predmet. 
 
Na  Goethe Institutu bodo zaposleni, katerih materni jezik je večinoma nemščina, za učence 
pripravili krajši ogled samega inštituta ter nekoliko drugačne delavnice, na katerih se bodo 
lahko aktivno preizkusili v znanju nemškega jezika. Ker je nivo znanja učencev zelo različen 
ter je učencev veliko, bomo obisk opravili v dveh terminih. 
 
2.18.2  Petdnevna ekskurzija v Španijo 
 
V šolskem letu 2016/17 bomo za učence 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet 
Španščina I in II organizirali petdnevno ekskurzijo v Valencio in Barcelono. Učenci bodo pred 
odhodom v Valencio navezali stike s tamkajšnjimi osnovnošolci, s katerimi se bodo družili in se 
sporazumevali v španščini. V Španiji bodo spoznali znamenitosti omenjenih mest, uživali v 
priznani arhitekturi in kar je najpomembneje, uporabljali svoje znanje španščine. 
 

2.19  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Učenci pri interesnih dejavnostih (v nadaljevanju: ID) razvijajo interese na osnovi želja, pa 
tudi sposobnosti. V LDNŠ opredelimo cilje ID, programe in mentorje posameznih ID. 
 
A - INTERESNE DEJAVNOSTI  NA RAZREDNI STOPNJI 

 

INTERESNA   DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Naravoslovni krožek 1. Karmen Pirnat 
Pravljični krožek              
(Naša mala knjižnica) 1. Karmen Pirnat 

Vrtnarski krožek 3. Mateja Praprotnik Lesjak, Janja Kavčič 
Športni krožek 1 1. Polona Kohne 
Športni krožek 2 2. Zala Rupnik 
Igre z žogo dečki 5. Klemen Stojanovič 
Igre z žogo deklice 5. Klemen Stojanovič 
Atletski krožek 4.–5. Klemen Stojanovič 
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O mediaciji 4., 5. Ksenija Pavlič 
Angleške urice 3 3. Slađana Zvizdalo 
Glasbena pripravljalnica 1., 2. Barbara Skopec Černigoj 
Otroški pevski zbor 3.–5. Tina Vahčič 
Eko bralna značka 1.–3. Vesna Janežič 
Pravljični krožek 1.–3. Vesna Janežič 
Kolesarski krožek 5. Polona Kohne, Barbara S. Černigoj 

Prometni krožek 5. 
Polona Kohne, Barbara Skopec Černigoj, 

Klemen Jevnikar 
Lego krožek 1 1. Nataša Strah 
Lego krožek 3 3. Sabina Ferbežar 
Časovni stroj 4., 5. Vesna Strašek 
Računalniški krožek  2., 3., 4., 5. Mitja Zotti 
Angleška bralna značka 2., 3. Slađana Zvizdalo 
Angleška bralna značka 4., 5. Helena Svete Hladnik 
Nemška bralna značka 4.–6. Sara Malečkar 
Doživimo svet španščine 2.–3. Neža Gaberšček, Simona Lanišek 
Vesela šola 4., 5. Janja Kavčič 
Gledališki krožek 5. Slađana Zvizdalo, Simona Lanišek 
Šolski časopis 4.–5. Maja Maček 
Vaje za koordinacijo 4., 5. Alma Leskovic Grošelj 
Yu-gi-oh klub 1.–5. Iztok Kuk 
Slovenski klub 4., 5. Alma Leskovic Grošelj 
V raziskovalnem ritmu 4., 5. Alma Leskovic Grošelj 
Gibajmo po nemško 3. Sara Malečkar 

 
 
 

B- INTERESNE DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 
 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR 

Gledališki krožek 6., 7. Slađana Zvizdalo, Simona Lanišek 
Kemijski krožek 8., 9. Edita Gradišar 
Biološki krožek 6.–9. Simon Lukan 
Kuharski krožek 6.–8. Simon Lukan 
Knjižničarski krožek 7.–9. Miriam Svete 
Angleška bralna značka 6.–9. Helena Svete Hladnik 
Angleški klub 8. Tanja Plohl 
Angleški klub 9. Helena Svete Hladnik 
Španska bralna značka 7.–9. Neža Gaberšček 
Geografski krožek 7.–9. Tanja Plohl 
Atletika 4.–9. Klemen Stojanovič 
Igre z žogo za dečke 5.–7. Klemen Stojanovič 
Igre z žogo za deklice 5.–7. Klemen Stojanovič 
Mladinski pevski zbor 6.–9. Tina Vahčič 
Dekliška vokalna skupina 8. Tina Vahčič 
Ročne spretnosti 7.–9. Simona Lanišek 
Slovenski klub 6.–7. Metka Pristavec-Repar 
Slovenski klub 8.–9. Metka Pristavec-Repar 
Likovni krožek 6.–9. Darjan Geohelli 
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Zgodovinski krožek 8., 9.    Darjan Geohelli 
Kaj veš o zdravju 7.–9. Edita Gradišar 
Nemška bralna značka 7.–9. Sara Malečkar 
Vesela šola 6.–9. Janja Kavčič 
Šolski časopis 6.–9. Maja Maček 
Yu-gi-oh klub 6.–9. Iztok Kuk 
Podjetniški krožek 6.–9. Mojca Gutnik, Tanja Plohl 
Evropejčki 7. Nataša Lipovšek-Hrga, Tanja Plohl 
Turistični krožek 7.–8. Nataša Lipovšek-Hrga 
Elastomobili 7.–9. Klemen Jevnikar 

 

 
C- INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ZUNANJI SODELAVCI 
 

DEJAVNOST RAZRED IZVAJALEC 

Angleščina 3. Peter Pan 
Ples 1.–5. Nataša Beltran 
Hip hop 5.–9. Nataša Beltran 
Jazz balet 5.–9. Nataša Beltran 
Judo 1.–3. Janja Lamut 
Floorball dečki in deklice 1.–5. FBC Borovnica 
Floorball dečki 6.–9. FBC Borovnica 
Floorball deklice 6.–9. FBC Borovnica 
Nogomet 1.–9. ŠD Borovnica 
Balet 1.–9. Baletno društvo Labod 
Planinski krožek 1.–9. Kristina Suhadolnik 
Ritmična gimnastika 1.–9. Dušica Čeko 
Teniške urice 1.–5. Peter Tomc 
Gledališka skupina Šotki 4., 5. KD Borovnica 
Gledališka skupina Ta mlad´ 9. KD Borovnica 
Šahovski krožek 1.–9. Šahovsko društvo Borovnica 
Čebelarski krožek 1.–9. Čebelarsko društvo Borovnica 
Gorsko kolesarstvo 6.–9. Blaž Kovač 

  

2.20  PRIREDITVE 
 

MESEC PRIREDITEV KOMU JE 
NAMENJENA 

VODJA / 
KOORDINATOR 

September 
2016 

Prvi šolski dan – sprejem 
učencev 

Vsem učencem Polona Kohne 

Oktober 
2016 

140. obletnica delovanja 
šole 

Učencem, 
krajanom, širšemu 

občinstvu 

Klemen Stojanovič 
Metka Pristavec-Repar 

Darijan Geohelli 
Tina Vahčič in 

Barbara Skopec 
Črnigoj 

1. 12. 2016 Novoletni sejem in 
Božični koncert 

Učencem, staršem 
in krajanom Šolski sklad 
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23. 12. 2016 
Prireditev ob dnevu 

samostojnosti in 
enotnosti 

Vsem učencem Vesna Strašek 

7. 2. 2017 Kulturni praznik 
 

Vsem učencem 
 

Polona Kohne 

April 
25. 4. 2017 Eko dan Vsem učencem Janja Kavčič, Mateja 

Praprotnik Lesjak 
Maj 
2017 

Igre brez meja Učencem PS Klemen Stojanovič 

Junij 
2017 

Valeta Devetošolcem in 
njihovim staršem 

Tanja Plohl in Helena 
Svete Hladnik 

23. 6. Prireditev ob 
dnevu državnosti 

Vsem učencem 
in krajanom Nataša Strah 

 

2.21  DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 
2.21.1  Šolska svetovalna služba 
 
2.21.1.1  Področja dela šolske svetovalne službe 
 

- Sprejem otrok v šolo in začetno spremljanje, 
- koordinacija aktivnosti in neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami, 
- koordinacija aktivnosti za nadarjene učence, 
- sodelovanje z učitelji, 
- sodelovanje z vodstvom šole, 
- sodelovanje s starši, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
- skrb za strokovno izpopolnjevanje kolektiva, 
- izvedba akcije poklicne orientacije, 
- spremljanje in terapevtsko delo z učenci. 
 

Šolska svetovalna služba ima podroben letni delovni načrt, ki poleg naštetih vključuje še 
administrativna dela in druge aktualne naloge. Šolsko svetovalno službo zastopajo 4 specialne 
pedagoginje ter psihologinja.  
 
Šolsko psihologinjo Majo Maček lahko pokličete po telefonu, obiščete dopoldne ali pišete 
na elektronski naslov: maja.macek1@guest.arnes.si. V času skupnih govorilnih ur pa tudi v 
popoldanskem času med 10.00 in 18.30 uro. 
 
2.21.1.2  Delo šolske svetovalne službe v vrtcu 
 

- Sodelovanje s pomočnicami in vzgojiteljicami vrtca, 
- vključevanje v skupine, 
- delo s posameznimi otroki, 
- sodelovanje s starši, 
- sodelovanje v Komisiji za sprejem v vrtec, 
- sodelovanje v Komisiji za odložitev šolanja, 
- skrb za strokovno izpopolnjevanje kolektiva, 
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- organizacija predavanj za starše, 
- izvajanje strokovne pomoči za otroke z odločbo. 

 
2.21.2  Delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami 
 
Pri vzgojno-izobraževalnem delu na razredni stopnji vsako leto ugotavljamo, s kakšnimi 
postopki in pristopi identificirati učence s specifičnimi učnimi težavami ter iščemo najboljše 
metode dela z njimi. Pri spoznavanju individualnih posebnosti učencev smo pozorni na: 
 

- odkrivanje močnih in šibkih otrokovih področij, 
- izboljšanje otrokove samopodobe z nalogami, ki omogočajo doživljanje uspešnosti, 
- zmanjševanje otrokovega strahu pred neuspehom, 
- omogočanje doživljanja napredovanja. 
 

Individualno učno pomoč učencem nudimo pri predmetih, ki jim povzročajo težave. 
 
Evidentiranje učencev s specifičnimi učnimi težavami predstavlja prvo razvojno stopnjo v 
procesu odkrivanja učencev. Poteka v sodelovanju z učiteljico, ki učenca poučuje, svetovalno 
službo, Centrom za socialno delo in drugimi institucijami, seveda pa tudi s starši. Skrbno 
pripravimo urnik, cilje individualnega dela in diagnosticiranje, ki je usmerjeno v podrobno 
spoznavanje učenca in njegovega funkcioniranja. 
 
2.21.3  Nadarjeni učenci 
 
V letošnjem šolskem letu za učence načrtujemo evidentiranje nadarjenih za učence od 3. do 
9. razreda ter identificiranje (prepoznavanje) nadarjenih za učence 4. r, 8. r, po potrebi 
pa tudi 9. r. 
V šolskem letu 2016/2017 načrtujemo z učenci od 4. do 9. r, ki so bili evidentirani in kasneje 
identificirani, naslednje aktivnosti: 

- oktober ………………… priprava individualiziranih programov dela, 
- november – junij …… izvajanje individualiziranih programov, 
- junij …………………….. analiza in evalvacija uresničevanja individualiziranih programov. 

 
2.21.3.1  Skupnost nadarjenih učencev 
 
V skupnost nadarjenih učencev bi bili po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci 
vključeni vsi prepoznani nadarjeni učenci, ki imajo soglasje staršev za izvedbo 
individualiziranega programa dela. Mentorica skupnosti nadarjenih učencev bo Maja Maček. 
 
Naloge skupnosti nadarjenih učencev: 

• izvolitev predstavnikov nadarjenih učencev (1 predstavnik na oddelek), 
• izdelava in sprejetje letnega delovnega načrta, 
• organizacija učne pomoči (medvrstniška pomoč), 
• mentorstvo učencem (računalniški tečaj, učenje glasbil …), 
• razno – po dogovoru. 
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2.21.3.2  Zbirnik dejavnosti, ki jih ponujamo za nadarjene učence 
 
RAZREDNA STOPNJA 
 

IME DEJAVNOSTI RAZRED IZVAJALEC 

V raziskovalnem ritmu 4.–5. Alma Leskovic Grošelj 
Cici vesela šola 1.–4. Stanislava Suhadolnik 
Vesela šola 4.–5. Janja Kavčič 
Cankarjevo tekmovanje 4.–5. Alma Leskovic Grošelj 
Računanje je igra 1., 2. in 4 Stanislava Suhadolnik 
Tekmovanje iz matematike 1.–5. Ksenija Pavlič 
Bralne značke pri tujih jezikih 2.–5. učiteljice tujih jezikov 
Naravoslovno tekmovanje Kresnička 1.-7. Simon Lukan 
Šolski časopis 5. Maja Maček 

 
PREDMETNA STOPNJA 
 

IME DEJAVNOSTI RAZRED IZVAJALEC 

Šolski časopis 6.–9. Maja Maček 
Raziskovalna naloga 9. Edita Gradišar 
Tekmovanje iz fizike 8.–9. Simona Trček 
Tekmovanje iz kemije 8.–9. Edita Gradišar 
Tekmovanje iz matematike 6.–9. Mojca Gutnik 
Tekmovanje iz geografije 7.–9. Tanja Plohl 
Tekmovanje iz angleščine 8.–9. Helena Svete Hladnik, Tanja Plohl 
Tekmovanje iz logike 6.–9. Mojca Gutnik 
Tekmovanje iz sladkorne bolezni 7.–9. Edita Gradišar 
Tekmovanje iz biologije 8.–9. Simon Lukan 
Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje 6.–9. Metka Pristavec-Repar 

Dekliška vokalna skupina 7. Tina Vahčič 
  

2.22  RAZPOREDITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 
 
2.22.1  Učilnice 
 
Pouk v šolskem letu 2016/2017 izvajamo v eni izmeni. 
 
V šolskem letu 2016/2017 bomo pouk v vseh devetih razredih izvajali v prostorih šole. 
 
Šolski prostori: 
- V objektu A so v 2. nadstropju štiri učilnice, in sicer za 3. a, 3. b ter 5. b in 4. b in učilnici 

OPB 3. a, OPB 3. b, OPB 4 in OPB 5, kabinet za učiteljice razredne stopnje in učiteljico OPB 
3. b, pisarna svetovalne službe ter prostori računovodstva. V 1. nadstropju imamo učilnice 
za 2. a, 2. b, 4. a in OPB 2, kabinet za učiteljico za dodatno strokovno pomoč, zbornico za 
razredno stopnjo ter pisarne uprave (tajništvo, ravnatelj, pomočnica ravnatelja). V pritličju 
so učilnice za 1. a in učilnica OPB 1. a, c, učilnica za 1. b ter OPB 1. b, c in učilnica za 1. c, 
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garderoba za učence I. triade, učilnica za varstvo vozačev ter kabinet učiteljice za dodatno 
strokovno pomoč.       

- V objektu B so v 1. nadstropju prostori knjižnice, v pritličju pa mala telovadnica, jedilnica 
(večnamenski prostor) in kuhinja.      

- V objektu C imamo v 1. nadstropju učilnice za geografijo, matematiko, učilnica 5. a, 
učilnica za angleščino ter specializirano učilnico za pouk gospodinjstva. Tukaj se nahaja 
tudi velika šolska zbornica, 2 kabineta za učitelje ter kabinet za učiteljico za učno pomoč. 
V pritličju C objekta smo uredili dve učilnici za slovenščino ter specializirane učilnice za 
naravoslovje, fiziko, umetnost (likovna in glasbena umetnost), tehnično vzgojo ter 
računalniško učilnico. Tu imamo tudi 7 kabinetov za učitelje. V pritličju C objekta se nahaja 
še velika telovadnica s pripadajočimi garderobami ter kabinetom za učitelja ter garderoba 
za učence.                 

 
Obrazložitev:  
Objekt A … stari del šole 
Objekt B … večnamenski prostor – povezovalni del med starim in novim delom šole 
Objekt C … prizidek k šoli (novi del šole) 
 
2.22.2  Športno-rekreativne površine 
 
Za šport in rekreacijo bomo, poleg male in velike šolske telovadnice, uporabljali zunanja 
športna igrišča. 
 
 

2.23  DELOVNA OBVEZNOST PEDAGOŠKIH DELAVCEV 
 
2.23.1  Razporeditev delovne obveznosti v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
 
V obdobju med 1. 9. 2016 in 7. 7. 2017 se delo strokovnih delavcev izvaja v obsegu do 56 ur 
na teden, in sicer v posameznem obdobju v obsegu ur, določenih z urnikom ter letnim delovnim 
načrtom OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica za šolsko leto 2016/2017. Presežek delovnih ur se 
izravna s prostimi dnevi strokovnih delavcev, ki v času šolskih počitnic presegajo pripadajoče 
dni letnega dopusta posameznega delavca. 
 
2.23.2  Kolektivni dopust pedagoških delavcev v šoli 
 
Pedagoški delavci šole imajo v šolskem letu 2016/2017 kolektivni dopust med jesenskimi, 
novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami ter od 8. 7. 2017 do 24. 8. 2017. Prostih dni 
v letu je več kot dni pripadajočega dopusta za posameznega delavca, zato imajo pedagoški 
delavci v času pouka povečan obseg dela. 
  
Letna delovna obveznost strokovnih delavcev šole se evidentira in vrednoti v skladu z internim 
pravilnikom. 
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2.24  NAČRTOVANJE POUKA V ŠOLI 
 
Dejavnost šole bomo usmerili predvsem na dve ravni: 
� na raven šole – program, izobraževalna tehnologija, organizacija in skrb za razvoj kadra, 
� na raven posameznih predmetnih področij – ciljni učni načrti in letne priprave     
učiteljev, didaktična izvedba, izobraževanje, didaktični pripomočki, izbirni predmeti. 
 
Učitelji bodo v svoje letne priprave vključili cilje z različnih področij, raznolikost dejavnosti, 
upoštevali bodo raznolikost učencev, medpredmetne povezave in delo v strokovnih aktivih, 
oblike in metode dela ter novo kulturo preverjanja in ocenjevanja znanja. 
 
Kvaliteten pouk je odvisen od dobre priprave na pouk in spremljanja novosti ter strokovne 
literature. Na šoli imamo dobre izobraževalne načrte, veliko strokovne literature, veliko časa 
porabimo za strokovno sodelovanje na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih – zato 
pričakujemo, da bomo izvajali kvaliteten pouk ter skrbeli za čim boljšo motivacijo in uspeh. 
 
2.24.1  Delo strokovnih aktivov 
 
Posamezne strokovne aktive sestavljajo pedagoški delavci po posameznih predmetnih 
področjih in učiteljice razredne stopnje. Poseben poudarek bomo tudi v tem šolskem letu 
namenili vlogi in pomenu strokovnih aktivov na vertikalnem nivoju. 
V šolskem letu 2016/2017 smo oblikovali strokovne aktive po vertikali in nekatere tudi po 
horizontali. 
 
2.24.1.1  Strokovni aktivi, oblikovani po horizontali 
 

ŠT. STROKOVNI AKTIV OŽJI  STROKOVNI AKTIV VODJAAKTIVA 

1 AKTIV RAZREDNE 
STOPNJE 

1A – AKTIV RAZREDNE 
STOPNJE – I. TRIADA Nataša Strah 

1B – AKTIV RAZREDNE 
STOPNJE – II. TRIADA Alma Leskovic-Grošelj 

1C – AKTIV OPB Neža Gaberšček 

2 NARAVOSLOVNI 
AKTIV 

2A – NARAVOSLOVNI AKTIV Edita Gradišar 
2B – AKTIV MATEMATIKOV Simona Trček 

3 
DRUŽBOSLOVNI 

AKTIV 

3A – DRUŽBOSLOVNI AKTIV Helena Svete-Hladnik 
3B – AKTIV SLOVENISTOV Metka Pristavec-Repar 
3C – AKTIV TUJIH JEZIKOV Tanja Plohl 

4 AKTIV ŠPORTNE 
VZGOJE 

4A – AKTIV UČITELJEV 
ŠPORTNE VZGOJE 

Zala Rupnik 

5 AKTIV SVETOVALNE 
SLUŽBE 

5A – AKTIV SVETOVALNE 
SLUŽBE Simona Lanišek 

 
2.24.1.2  Strokovni aktivi, oblikovani po vertikali 
 

ŠT. STROKOVNI AKTIV VODJA  AKTIVA 

1 NARAVOSLOVNI AKTIV II. in III. triade Simon Lukan 
2 AKTIV SLOVENISTOV II. in III. triade Metka Pristavec-Repar 
3 AKTIV ŠPORTNE VZGOJE Zala Rupnik 
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2.25  VARNA POT V ŠOLO, ŠOLSKI PREVOZI, VARSTVO VOZAČEV 
 
2.25.1  Šolski okoliš 
 
Šolski okoliš OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica zajema območje Občine Borovnica, točneje 
Borovnice in okoliških zaselkov: Laze, Dol, Breg, Dražica, Ohonica, Brezovica, Niževec, 
Zabočevo, Pristava, Pokojišče, Padež in Zavrh. 
 
2.25.2  Varna pot v šolo 
 
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na področju 
zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter z doslednim 
izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu. 
 
Starše prosimo, naj svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na poti v šolo 
in iz nje.  
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni 
smeri, kot poteka promet. Posebej mlajše učence večkrat tudi sami pospremite do šole in jih 
poučite o nevarnostih. Pokažite jim, kje in kako lahko prečkajo cesto. Učenci prvega razreda 
naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če hodijo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. 
kresničko. 
Zaradi ugotovitev strokovnih služb, da so naše poti v šolo nevarne, se veliko učencev v šolo 
vozi s šolskim kombijem. Čas prevozov in postajališča so objavljena na tabli za obvestila. Vozači 
vozni red dobijo v šoli. Pred poukom in po pouku je za učence vozače RS organizirano varstvo 
do odhoda njihovega kombija. Šolske prevoze financira Občina Borovnica.  
 
Osnovna šola dr. Ivana Korošca leži v središču naselja Borovnica ob precej prometni lokalni 
cesti. V šolo vodi več cest, po katerih prihajajo učenci. V šoli je približno 329 učencev, ki hodijo 
iz 16 vasi in zaselkov. Večina jih prihaja peš in s kolesi. Iz vasi Zabočevo, Brezovica, Breg, Pako 
in Dol se učenci pripeljejo s šolskim avtobusom oz. kombijem. V nižinskem delu Občine 
Borovnica je najdaljša pot 4 km, najbolj oddaljeni učenci pa se vozijo s kombijem (4,2 km) s 
Pokojišča. Kljub temu da je bila prometna varnostna ocena zadovoljiva, je potrebno vso 
pozornost nameniti nevarnim točkam na poti v šolo in domov. 
 
2.25.3  Šolski prevozi 
 
S finančno pomočjo Občine Borovnica in Občine Vrhnika imajo naši učenci organiziran 
avtobusni prevoz po nevarnih poteh Brega, Dola, Bistre in Brezovice ter Zavrha, Padeža, 
Pristave in Pokojišča. Prevoze opravljata šolski avtobus (prevoznik Benotours) ter kombi 
(Prevoz oseb Franci Oblak s. p.).  
 
Postajališča šolskega avtobusa so: 

a) Relacija Brezovica – postaje: Pekel, Pristava, kapelica v Ohonici, gasilski dom v              
Brezovici, kapelica v Niževcu, mlekarna v Zabočevem, križišče na glavni cesti pri Dražici. 

b) Relacija Pako – postaje: na Zvirku, avtobusna postaja Pako, gasilski dom Breg,       
Čmerišnik. 

c) Relacija Dol – postaje: avtobusna postaja Dol, Pivk, pri Ferlanovih, Bistra – pri 
elektrarni, pri Novaku, Laze kolona, pri Garinu. 
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2.25.4  Varne poti 
 
Iz smeri Brezovica in okolica: Najbolj varna pot je po asfaltiranem delu ceste do mostu čez 
Borovniščico, tam desno po Rimski cesti mimo župnišča do šole, kjer imajo učenci svoj prostor.  
 
Iz smeri Breg Pako: Iz smeri Podgora je najvarnejša pot po cesti z Brega skozi Podgoro, do 
mostu čez Borovniščico, kjer morajo biti učenci še posebej previdni, nato gredo nekaj  časa po 
pločniku ob regionalni cesti, potem levo po Cesti bratov Mivšek do trgovine ter po novi cesti 
ob šolskem igrišču v šolo. Lahko pa pri mostu zavijejo levo in gredo ob Borovniščici.  
 
Iz smeri Laze: Iz smeri Dol je najvarnejša pot po pločniku ob regionalni cesti do križišča, nato 
pa po pločniku do kapelice in po vasi v šolo. Pri prihajanju v šolo in iz nje morajo biti učenci 
najbolj previdni na križišču pri bivši gostilni in pri kapelici.  
 
Iz zaselkov Pokojišče, Padež in Zavrh učence varno pripelje kombi pred šolsko zgradbo. 
Za večjo varnost so učenci 1. razreda dobili rumene rutice in ustrezna odsevna telesa, ki naj 
jih obvezno nosijo okoli vratu na poti v šolo in iz nje.  
Učenci – pešci pa naj imajo za večjo varnost svetlejša oblačila, na šolskih torbah pa odsevnike 
ali nalepke! 
 
V prometno vzgojo bomo vključili naslednja področja, ki jih bomo razdelili po temah in 
razredih: 
- za učence razredne stopnje: spoznavanje, vpeljava in utrjevanje prometno-varnostnih  
situacij, vožnja, hoja, pravilno obnašanje na cesti …, s pripravo na preizkus znanja za  
kolesarsko izkaznico, 
- za učence predmetne stopnje: učenci nadaljujejo začeto delo razredne stopnje v okviru  
predmetov (TIT, GEO, RU …). 
 
2.25.5  Varstvo vozačev 
 
Varstvo vozačev je organizirano za vse učence, ki se pripeljejo v šolo z organiziranim šolskim 
prevozom. Varstvo vozačev poteka pred poukom (od 6.30 do 7.45) v večnamenskem prostoru 
šole, po pouku (od 11.30 do 15.15 oz. 14.25 ob petkih) pa v učilnici za varstvo vozačev (v 
pritličju stare šole). Učenci pod vodstvom delavca šole čakajo varno na pouk oz. prevoz domov, 
hkrati pa imajo možnost, da napišejo domačo nalogo. 
 

2.26  UČENEC PRI POUKU 
 
2.26.1  Število učencev in oddelkov 
 
V šolskem letu 2016/2017 obiskuje OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica naslednje število učencev, 
ki so razporejeni po razredih v oddelke: 
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Stanje na dan 1. 9. 2016 
 

RAZRED ODDELKI ŠTEVILO 

1. RAZRED  3 56 
2. RAZRED 2 42 
3. RAZRED 2 49 
4. RAZRED 2 33 
5. RAZRED 2 47 

SKUPAJ RAZREDNA STOPNJA 11 227 
6. RAZRED 2 38 
7. RAZRED 2 40 
8. RAZRED 2 37 
9. RAZRED 2 29 

SKUPAJ PREDMETNA STOPNJA 8 144 

SKUPAJ  OŠ  BOROVNICA 19 371 

 
2.26.2  Razredniki in sorazredniki 
 

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK 
1. a Nataša Strah Deša Stojanović  
1. b Polona Kohne  Sabina Gerdina 
1. c Karmen Pirnat Sabina Gerdina 
2. a Stanislava Suhadolnik Neža Gaberšček 
2. b Marinka Šivec Neža Gaberšček  
3. a Sabina Ferbežar  Vesna Janežič  
3. b Mateja Praprotnik Lesjak Dajana Jovanović  
4. a Alma Leskovic Grošelj  Janja Kavčič 
4. b Ksenija Pavlič  Katarina Filipič 
5. a Barbara Skopec Černigoj Sara Malečkar 
5. b Vesna Strašek  Sara Malečkar 
6. a Klemen Stojanovič Simona Lanišek 
6. b Mojca Gutnik Klemen Jevnikar 
7. a Simona Trček Simon Lukan 
7. b Zala Rupnik Olga Pogačnik Janežič 
8. a Tina Vahčič Nataša Lipovšek-Hrga 
8. b Darjan Geohelli Edita Gradišar 
9. a Tanja Plohl Miriam Svete 
9. b Helena Svete Hladnik Metka Pristavec-Repar 

 
2.26.3  Učenec in učitelj 
 
Temeljni namen učiteljevega dela v razredu je nedvomno pridobiti tudi vpogled v učenčevo 
zaznavanje pouka, zlasti obravnavo učne snovi, razumljivost razlage, v izvajanje pouka. 
Pri samem vzgojno-izobraževalnem procesu morajo učitelji poskrbeti za ustrezno delovno 
motivacijo učencev, za skupno načrtovanje, upoštevanje predznanja in uporabnosti znanja. 
 
Veliko pozornost morajo učitelji posvetiti tudi načinom preverjanja in ocenjevanja učenčevega 
znanja. Učitelji morajo preveriti, kaj mu učenec sporoča, kaj že zna in kje mora svoje znanje 



45 

 

še dopolniti. Učitelje mora zanimati tudi to, kako učencem sporočajo svoje razumevanje 
njihovega znanja v okviru rednih oblik preverjanja znanja, v okviru vrednotenja domačih nalog 
in tudi pri ocenjevanju. 
 
Pomemben element uspešnega pouka je učiteljeva usmerjenost na posameznega učenca. To 
je toliko pomembneje v primerih, ko učenec potrebuje učiteljevo pomoč zato, da bi se rešil iz 
težav pri razumevanju določenih delov učne snovi ali pa da bi napredoval še hitreje. 
 
Eno od pomembnih področij pouka je tudi priprava in navodila za domače delo učencev. 
Učencem moramo znati pomagati pri smiselnem ravnotežju domačega dela, dejavnosti izven 
pouka in druge dejavnosti v zvezi z učenjem. 
 
2.26.4  Skupnost učencev šole, šolski parlament 
 
2.26.4.1  Skupnost učencev šole 
 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 
povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. 
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Skupnost 
učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Ravnatelj šole je za mentorja skupnosti 
učencev na predlog večine razrednih skupnosti imenoval Majo Maček. 
 
NALOGE SKUPNOSTI UČENCEV (SUŠ): 
 
• izvolitev vodstva SUŠ (predsednik, namestnik) 
• volitve v šolski parlament 
• sprejetje letnega programa dela 
• naloge predstavnikov oddelčne skupnosti 
• pregled Pravil šolskega reda 
• dogovor o aktivnostih skozi celo šolsko leto in načrtovanje le-teh 
• oblikovanje kriterijev za izbiro najboljše oddelčne skupnosti 
• zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti 
• spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja in 

sveta šole na morebitne kršitve pravic učencev 
• obravnavanje aktualnih tematik in druge naloge, za katere se učenci sprotno 

dogovarjajo z mentorjem 
• urejanje panoja skupnosti učencev šole 
 
2.26.4.2  Šolski parlament 
 
Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament 
obravnava temo, ki so jo izbrali osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Tema 27. 
otroškega parlamenta je OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI. 
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, 
lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da 
tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih 
skupnosti, je ravnatelj oz. mentor dolžan sklicati šolski parlament. 
Ravnatelj šole je za mentorico šolskega parlamenta na predlog večine razrednih skupnosti 
imenoval Majo Maček. 
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2.27  PROJEKTI 
 
V šolskem letu 2016/2017 želimo pedagoški delavci šole, skupaj z učenci, izvesti 15 projektov, 
ki jih bomo izvajali z učenci na predmetni in razredni stopnji. 
 

PROJEKT VODJA RAZRED 

Razvijanje bralne 
pismenosti 

Polona Kohne, Nataša Strah, Karmen 
Pirnat 

1. 

Ekološki projekt Mateja Praprotnik Lesjak, Janja Kavčič 1.–9. 
Borovniški upi Tanja Plohl, Mojca Gutnik 6.–9. 
Shema šolskega sadja Simon Lukan 1.–9. 
Rastem s knjigo Metka Pristavec-Repar 7. 
Teden otroka Polona Kohne 1.–5. in OPB 
Prometna kača Dajana Jovanović 1.–8. 
Vsak mesec jezikamo 
drugače 

Tanja Plohl 4.–9. 

Evropejčki na Vrhniki Tanja Plohl, Nataša Lipovšek-Hrga 7.–9. 
Eathink v sodelovanju z 
Inštitutom za trajnostni 
razvoj 

Tanja Plohl, Simon Lukan 7.–9. 

Od tu naprej grem sam Deša Stojanovič, Sabina Gerdina 1. 

O Borovnici vam lahko 
povem … 

Miriam Svete 6.–8. 

Doživljajski tabor Simona Lanišek, Janja Kavčič, Olga P. 
Janežič, Katarina Filipič, Maja Maček 

1.–9. 

Naša mala knjižnica Karmen Pirnat, Alma Leskovic Grošelj, 
Ksenija Pavlič 

1., 4. 

Šolski vrt Karmen Pirnat, Janja Kavčič, Mateja 
Praprotnik Lesjak 

1.–5. 

 
2.27.1  Razvijanje pismenosti v 1. razredu 
 
V letošnjem šolskem letu bomo pričeli s projektom »Razvijanje pismenosti« in še posebej s 
povezovanjem vrtca in šole, v katero je vključen tudi naš vrtec. 
Namen projekta je vzpostaviti strokovno povezavo med vrtcem in šolo ter vplivati na razvoj 
predopismenjevalnih veščin pri otrocih v starosti 4–6 let ter uvesti hkratno opismenjevanje 
velikih in malih tiskanih črk v prvem razredu osnovne šole pri otrocih starih 6–7 let. S tem 
načinom dela želimo prispevati k dvigu bralne pismenosti. Delo je sestavni del učnega procesa 
in zajema področje branja in pisanja. 
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2.27.2  Ekološki projekt 
 

NALOGE; 
AKTIVNOSTI IZVAJALCI NAČIN, KRAJ 

IZVEDBE 
UČITELJ/MENTOR/ 

KOORDINATOR 
ČAS 

IZVEDBE 

Eko dan 
 

Vsi razredi 
 

Delavnice, 
stojnice, 

predstavitev 

Vodja za RS:  
Mateja Praprotnik 

Lesjak 
Vodja za PS:  
Janja Kavčič 

April 

Bitea, 
d.o.o.:zbiralna 
akcija rabljenih 
kartuš, trakov, 
tonerjev in 
mobitelov 

Vsi razredi 
 

Določeno zbirno 
mesto 

Koordinator: Janja 
Kavčič 

Celo šolsko 
leto 

Komunalno 
podjetje 
Vrhnika: 
zbiranje baterij 
 

Vsi razredi 
Določeno zbirno 

mesto 
Koordinator: Janja 

Kavčič 
Celo šolsko 

leto 

Društvo Vesele 
nogice: zbiranje 
plastičnih 
zamaškov 

Vsi razredi Določeno zbirno 
mesto 

Razredniki,  
koordinatorja 

Celo šolsko 
leto 

Ločeno zbiranje 
odpadkov 

Vsi razredi Določeno zbirno 
mesto 

 
Razredniki;  

koordinatorja 
 

Celo šolsko 
leto 

Skrb za šolski 
sadovnjak in 
šolski vrt 

Vrtnarski  
krožek, 

naravoslovni 
krožek 

Šolski 
sadovnjak, 
šolski vrt 

Mentorji: 
 Mateja Praprotnik 

Lesjak, Janja Kavčič, 
Karmen Pirnat, 

Sadjarsko društvo 
Borovnica, Društvo Ajda 

Borovnica  

Celo šolsko 
leto 

Zbiralna akcija 
starega papirja 
 

9. razreda Šolsko parkirišče Razrednika 2-krat letno 

Ekobralna 
značka 1.–2. razred Krožek 

 
Mentorica:  

Vesna Janežič 
 

Celo šolsko 
leto 

Priprava zdrave 
hrane 6. razred Gospodinjstvo 

Mentor:  
Simon Lukan 

Med šolskim 
letom 

 
 
Shema šolskega 
sadja 
 

Vsi razredi 
 

1-krat tedensko  
ob sredah 

 
Koordinator:  
Simon Lukan 

 
Celo šolsko 

leto 



48 

 

 
Tradicionalni 
slovenski zajtrk 
 

Vsi razredi 1-krat letno 

 
Koordinator:  
Simon Lukan 

 

November 

Turistično 
društvo 
Borovnica: 
Čistilna akcija 

Vrtnarski in 
naravoslovni 

krožek 

Okolica šole in 
vrtca 

Mateja Praprotnik 
Lesjak, Janja Kavčič, 

Karmen Pirnat 
Marec 

 
Ekološki projekt je  šolski projekt, v katerega se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, 
tehniško osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Projekt je namenjen načrtnemu 
okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Ekološki projekt povečuje  zavest in skrb za človeka 
vključno z varovanjem zdravja, gradi medsebojne odnose ter skrbi za okolje in naravo. 
 
2.27.3  Borovniški upi 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z Borovniškimi upi v okviru programa 
Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT 
Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Učence bomo navajali na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, jih spodbujali k 
iskanju inovativnih rešitev ter pri tem razvijali sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične 
presoje. Predstavili jim bomo primere dobre prakse, učenci pa bodo izkušnje pridobivali tudi 
pri sodelovanju z ožjim lokalnim okoljem. Na ta način bomo našim osnovnošolcem približali 
svet podjetništva. 
 
2.27.4  Shema šolskega sadja 
 
V šolskem letu 2016/2017 na šoli nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja. To je ukrep, 
ki ga je podprla Evropska skupnost z namenom pospeševanja porabe sadja in zelenjave v 
prehrani učencev. V šoli bomo v ta namen ponudili sveže sadje enkrat tedensko, poleg redne 
šolske prehrane.  
 
Prizadevali si bomo, da bomo učencem ponudili sadje slovenskih pridelovalcev. Projekt bomo 
pričeli izvajati v mesecu septembru 2016, trajal pa bo do konca šolskega leta oz. dokler ne 
bomo porabili vseh sredstev, namenjenih za shemo šolskega sadja (6 € na učenca). 
 
Sadje bomo razdeljevali 1x tedensko, ob sredah, v pričetku 1. šolske ure. Sadje za ta dan ni 
vključeno v jedilnik, je pa na jedilniku označena vrsta sadja za SŠS. Sadje bomo razdelili v 
razredih. Pri dobavi se bomo skušali povezati s slovenskimi pridelovalci. Naročali pa bomo tudi 
sadje iz redne prodaje glede na sezono. S tem skrajšamo pot od proizvajalca do porabnika. 
 
IZOBRAŽEVANJE: 
Pomenu sadja in zelenjave v prehrani bomo namenili več pozornosti v okviru rednega pouka 
pri prehranskih vsebinah. Organizator prehrane se bom povezal tudi z učiteljicami razrednega 
pouka. Skupaj bomo pripravili vsebine za izvedbo v razredu. 
 
2.27.5  Rastem s knjigo 
 
V letošnjem šol. l.  se  bomo že enajstič vključili v projekt Rastem s knjigo, ki ga pripravlja 
Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s projektno skupino Rastem s knjigo, ki vključuje 
predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za kulturo ter 
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Združenje splošnih knjižnic. Uradno se projekt prične 8. 9., na mednarodni dan pismenosti. 
Projekt je namenjen slovenskim sedmošolcem z namenom, da bi bolje spoznali slovensko 
leposlovje. V  šol. l.  2016/2017 bo vsak sedmošolec prejel knjigo Vinka Möderndorferja Kit na 
plaži. Učenci bodo obiskali  splošno knjižnico, kjer se bodo seznanili z zgodovino, s COBISS 
sistemom, gradivo bodo iskali v lokalnem in vzajemnem katalogu. Knjigo bodo prebrali za 
domače branje. 
 
Cilji projekta so: 

o Predstaviti učencem pomen branja (branje kot vir informacij in znanj, branje za zabavo 
in užitek). 

o Predstaviti učencem splošno knjižnico in jih spodbuditi k samostojnemu obiskovanju. 
o Spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami ter šolami. 
o Promovirati vrhunske slovenske mladinske avtorje. 

Podpreti razvoj knjižne produkcije za mladino. 
 
2.27.6  Teden otroka 
 
Teden otroka v letošnjem letu nosi naslov SVET V KATEREM ŽELIM ŽIVETI. Potekal bo  od 3. 
do 7. oktobra 2016. Učenci bodo spoznavali svet, v katerem živimo in si zamislili, kakšen svet 
bi bil za njih dober, varen, zanimiv ...  
V projektu bodo sodelovali vsi oddelki od 1. do 5. razreda, oddelki podaljšanega bivanja in 
otroški parlament. 
 
2.27.7  Prometna kača 
 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica tudi v šolskem letu 2016/2017 sodeluje v mednarodnem 
projektu Prometna kača. Osnovni namen projekta je širjenje zavesti o skrbi za okolje med 
šolarji, starši, mladostniki, krajani in ostalimi državljani. Znotraj tega projekta se pripravlja igra 
Prometna kača.  
 
Igra Prometna kača (TSG) je zabavna in učinkovita kampanja za osnovne šole za spodbujanje 
hoje in kolesarjenja ali uporabe javnega prevoza za pot v šolo. Pri igri Prometna kača gre za 
pot v šolo, ki je okolju prijazna, varna in zdrava. Cilj igre je spodbuditi osnovnošolce in njihove 
starše, da za pot v šolo uporabijo trajnostne načine prevoza. Otroci radi hodijo in kolesarijo, 
saj jim to omogoča pridobivanje izkušenj v prometu in na področju varnosti v cestnem 
prometu. Prav tako je to pomembno za njihovo samostojnost med odraščanjem. Okoljsko 
ozaveščena pot v šolo je koristna za okolje in zdravje šolarjev. Dokazano je bilo, da kampanja 
uspešno povečuje uporabo trajnostnih načinov prevoza in zmanjšuje emisije CO2. Mreža igre 
Prometna kača bi rada še naprej širila dobro prakso po Evropi in drugod. Mreža združuje in 
podpira partnerje, ki izvajajo kampanjo, širijo njen vpliv in izmenjujejo rezultate in izkušnje, ki 
ohranjajo kampanjo. Igro bomo izvajali v obdobju dveh šolskih tednov, skupaj torej 10 dni. 
Igra Prometna kača je mednarodni projekt o trajnostni mobilnosti, namenjena osnovnim 
šolam. Prometna kača je bila proizvedena s strani Mobiel 21, nadalje razvita v evropskem 
projektu CONNECT in se trenutno izvaja v okviru mreže Prometna kača. Njen nacionalni 
koordinator za Slovenijo je Razvojna agencija Sinergija. 
 
OŠ Borovnica se bo v projekt vključila na več načinov, in sicer: 
 
- na podlagi navezave na učni načrt, 
- na podlagi mnenj in predlogov, ki poudarjajo pomen varnosti v prometu, 
- na podlagi prednosti JPP (varnejši, okolju prijaznejši, cenejši, udoben), 
- na podlagi  strinjanja in soglasja staršev, Občine, PP Vrhnika in drugo. 
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Pri tem bodo sodelovali 1. in 2. triada, podrobneje prvošolci, drugošolci, tretješolci, četrtošolci, 
petošolci in sedmošolci. 
 
Sodelujoči učitelji: 

1. Tanja Plohl     13. Helena Svete Hladnik 
2. Barbara Skopec Černigoj   14. Vesna Strašek 
3. Alma Leskovic Grošelj    15. Deša Stojanović 
4. Slađana Zvizdalo    16. Vesna Janežič 
5. Polona Kohne     17. Mateja Praprotnik Lesjak 
6. Marinka Šivec     18. Stanislava Suhadolnik 
7. Sabina Ferbežar    19. Ksenija Pavlič 
8. Dajana Jovanović, koordinatorica  20. Sabina Ferbežar 
9. Nataša Strah     21. Simona Trček 
10. Zala Rupnik      22. Katarina Filipič 
11. Mojca Gutnik     23. Klemen Stojanovič 
12. Simona Lanišek 

 
2.27.8  Vsak mesec jezikamo drugače 
 
Interni projekt izvajamo že tretje leto in bomo z njim nadaljevali tudi letos. 
V letošnjem letu bomo našo že ustaljeno Jezikovno tablo tesneje povezali s spletno stranjo 
šole, kjer imamo Jezikovni kotiček. V Jezikovnem kotičku bomo objavljali sledeče: 
- aktualne teme iz Jezikovne table (Dan jezikov, Prazniki, Mesec španščine, Mesec angleščine, 
Mesec nemščine), 
- zanimiva dejstva o jezikih, 
- beseda tedna (izvor besed, kdaj se jo uporablja …), 
- jezikovne igre (spletne povezave do izobraževalnih iger). 
V okviru projekta bomo organizirali Večer jezikov, ki bo predvidoma v mesecu februarju. 
V mesecu septembru bomo obeležili Dan jezikov, in sicer z izmenjevalnico knjig, ki smo jo 
poimenovali Knjiga za s seboj (Book to go, Buch zum mitnehmen, Libro para llevar).  
V projektu sodelujejo članice aktiva tujih jezikov. 
 
2.27.9  Evropejčki na Vrhniki 
 
Projekt Evropejčki je nastal, ko se je septembra 2014 končal vseslovenski projekt Evropska 
vas. Ta projekt povezuje OŠ z Vrhnike in njene okolice z vrhniškimi vrtci in domom 
upokojencev. 
Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, 
spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne 
kulturne identitete in lokalne pripadnosti. 
Učenci in učitelji med celim šolskim letom na različne  načine spoznavajo države Evropske 
unije, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) predstavijo na  javni 
kulturni prireditvi.  
Projekt je predviden za učence od 7. do 9.razreda, predvsem sedmošolce (obravnava Evrope 
pri geografiji). 
V lanskem šolskem letu smo začeli sodelovati in smo bili z delovanjem projekta zelo zadovoljni, 
saj smo na drugačen način dodobra spoznali Madžarsko. V letošnjem šolskem letu bomo 
obravnavali Veliko Britanijo. 
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2.27.10  Eathink 
 
Nadaljevanje sodelovanja v 3-letnem projektu Eathink 2015. Projekt je namenjen osnovnim 
in srednjim šolam evropskih držav projektnih partneric in dveh afriških držav – Burkine Faso 
in Senegala. Njegov glavni namen je okrepiti kritično razumevanje in zagotoviti aktivno 
vključenost mladih in njihovih učiteljev v EU pri razpravi o globalnih razvojnih izzivih, s 
poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in kmetovanju malih kmetov, v Avstriji, na 
Hrvaškem, Cipru, v Franciji, na Madžarskem, v Italiji, na Malti, Poljskem, Portugalskem, v 
Romuniji, Sloveniji in Španiji. 
Projekt poteka že tretje, obenem tudi zadnje, leto. Predviden je za učence od 7. do 9.razreda. 
 
2.27.11  Od tu naprej grem sam/-a 
 
V šolskem letu 2016/2017 bomo  na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica nadaljevali s projektom 
Od tu naprej grem sam/-a. Učitelji bomo skupaj s pomočjo staršev spodbujali otroke k večji 
samostojnosti. Starše bomo prosili, da otroke skušajo spremljati le do garderobe, kjer naj se 
preobujejo in sami odidejo v razred. Želimo, da se tega dogovora držimo skozi vse šolsko leto 
in otroke skozi leto navajamo na samostojnost. Le tako bomo našim učencem omogočili, da 
se naučijo samostojno poskrbeti zase. 
 
2.27.12  O Borovnici vam lahko povem … 
 
Projekt je namenjen učencem  6., 7., 8. razreda. Učenci se bodo seznanili z geografskimi, 
zgodovinskimi, etnološkimi in kulturnimi značilnostmi ter posebnostmi Borovnice in njene 
okolice. Cilj je, da učenci začutijo pripadnost kraju, v katerem živijo. 
Učenci 6. razreda bodo podrobno spoznali geografsko lego Borovnice, sistem ulic in 
pomembnejših ustanov, teorije o poimenovanju kraja ter nekaj zgodovinskih dejstev o kraju 
(nastanek kraja, borovniški viadukt). Učenci 7. razreda bodo spoznali kraje v občini Borovnica 
in njihove značilnosti ter kulturno-zgodovinske spomenike (cerkve, čuvajnico, spomenike in 
obeležja). Učenci 8. razreda bodo spoznali pomembne osebnosti, ki so povezane z Borovnico. 
Projekt bomo izvedli v juniju, zadnjem tednu pouka.  V vsakem razredu bo potekal en dan  (5 
šolskih ur). Z učenci bomo odšli na teren, si stvari praktično ogledali, nato pa v šoli uredili vtise 
v obliki pripravljenega gradiva, ki ga bodo skozi leta učenci dopolnjevali in hranili v mapi za 
slovenščino. 
 
2.27.13  Doživljajski tabor 
 
Projekt je namenjen učencem in učenkam od 1. do 9. razreda, ki so vključeni v dodatno 
strokovno pomoč. Učencem in učenkam s posebnimi potrebami želimo omogočiti pridobivanje 
novih znanj in pozitivnih izkušenj v nekoliko drugačnem, bolj sproščenem in pristnem učnem 
okolju – v naravi. Projekt temelji na osnovah koncepta doživljajske pedagogike, kjer krepimo 
vzorce nenasilja, medsebojne solidarnosti in pomoči, sprejemanja drugačnosti, samostojnega 
odločanja, preprečevanja diskriminacij, socialno odgovornega vedenja in podobno. Učenci so 
na ta način vpeti v lastna intenzivna doživljanja in vzpostavljanja novih socialnih stikov, 
posledično pridobivajo ponovno zaupanje vase in druge. Na taboru bodo potekale različne 
spoznavne, sodelovalne, socialne igre oz. veščine ter igre zaupanja, razne športne aktivnosti, 
delo z živalmi, kmečka opravila in sproščeno druženje. Učenci in učenke bodo skozi omenjene 
aktivnosti spoznavali pomen sodelovanja, zaupanja ter zdravih in pristnih odnosov, se učili 
premagovanja ovir, hkrati pa spoznavali, da je za prijetno doživljanje potrebno vložiti tudi nekaj 
napora. Tabor bo potekal 3 dni v mesecu maju na Turistični kmetiji Ožbet na Poljanah nad 
Škofjo Loko. V projektu sodelujejo članice aktiva šolske svetovalne službe. 
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2.27.14  Naša mala knjižnica 
 
Naša mala knjižnica je projekt, ki v slovenskih šolah teče že osmo šolsko leto, lani pa je potekal 
tudi v poljskih in litovskih osnovnih šolah. 
NMK je poleg odličnih knjig in zanimivih nalog, ki jih najdete v Ustvarjalniku (prejme ga vsak 
učenec), pripravila še vrsto zanimivih ustvarjalnih dejavnosti, ki bodo namenjene spodbujanju 
veselja do branja, spoznavanju evropskih dežel, literarnemu poustvarjanju. Čakajo nas številne 
dejavnosti, kot so: nagradne igre, literarni natečaji, pismo presenečenja, razstava ilustriranih 
kovčkov, najizvirnejši bralni kotiček.  
Zavedamo se pomembnosti bralne kulture in si želimo dvigniti bralno pismenost, zato bomo 
vse te dodatne dejavnosti poskušali čim bolj približati učencem. Dodatne dejavnosti so 
dosegljive na spletni strani projekta: www.nasamalaknjiznica.si. 
Projekt bo potekal 30 ur, delno pri urah slovenščine in likovne umetnosti, večina ur projekta 
pa se bo izvajala v popoldanskem času oziroma ob  sobotah. Vključeni so tudi obiski kulturnih 
ustanov, bralna čajanka v popoldanskem času dvakrat v tem šolskem letu ipd. 
 
2.27.15  Šolski vrt 
 
Člani vrtnarskega in naravoslovnega  krožka pod vodstvom mentoric in zunanjih sodelavcev  
lokalnih društev bodo tudi v tem šolskem letu skrbeli za šolski vrt in sadovnjak.  Učenci bodo 
prisostvovali jesenskim zasaditvam v vrtu, pripravi vrta na zimovanje, vzgoji sadik in njihovi 
zasaditvi in oskrbi v rastni dobi ter skrbi za sadna drevesa od spomladanske rezi do obiranja 
pridelka v jeseni. V sodelovanju z društvom Ajda Borovnica in Sadjarskim društvom Borovnica 
bodo člani krožkov  spoznavali tudi ekološko biodinamično vrtnarjenje. Pridelke bodo učenci 
ponudili šolski kuhinji pri pripravi šolske malice in kosila. Vrt je namenjen tudi realiziranju učnih 
ciljev v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja, določenih z učnim načrtom. 
 

2.28  PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE 
 
Uspešnost in moč šole je pogojena z učiteljem, ki je strokovno usposobljen, da pokaže mladim 
pot do uporabnega znanja in pot za življenje, in ki to ne le zna, ampak hoče in želi. 
Šele v zadnjih letih smo se pričeli zavedati, kako pomemben je učitelj pri uvajanju sprememb 
v šolski prostor. Zato bomo veliko več pozornosti namenjali usposabljanju učitelja, razvoju in 
njegovi osebni rasti. 
 
2.28.1  Nadaljnje izobraževanje 
 
Usposabljanje bo potekalo na treh ravneh: 
na področju nadaljnjega izobraževanja bomo kontinuirano spremljali različnost in kakovost 
izobraževanja vseh zaposlenih na šoli. Posebno pozornost bomo posvetili povratni informaciji 
učiteljev in vzgojiteljev, s katero bomo ugotavljali, ali učitelji in vzgojitelji pridobljena znanja, 
spretnosti in izkušnje, pridobljene na različnih oblikah izobraževanja, prenesejo nazaj v 
kolektiv. 
 

IZOBRAŽEVANJA UDELEŽENCI 

Študijske skupine  strokovni delavci 
Strokovni aktivi strokovni delavci 
Predavanje Vesne Godina strokovni delavci, starši 
Predavanje Bogdana Polajnarja strokovni delavci, starši 
Program usposabljanja za vzpostavitev ravnotežja in koordinacije strokovni delavci 



53 

 

Izobraževanja bodo v šolskem letu 2016/2017 interna, torej znotraj zavoda in izobraževanja 
posameznih strokovnih delavcev v okviru ponujenih organiziranih oblik.  
Predvidevamo tudi nadaljnje izobraževanje kolektiva v smislu team building-a in strokovno 
ekskurzijo z izmenjavo primerov dobre prakse. 
 
2.28.2  Spremljanje in vrednotenje učiteljevega dela 
 
Načrt spremljanja in vrednotenja učiteljevega dela v šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali na 
podlagi naslednjih izhodišč: 
 
2.28.2.1  Kaj bomo spremljali? 
 
Spremljavo in usmerjanje učiteljevega dela bodo, poleg ravnatelja šole, občasno, samostojno 
ali v timu, opravljali mentorji pripravnikom ali začetnikom ter kolegi – učitelji istega predmeta. 
Hkrati s hospitacijo ure pouka bo opravljen pri posameznem učitelju tudi letni razgovor. 
Spremljali bomo metode dela, organizacijo dela, rezultate, vedenje učencev, komunikacijo, 
učne pripomočke. 
 
V šolskem letu 2016/2017 bomo na hospitacijah posvečali pozornost:  

a) učiteljevemu izvajanju individualne in skupinske pomoči učencem, izvajanju 
dopolnilnega in dodatnega pouka, 

b) zgodnje opismenjevanje v 1. razredih 
c) izvajanje podaljšanega bivanja, 
d) izvajanje rednega pouka na razredni in predmetni stopnji, 
e) izvajanje interesnih dejavnosti, 
f) odkritem in razvojno naravnanem pogovoru po hospitaciji. 

 
2.28.2.2  Kdo? 
 
Spremljanje in vrednotenje učiteljevega dela v šolskem letu 2016/2017 bo potekalo tako, da 
bodo občasno izvajali hospitacije mentorji pripravnikom ali začetnikom. 
 
Pomočnica ravnatelja je lahko pooblaščena za spremljanje in vrednotenje pouka ter lahko 
spremlja: realizacijo ur, če je snov predelana v skladu z letnim načrtom, izvedbo ure, pripravo, 
klimo v oddelku, urejenost prostora, uporabo didaktičnih pripomočkov. 
 
2.28.2.3  Kdaj in koliko? 
 
a) načrt spremljave rednih hospitacij: 
- na razredni stopnji: pri vseh predmetih, 
- v 1. razredih (zgodnje opismenjevanje) 
- na predmetni stopnji: pri vseh predmetih, pri predmetih, ki se bodo preverjali z nacionalnimi 

preizkusi znanja,  
- pri pripravi, izvedbi in evalvaciji dni dejavnosti ter zlasti šol v naravi, 
- na razredni in predmetni stopnji: pri urah dodatne strokovne pomoči ter individualne in 

skupinske pomoči, 
- pri novih učiteljih v šoli. 
 
b) načrt spremljave ponovnih hospitacij, v želji izboljšanja dela: 
- naknadno določene spremljave, po opravljenih rednih hospitacijah oz. po potrebi. 
 



54 

 

2.28.2.4  Načrt hospitacij 
 
• OKTOBER 2016 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki 

podaljšanega bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih) 
• NOVEMBER 2016 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki 

podaljšanega bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih) 
• DECEMBER 2016 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki 

podaljšanega bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih) 
• JANUAR 2017 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki 

podaljšanega bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih) 
• FEBRUAR 2017 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki 

podaljšanega bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih) 
• MAJ 2017 (na predmetni in razredni stopnji, individualna in skupinska pomoč, oddelki podaljšanega 

bivanja, zgodnje opismenjevanje v 1. razredih). 
 

2.29  ŠOLSKA PREHRANA 
 
2.29.1  Splošno o šolski prehrani v šolskem letu 2016/2017 
 
Učenci lahko v šoli prejemajo malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju tudi popoldansko 
malico, za vse učence po želji pripravimo zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj 
en obrok dnevno, vključeni v oddelek podaljšanega bivanja pa tudi kosilo. 
Učenci 1. razreda prejmejo zajtrk v jutranjem varstvu, vsi ostali učenci lahko zajtrk prevzamejo 
v šolski kuhinji od 7.00 do 7.15. 
Odmor za šolsko malico je po 2. šolski uri in traja od 9.35 do 9.55. 
Kosilo poteka od 11.30 do 13.30 ure. Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, 
odidejo na kosilo v spremstvu učitelja, vsi ostali učenci pa kosilo prevzamejo sami v šolski 
kuhinji. 
 
2.29.2  Stroški šolske prehrane 
 
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Plačilo šolske 
prehrane je možno preko položnice ali trajnega naloga. V primeru bolezni ali druge odsotnosti 
učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano lahko starši odjavijo 
v tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno (tel. 01 75 72 500), po elektronski pošti (os-
borovnica@guest.arnes.si), po faksu (01 75 72 510), pisno ali preko spletne aplikacije in 
dodeljenega gesla. Če je bila odjava prehrane podana v tajništvu šole do 8.30 ure zjutraj, velja 
odjava z naslednjim dnem po javljanju oziroma z dnem, ki ga navedejo starši. Odjava 
prehrane za nazaj ni mogoča. Prepozno odjavljeni in neodjavljeni obroki se 
zaračunavajo po polni ceni (brez subvencije). 
Dodatne dnevne prijave za šolska kosila bo sprejemal dežurni učenec do 9. ure, cene teh 
kosil so višje za 10%. 
 

OBROK ABONENTI DNEVNE PRIJAVE 
ZAJTRK 0,58 € / 
DOPOLDANSKA MALICA 0,80 € / 
POPOLDANSKA MALICA 0,58 € / 
KOSILO 
za učence od 1. do 5. razreda 2,20 € 2,42 € 

KOSILO 
za učence od 6. do 9. razreda 

2,50 € 2,75 € 
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2.29.3  Subvencioniranje šolske prehrane 
 
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 
malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje 
kriterije: 

• do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 
o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS. 

• do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo 
in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku znaša: 

 
NETO POVPREČNA PLAČA V RS subvencija kosila v višini 
do 18 % 100 % cene kosila 
nad 18 % do 30 % 70 % cene kosila 
nad 30 % do 36 % 40 % cene kosila 

 
• Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so 
nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško 
družino, pripada tudi subvencija za kosilo. 
 
2.29.4  Smernice prehranjevanja na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
 
Otroci prinesejo prehranjevalne navade iz družine. V šoli lahko z uvedbo zdravega 
prehranjevanja vplivamo tudi na prehranjevalne navade doma. Učence skušamo v šoli navajati 
na odgovorno ravnanje s hrano in jim vzgajati zavest o kulturi prehranjevanja. 
 
Dnevno naj bi otroci zaužili pet obrokov. Tri glavne in dva vmesna obroka. Na OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica pripravljamo štiri obroke (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico), po 
ustaljenem urniku: 

7.00–7.15 zajtrk, 
9.35–9.55 dopoldanska malica, 
11.30–13.30 kosilo, 
14.00–14.30 popoldanska malica. 
 

ZAJTRK: Učenci 1. razreda prejmejo zajtrk v učilnici jutranjega varstva pod vodstvom učitelja. 
Ostali učenci prejmejo zajtrk v kuhinji šole in ga pojedo v jedilnici. 
 
DOPOLDANSKA MALICA: Vsi učenci prejmejo dopoldansko malico v učilnicah. Z učenci so 
učitelji, ki imajo 2. šolsko uro pouk. Učitelji pomagajo tudi pri razdeljevanju malice ter pri 
sortiranju odpadkov po končani malici. Učencem 1. razreda pripelje malico v učilnico 
pomočnica kuharja. Prav tako pripelje tudi napitek učencem od 2. do 5. razreda. Za učence od 
6. do 9. razreda prevzamejo malico dežurni učenci posameznega razreda. Ti poskrbijo, da je 
učilnica po končani malici pospravljena, vso posodo in morebitne ostanke hrane pa vrnejo v 
kuhinjo. 
 
KOSILO: Učenci od 1. do 9. razreda prevzamejo kosilo v šolski kuhinji in ga pojedo v jedilnici. 
Učenci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pridejo na kosilo v spremstvu učiteljev 
OPB po urniku, ki ga sestavijo na aktivu OPB. Ostali učenci pridejo na kosilo sami. 
 
POPOLDANSKA MALICA: Popoldanska malica je namenjena učencem v podaljšanem bivanju. 
Malico prevzamejo in razdelijo učitelji v OPB. 
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HIGIENA 
Učence navajamo na ustrezno higieno rok. Učitelji jih opozarjajo na umivanje, ob umivalnikih 
pa imamo nameščena tudi navodila za umivanje rok. 
 
SADJE IN ZELENJAVA 
Naša šola je vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Iz Sheme šolskega sadja prejmejo 
učenci sveže sadje enkrat tedensko. Poleg tega vsaj dvakrat tedensko ponudimo sadje in 
zelenjavo tudi pri šolski malici. Sadje sestavlja tudi popoldansko malico, zelenjavo pa večinoma 
ponudimo ob kosilu. 
 
VODA 
Potrebe po vodi so odvisne od vnosa vode s tekočinami in hrano na eni strani in od nezaznavne 
izgube (dihanje, znojenje) ter izločanja vode s sečem in blatom na drugi strani. Potreba po 
tekočini narašča predvsem s povečano telesno dejavnostjo in s povečanim potenjem ter 
povečano temperaturo v okolju (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Za otroke je priporočljiva 
količina vode 1–2 l dnevno, za mladostnike pa približno 2,5 l dnevno. 
 
PIJAČE 
Pitje pijač (tekočin) je nujno potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. Najprimernejša 
pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda. Pitna voda vsebuje 
relativno malo mineralov, vode z večjo vsebnostjo mineralov so mineralne vode (Gabrijelčič 
Blenkuš idr., 2005). 
 
ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE KOLIČINE TEKOČINE 
Vsi obroki, ki jih pripravljamo v kuhinjah OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, vsebujejo tudi pijače 
oz. živila z večjo vsebnostjo vode. Pri tem uvajamo priporočila Smernic zdravega 
prehranjevanja. Otrokom ne omejujemo pitja vode med odmori. Učenci dobijo napitek pri 
zajtrku, malici, kosilu in popoldanski malici. Med vsakim odmorom lahko pijejo vodo iz 
vodovoda. Kvaliteto vode iz javnega vodovoda nadzira ZZV Ljubljana v sodelovanju s 
Komunalnim podjetjem Vrhnika. Voda v Borovnici je z zdravstvenega vidika ustrezna. V zavodu 
je kar nekaj možnosti, kjer lahko učenci pijejo vodo iz javnega vodovoda, saj so umivalniki 
nameščeni v vseh učilnicah. 
 
UKREPI ZA VARNO PITJE VODE 
V prvi in drugi triadi izvaja nadzor nad higieno zob in ustne votline gospa Zdenka Suhadolnik. 
V začetku šolskega leta vse učence seznani s pravilnim umivanjem zob, obenem pa učence 
nauči tudi pravilno umivati roke. Učencem pokaže, kako lahko pijejo vodo iz pipe brez uporabe 
kozarčka. Pomembno je, da učenci pred pitjem pustijo teci vodo nekaj časa (v tem času si 
temeljito umijejo roke). 
Učenci si lahko pri pitju pomagajo tudi s plastenko, ki jo prinesejo od doma. Pri tem je treba 
paziti, da je plastenka vsak dan dobro pomita in posušena. Pri kosilih bomo za nadomeščanje 
tekočine ponudili vodo, različne kompote in čaje. 
 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
Vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v učne 
načrte različnih predmetov od 1. do 9. razreda. Največ vsebin in ciljev s področja prehrane 
dobijo učenci pri predmetu gospodinjstvo in pri izbirnih predmetih s področja prehrane. 
Vsebine s področja hrane in prehranjevanja so vključene tudi v naslednje dejavnosti: 

• skupnost učencev (pogovori o šolski prehrani in predlogi za jedilnike), 
• podaljšano bivanje (navajanje učencev na kulturno uživanje hrane), 
• dnevi dejavnosti (obisk ekološke kmetije). 
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Prehranske vsebine usmerjajo otroke in mladostnike k upoštevanju načel zdrave, varne in 
varovalne prehrane; kljub temu da je upoštevanje smernic odvisno od posameznika in okolja, 
iz katerega prihaja, ne smemo pozabiti dejstva, da je to področje, ki pomembno vpliva na 
zdravje posameznika in celotne družbe ter tako na kvaliteto življenja. 
 

2.30  ŠOLA IN STARŠI 
 
Številne raziskave po svetu in pri nas so pokazale, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva 
na učenčev vzgojno-izobraževalni napredek in hkrati tudi socializacijski proces. Z odprtostjo 
šole so lahko staršem dostopne vse informacije o otroku, vključno z vpogledom v pedagoški 
proces.  
Ko na začetku šolskega leta razmišljamo vsebinah in organizaciji, se zavedamo, da je dobro 
organiziranje šolskega dela odvisno tudi od motivacije staršev. 
 
2.30.1  Oblike sodelovanja – govorilne ure 
 
Govorilne ure so del učiteljeve obveze. Praviloma gre za eno uro na teden (individualna 
govorilna ura) in dve skupni govorilni uri v enem redovalnem obdobju. Govorilne ure so 
namenjene učencem in staršem. 
 
2.30.1.1  Urnik skupnih govorilnih ur: 
 

REDOVALNO OBDOBJE MESEC DATUM 

I. redovalno obdobje 
OKTOBER 2016 četrtek, 13. 10. 2016 

NOVEMBER 2016 četrtek, 24. 11. 2016 
JANUAR 2017 četrtek, 12. 1. 2017 

II. redovalno obdobje 
MAREC 2017 četrtek, 16. 3. 2017 

MAJ 2017 četrtek, 18. 5. 2017 
 
• razredna stopnja:     od 16.00 do 17.30 
• predmetna stopnja: od 17.00 do 18.30 

 
A – OPB 

 
B - RAZREDNA STOPNJA 

 

UČITELJ GOVORILNE URE – termin 
Stojanović Deša pon., 4. ura 
Kohne Polona čet., 5. ura 

Praprotnik Lesjak Mateja tor., 5. ura 

ODDELEK UČITELJ GOVORILNE URE – termin 

OPB 1. a, c Lipovšek-Hrga Nataša sre., 4. ura 
OPB 1. b, c Malečkar Sara pon., 5. ura 

OPB 2 Gaberšček Neža sre., 2. ura 
OPB 3. a Janežič Vesna  pon., 2. ura 
OPB 3. b Jovanović Dajana pon., 5. ura 
OPB 4 Vahčič Tina tor., 4. ura  
OPB 5 Strašek Vesna tor., 4. ura 
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UČITELJ GOVORILNE URE – termin 
Skopec Černigoj Barbara pon., 4. ura 

Leskovic Grošelj Alma tor., 3. ura 
Strah Nataša čet., 5. ura 
Strašek Vesna tor., 4. ura 

Suhadolnik Stanislava sre., 3. ura 
Šivec Marinka pet., 3. ura 

Zvizdalo Slađana pon., 4. ura 
Pavlič Ksenija čet., 3. ura 

Ferbežar Sabina tor., 5. ura 
Pirnat Karmen čet., 5. ura 
Gerdina Sabina čet., 5. ura 

 
C - PREDMETNA STOPNJA 

 

UČITELJ GOVORILNE URE – dopoldan 

Gaberšček Neža sre., 2. ura 
Geohelli Darjan čet., 2. ura 
Gradišar Edita pet., 3. ura 
Gutnik Mojca tor., 4. ura 

Jevnikar Klemen čet., 2. ura 
Lukan Simon pet., 3. ura 

Lipovšek-Hrga Nataša sre., 4. ura 
Malečkar Sara pon., 5. ura 

Plohl Tanja čet., 1. ura 
Pristavec-Repar Metka čet., 5. ura 

Rupnik Zala čet., 3. ura 
Stojanovič Klemen sre., 3. ura 

Svete Miriam tor., 2. ura 
Svete Hladnik Helena sre., 5. ura 

Trček Simona sre., 3. ura 
Vahčič Tina tor., 4. ura 
Zotti Mitja pon, 5. ura 

 

D-SVETOVALNA SLUŽBA 
 

SVETOVALNA SLUŽBA URADNE/GOVORILNE URE 

Maček Maja psihologinja pon.–pet., 7.30–12.00, sre.–čet., *7.30–14.30 
* na dan skupnih govorilnih ur: čet., 10.00–18.30 

Kavčič Janja specialna pedagoginja pet., 3. ura 
Filipič Katarina specialna pedagoginja pet., 4. ura 
Lanišek Simona specialna pedagoginja čet., 4. ura 

Pogačnik Janežič Olga specialna pedagoginja pon., 4. ura 
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2.30.1.2 Roditeljski sestanki 

 

2.31  SVET STARŠEV UČENCEV ŠOLE V ŠOL. LETU  2016/2017 

* Redni sestanki Sveta staršev potekajo praviloma teden dni po roditeljskem sestanku in teden dni         
   pred sejami Sveta zavoda. 

MESEC DATUM VRSTA 
SEPTEMBER 15. 9. 2016 RODITELJSKI SESTANEK 

FEBRUAR 9. 2. 2017 RODITELJSKI SESTANEK VSI  
(posebej za starše bodočih prvošolcev) 

MAJ 18. 5. 2017 RODITELJSKI SESTANEK 

RAZRED FUNKCIJA IME IN PRIIMEK STARŠA 

1. a 
član Tina Vuleta 

namestnik Urša Šuštaršič 

 1. b 
član Simon Sočič 

namestnik Klemen Sedej 

1. c 
član Darja Kovačevič 

namestnik Darko Merela 

2. a 
član Elizabeta Wallner 

namestnik Martina Mevec 

2. b 
član Tina Stipančević 

namestnik Tanja Žitko 

3. a 
član Andreja Pezdir 

namestnik Irnes Šišić 

3. b 
član Blaž Kovač 

namestnik Janez Petrič 

4. a 
član Ljubica Bogić  

namestnik Mateja Šebenik 

4. b 
član Benjamin Kovačič 

namestnik Alenka Vajnhandl 

5. a 
član Zoran Stanovnik 

namestnik Tatjana Slavič 

5. b 
član Miha Kobal 

namestnik Marija Čipić Rehar 

6. a 
član Peter Svete 

namestnik Aleša Cerk 

6. b 
član Martina Zupančič 

namestnik Mojca Mikolič 

7. a 
član Tanja Avguštin 

namestnik Tanja Kohne 

7. b 
član Matjaž Kovačič 

namestnik Bojana Mazi 

8. a 
član Roman Centa 

namestnik Marjetka Jemec-Škoda 

8. b 
član Sabina Kržič 

namestnik Linda Guštin 

9. a 
član Melita Košir 

namestnik Sabina Poglajen 

9. b 
član Marija Verhovec 

namestnik Alenka Kolačko 
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2.31.1  Informiranje staršev 
 
Pri ugotavljanju kakovosti so pomembni elementi, ki govorijo o mehanizmih, poteku in 
kakovosti informiranja staršev o delu ne samo njihovih otrok, ampak celotne šole.  
 
Pri izbiri vsebin in načinu predstavitev različnih informacij bomo tudi v tem šolskem letu pozorni 
na potrebe in želje staršev. 
 
Starši bodo dobili informacije o delu svojega otroka in šole na različne načine, in sicer: 
 
� od učiteljev – razrednikov in sorazrednikov, 
� učiteljev, ki poučujejo otroka ostale predmete, 
� šolske svetovalne službe, pomočnice ravnatelja ter ravnatelja, 
� Sveta staršev in Sveta zavoda, 
� publikacije o delu šole, 
� obvestila o delu in napredku otroka ob koncu redovalnega obdobja. 
 
 

2.32  VZGOJNI NAČRT OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 
 
Vzgojni načrt OŠ dr. Ivana Korošca je bil potrjen na Svetu zavoda OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica, 28. 5. 2009. Hišni red in Pravila šolskega reda sta bila dopolnjena in potrjena na 
seji Sveta zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, dne 29. 6. 2010. 
 
2.32.1  Vzgojne dejavnosti šole 
 
2.32.1.1  Preventivne dejavnosti 
 
Preventivne vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje, v katerem se učenci počutijo varne, 
sprejete, so uspešni, ustvarjalni, iniciativni in svobodni z upoštevanjem omejitev, ki jih 
postavlja skupnost (Gomboc, 2007). 
 
Preventivne dejavnosti na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica obsegajo: 
 
• razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje 

dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje; 
• spoštovanje med delavci šole in učenci; 
• oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in 

načinih ravnanja – pravila šole in oddelka (oblikovanje razrednih dogovorov); 
• poudarjanje in pohvala zglednega vedenja učencev ter pogovori o takem vedenju;  
• izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost – 

humanitarne, čistilne in zbiralne akcije, prireditve, bazarji, razstave itd.; 
• načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole preko formalnih 

in neformalnih oblik sodelovanja; 
• roditeljski sestanki za starše o aktualnih temah; 
• navajanje učencev na ustrezno reševanje medsebojnih težav in preprečevanje nasilja 

(mediacija); 
• odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov; 
• nabiralnik za predloge, pohvale, kritike, pobude (na ta način zagotovimo anonimnost). 
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2.32.1.2  Svetovanje in usmerjanje 
 
Usmerjanje in svetovanje se izvaja v okviru razrednih ur, razrednih učiteljskih zborov, timskih 
sestankov, ob sprotnem reševanju problemov in drugih priložnostih. Izvajajo ga strokovni 
delavci. Svetovanje in usmerjanje je povezano z reševanjem individualnih ali skupinskih 
problemov učencev. Izvajajo ga za to usposobljeni strokovni delavci.  
 
Šolska mediacija: 
je postopek posredovanja v sporu, v katerega privolita obe sprti strani. Namen mediacije je 
iskanje rešitve spora in ne odkrivanje krivca. Mediacijo izvaja usposobljen mediator po načelih 
mediacije. Mediacija je zaupna. Konča se z zapisom sporazumov, ki jih obe sprti strani 
predlagata, se z njimi strinjata in jih lahko izvajata. Mediator v prvem tednu večkrat vpraša 
udeležence, ali je spor odpravljen. Uspešnost preveri še po enem mesecu. Udeleženci spora 
imajo vedno možnost za dodatno pomoč mediatorja. Mediacijski sporazum se hrani v 
zaklenjeni omari v prostoru svetovalnega delavca, kjer je na vpogled, ne sme pa se ga 
fotokopirati ali odnašati iz prostora. S sporazumi je seznanjen ravnatelj in razrednik, če to 
želita. Mediator je na voljo ob določenih urah pred ali po pouku. Zaželeno je, da se šolska  
mediacija izvaja, ko udeleženci nimajo pouka. Termin se dogovori vnaprej. 
 
2.32.1.3  Pohvale, priznanja, nagrade 
 
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, 
priznanja in nagrade, ki jih predlagajo:  
• oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 
• razrednik, 
• drugi strokovni delavci šole, 
• mentorji dejavnosti,  
• ravnatelj, 
• starši. 

 
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri 
enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni. 
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko 
leto.  
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno 
napredovanje učenca. 
 
2.32.1.3.1  Pisne pohvale 
 
Pisne pohvale se podeljujejo za: 
• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole; 
• za bistven učni napredek v primerjavi s preteklim šolskim letom; 
• doseganje vidnih rezultatov na šolskih in izvenšolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z 

različnih področij (znanje, šport, umetnost …); 
• posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev 

šole; 
• nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo; 
• aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih 

za delo šole. 
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Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje 
ravnatelj šole. 
 
2.32.1.3.2  Priznanja osnovne šole 
 
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben 
za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 
 
Priznanja osnovne šole se izrekajo za: 

 
• večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu; 
• doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za 

območje celotne države; 
• večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih 

dejavnostih; 
• večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem 

parlamentu. 

2.32.1.3.3  Nagrade 
 
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca 
določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige 
ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.  
Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slavnosten način. 
 
2.32.2  Vzgojni postopki in opomini 
 
2.32.2.1  Vzgojni postopki 
 
Cilj vzgojnih postopkov je okrepiti in spodbuditi pozitivno ravnanje učencev ter jim ponuditi 
možnost ustvarjalnega reševanja problemov po načelu pozitivne naravnanosti. Na osnovni šoli 
umeščamo med glavna vzgojna postopka pohvale in spodbude ter primerno nadomestilo 
povzročene škode. 
 
2.32.2.2  Pohvale in spodbude 
 
Pohvale, priznanja in spodbude so pomemben element pri utrjevanju pozitivne samopodobe, 
samovrednotenja in zaupanja vase. So učinkovit pripomoček za utrjevanje pozitivnih 
vedenjskih vzorcev, priznavanja uspehov učencev in obveščanja staršev o njihovih dosežkih. 
 
2.32.2.3  Primerno nadomestilo povzročene škode (restitucija) 
 
Učenci se ustvarjalno soočajo s storjenimi napakami in jih poravnajo glede na povzročeno 
materialno, socialno ali psihološko škodo. Pomoč pri odločitvi o primernem nadomestilu 
povzročene škode nudijo starši učenca, razrednik, učitelji, svetovalna služba ali vodstvo šole. 
V vsakem primeru starše učenca seznanimo z učenčevim vedenjem. 
 
2.32.2.3.1  Postopek ob povzročitvi materialne škode in njene povrnitve 
 
Ob povzročitvi materialne škode je potrebno škodo povrniti. Za to se z učencem dogovori 
učitelj, pri katerem je bila škoda povzročena, ali razrednik. O škodi se obvesti ravnatelja. 
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Starši naj odločijo, ali bo njihov otrok škodo popravil ali plačal. Če otrok škode ni povrnil v 
tednu dni, se staršem pošlje račun. Če škodo popravlja hišnik, račun izstavi šola na podlagi 
ocene stroškov. V primeru, da je potreben servis (steklar, mizar …), je potrebno s tem takoj 
seznaniti starše in jim poslati predvideno oceno stroškov. 
 
Če je bila povzročena škoda na lastnini součenca ali učitelja, se mora učenec opravičiti in 
uničeno nadomestiti (popravilo očal, nova torba, plačilo računa za nove čevlje …). 
 
Postopek mora biti končan čim prej (dogovor z učiteljem oz. razrednikom), najkasneje pa v 
tednu dni. Z opravičilom in povrnitvijo v prvotno stanje se škoda izniči, zadeva je zaključena 
(se ne dodeljuje drugih ukrepov). 
 
V primeru, da gre za težjo kršitev in povrnitev škode ne pride v poštev, sledijo ukrepi po 
Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Če učenec dejanja kljub ukrepom večkrat 
ponavlja, namerno povzroča večjo materialno škodo ali krade, se ta dejanja obravnavajo kot 
težja kršitev in se prijavijo policiji. 
 
2.32.2.3.2  Postopek ob neprimernem odnosu do učencev in delavcev šole 
 
Ob neprimernem vedenju ima učenec možnost: 

• javnega opravičila; 
(če se učenec v dogovorjenem času primerno opraviči, vzgojni ukrep ni potreben; če 
učencu te možnosti ne ponudimo, ker prestopke kljub opravičilom ponavlja ali če 
učenec to možnost zavrne, sledi vzgojni ukrep za težjo kršitev) 

• storiti dobro dejanje; 
• ponuditi pomoč učencu pri šolskem delu (domača naloga, priprava šolskih potrebščin, 

seminarska naloga …), 
• sodelovati pri tehničnih nalogah v okviru prireditev (npr. pomoč pri izdelovanju scenske 

kulise, priprava večnamenskega prostora, pospravljanje jedilnice …), 
• ponuditi pomoč za delo v knjižnici, 
• pomagati pri zbiralnih, čistilnih, delovnih akcijah šole (npr. zbiranje starega papirja, 

dela na šolskem igrišču po pouku). 
 
V primeru težjih ponavljajočih kršitev se po dogovoru s starši in učencem izdela individualizirani 
vzgojni načrt po pogovoru s starši in učencem. 
 
2.32.2.4  Vzgojni opomini 
 
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi 
in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in 
vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Šola izreka vzgojne ukrepe v 
skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih. 
Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani 
vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje 
učenčevega vedenja. 
Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja 
staršev (54. čl. ZOsn-UPB3, Uradni list RS št. 81/06, 102/07 in Pravilnik o vzgojnih opominih v 
OŠ, Uradni list RS, št. 76/08). 
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2.32.3  Vzgojne dejavnosti in vrednote 
 
2.32.3.1  Cilji 
 
Z vzgojnim načrtom želi šola doseči cilje in vrednote iz 2. člena Zakona o osnovni šoli. Na tem 
mestu omenjamo le najpomembnejši cilj, ki zajema vseh sedem vzgojnih ciljev 
osnovnošolskega izobraževanja: spodbujamo skladen telesni, spoznavni, čustveni, moralni, 
duhovni in socialni razvoj učencev (celostni razvoj). 
Učenci, starši in delavci šole so izmed vseh vrednot in ciljev kot najpomembnejše izbrali 
naslednje : 

• medsebojno spoštovanje, 
• znanje, 
• prijaznost. 

 
V postopku oblikovanja vzgojnega načrta bomo skupaj s starši in učenci tem vrednotam 
namenili posebno pozornost. Sprejeli bomo vzgojne dejavnosti, ki bodo omogočale 
uresničevanje teh treh vrednot v šolskem letu 2015/2016. 
Vzgojni načrt in pravila šolskega reda nas bodo pripeljala k skupnemu cilju: da otrok postane 
zdrava, srečna, dobra, odgovorna in zrela oseba, ki bo našla svoje pravo mesto (poslanstvo 
oz. smisel) tako v poklicu kot v osebnem življenju. Želimo, da bi vsi skupaj znali živeti v sožitju 
z drugimi ljudmi. 
 
Priloga a: Pravila šolskega reda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
Priloga b: Hišni red OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 
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2.32.3.2  Vrednote: medsebojno spoštovanje, znanje, prijaznost 
 

PRAVILA RAVNANJA ZA UČENCE IN DELAVCE ŠOLE VZGOJNI UKREPI V PRIMERU KRŠITEV 

• Vsi redno in točno obiskujemo pouk in druge vzgojno-
izobraževalne dejavnosti. 

• Učenci na začetku ure učitelja pozdravijo in se umirijo. 

• Med poukom sedijo na svojem prostoru, poslušajo 
razlago in aktivno sodelujejo pri različnih učnih 
oblikah; po končanem delu pospravijo za seboj in 
mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj. 

• Učenci delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu. 

• Vsak spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole 
ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, 
človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 
veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev 
šole. 

• Učenci in delavci šole smo prijazni drug do drugega. 
Izsiljevanje, pretepanje in žaljivo govorjenje ni 
dovoljeno. 

• Učenci izpolnjujejo svoje učne in druge šolske 
obveznosti. 

• Učenci in delavci šole v šoli in izven nje skrbimo za 
lastno zdravje in varnost ter ne ogrožamo zdravja in 
varnosti drugih. 

• Pogovor v razredu ali zunaj razreda – kadar učenec kljub opozorilom 
še naprej onemogoča oz. moti izvajanje pouka, se učitelj z njim 
pogovori v razredu ali pa pokliče šolsko svetovalno službo.  

• Zadržanje na razgovoru po pouku z namenom reševanja problema. 
• Če se zamujanje k pouku ponovi več kot trikrat, potem sledi 

neopravičena ura ob vsaki naslednji zamudi k učni uri. 
• Odstranitev od pouka: če pogovor ni učinkovit ali če se učenec ne 

more pomiriti, učitelj sporoči v svetovalno službo ali tajništvo, da 
potrebuje osebo, ki bo učenca prevzela. Učenec s to osebo zapusti 
razred in se umakne v drug prostor, kjer se pomiri in počaka na 
konec ure. Če je dovolj umirjen, se lahko naslednjo uro vrne k pouku, 
če ni, počaka pri svetovalni delavki. Pred vrnitvijo v razred ali k 
predmetu, pri katerem je učenec motil pouk, se z učiteljem dogovori 
o sprejemljivem načinu sodelovanja pri pouku. Po potrebi se v 
dogovarjanje vključi razrednik in svetovalna delavka ali učiteljica 
dodatne strokovne pomoči. 

• Opravičilo učitelju, učencu ali celotnemu razredu: (ob neprimernem 
vedenju, zaradi katerega so navedeni prizadeti, se zahteva od učenca 
ustno ali pisno opravičilo).      

• Ukinitev pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev in z 
njimi povezanimi ugodnostmi. 

• Povečan nadzor (s strani učitelja, svetovalnega delavca ali delavca 
šole) nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku. 

• Obvestilo policiji(v primeru težjih kršitev, npr. kraja, posedovanje ali 
prodajanje drog, namerno povzročanje večje materialne škode, 
izsiljevanje, grožnje, spolno nadlegovanje, fizično obračunavanje).  

• Učitelj zapiše kršitev v zvezek opazovanj in obvesti razrednika, le-ta 
na govorilnih urah seznani starše. 
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2.33  SODELOVANJE Z DRUŠTVI, INSTITUCIJAMI IN 
VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI 

 
V šolskem letu 2016/2017 bomo nadaljevali s sodelovanjem z društvi, institucijami in 
visokošolskimi zavodi: 
 

• Kulturno društvo Borovnica 
• Turistično društvo Borovnica 
• Sadjarsko društvo Borovnica 
• Društvo Ajda 
• Gasilsko društvo Borovnica 
• Društvo upokojencev Borovnica 
• TVD Partizan Borovnica 
• HUD Karel Barjanski  
• Knjižnica Marje Boršnik Borovnica 
• Glasbena šola Vrhnika 
• Komunalno podjetje Vrhnika 
• Zdravstveni dom Vrhnika – enota Borovnica 
• Policijska postaja Vrhnika 
• Rdeči križ Vrhnika 
• Osnovne šole v notranjski  regiji 
• Zavod RS za šolstvo 
• Filozofska fakulteta v Ljubljani 
• Pedagoška fakulteta v Ljubljani 
• Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani 

 

2.34 EVALVACIJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Evalvacijo LDNŠ bomo v tem šolskem letu omejili zgolj na nekaj pomembnih  stalnih področij 
in pod področij našega dela.  
 
Ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij in ob koncu šolskega leta bomo evalvirali naslednja 
področja: 
 

• uspešnost naših učencev na tekmovanjih iz znanj, 
• uspešnost naših učencev na nacionalnem preverjanju znanja, 
• pripravljenost učencev na pouk, 
• upoštevanje Vzgojnega načrta OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, 
• delo učiteljev v strokovnih aktivih, zlasti po vertikali in medpredmetne povezave, 
• izvajanje individualizacije in diferenciacije pri pouku, 
• evalvacija ekološkega osveščanja učencev in delavcev šole, 
• vrednotenje ekskurzij učencev, 
• vrednotenje šol v naravi in plavalnega opismenjevanja, 
• povratna informacija učiteljev po opravljenih seminarjih in strokovnih izobraževanjih, 
• evalvacija sodelovanja z društvi, zunanjimi inštitucijami in visokošolskimi zavodi, 
• sodelovanje staršev s šolo. 

 

 
Borovnica, 29. 9. 2016                         Daniel Horvat, 
                                ravnatelj 
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Priloga a 

 
 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

 

1. PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE  
 
Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in 
učenci, ki so vpisani v šolo. V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, razen v 
primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev oz. v času govorilnih ur, roditeljskih 
sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so 
na službenem obisku. 
Podatke o obiskovalcih, to je ime, priimek in namen obiska, zabeleži dežurni učenec, ki 
obiskovalce pospremi do želene osebe.  
Osebe, ki so v šolo prišle prodajat ali predstavljat določene izdelke (akviziterji), dežurni učenec 
obvezno spremi k ravnatelju ali pomočniku ravnatelja. Vsaka akviziterska prodaja učencem ali 
zaposlenim je na šoli prepovedana. 
 
a) Prihajanje v šolo 
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. 
Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to 
pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. 
 
V šolo prihajajo učenci točno, največ 10 minut pred začetkom pouka, in sicer: 

- ob 7.20 – učenci, ki imajo preduro, 
- ob 7.50 – učenci, ki začnejo s poukom 1. šolsko uro. 
 

Učence 1. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, starši ali druga pooblaščena oseba 
pospremi(jo) do učilnice, kjer jih prevzame učitelj. 
Učence vozače pripelje kombi v šolo med 6.25 in 7.45. Ti učenci gredo v varstvo vozačev, kjer 
jih pričaka dežurni učitelj. 
Ostali učenci počakajo pred glavnim vhodom, do 7.45 ure.  
V jutranje varstvo se morajo vključiti vsi učenci 1. razreda, za katere so zgodnejši prihod v šolo 
priglasili starši. V času predure se učenci ne smejo zadrževati po hodnikih šole, ker s tem 
motijo pouk. Če pridejo v šolo prej, čakajo v večnamenskem prostoru, kjer dežura učitelj. 
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Ob prihodu v šolo odidejo učenci v garderobe, kjer se preobujejo v copate in odložijo oblačila 
in ostalo opremo, ki jo prinesejo s seboj. Učenci od 1. do 3. razreda imajo od ostalih učencev 
ločene garderobe. 
Učencem od 2. do 9. razreda, ki stanujejo v bližini šole, svetujemo, da prihajajo v šolo kot 
pešci. S pomočjo staršev in razrednikov izberejo najbolj varne šolske poti. 
Učenci, ki bi v šolo prišli s kolesom ali kolesom z motorjem, morajo imeti opravljen kolesarski 
izpit ali izpit za motorno kolo. Kolesa in kolesa z motorjem morajo biti ustrezno opremljena. 
Učenci kolesa in kolesa z motorjem parkirajo na za to določeno mesto na parkirišču pred 
vhodom v kuhinjo. Šola za kolesa in kolesa z motorjem ne prevzema odgovornosti (poškodbe, 
kraje ipd.). Parkiranje koles ali koles z motorjem v prostorih šole je strogo 
prepovedano.  
Vožnja s kolesi po šolskem okolišu med poukom in med šolskimi dejavnostmi je 
strogo prepovedana.  
 
Odsvetujemo tudi prihajanje v šolo z rolerji. Vstop v šolske prostore je z rolerji, skiroji ali 
kotalkami prepovedan, učenec ne sme z njimi vstopiti v garderobe. Tudi če učenec pride do 
šole v rolerjih, mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.  
 
Zapuščanje stavbe in pripadajočih funkcionalnih zemljišč v času pouka in med 
odmori učencem ni dovoljeno, razen v spremstvu učiteljev, mentorjev ali staršev, 
ki pridejo učenca iskat zaradi nujnih primerov (obisk zdravnika, smrt v družini, 
odhod na potovanje itd.). 
 
b) Odhajanje iz šole  
Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnosti učenci čim prej zapustijo šolske prostore 
in odidejo domov. Po zadnji šolski uri učence od 2. do 5. razreda do garderobe 
pospremi učitelj, ki jih poučuje zadnjo šolsko uro. 
Zadrževanje v šolskih prostorih po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih ni dovoljeno. 
Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo v primeru organiziranega varstva, 
obiska popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. 
Za učence vozače odpelje kombi z za to določenega mesta (pred glavnim vhodom) Za učence, 
ki niso vključeni v podaljšano bivanje, je do odhoda šolskega kombija organizirano varstvo. 
Urnik prihoda in odhoda avtobusa in kombija določa  vodstvo šole za vsako šolsko leto sproti 
glede na potrebe učencev. 
 
c) Izjemni odhodi učencev iz šole 
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če starši oz. skrbniki vnaprej pisno ali ustno 
zaprosijo za odsotnost.  
V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se 
poškoduje, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, učenca pošlje do 
prostega učitelja ali tajnice, ki o stanju učenca po telefonu obvesti starše, s katerimi se 
dogovori o času in načinu odhoda učenca domov. V takem primeru praviloma starši ali druga 
pooblaščena oseba pridejo po učenca v šolo. Otrok ne sme sam oditi domov. 
O izjemnem odhodu učenca iz šole vodi šola poseben zapisnik. Prosti učitelj ali tajnica v 
pripravljen obrazec vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj, kako in 
s kom učenec odide iz šole. Učitelj zapisnik uredi isti dan. Učenec na starše ali skrbnike počaka 
v prostorih svetovalne službe ali v tajništvu.   
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2. POUK, BIVANJE IN GIBANJE PO ŠOLI 
 
a) Začetek in konec učnih ur  
Začetek in konec učnih ur na šoli naznanja šolski zvonec. 
 

 

 

 
Pouk se začenja točno ob zvonjenju. Za točnost začetka pouka so odgovorni učitelji in učenci. 
Če učitelja več kot 5 minut po začetku pouka še ni v učilnico, dežurni učenec (reditelj) o tem 
obvezno obvesti pomočnika ravnatelja ali ravnatelja. 
Učenci po zvonjenju obvezno počakajo učitelja v učilnicah s pripravljenimi učnimi 
pripomočki. Po zvonenju, ki označuje začetek učne ure, zadrževanje učencev zunaj 
učilnic ni dovoljeno. Ob prihodu učitelja v učilnico se učenci umirijo in se z učiteljem 
kulturno pozdravijo. 
Med poukom učenci učilnice ne smejo zapuščati. Čas za uporabo stranišč je med odmori, 
izjema so učenci z zdravstvenimi težavami, o čemer starši pisno obvestijo razrednika s 
priloženo zdravniško dokumentacijo. 
Učenec, ki zaradi kakršnega koli vzroka vstopi v učilnico po začetku šolske ure, obvezno 
potrka, stopi do učitelja, se opraviči za zamudo in pojasni, zakaj je zamudil. Učitelj 
zamudo zabeleži v šolsko dokumentacijo. 
Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico urejeno, prostor lahko zapustijo, ko to 
dovoli učitelj. 
Učenci morajo biti v šolskih prostorih primerno in dostojno oblečeni in preobuti v šolske copate, 
pri športni vzgoji pa v čiste športne ali gimnastične copate. Učenci se v copate preobujejo v 
garderobi. V šolskih prostorih ni dovoljena hoja v obutvi, v kateri je učenec prišel v šolo. 
V copate se obvezno preobujejo tudi učenci, ki se na različne dejavnosti vračajo v šolo v 
popoldanskem času. 
Učenci se v šoli gibljejo umirjeno. Prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje in 
kričanje. 
 
b) Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti 
vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. 
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh 
po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, 
šteje izostanke za neopravičene. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 
šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti 
izostanka. 
 

ŠOLSKI ZVONEC 

URA ZAČETEK KONEC 
predura 7.30 7.55 
1. šolska ura 8.00 8.45 
2. šolska ura 8.50 9.35 
malica 9.35 9.55 
3. šolska ura 9.55 10.40 
4. šolska ura 10.45 11.30 
5. šolska ura 11.35 12.20 
6. šolska ura 12.25 13.10 
kosilo 13.10 13.30 
7. šolska ura 13.30 14.15 
8. šolska ura 14.20 15.15 
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c) Vedenje učencev med poukom  
Učenci med poukom upoštevajo vsa navodila učitelja, da učni proces lahko poteka nemoteno.  
Vsak učenec je pri pouku pozoren in sodeluje po svojih najboljših močeh. Do svojih sošolcev 
in učiteljev je strpen in prijazen, prav takšen je tudi njegov način komuniciranja.  
V šoli nihče ne govori grdo, nespodobno in ne preklinja. Morebitne nesporazume in spore je 
potrebno reševati strpno. 
Učenci med poukom z ničemer ne motijo dela sošolcev in učiteljev. Učenci mirno sedijo na 
svojem mestu, razen v primerih, ko da učitelj drugačna navodila. Učenci brez učiteljevega 
dovoljenja ne hodijo po razredu, se ne presedajo in ne zapuščajo razreda. 
Učenci spoštujejo drugačna mnenja, nazore in navade svojih sošolcev. Iz sošolcev in 
zaposlenih na šoli se ne norčujejo in jih ne žalijo.   
Po končanem pouku učenci pospravijo stvari, ki so jih potrebovali pri pouku. Za urejenost 
učilnice so zadolženi vsi učenci, ne samo učenci reditelji. 
Razred zadnji zapusti učitelj. 
Učenci med poukom ne žvečijo, ne uživajo hrane ali pijač in ne uporabljajo tehničnih sredstev.  
 
č) Odmori 
V času 5-minutnih odmorov med šolskimi urami se učenci sprostijo in umirjeno pripravijo na 
naslednjo uro. Učenci na predmetni stopnji v času odmora praviloma zamenjajo učilnico. 
Odmori so namenjeni tudi uporabi stranišč. 
Učenci predmetne stopnje so med malico v razredu od 9.35 do najmanj 9.45, z njimi je tudi 
učitelj, ki jih je poučeval 2. šolsko uro. 
Odmor med 13.10 in 13.30 je namenjen kosilu za učence, ki so prijavljeni.  
 
d) Pošta 
Učenci na šolo ne smejo dobivati nobene osebne navadne ali priporočene pošte, paketov kot 
tudi ne telegramov, ki ni povezana z njihovim šolskim delom. Izjem v šoli ni. Običajno pošto 
(razglednice in pisma) lahko dobivajo v času, ko so na taborih oziroma v šoli v naravi. 
 
3. ŠOLSKA DOKUMENTACIJA 
 
Vsa šolska dokumentacija se hrani na za to določenih mestih. 
Dnevniki in redovalnice oddelkov in skupin se hranijo v zaklenjeni omari v zbornici. Vsak učitelj 
na začetku učne ure prevzame dokumentacijo in jo po končani uri vrne na določeno mesto ali 
izroči drugemu strokovnemu delavcu. 
Učenci po šoli ne nosijo nobene šolske dokumentacije. Omaro v zbornici ob 15.uri zaklene 
psihologinja, v času njene odsotnosti pa šolska tajnica. 
Vsa ostala dokumentacija je shranjena v ognjevarnih omarah v prostorih šolske svetovalne 
službe, v pisarni računovodstva in tajništva ter v pisarni ravnatelja.  
 
4. PREHRANA 
 
Učenci uživajo hrano v učilnicah in v  jedilnici. Prepovedano je uživanje hrane na hodnikih, 
toaletnih prostorih, garderobah, knjižnici, telovadnici in učilnici računalništva. 
Pred uživanjem hrane si učenci umijejo roke, po malici in kosilu pa za seboj pospravijo. 
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a) Malica 
Odmor za malico učencev je določen z urnikom, in sicer med 9.35 in 9.55.  
Učenci razredne stopnje od 1. do 4. razreda ter 5. b razred malicajo v matičnih učilnicah, 
učenci 5. a pa v jedilnici. 
Učenci predmetne stopnje malicajo v učilnicah ali v jedilnici, odvisno od razporeda pouka. 
Razpored prostorov, v katerih malicajo učenci predmetne stopnje in dežurstva učiteljev, 
pripravi pomočnik ravnatelja in je objavljen na oglasni deski v zbornici. 
Malico prinesejo v učilnice dežurni učenci, ki jih določi razrednik. Razrednik vsak teden določi 
štiri dežurne učence za malico.  
Dežurni učenci prevzamejo malico za posamezne oddelke v kuhinji. Malico prinesejo v učilnico, 
kjer skupaj z učiteljem poskrbijo za kulturno razdelitev malice. Po končani malici poskrbijo, 
da je učilnica urejena, posodo in morebitne ostanke malice pravočasno, pred koncem odmora, 
vrnejo v kuhinjo. Za red na mizi, kjer je učenec malical, poskrbi vsak učenec sam. 
Učenci po navodilih učitelja sortirajo ostanke hrane in embalaže ter jih vrnejo v kuhinjo (na 
tem mestu lahko vstavimo navodila za ločevanje odpadkov, ki so izobešena v učilnicah). Prav 
tako v kuhinjo takoj po končani malici vrnejo ves jedilni pribor ter posodo. Papirnate prtičke 
vržejo v koš za papirnate odpadke v razredu. 
Če učenci malicajo v jedilnici, dežurni učenci poskrbijo, da so mize pripravljene in po koncu 
malice tudi pospravljene. 
 
Pri razdeljevanju in uživanju malice ter pospravljanju učilnice po malici so obvezno 
prisotni učitelji, ki drugo uro poučujejo v razredu, do 9.45. 
 
V primeru, da posamezni učenci želijo dodaten obrok malice, o tem obvestijo učitelja v razredu, 
ki napoti dežurnega učenca v kuhinjo po določeno število dodatnih obrokov, če so na voljo. 
Preostala čista malica in ostanki hrane se zaradi zdravstveno-higienskih predpisov ne smejo 
shranjevati v učilnicah.  
Učenci drugih učencev za hrano ne prosijo ali celo izsiljujejo.  
Za urejeno učilnico po končani malici so odgovorni dežurni učenci in učitelj, ki je bil z njimi pri 
malici. Nihče izmed učencev ali učitelj ne sme zapustiti učilnice/jedilnice, dokler ta ni urejena, 
ostanki malice pa vrnjeni v kuhinjo. 
 
b) Kosilo 
Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, imajo kosilo po 4., 5. ali 6. šolski uri (11.30–13.30), odvisno 
od njihovega urnika. Vsi učenci, ki so prijavljeni na kosilo, imajo svoj ključek. Učenci se lahko 
prijavijo za kosilo za vse dni v tednu ali samo za posamezne dneve. Prijava (odjava) kosila je 
možna do zadnjega dne v mesecu, za naslednji mesec. Učenci se lahko dodatno (izredno) 
prijavijo na kosilo pri dežurnem učencu do 9. ure, za tisti dan. V tem primeru je kosilo 10% 
dražje od rednega kosila. 
Učenci kosijo v jedilnici. Pri pultu sami vzamejo pladenj, pribor in obrok. Za mizo kulturno 
pojedo, pospravijo mizo, nato vrnejo pladenj s priborom na za to določeno mesto in počistijo 
ostanke hrane za seboj. 
Učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, prihajajo na kosilo skupaj z učiteljem 
po posebnem razporedu, ki ga skupaj z vodjo prehrane določijo na aktivu OPB v začetku 
šolskega leta. 
V času kosila učitelji po urniku opravljajo dežurstvo v jedilnici. Posebej so pozorni na red in 
čistočo pri pultu s točilno napravo za napitke. 
 
c) Popoldanska malica 
Popoldanska malica je namenjena učencem, ki so v OPB in se nanjo prijavijo. Popoldanska 
malica je med 14. in 15. uro. 
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č) Prijava in odjava šolske prehrane 
Prijava in odjava malice, kosila in popoldanske malice je možna s pisnim aneksom do zadnjega 
dne v mesecu za naslednji mesec. Ustna odjava obrokov pa je možna le zaradi bolezni ali 
druge opravičene odsotnosti otroka do 8. ure zjutraj od naslednjega dne dalje. En dan pred 
prihodom otroka v šolo so ga starši dolžni v šoli spet prijaviti na prehrano. Vse spremembe 
glede prehrane otrok javljajo starši v tajništvo šole. Stroške prepozno odpovedanih ali 
neodpovedanih obrokov mora naročnik poravnati.  
 
5. SKRB ZA UREJENOST ŠOLE, LASTNINO IN VARNOST 
 
a) Skrb za urejenost 
Učenci, zaposleni na šoli in ostali uporabniki, so dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja za vse 
prostore, ki pripadajo šoli in zunanje šolske površine. Odpadke je potrebno odlagati v koše za 
smeti. Ni jih dovoljeno puščati po in pod klopmi ali jih odvreči na tla ter na drugih, za to 
neprimernih mestih. 
Vsak oddelek še posebej skrbi za matično učilnico. Najmanj dvakrat letno (po razporedu pa 
mesečno) vsak oddelek z razrednikom poskrbi za urejenost okolice šole (čistilne akcije). 
Razpored čiščenja okolice šole pripravi pomočnica ravnateljice v dogovoru z eko koordinatorji.  
Razrednik vsak teden določi štiri učence reditelje, ki skrbijo za urejenost učilnice pred, med in 
po pouku.  
Nadzor nad čistočo in urejenostjo šolskih prostorov izvajajo vsi zaposleni delavci šole. 
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. 
 
b) Skrb za lastnino 
V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno tudi imetje vsakega 
posameznika. Tujega imetja oz. lastnine si ni dovoljeno prisvajati, ga skrivati, uničevati ali 
poškodovati. 
O vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge 
učitelje, razrednika, svetovalno službo oziroma vodstvo šole. 
V primeru, da učenec namerno povzroči materialno škodo šoli ali posamezniku, je le-to dolžan 
povrniti. Za odpravo materialne škode in povrnitev v prvotno stanje lahko v določenem roku 
poskrbi učenec sam, vendar le v dogovoru z vodstvom šole. Če pa to ni možno ali pa učenec 
tega v dogovorjenem roku tega ne stori, se mu določi višina škode, ki jo je učenec dolžan 
plačati šoli. Višino škode oziroma zneska, ki so ga starši ali drugi zakoniti zastopniki učenca 
dolžni povrniti, določi vodstvo šole. 
Najdene predmete na šoli oddate v tajništvo šole. V tajništvu šole hranimo izgubljene in 
pozabljene ključe, ure, obeske in druge, podobne predmete.  
Pozabljena oblačila, obutev in dežnike lahko učenci v dopoldanskem času poiščejo pri čistilki. 
Najmanj dvakrat letno se na skupnih govorilnih urah razstavi pozabljene stvari na hodnikih 
šole. Pozabljena oblačila, obutev in druge stvari, ki jih učenci več mesecev ne prevzamejo, šola 
odda Rdečemu križu ali drugim humanitarnim ustanovam. 
Pri pouku športne vzgoje lahko učenci zaprosijo učitelje, da med uro športne vzgoje shranijo 
dragocenejše predmete učencev na varno mesto (verižice, ure in podobno). Te predmete 
učenci po končani uri prevzamejo pri učitelju športne vzgoje.  
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur, mobitelov, 
fotoaparatov) ne nosijo v šolo. Prav tako priporočamo, da učenci v šolo ne nosijo večjih vsot 
denarja. 
Za izgubljene ali drugače odtujene predmete šola ne prevzema odgovornosti (mobilne 
telefone, nakit, ure itd.). 
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c) Uporaba mobilnih telefonov 
V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana.  
V šoli je za učence prepovedana uporaba mobilnih telefonov med poukom in v času dejavnosti, 
ki jih organizira šola (varstvo vozačev, OPB, dnevi dejavnosti, sistematski pregledi, interesne 
dejavnosti ipd.). Izjema so šole v naravi, kjer pa se o uporabi mobilnih telefonov starši z učitelji 
enotno dogovorijo na roditeljskem sestanku pred odhodom v šolo v naravi.  
V primeru nujnega telefonskega klica domov se učenec o tem lahko dogovori z učiteljem in 
klic opravi v tajništvu šole ali v kabinetu učitelja. 
V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja. 
Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, 
športnih dnevih, ekskurzijah ipd.), mu ga učitelj začasno odvzame. Odvzeti mobilni telefon 
učitelj preda razredniku. Mobilni telefon lahko prevzamejo učenčevi starši osebno. O odvzemu 
mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj vodi zapisnik (priloga 5). 
Strogo prepovedana je uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali 
snemanja v šoli. 
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.  
Prav tako je prepovedana uporaba mobilnih telefonov za učitelje v času pouka (ko je učitelj v 
razredu, v telovadnici, na igrišču, na dnevih dejavnosti ipd.). Uporaba je izjemoma dovoljena 
le v primeru službenih pogovorov ali če so učitelji dogovorjeni s starši za čas klica, če pride do 
poškodbe, če učenec v šoli  zboli ali če pride do hujšega spora in prekrška učenca.  
 
č) Prepoved snemanja  
Prav tako je v šoli prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video 
snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to 
dovoljenje vodstva šole). Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli. Nepooblaščeno 
uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu 
osebnih podatkov. 
Fotografiranje in snemanje je učencem in staršem dovoljeno le v primeru delavnic ali drugih 
prireditev na šoli, razen če to ni izrecno prepovedano. 
 
d) Predvajalniki in ostale elektronske naprave 
V času pouka in ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola, učencem ni dovoljena uporaba 
kakršnihkoli predvajalnikov in ostalih elektronskih naprav. 
 
e) Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti 
Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še 
posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj po svoji 
presoji po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti razrednika, ki o tem obvesti 
starše in vodstvo šole. 
V šolo, na dneve dejavnosti in v šolo v naravi ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: 

a) nevarnih predmetov, kot so vžigalice, vžigalniki, pirotehnična sredstva ipd., 
b) orožja (nožev, frač, izvijačev, ostrih predmetov, imitacij orožja ipd.), 
c) drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje oz. ne sodijo v šolo. 
 

V šolo je prepovedano prinašati in uživati: 
a) alkoholne pijače, tudi brezalkoholno pivo, cigarete, cigare in druge droge, ter 

prepovedane substance, 
b) druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. vse 

vrste energetskih pijač, tablete, ki niso del zdravljenja učenca, za kar mora vedeti 
razrednik, sladkarije z vsebnostjo alkohola itd.). 
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Prepoved uporabe zgoraj navedenih predmetov in snovi velja na vseh oblikah vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti, ki jih organizira šola. 
V šolskih prostorih in na vseh pripadajočih funkcionalnih zemljiščih je strogo prepovedano 
kajenje tako v času pouka kot izven pouka. To velja za vse učence, zaposlene, obiskovalce in 
druge uporabnike šolskih prostorov.   
 
6. GARDEROBE 
 
Učenci 1., 2. in 3. razreda imajo skupne garderobe pri vhodu v stari del šole. Učenci od 4. do 
9. razreda imajo skupne garderobe v pritličju C objekta, v prostorih zaklonišč. 
Predmetov in snovi, ki ne sodijo v šolo, učenci ne smejo odlagati v garderobah, še 
posebej pa ne hrane in kakršnekoli pijače, alkohola, cigaret, droge in ostalih 
prepovedanih substanc ter nevarnih predmetov. 
Za odtujene ali poškodovane vredne predmete, ki bi jih učenci puščali v 
garderobah, šola ne prevzema odgovornosti. 
Garderobe morajo biti urejene, za kar so odgovorni reditelji. Ne smejo biti popisane, 
polepljene, pobarvane ali kako drugače poškodovane. Vsako poškodbo morajo učenci takoj 
sporočiti razredniku. Za vsako namerno storjeno škodo odgovarja povzročitelj škode. O storjeni 
škodi šola obvesti starše povzročitelja škode, ki so škodo dolžni poravnati. 
Razredniki enkrat tedensko opravijo ogled garderob ob prisotnosti dežurnih učencev. 
V skladu z ugotovitvami izvedejo ustrezne ukrepe.Dežurni učenec šole opravi ogled garderob 
trikrat na dan in o morebitni neurejenosti oz. poškodbah poroča razredniku oz. sorazredniku 
razreda, ki garderobe uporablja. 
Ravnatelj ali pomočnik ravnatelja lahko iz posebej utemeljenih razlogov opravita splošen ogled 
garderob brez prisotnosti učencev. Ob pregledu morajo ostati učenčeve osebne stvari 
nepoškodovane. 
Pred in po pouku se v prostoru garderob ni dovoljeno zadrževati. 
 
7. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV 
 
Šola obvešča starše in učence s pisnimi in ustnimi obvestili. 
Šola pisno obvešča starše:  

- s pisnimi obvestili, ki jih pripravi razrednik, svetovalna služba, drugi strokovni delavci 
ali vodstvo šole in so žigosana in podpisana od odgovorne osebe, 

- s šolsko publikacijo, ki jo šola izda najkasneje do 5. oktobra v tekočem šolskem letu, 
- na spletni strani šole, 
- na oglasnih deskah v šoli, 
- po potrebi ali na željo staršev tudi preko elektronske pošte. 

Šola ustno obvešča starše: 
- na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah, roditeljskih sestankih, katerih termini 

so objavljeni v šolski publikaciji in na šolski spletni strani, 
- na dogovorjenih razgovorih, 
- v posameznih primerih tudi po telefonu. 

Šola učence obvešča: 
- ustno v razredu, 
- na oglasnih deskah, 
- na šolskih spletnih straneh, 
- s posebnimi okrožnicami, 
- po šolskem radiu, 
- s šolsko publikacijo. 
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V posameznih primerih lahko dobijo starši ustne informacije tudi po telefonu v zbornici, 
kabinetih posameznih učiteljev, tajništvu, računovodstvu, kuhinji in šolski svetovalni službi. 
Starši lahko učitelje pokličejo po telefonu v času dopoldanskih govorilnih ur 
(zaželen dogovor), v nujnih primerih pa lahko tudi pred začetkom pouka (7.50–
8.00), sicer motijo učno-vzgojni proces.  
 
8. OSTALA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 
 
Razredniki so dolžni pravila šolskega reda predstaviti učencem in staršem na 
začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom. 
Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil. 
Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti vljudnim in spoštljivim medsebojnim 
odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi na šoli in do vseh obiskovalcev šole. 
Učenci zaposlene na šoli vikajo. 
Medsebojne odnose je potrebno reševati strpno in v skladu s splošnimi civilizacijskimi normami. 
Učenci višjih razredov naj bodo pozorni in skrbni do mlajših učencev.   
Učenci predmetne stopnje se ne smejo zadrževati na hodniku, kjer so učilnice razredne 
stopnje, kot tudi ne v toaletnih prostorih in garderobah. Učencem predmetne stopnje je 
prepovedana uporaba toaletnih prostorov učencev razredne stopnje. Tudi učencem razredne 
stopnje brez spremstva ni dovoljeno zadrževanje v prostorih predmetne stopnje.  
Zadrževanje drugih učencev pri dežurnem učencu ni dovoljeno. 
Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja 
šole in njene okolice. 
Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu. 
Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev, oziroma prihod v šolo ter 
prisotnost v šoli, v šoli v naravi ali na dnevih dejavnosti pod vplivom alkohola in drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev, je prepovedana. 
V šolskih prostorih in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih se ne sme prodajati knjig in 
drugih predmetov, prav tako se brez dovoljenja vodstva šole ne sme deliti ali izobešati 
propagandnega gradiva.V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem 
vodstva šole, kadar gre za uporabo živali pri vzgojno-izobraževalnem delu. 
Vse učilnice na šoli so v času, ko ne poteka pouk, zaklenjene, razen med odmori. Učilnico 
odklene učitelj, ki v njej izvaja pouk vsaj 10 minut pred začetkom 1. šolske ure. Učilnice, 
v katerih poteka pouk, so v dopoldanskem času odklenjene. Učilnico zaklene učitelj, ki v njej 
zadnji izvaja pouk. Izjema je učilnica za pouk računalništva, ki jo učitelj odklene tik pred 
začetkom pouka. 
Garderobni prostori pri telovadnici so stalno zaklenjeni, razen v času, ko se učenci preoblačijo 
v športno opremo. Za to so odgovorni učitelji športne vzgoje. 
Vsi na šoli skrbimo za ugašanje luči, ki gorijo po nepotrebnem, za zapiranje vodovodnih pip in 
za varčno porabo papirja.  
Za hojo v šolo in v njeni okolici se uporabljajo asfaltirane poti in površine, ne utiramo si stezic 
po travi in nasadih. Učenci in učitelji v šolskih prostorih v času pouka ne smejo nositi pokrival.  
 
9. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 
 
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog (npr. uporabniki – 
najemniki prostorov ali drugih nepremičnin v šoli) so se dolžni držati pravil hišnega reda. 
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu s 
Strategijami ravnanj v primeru kršenja hišnega reda. 
 
Pravila šolskega reda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica se prične uporabljati s 1. 9. 
2008. 



76 

 

Priloga b 

 
 

HIŠNI RED 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

 
1. OBMOČJE, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR 
 
Šolsko območje je omejeno z zaščitno ograjo po mejah šolskega zemljišča. V šolsko območje 
Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica (v nadaljevanju šola), na katerem veljajo pravila 
hišnega reda in ga šola nadzoruje ter lahko sankcionira neupoštevanje pravil, sodi: 

- objekt Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica v celoti,  
- objekt Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica Enota vrtec Borovnica v celoti; 
- zunanje površine šole, in sicer: športno igrišče s tekaško stezo in travnikom ob njej, 

parkirišče pred vhodom in veliko parkirišče za šolo. 
 

Pravila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in 
spremljevalcev ipd. veljajo tudi v programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano 
izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi, 
tabori, življenje v naravi ipd. ter na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v 
organizaciji Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica, ter na prevoznih sredstvih, s katerimi 
šola organizirano izvaja prevoze učencev. 
Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko na njem poteka učno-vzgojni proces. 
 
2. VHODI V ŠOLO 
 
Na glavnem vhodu vstopajo v šolo učenci, starši, zaposleni in obiskovalci – tako pri šolskih kot 
izven šolskih dejavnostih. 
V času prireditev se uporablja vhod nad telovadnico. 
 
a) Vhod v šolo za učence, starše, spremljevalce, zaposlene ter obiskovalce šole 
Vhod za učence od 1. do 3. razreda lahko uporabljajo učenci teh razredov in njihovi 
starši oz. spremljevalci in zaposleni na šoli. Vhod je odprt od 5.30 (jutranje varstvo in 
varstvo vozačev) do 17.00. Vhod odklene hišnik in zaklene čistilka. 
Vsi obiskovalci šole, ki v šolo vstopajo v času pouka (od 7.00 do 14.00 ure), se oglasijo pri 
dežurnem učencu, ki njihovo obisk zabeleži.  
Parkiranje na dovoznih poteh do glavnega vhoda je strogo prepovedano, ker onemogoča varen 
prihod v šolo.  
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b) Vhod v večnamenski prostor (nad telovadnico) 
Vhod nad telovadnico je stalno zaprt. Skozi ta vhod vstopajo v šolo učenci, starši, zaposleni 
ter obiskovalci šole samo v času prireditev.  
 
c) Vhod pri kuhinji 
Vhod pri kuhinji je namenjen izključno osebju, ki je zaposleno v kuhinji in hišnikoma ter dostavi 
hrane in drugih artiklov. Vhod pri kuhinji je stalno zaklenjen (odklepa in zaklepa ga zaposleni 
v kuhinji). Če želi nekdo od zgoraj omenjenih vstopiti skozi ta vhod, pozvoni. Uporaba vhoda 
je vsem ostalim zaposlenim ali obiskovalcem strogo prepovedana, prav tako tudi prehod skozi 
kuhinjo.  
Parkiranje na dovoznih poteh do vhoda v kuhinjo je strogo prepovedano, ker onemogoča 
dostavo.  
 
d) Vhod s parkirišča šole 
Vhod s parkirišča šole je namenjen zaposlenim. Vhod ob 5.30 odklene hišnik, ob 17.00 uri pa 
ga zaklene čistilka. 
 
e) Vhod pri telovadnici 
Vhod pri telovadnici je namenjen učencem od 4. do 9. razreda ter popoldanskim obiskovalcem 
in uporabnikom telovadnice. Vhod je ves čas zaklenjen. 
Odklene ga snažilka ob 7.45 uri in je odklenjen do začetka pouka. V popoldanskem času ga po 
potrebni odklene čistilka (obiskovalci uporabijo za to namenjen zvonec). 
 
f) Stranski vhod pri telovadnici  
Vhod pri telovadnici je stalno zaprt. Skozi ta vhod vstopajo v šolo učenci samo izjemoma v 
spremstvu svojih učiteljev športne vzgoje. 
V primeru, da v času pouka učitelji športne vzgoje izvajajo pouk na zunanjih površinah šole, 
poskrbijo, da je vhod zaklenjen. 
 
g) Stranski vhod v staro šolo objekt A 
Vhod je namenjen učencem in zaposlenim šole, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali s kolesom 
z motorjem. Ob 6.00 uri ga odklene hišnik, ob 21.00 pa ga zaklene čistilka. 
 
3. ODPIRALNI  ČAS IN URADNE URE 
 
Odpiralni čas  
a) od ponedeljka do petka:  5.30–22.00 
b) sobota in nedelja:  7.00–22.00 (oz. glede na potrebe uporabnikov) 
 
Uradne ure (velja za upravo šole):  
Vsak delovnik med 7.30 in 10.00 ter med 13.00 in 14.00 
poletni meseci (PON–PET): 9.00–12.00 
 
4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NADZORA IN VARNOSTI 
 
Šola je varovana z alarmnim sistemom. Nadzor v času pouka pa opravljajo strokovni delavci 
šole.  
 
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci 
in zaposleni opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.  
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Na šoli organiziramo naslednje oblike dežurstev: 
a) dežurstvo učencev 7., 8. in 9. razreda pri vhodu v šolo, 
b) dežurstvo učiteljev. 
 

V času od 6.30 do 14.50 so za nadziranje dogajanj v skupnih prostorih (na hodnikih, 
sanitarijah, garderobah, večnamenskem prostoru – jedilnici) zadolženi dežurni učitelji. Učitelji 
opravljajo naslednje oblike dežurstva: 

- jutranje dežurstvo v večnamenskem prostoru od 6.30 do 7.45, 
- dežurstvo učiteljev na šolskih hodnikih pred pričetkom pouka od 7.45 do 8.00, 
- dežurstvo učiteljev v učilnicah in jedilnici v času malice od 9.35 do 9.45, 
- dežurstvo učiteljev na hodnikih v času malice od 9.45 do 9.55, 
- dežurstvo učiteljev v garderobah od 12.20 do 12.35 in 13.15 do 13.30, 
- varstvo vozačev od 11.30 do 14.50, 
- varstvo za učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka. 
 

Navodila za dežuranje dežurnih učiteljev in dežurnih učencev so priloga hišnega 
reda. 
 
Hišni red OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica se prične uporabljati s 1. 9. 2008. 
 
Splošna navodila dežurnim učencem v pritličju šole 
 
Mesto dežurnega učenca je v pritličju šole ob glavnem vhodu.  
Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 7., 8. in 9. razreda. Dežurne učence na 
dežurstvo pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z nalogami 
dežurnega učenca. Razredniki pripravijo vrstni red dežurstev učencev v svojem oddelku. V 
primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežuren, za zamenjavo poskrbi razrednik. 
 
Praviloma je dežurstvo obvezno za vse učence 7., 8. in 9. razreda. V izjemnih primerih 
razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega 
učenca ne zaupa: 

- v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka 
težave še poglobila, 

- v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečene vzgojne ukrepe 
ali pogosto krši določila hišnega reda, 

- v ostalih primerih, po presoji razrednika ali vodstva šole. 
 

Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem 
obvestiti razrednika v paralelki ali pomočnico ravnatelja, da o začetku dežurstva obvesti učence 
naslednjega oddelka. 
V primeru, da mora biti dežurni učenec določeno uro prisoten pri pouku, ker npr. piše test, 
učenec predlaga učenca za nadomeščanje, vendar se mora s tem strinjati učitelj, ki ima tega 
učenca pri uri pri pouku. O zamenjavi mora dežurni učenec obvestiti tudi svojega razrednika 
ali pomočnico ravnatelja. 
Dežurni učenec o svojem delu vodi tri pripravljene zapisnike: na prvega zabeleži opažanja, 
opravljene naloge ipd., na drugega pa podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva, 
na tretjega opažanja ob pregledu garderob. 
 
V primeru, da dežurni učenec ne pride ob dogovorjeni uri v šolo ali se neprimerno obnaša, ga 
lahko razrednik, pomočnica ravnatelja ali ravnatelj takoj zamenja z drugim učencem iz oddelka, 
učenec pa mora oditi k pouku. 
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Navodila dežurnemu učencu 
 

• Učenec dežura od 7.15 do 14.00 ure. 
• Ob 7.15 se dežurni učenec javi v tajništvu, da prevzame mapo dežurstva in 

blok za dodatne prijave na kosilo. 
• Dežurni učenec je praviloma pri dežurni mizi, to velja tudi za čas odmorov.  
• Na liste dežurstva sproti vpisuje svoja opažanja in delo, ki ga je opravil. Skrbi za 

urejenost zapisov in mape. Na mapo ne piše. 
• Natančno pregleda navodila in se seznani z nalogami za dežurstvo. 
• Dežurni učenec je vljuden in prijazen do zaposlenih na šoli, obiskovalcev in učencev. 

Vljudno pozdravi zaposlene na šoli in obiskovalce, ko jih prvič sreča. 
• Dežurni učenec je na dan, ko opravlja dežurstvo, lahko obut v copate ali čevlje. 
• Kadar dežurni učenec vstopa v učilnico, v kateri poteka pouk, potrka, se opraviči, 

ker je zmotil pouk, in učitelju pove vzrok zaradi katerega je moral priti v 
učilnico. 

• Obiskovalce prijazno sprejme in jih pospremi do iskane osebe. Obiskovalce vpiše v 
poseben obrazec, kjer zapiše ime in priimek obiskovalca, namen obiska šole ter uro 
prihoda in odhoda iz šole. 

• Ob 8.00 se odpravi na pregled garderob. Pregleda garderobe vseh razredov ter 
stanje zabeleži v priloženi tabeli. Če so garderobe razmetane, mora dežurni o tem 
obvestiti razrednika (ali sorazrednika) določenega razreda.  

• Ob 8.30 se zglasi v tajništvu, da odnese v kuhinjo odjave obrokov za ta dan. 
• Dežurni učenec sprejema izredne dnevne prijave za šolska kosila do 8.50. V 

bloku je treba izpolniti obe polovici. Na list prijav v mapi obvezno napiše številko 
bloka, ime in priimek ter razred, nato pa odda podpisan zbirnik dodatnih prijav za ta 
dan ter bloke za kosila v tajništvo najkasneje do 9.ure.  

• Ob 9.15 se dežurni učenec odpravi po razredih in popiše manjkajoče učence 
na predmetni stopnji, ob 9.45 pa še učence na razredni stopnji.  

• Drugi učenci se v času odmorov ne smejo zadrževati pri dežurnem učencu. 
Če se dežurni učenec tega ne drži, dežurstva ne bo opravljal in gre k pouku, 
zato mora imeti s seboj vse šolske potrebščine, dežurstvo pa bo nadaljeval 
drug učenec. 

• Po vsakem pričetku šolske ure dežurni učenec pregleda sanitarije, stopnišča, hodnike, 
zapre vodovodne pipe, ugasne luči, ki gorijo po nepotrebnem, pobere odpadke in jih 
vrže v koš v vseh nadstropjih. Opažanja zabeleži na list dežurnega učenca, o večjih 
nepravilnostih, poškodbah inventarja ipd. obvesti pomočnika ravnatelja, hišnika ali 
dopoldansko čistilko. 

• Če učenci ob malici po nesreči polijejo tla, dežurni o tem obvesti čistilko, da polito 
počisti. Če čistilke ne najde, to delo opravi sam.  

• Ob 9.55 pomaga čistilki počistiti ter urediti stole in mize v jedilnici. 
• Ob 10.30 in 12.45 se zopet odpravi na pregled garderob. Pregleda garderobe 

vseh razredov ter stanje zabeleži v priloženi tabeli. Če so garderobe razmetane, mora 
dežurni o tem obvestiti razrednika (ali sorazrednika) določenega razreda.  

• Dežurni učenec malica na svojem mestu za dežurstvo. 
• Skrbi za red in disciplino okoli dežurnega mesta. 
• Za nasvete se dežurni obrača na pomočnika ravnatelja, svetovalno službo, ravnatelja 

in tajnico. 
• Kadar ne opravlja dežurnih nalog, prepisuje manjkajočo snov in se pripravlja na pouk. 
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• V primeru, da mora biti dežurni učenec določeno učno uro prisoten v učilnici (npr. ker 
piše test), se dogovori za zamenjavo dežurstva. Z zamenjavo se mora strinjati učitelj, 
ki poučuje učenca, ki bo nadomeščal dežurnega učenca. O zamenjavi učenec obvesti 
tudi razrednika ali pomočnika ravnatelja. Zamenjavo dežurstva učenec zabeleži 
na list dežurnega učenca (ime in priimek učenca, ki je nadomeščal, razred, 
čas nadomeščanja).  

• Dežurni učenec se je dolžan informirati o manjkajoči snovi in o domači nalogi. Naslednji 
šolski dan je dolžan priti k pouku pripravljen. Dežurstvo ne sme biti izgovor za 
neopravljene obveznosti. 

• Dežurni učenec svoje delo opravlja vestno in natančno, zato ne uporablja mobilnega 
telefona, se ne igra z raznimi elektronskimi igrami in ne posluša glasbe z različnih 
glasbenih predvajalnikov, ne žveči ipd. 

• Dežurnemu učencu se po opravljenem dežurstvu za vestno delo zahvalimo z 
brezplačnim kosilom v šolski kuhinji. 

Ob koncu dežurstva (ob 14.00 uri) se javi v tajništvu šole, kjer odda izpolnjene 
obrazce dežurnega učenca in poroča o svojem delu. 
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Priloga 1 
 
URNIK ODDELKA: 1. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53   

DOD MAT/SLJ 1 
Nataša Strah 

DPO MAT/SLJ 1 
Nataša Strah  

1. ura 
8.00 – 8.45 

ŠPO 
Nataša Strah, vt 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

LUM 
Nataša Strah, B3 

MAT 
Nataša Strah, B3 

SPO 
Nataša Strah, B3 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

MAT 
Nataša Strah, B3 

SPO 
Nataša Strah, B3 

LUM 
Nataša Strah, B3 

SPO 
Nataša Strah, B3 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

3. ura 
9.55 – 10.40 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

GUM 
Nataša Strah, B3 

MAT 
Nataša Strah, B3 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

ŠPO 
Nataša Strah, vt 

4. ura 
10.45 – 11.30 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

MAT 
Nataša Strah, B3 

SLJ 
Nataša Strah, B3 

ŠPO 
Nataša Strah, mt 

GUM 
Nataša Strah, B3 

5. ura 
11.35 – 12.20 

N2A 1.a 
Slađana Zvizdalo, B3 

    

6. ura 
12.25 – 13.10    

N2A 1.a 
Slađana Zvizdalo, B3  

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 1. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53 

  DOD MAT/SLJ 1 
Nataša Strah 

DPO MAT/SLJ 1 
Nataša Strah 

 

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

MAT 
Polona Kohne, B2 

LUM 
Polona Kohne, B2 

MAT 
Polona Kohne, B2 

GUM 
Polona Kohne, B2 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

ŠPO 
Polona Kohne, mt 

GUM 
Polona Kohne, B2 

LUM 
Polona Kohne, B2 

ŠPO 
Polona Kohne, mt 

ŠPO 
Polona Kohne, vt 

3. ura 
9.55 – 10.40 

MAT 
Polona Kohne, B2 

SPO 
Polona Kohne, B2 

MAT 
Polona Kohne, B2 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

4. ura 
10.45 – 11.30 

SPO 
Polona Kohne, B2 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

SPO 
Polona Kohne, B2 

SLJ 
Polona Kohne, B2 

5. ura 
11.35 – 12.20  N2A 1.b 

Slađana Zvizdalo, B3  N2A 1.b 
Slađana Zvizdalo, B3  

6. ura 
12.25 – 13.10 

     

7. ura 
13.30 – 14.15 

     

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 1. c 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53   DOD MAT/SLJ 1 

Nataša Strah 
DPO MAT/SLJ 1 

Nataša Strah  

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

MAT 
Karmen Pirnat, B1 

MAT 
Karmen Pirnat, B1 

MAT 
Karmen Pirnat, B1 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

MAT 
Karmen Pirnat, B1 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

SLJ 
Karmen Pirnat, B1 

3. ura 
9.55 – 10.40 

ŠPO 
Karmen Pirnat, mt 

GUM 
Karmen Pirnat, B1 

LUM 
Karmen Pirnat, B1 

ŠPO 
Karmen Pirnat, mt 

ŠPO 
Karmen Pirnat, vt 

4. ura 
10.45 – 11.30 

SPO 
Karmen Pirnat, B1 

SPO 
Karmen Pirnat, B1 

LUM 
Karmen Pirnat, B1 

SPO 
Karmen Pirnat, B1 

GUM 
Karmen Pirnat, B1 

5. ura 
11.35 – 12.20 

  N2A 1.c 
Slađana Zvizdalo, B3 

 N2A 1.c 
Slađana Zvizdalo, B3 

6. ura 
12.25 – 13.10      

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      

 
  



84 

 

URNIK ODDELKA: 2. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53      

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

MAT 
Slavka Suhadolnik, B5 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

MAT 
Slavka Suhadolnik, B5 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

ŠPO 
Slavka Suhadolnik, mt 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

SPO 
Slavka Suhadolnik, B5 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

3. ura 
9.55 – 10.40 

MAT 
Slavka Suhadolnik, B5 

SLJ 
Slavka Suhadolnik, B5 

TJA 
Slađana Zvizdalo, B5 

LUM 
Slavka Suhadolnik, B5 

GUM 
Slavka Suhadolnik, B5 

4. ura 
10.45 – 11.30 

ŠPO 
Slavka Suhadolnik, mt 

SPO 
Slavka Suhadolnik, B5 

MAT 
Slavka Suhadolnik, B5 

LUM 
Slavka Suhadolnik, B5 

TJA 
Slađana Zvizdalo, B5 

5. ura 
11.35 – 12.20 

GUM 
Slavka Suhadolnik, B5 

DOD MAT 2, lihe tedne 
Karmen Pirnat 

DOD SLJ 2, sode tedne 
Karmen Pirnat 

SPO 
Slavka Suhadolnik, B5  ŠPO 

Slavka Suhadolnik, mt 

6. ura 
12.25 – 13.10 

 

DOP MAT 2, lihe tedne 
Ksenija Pavlič 

DOP SLJ 2, sode tedne 
Ksenija Pavlič 

   

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 2. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53      

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

MAT 
Marinka Šivec, B6 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

SPO 
Marinka Šivec, B6 

MAT 
Marinka Šivec, B6 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

SLJ 
Marinka Šivec, B6 

3. ura 
9.55 – 10.40 

MAT 
Marinka Šivec, B6 

ŠPO 
Marinka Šivec, mt 

MAT 
Marinka Šivec, B6 

LUM 
Marinka Šivec, B6 

TJA 
Slađana Zvizdalo, B6 

4. ura 
10.45 – 11.30 

GUM 
Marinka Šivec, B6 

SPO 
Marinka Šivec, B6 

TJA 
Slađana Zvizdalo, B6 

LUM 
Marinka Šivec, B6 

ŠPO 
Marinka Šivec, mt 

5. ura 
11.35 – 12.20 

ŠPO 
Marinka Šivec, mt 

DOD MAT 2, lihe tedne 
Karmen Pirnat 

DOD SLJ 2, sode tedne 
Karmen Pirnat 

SPO 
Marinka Šivec, B6  GUM 

Marinka Šivec, B6 

6. ura 
12.25 – 13.10 

 

DOP MAT 2, lihe tedne 
Ksenija Pavlič 

DOP SLJ 2, sode tedne 
Ksenija Pavlič 

   

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 3. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53      

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

MAT 
Sabina Ferbežar, B7 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

MAT 
Sabina Ferbežar, B7 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

ŠPO 
Sabina Ferbežar, vt 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

MAT 
Sabina Ferbežar, B7 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

3. ura 
9.55 – 10.40 

SLJ 
Sabina Ferbežar, B7 

SPO 
Sabina Ferbežar, B7 

LUM 
Sabina Ferbežar, B7 

MAT 
Sabina Ferbežar, B7 

SPO 
Sabina Ferbežar, B7 

4. ura 
10.45 – 11.30 

MAT 
Sabina Ferbežar, B7 

ŠPO 
Sabina Ferbežar, mt 

LUM 
Sabina Ferbežar, B7 

SPO 
Sabina Ferbežar, B7 

GUM 
Sabina Ferbežar, B7 

5. ura 
11.35 – 12.20 

GUM 
Sabina Ferbežar, B7 

DOD SLJ 3, lihe tedne 
Deša Stojanovič 

DOP MAT 3, sode tedne 
Deša Stojanovič 

ŠPO 
Sabina Ferbežar, mt 

DOP SLJ 3 
Deša Stojanović 

DOD MAT 3 
Vesna Strašek 

6. ura 
12.25 – 13.10      

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 3. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53      

1. ura 
8.00 – 8.45 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

MAT 
Mateja P. Lesjak, B8 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

LUM 
Mateja P. Lesjak, B8 

MAT 
Mateja P. Lesjak, B8 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

SPO 
Mateja P. Lesjak, B8 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

LUM 
Mateja P. Lesjak, B8 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

3. ura 
9.55 – 10.40 

ŠPO 
Mateja P. Lesjak, vt 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

ŠPO 
Mateja P. Lesjak, mt 

SLJ 
Mateja P. Lesjak, B8 

ŠPO 
Mateja P. Lesjak, mt 

4. ura 
10.45 – 11.30 

SPO 
Mateja P. Lesjak, B8 

GUM 
Mateja P. Lesjak, B8 

MAT 
Mateja P. Lesjak, B8 

MAT 
Mateja P. Lesjak, B8 

SPO 
Mateja P. Lesjak, B8 

5. ura 
11.35 – 12.20 

MAT 
Mateja P. Lesjak, B8 

DOD SLJ 3, lihe tedne 
Deša Stojanović 

DOP MAT 3, sode tedne 
Deša Stojanović 

GUM 
Mateja P. Lesjak, B8 

DOP SLJ 3 
Deša Stojanović 

DOD MAT 3 
Vesna Strašek 

6. ura 
12.25 – 13.10      

7. ura 
13.30 – 14.15      

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 4. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53 

DOP MAT 4 
Alma Leskovic Grošelj, B4    DOP SLJ 4 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
1. ura 

8.00 – 8.45 
SLJ 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
TJA 

Tanja Plohl, B4 
MAT 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
SLJ 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
MAT 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
2. ura 

8.50 – 9. 35 
MAT 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
MAT 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
ŠPO 

Klemen stojanovič, vt 
MAT 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
SLJ 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
3. ura 

9.55 – 10.40 
LUM 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
ŠPO 

Klemen Stojanovič, vt 
SLJ 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
DRU 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
TJA 

Tanja Plohl, B4 

4. ura 
10.45 – 11.30 

LUM 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

SLJ 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

GUM, lihe tedne 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

RU, sode tedne 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

NIT 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

NIT 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

5. ura 
11.35 – 12.20 

GUM 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

DRU 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

 NIT 
Alma Leskovic Grošelj, B4 

ŠPO 
Klemen Stojanovič, vt 

6. ura 
12.25 – 13.10 

DOD MAT 4, lihe tedne 
Ksenija Pavlič 

DOD SLJ 4, sode tedne 
Ksenija Pavlič 

 NTE 4.r, drugi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

  

7. ura 
13.30 – 14.15 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NŠP 4,5a 
Zala Rupnik, vt 

 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NTE 4.r, drugi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

  

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 4. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53 

DOP MAT 4 
Alma Leskovic Grošelj, B4    DOP SLJ 4 

Alma Leskovic Grošelj, B4 
1. ura 

8.00 – 8.45 
SLJ 

Ksenija Pavlič, B10 
TJA 

Slađana Zvizdalo, B10 
MAT 

Ksenija Pavlič, B10 
SLJ 

Ksenija Pavlič, B10 
MAT 

Ksenija Pavlič, B10 
2. ura 

8.50 – 9. 35 
MAT 

Ksenija Pavlič, B10 
ŠPO 

Klemen Stojanovič, vt 
SLJ 

Ksenija Pavlič, B10 
MAT 

Ksenija Pavlič, B10 
SLJ 

Ksenija Pavlič, B10 
3. ura 

9.55 – 10.40 
LUM 

Ksenija Pavlič, B10 
MAT 

Ksenija Pavlič, B10 
NIT 

Ksenija Pavlič, B10 
ŠPO 

Klemen Stojanovič, vt 
DRU 

Ksenija Pavlič, B10 
4. ura 

10.45 – 11.30 
LUM 

Ksenija Pavlič, B10 
SLJ 

Ksenija Pavlič, B10 
NIT 

Ksenija Pavlič, B10 
TJA 

Slađana Zvizdalo, B10 
ŠPO 

Klemen Stojanovič, vt 

5. ura 
11.35 – 12.20 

GUM 
Ksenija Pavlič, B10 

DRU 
Ksenija Pavlič, B10  NIT 

Ksenija Pavlič, B10 

GUM, lihe tedne 
Ksenija Pavlič, B10 

RU, sode tedne 
Ksenija Pavlič, B10 

6. ura 
12.25 – 13.10 

DOD MAT 4, lihe tedne 
Ksenija Pavlič 

DOD SLJ 4, sode tedne 
Ksenija Pavlič 

 NTE 4.r, drugi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

  

7. ura 
13.30 – 14.15 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NŠP 4,5a 
Zala Rupnik, vt 

 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NTE 4.r, drugi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

  

8. ura 
14.20 – 15.05      
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URNIK ODDELKA: 5. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53 

 DOP SLJ 5 
Vesna Strašek, B9 

DOD MAT 5 
Barbara Skopec Černigoj, 5a 

DOP MAT 5 
Vesna Strašek, B9 

 DOD SLJ 5 
Vesna Strašek, B9 

1. ura 
8.00 – 8.45 

MAT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

SLJ 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

GUM 
Barbara Skopec Černigoj, sl1 

NIT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

MAT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

SLJ 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

MAT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

MAT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

NIT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

DRU 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

3. ura 
9.55 – 10.40 

DRU 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

NIT 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

SLJ 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

SLJ 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

SLJ 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

4. ura 
10.45 – 11.30 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

GOS 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

DRU 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

5. ura 
11.35 – 12.20 

TJA 
Tanja Plohl, geo 

RU, lihe tedne 
Barbara Skopec Černigoj 

GUM, sode tedne 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

TJA 
Tanja Plohl, geo 

LUM 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

TJA 
Tanja Plohl, geo 

6. ura 
12.25 – 13.10   NTE 5., 6.r, prvi del leta 

Klemen Jevnikar, teh 

LUM 
Barbara Skopec Černigoj, mat, 

5.a 

DOD TJA 5, lihe tedne 
Tina Vahčič, geo 

DOP TJA 5, sode tedne 
Tina Vahčič, geo 

7. ura 
13.30 – 14.15 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NŠP 4,5.a 
Zala Rupnik, vt 

 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NTE 5., 6.r, prvi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

  

8. ura 
14.20 – 15.05 
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URNIK ODDELKA: 5. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
7.30 – 7.53 

 DOP SLJ 5 
Vesna Strašek, B9 

DOD MAT 5 
Barbara Skopec Černigoj, 5a 

DOP MAT 5 
Vesna Strašek, B9 

 DOD SLJ 5 
Vesna Strašek, B9 

1. ura 
8.00 – 8.45 

MAT 
Vesna Strašek, B9 

MAT 
Vesna Strašek, B9 

SLJ 
Vesna Strašek, B9 

TJA 
Helena Svete Hladnik, B9 

DRU 
Vesna Strašek, B9 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

SLJ 
Vesna Strašek, B9 

SLJ 
Vesna Strašek, B9 

MAT 
Vesna Strašek, B9 

SLJ 
Vesna Strašek, B9 

SLJ 
Vesna Strašek, B9 

3. ura 
9.55 – 10.40 

NIT 
Vesna Strašek, B9 

DRU 
Vesna Strašek, B9 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

MAT 
Vesna Strašek, B9 

GOS 
Vesna Strašek, B9 

4. ura 
10.45 – 11.30 

NIT 
Vesna Strašek, B9 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

NIT 
Vesna Strašek, B9 

DRU 
Vesna Strašek, B9 

TJA 
Helena Svete Hladnik, B9 

5. ura 
11.35 – 12.20 

GUM 
Vesna Strašek, B9 

TJA 
Helena Svete Hladnik, B9 

GUM, lihe tedne 
Vesna Strašek, B9 
RU, sode tedne 

Vesna Strašek, B9 

LUM 
Vesna Strašek, B9 

ŠPO 
Zala Rupnik, vt 

6. ura 
12.25 – 13.10 

  NTE 5., 6.r, prvi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

LUM 
Vesna Strašek, B9 

DOD TJA 5, lihe tedne 
Tina Vahčič, geo 

DOP TJA 5, sode tedne 
Tina Vahčič, geo 

7. ura 
13.30 – 14.15 

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6  

N2N 4,5 
Sara Malečkar, B6 

NTE 5., 6.r, prvi del leta 
Klemen Jevnikar, teh 

 
NŠP 5.B 

Zala Rupnik, vt 

8. ura 
14.20 – 15.05      
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Priloga 2 
 
URNIK ODDELKA: 6. a 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
DOP TJA 6 
DOP TJA 6 
Vahčič Tina 

geo 

DOD SLJ 6 
DOD SLJ 6 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 

RU 
Stojanovič Klemen 

nar 

  

1. ura 
8:00 - 8:45 

MAT 
Jevnikar Klemen 

sl2 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

gos 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 

 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 
 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
gos 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Trček Simona 
fiz 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

TJA 
Plohl Tanja 

sl2 
 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

GEO 
Plohl Tanja 

geo 
 

  LUM 
Drugi del leta 

Geohelli Darjan 
lum 
ZGO 

Prvi del leta 
Geohelli Darjan 

lum 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
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4. ura 
10:45 - 11:30 

 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

TJA 
Plohl Tanja 

lum 
 

 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

 

LUM 
Drugi del leta 

Geohelli Darjan 
lum 
ZGO 

Prvi del leta 
Geohelli Darjan 

lum 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 
 

5. ura 
11:35 - 12:20 

 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 

 

GOS 6.a 2.sk 
GOS 6.a 2.sk 
Lukan Simon 

gos 
TIT 6.a-1 

TIT 6.a 1.sk 
Jevnikar Klemen 

teh 

ŠPO 6.A M 
ŠPO 6.A M 

Stojanovič Klemen 
vt 

 
 

ŠPO 6.A M 
ŠPO 6.A M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 

GOS 6.a 1.sk 
GOS 6.a 1.sk 
Lukan Simon 

gos 
TIT 6.a-2 

TIT 6.a 2.sk 
Jevnikar Klemen 

teh 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

N2N 6.r 
N2N 6.r 

Malečkar Sara 
tja 

 

GOS 6.a 2.sk 
GOS 6.a 2.sk 

Lihe tedne 
Lukan Simon 

gos 
TIT 6.a-1 

TIT 6.a 1.sk 
Jevnikar Klemen 

teh 

NTE 5.,6.r 
NTE 5.,6.r 
Prvi del leta 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

N2N 6.r 
N2N 6.r 

Malečkar Sara 
tja 

 

GOS 6.a 1.sk 
GOS 6.a 1.sk 

Lihe tedne 
Lukan Simon 

gos 
TIT 6.a-2 

TIT 6.a 2.sk 
Jevnikar Klemen 

teh 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

  NTE 5.,6.r 
NTE 5.,6.r 
Prvi del leta 

Jevnikar Klemen 
teh 

NŠP 6.r 
NŠP 6.r 

Rupnik Zala 
vt 

 

ŠPO 6.A M 
ŠPO 6.A M 

Stojanovič Klemen 
mt 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 
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URNIK ODDELKA: 6. b 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
DOD MAT 6 
DOD MAT 6 
Gutnik Mojca 

mat,5.a 

DOP SLJ 6 
DOP SLJ 6 
Svete Miriam 

sl1 

RU 
Gutnik Mojca 

gos 
 

DOP MAT 6 
DOP MAT 6 

Jevnikar Klemen 
gos 

DOD TJA 6 
DOD TJA 6 

Svete Hladnik Helena 
tja 

1. ura 
8:00 - 8:45 

LUM 
Drugi del leta 

Geohelli Darjan 
lum 
ZGO 

Prvi del leta 
Geohelli Darjan 

lum 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

gos 

ŠPO 6.B M 
ŠPO 6.B M 

Stojanovič Klemen 
vt 

 

ŠPO 6.B M 
ŠPO 6.B M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

LUM 
Drugi del leta 

Geohelli Darjan 
lum 
ZGO 

Prvi del leta 
Geohelli Darjan 

lum 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 
 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
gos 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 
 
 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Trček Simona 
fiz 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 

TIT 6.b 
TIT 6.b 

Jevnikar Klemen 
teh 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 

GEO 
Plohl Tanja 

geo 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 

4. ura 
10:45 - 11:30 

 

MAT 
Gutnik Mojca 

mat,5.a 
 

 

TIT 6.b 
TIT 6.b 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

GOS 6.B 
GOS 6.B 

Lukan Simon 
gos 
sl1 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

SLJ 
Svete Miriam 

sl2 
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5. ura 
11:35 - 12:20 

 

ŠPO 6.B M 
ŠPO 6.B M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 

MAT 
Gutnik Mojca 

tja 
 

GOS 6.B 
GOS 6.B 
Lihe tedne 

Lukan Simon 
gos 
sl1 

 

ŠPO 6Ž 
ŠPO 6Ž 

Rupnik Zala 
vt 
 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 
 
 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

N2N 6.r 
N2N 6.r 

Malečkar Sara 
tja 

 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 

NTE 5.,6.r 
NTE 5.,6.r 
Prvi del leta 

Jevnikar Klemen 
teh 

N2N 6.r 
N2N 6.r 

Malečkar Sara 
tja 

 

MAT 
Gutnik Mojca 

mat 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

  NTE 5.,6.r 
NTE 5.,6.r 
Prvi del leta 

Jevnikar Klemen 
teh 

NŠP 6.r 
NŠP 6.r 

Rupnik Zala 
vt 
 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 
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URNIK ODDELKA: 7. a 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
DOP SLJ 7 
DOP SLJ 7 
Svete Miriam 

sl1 
DOD SLJ 7 
DOD SLJ 7 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 

DOD MAT 7 
DOD MAT 7 
Gutnik Mojca 

mat,5.a 
 

 RU 
Trček Simona 

fiz 
 

DOP MAT 7 
DOP MAT 7 
Gutnik Mojca 

mat 

1. ura 
8:00 - 8:45 

ZGO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

teh 
 

ŠPO 7Ž 
ŠPO 7Ž 

Rupnik Zala 
vt 

ŠPO 7.A M 
ŠPO 7.A M 

Stojanovič Klemen 
vt 
 

ŠPO 7.A M 
ŠPO 7.A M 

Stojanovič Klemen 
vt 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
 
 

MAT 
Trček Simona 

fiz 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

MAT 
Trček Simona 

fiz 
 

DKE 
Geohelli Darjan 

lum 
 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

MAT 
Trček Simona 

fiz 
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4. ura 
10:45 - 11:30 

 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 

LUM 
Lihe tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 7.a 
TIT 7.a 

Sode tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
mat,5.a 

MAT 
Trček Simona 

fiz 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 

5. ura 
11:35 - 12:20 

 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 
 

LUM 
Lihe tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 7.a 
TIT 7.a 

Sode tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

ZGO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

sl2 
 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja  

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

SPH 
Lukan Simon 

gos 
 

NI1 
Malečkar Sara 

geo 
 

PLE 
Lihe tedne 
Rupnik Zala 

mt 
ŠSP 

Sode tedne 
Rupnik Zala 

vt 

 ŠPO 7Ž 
ŠPO 7Ž 

Rupnik Zala 
vt 
 

 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

 PLE 
Lihe tedne 
Rupnik Zala 

mt 
ŠSP 

Sode tedne 
Rupnik Zala 

vt 

NI1 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI1 

Gaberšček Neža 
sl1 
 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 

8. ura 
14:20 - 15:05 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 ŠI1 
Gaberšček Neža 

sl1 
 

 GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 
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URNIK ODDELKA: 7. b 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
 DOP TJA 7 

DOP TJA 7 
Vahčič Tina 

geo 

 RU 
Rupnik Zala 

teh 
 

 

1. ura 
8:00 - 8:45 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 
 

ŠPO 7Ž 
ŠPO 7Ž 

Rupnik Zala 
vt 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

mat,5.a 
 

DKE 
Geohelli Darjan 

lum 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

ZGO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

teh 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

tja 
 

TJA 
Plohl Tanja 

tja 
 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 

SLJ 
Svete Miriam 

sl1 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
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4. ura 
10:45 - 11:30 

 

NAR 
Gradišar Edita  

nar 
 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
 

LUM 
Sode tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 7.b 
TIT 7.b 

Lihe tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
mat,5.a 

MAT 
Trček Simona 

fiz 

ZGO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

teh 

5. ura 
11:35 - 12:20 

 

 SLJ 
Svete Miriam 

sl2 
 

LUM 
Sode tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 7.b 
TIT 7.b 

Lihe tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

mat,5.a 
 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

SPH 
Lukan Simon 

gos 
 

 

NI1 
Malečkar Sara 

geo 
 

 

PLE 
Lihe tedne 
Rupnik Zala 

mt 
ŠSP 

Sode tedne 
Rupnik Zala 

vt 

ŠPO 7.B M 
ŠPO 7.B M 

Stojanovič Klemen 
vt 

 

ŠPO 7Ž 
ŠPO 7Ž 

Rupnik Zala 
vt 

ŠPO 7.B M 
ŠPO 7.B M 

Stojanovič Klemen 
vt 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

GLD 
Vahčič Tina 

sl1 
 

PLE 
Lihe tedne 
Rupnik Zala 

mt 
ŠSP 

Sode tedne 
Rupnik Zala 

vt 
 

NI1 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI1 

Gaberšček Neža 
sl1 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 ŠI1 
Gaberšček Neža 

sl1 

 GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 
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URNIK ODDELKA: 8. a 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
DOP MAT 8 
DOP MAT 8 
Trček Simona 

fiz 

DOP FIZ 8 
DOP FIZ 8 

Trček Simona 
fiz 

DOP SLJ 8 
DOP SLJ 8 

Gaberšček Neža 
sl1 

DOP TJA 8 
DOP TJA 8 

Svete Hladnik Helena 
tja 

 

1. ura 
8:00 - 8:45 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
 
 

ŠPO 8.A Ž 
ŠPO 8.A Ž 
Rupnik Zala 

vt 
 
 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 
 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

MAT 
Jevnikar Klemen 

fiz 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 
 

BIO 
Lukan Simon 

nar 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

 BIO 
Sode tedne 

Lukan Simon 
nar 

GEO 
Lihe tedne 

Lipovšek-Hrga Nataša 
geo 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 

DKE 
Geohelli Darjan 

lum 
 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
SLJ 

Gaberšček Neža 
teh 
SLJ 

Svete Miriam 
nar 

4. ura 
10:45 - 11:30 

 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

MAT 
Gutnik Mojca 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

MAT 
Jevnikar Klemen 

fiz 
MAT 

Gutnik Mojca 
mat,5.a 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

gos 



101 

 

 
  

5. ura 
11:35 - 12:20 

 

SLJ 
Drugi del leta 

Gaberšček Neža 
gos 
SLJ 

Drugi del leta 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
SLJ 

Drugi del leta 
Svete Miriam 

sl1 
RU 

Prvi del leta 
Vahčič Tina 

sl1 

ŠPO 8M 
ŠPO 8M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 8.A Ž 
ŠPO 8.A Ž 
Rupnik Zala 

vt 
 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
 

LUM 
Lihe tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 8.a 
TIT 8.a 

Sode tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 
 
 

FIZ 
Trček Simona 

    fiz 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

ŠPO 8M 
ŠPO 8M 

Stojanovič Klemen 
vt 

 

ŠZZ 
Sode tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 

 
 

POK 
Gradišar Edita  

nar 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 
 

LUM 
Lihe tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 8.a 
TIT 8.a 

Sode tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

NI2 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

GLD 
Vahčič Tina 

sl1 
ŠZZ 

Sode tedne 
Stojanovič Klemen 

vt 
 

  GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

  NI2 
Malečkar Sara 

tja 
 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 
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URNIK ODDELKA: 8. b 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
    DOP KEM/BIO 8 

DOP KEM/BIO 8 
Prvi del leta 

Gradišar Edita  
nar 

1. ura 
8:00 - 8:45 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

DKE 
Geohelli Darjan 

lum 

BIO 
Gradišar Edita  

nar 
 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 
 

2. ura 
8:50 - 9:35 

 

MAT 
Jevnikar Klemen 

fiz 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
 
 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

BIO 
Lihe tedne 

Gradišar Edita  
nar 

GEO 
Sode tedne 

Lipovšek-Hrga Nataša 
geo 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

GEO 
Lipovšek-Hrga Nataša 

geo 
 

GUM 
Vahčič Tina 

sl1 
 
 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

MAT 
Jevnikar Klemen 

teh 
MAT 

Gutnik Mojca 
gos 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

 MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
SLJ 

Gaberšček Neža 
teh 
SLJ 

Svete Miriam 
nar 

4. ura 
10:45 - 11:30 

 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

MAT 
Gutnik Mojca 

sl2 
TJA 

Svete Hladnik Helena 
tja 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
SLJ 

Svete Miriam 
sl1 

MAT 
Jevnikar Klemen 

fiz 
MAT 

Gutnik Mojca 
mat, 5.a 

SLJ 
Pristavec-Repar Metka 

gos 
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5. ura 
11:35 - 12:20 

 

SLJ 
Drugi del leta 

Gaberšček Neža 
gos 
SLJ 

Drugi del leta 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 
SLJ 

Drugi del leta 
Svete Miriam 

sl1 
RU 

Prvi del leta 
Geohelli Darjan 

lum 

ŠPO 8M 
ŠPO 8M 

Stojanovič Klemen 
vt 
 

ŠPO 8. B Ž 
ŠPO 8.B Ž 
Rupnik Zala 

vt 
 

LUM 
Sode tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 8.b 
TIT 8.b 

Lihe tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 
 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 
 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

ŠPO 8M 
ŠPO 8M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 8. B Ž 
ŠPO 8.B Ž 
Rupnik Zala 

vt 

ŠZZ 
Sode tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 
 

POK 
Gradišar Edita  

nar 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 
 
 

LUM 
Sode tedne 

Geohelli Darjan 
lum 

TIT 8.b 
TIT 8.b 

Lihe tedne 
Jevnikar Klemen 

teh 

NI2 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

ŠZZ 
Sode tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 

 

 ŠI1 
Gaberšček Neža 

sl1 
DOD FIZ 8 
DOD FIZ 8 

Trček Simona 
fiz 
 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 

 

OGL 
Sode tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 ŠI1 
Gaberšček Neža 

sl1 
 

 

NI2 
Malečkar Sara 

tja 
 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 
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URNIK ODDELKA: 9. a 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
  RU 

Plohl Tanja 
geo 

 

DOD SLJ 9 
DOD SLJ 9 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

DOP MAT 9 
DOP MAT 9 
Sode tedne 

Trček Simona 
fiz 

DOP FIZ 9 
DOP FIZ 9 
Lihe tedne 

Trček Simona 
fiz 

1. ura 
8:00 - 8:45 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 
2. ura 

8:50 - 9:35 
 

BIO 
Gradišar Edita  

nar 
 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 
 

KEM 
Gradišar Edita  

teh 
 

ŠPO 9M 
ŠPO 9M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 9Ž 
ŠPO 9Ž 

Rupnik Zala 
vt 

GEO 
Plohl Tanja 

                rač 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

MAT 
Gutnik Mojca 

gos 
 

 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

fiz 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

fiz 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

GUM 
Lihe tedne 
Vahčič Tina 

sl1 
LUM 

Sode tedne 
Geohelli Darjan 

lum 
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4. ura 
10:45 - 11:30 

 

TJA 
Plohl Tanja 

gos 
 

BIO 
Gradišar Edita  

nar 
 

ŠPO 9M 
ŠPO 9M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 9Ž 
ŠPO 9Ž 

Rupnik Zala 
vt 

TJA 
Plohl Tanja 

geo 
 

GUM 
Lihe tedne 
Vahčič Tina 

sl1 
LUM 

Sode tedne 
Geohelli Darjan 

lum  
5. ura 

11:35 - 12:20 
 

SLJ 
Prvi del leta 

Gaberšček Neža 
gos 
SLJ 

Prvi del leta 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 

GEO 
Plohl Tanja 

geo 
 

MAT 
Gutnik Mojca 

mat, 5.a 
 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 
 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

sl1 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 
 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

KEŽ 
Gradišar Edita  

nar 
 

IŠP 
Lihe tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 

DOD MAT 9 
DOD MAT 9 
Sode tedne 

Trček Simona 
fiz 

DOD FIZ 9 
DOD FIZ 9 
Lihe tedne 

Trček Simona 
fiz 

NI3 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI3 

Gaberšček Neža 
sl1 
 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
 
 

ŠI3 
Gaberšček Neža 

sl1 
 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

GLD 
Vahčič Tina 

sl1 
IŠP 

Lihe tedne 
Stojanovič Klemen 

vt 

  NI3 
Malečkar Sara 

tja 
 

 

8. ura 
14:20 - 15:05 

 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 
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URNIK ODDELKA: 9. b 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
Pred ura 

7:30 - 7:53 
 DOP TJA 9 

DOP TJA 9 
Svete Hladnik Helena 

tja 

RU 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 

DOP SLJ 9 
DOP SLJ 9 

Gaberšček Neža 
sl1 

 

1. ura 
8:00 - 8:45 

BIO 
Gradišar Edita  

nar 

MAT 
Trček Simona 

fiz 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 

MAT 
Trček Simona 

fiz 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
2. ura 

8:50 - 9:35 
 

GEO 
Plohl Tanja 

geo 
 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

gos 
 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 
 

ŠPO 9M 
ŠPO 9M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 9Ž 
ŠPO 9Ž 

Rupnik Zala 
vt 

ZGO 
Geohelli Darjan 

lum 

3. ura 
9:55 - 10:40 

 

MAT 
Trček Simona 

fiz 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

gos 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

fiz 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

fiz 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

GUM 
Sode tedne 
Vahčič Tina 

sl1 
LUM 

Lihe tedne 
Geohelli Darjan 

lum 
4. ura 

10:45 - 11:30 
 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 
 

FIZ 
Trček Simona 

fiz 
 

ŠPO 9M 
ŠPO 9M 

Stojanovič Klemen 
vt 

ŠPO 9Ž 
ŠPO 9Ž 

Rupnik Zala 
vt 

TJA 
Svete Hladnik Helena 

tja 
 

 

GUM 
Sode tedne 
Vahčič Tina 

sl1 
LUM 

Lihe tedne 
Geohelli Darjan 

lum 
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5. ura 
11:35 - 12:20 

 

SLJ 
Prvi del leta 

Gaberšček Neža 
gos 
SLJ 

Prvi del leta 
Pristavec-Repar Metka 

sl2 

BIO 
Gradišar Edita  

nar 
 

MAT 
Trček Simona 

fiz 
 

KEM 
Gradišar Edita  

nar 
 

SLJ 
Gaberšček Neža 

sl1 
SLJ 

Pristavec-Repar Metka 
sl2 
 

6. ura 
12:25 - 13:10 

 

KEŽ 
Gradišar Edita  

nar 
 

IŠP 
Lihe tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 

NI1 
Malečkar Sara 

geo 

NI3 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 
 

GEO 
Plohl Tanja 

geo 
 

NI2 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI2 

Gaberšček Neža 
sl1 

7. ura 
13:30 - 14:15 

 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

IŠP 
Lihe tedne 

Stojanovič Klemen 
vt 

 

 NI1 
Malečkar Sara 

tja 
ŠI1 

Gaberšček Neža 
sl1 
 

 GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 

NI3 
Malečkar Sara 

tja 
8. ura 

14:20 - 15:05 
 

RVT 
Lihe tedne 

Jevnikar Klemen 
teh 

 

 ŠI1 
Gaberšček Neža 

sl1 
 

NI2 
Malečkar Sara 

tja 
 

GKL 
Lihe tedne 

Gaberšček Neža 
sl1 
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Priloga 3 
 
DEŽURSTVA – RAZREDNA STOPNJA 
 

DEŽURSTVA URA / DAN  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 
JV 

 
5.45 – 7.45  Karmen Pirnat Vesna Janežič Deša Stojanović Sabina Gerdina Karmen Pirnat 

PRED POUKOM  
7.45 – 8.00 

1. a/b/c 
 

P hodnik 
Nataša Strah, Deša Stojanović, Polona Kohne, Karmen Pirnat, Sabina Gerdina 

 
1. Janja Kavčič 

 
Marinka Šivec 

 

 
Marinka Šivec 

 
Alma L. Grošelj 

 
Slavka Suhadolnik 

 

 
2. 

Vesna Strašek Sabina Ferbežar Mateja P. Lesjak Sabina Ferbežar Sabina Ferbežar 

 
 
 

MALICA 

 
 
 
 

9.45 – 9.55 
 

 
P 

hodnik 
Nataša Strah, Deša Stojanović, Polona Kohne, Karmen Pirnat, Sabina Gerdina 

 
1. 

Slavka Suhadolnik Alma L. Grošelj Slavka Suhadolnik Alma L. Grošelj Marinka Šivec 

 
2. 

 
Mateja P. Lesjak 

 
Mateja P. Lesjak Vesna Strašek Ksenija Pavlič Ksenija Pavlič 

 
Po končanem pouku razrednik pospremi učence v OPB/VV ter garderobo. V garderobi počaka, dokler je učenci ne zapustijo. 



109 

 

Priloga 4 
 
DEŽURSTVA – PREDMETNA STOPNJA 
 
P = pritličje v novi šoli            1. = nadstropje v novi šoli                          G = garderoba 
 

DEŽURSTVA URA / DAN  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

PRED POUKOM 7.45 – 8.00 

 
P Klemen Jevnikar 

 
Darjan Geohelli 

 
Nataša L.-Hrga Klemen Stojanovič Katarina Filipič 

 
1. Mitja Zotti Tanja Plohl Neža Gaberšček Simona Lanišek Barbara S. Černigoj 

MALICA 
 

9.45 – 9.55 
 

 
P 

Metka P.-Repar 
Miriam Svete 

Zala Rupnik 
Neža Gaberšček 

Klemen Stojanovič 
Nataša L.-Hrga 

Simona Trček 
Darjan Geohelli 

Edita Gradišar 
Klemen Jevnikar 

 
1. 

 
Barbara S. Černigoj 

Olga P. Janežič 
 

 
Helena S. Hladnik 

Mojca Gutnik 
 

Olga P. Janežič 
Iztok Kuk 

Vesna Janežič 
Iztok Kuk 

 
Simon Lukan 
Tina Vahčič 

 

PO POUKU 
12.20-12.35 
13.15-13.30 G 

Mojca Gutnik 
Edita Gradišar 

Zala Rupnik 
Helena S. Hladnik 

Simon Lukan 
Simona Trček 

Mitja Zotti 
Tanja Plohl 

Simona Lanišek 
Metka P.-Repar 

 
 
Učitelji izbirnih predmetov, ki se izvajajo 7. ali 8. šolsko uro, po končani uri pospremite učence v garderobo in počakate, da jo zapustijo. 
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Priloga 5 
 
JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO ZA UČENCE, KI IMAJO PROSTO URO IN VARSTVO VOZAČEV 
 

 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
5.45 – 6.45 JUTRANJE VARSTVO 

Pirnat Karmen 
učilnica 1. A 

JUTRANJE VARSTVO 
Janežič Vesna 
učilnica 1. A 

JUTRANJE VARSTVO 
Stojanović Deša 

učilnica 1. A 

JUTRANJE VARSTVO 
Gerdina Sabina 

učilnica 1. A 

JUTRANJE VARSTVO 
Pirnat Karmen 
učilnica 1. A Predura 

6.45 – 7.45 

      

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura 
6.30 – 7.25 VARSTVO VOZAČEV 

Kuk Iztok  
večnamenski prostor 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok  

večnamenski prostor 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok  

večnamenski prostor 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok  

večnamenski prostor 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok  

večnamenski prostor Predura 
7.25 – 7.45 

1. ura 
8.00 – 8.45  

UČENCI 7. B 
Kuk Iztok 

večnamenski prostor 

UČENKE 7. A 
Kuk Iztok 

večnamenski prostor 

UČENKE 6. B 
Kuk Iztok 

večnamenski prostor 

UČENKE 6. B 
UČENCI 6. A 

Kuk Iztok 
večnamenski prostor 

2. ura 
8.50 – 9. 35 

     

3. ura 
9.55 – 10.40      

4. ura 
10.45 – 11.30      

5. ura 
11.30 – 12.20 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok 

večnamenski prostor 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok 
učilnica VV 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok 

učilnica 1. B 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 

6. ura 
12.25 – 13.10 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 
do 15.15 

Nataša Lipovšek-Hrga 

VARSTVO VOZAČEV 
Kuk Iztok 
učilnica VV 
do 15.15 

Katarina Filipič 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 
do 15.15 

Mojca Gutnik 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 
do 15.15 

Mojca Gutnik 

VARSTVO VOZAČEV 
UČENCI ZA IP 

Kuk Iztok 
učilnica VV 
do 14.50 

Nataša Lipovšek-Hrga 

7. ura 
13.30 – 14.15 

8. ura 
14.20 – 15.15 
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Priloga 6 
 
OPB 1. a, c 

 
 
Od 15.30 ure dalje se oddelki OPB združujejo v učilnicah OPB 1 (1. A)  in OPB 3 (1. B). 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

OPB 1. a, c 
N1A 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

6. 
12.20 – 13.10 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
N1A 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

10. 
15.00 – 15.30 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

11. 
15.30 – 16.00 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Deša Stojanović 

12. 
16.00 – 16.30 

OPB 1. a, c 
Simona Lanišek 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. a, c 
Nataša Lipovšek-Hrga 

OPB 1. a, c 
Sabina Gerdina 
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OPB 1. b, c 
 

 
 
 
 

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

 
OPB 1. b, c 

N1A 
OPB 1. b, c 

Sara Malečkar 
OPB 1. b, c 

N1A  

6. 
12.20 – 13.10 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

OPZ 
OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

10. 
15.00 – 15.30 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

11. 
15.30 – 16.00 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Sara Malečkar 

OPB 1. b, c 
Janja Kavčič 

OPB 1. b, c 
Deša Stojanović 

OPB 1. b, c 
Sabina Gerdina 

12. 
16.00 – 16.30 Pridružijo se učencem v 1.a v učilnici 1.a 
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OPB 2 
 

 
 
Učencev je 39. 9 učencev prestavimo v OPB 3.a in 3.b. Učence, ki najprej odhajajo domov. 
  

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

 OPB 2 B 
Sara Malečkar 

 OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Slavka Suhadolnik 

6. 
12.20 – 13.10 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Marinka Šivec 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Slavka Suhadolnik 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Ksenija Pavlič 

OPB 2 B 
Slavka Suhadolnik 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Ksenija Pavlič 

OPB 2 B 
Slavka Suhadolnik 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

10. 
15.00 – 15.30 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

11. 
15.30 – 16.00 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Neža Gaberšček 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

OPB 2 B 
Sara Malečkar 

12. 
16.00 – 16.30 

 
Združitev z OPB 3.b 
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OPB 3. a 
 

 
* 1. polletje 
  

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

 OPB 3. a 
Polona Kohne 

 OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Sara Malečkar 

6. 
12.20 – 13.10 

OPZ 
OPB 3. a 

Marinka Šivec 

OPB 3. a 
Simona Lanišek 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 3. a 
Marinka Šivec* 

OPB 3. a 
Olga Janežič Pogačnik 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič  

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 3. a 
Marinka Šivec* 

OPB 3. a 
Olga Janežič Pogačnik 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 3. a 
Marinka Šivec* 

OPB 3. a 
Olga Janežič Pogačnik 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

OPB 3. a 
Vesna Janežič 

10. 
15.00 – 15.30 

Pridružijo se OPB 3. b 11. 
15.30 – 16.00 

12. 
16.00 – 16.30 
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OPB 3. b 
 

 
  

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

 OPB 3. b 
Dajana Jovanović  

OPB 3. b 
Dajana Jovanović  

6. 
12.20 – 13.10 

OPZ 
OPB 3. b 

Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

10. 
15.00 – 15.30 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

11. 
15.30 – 16.00 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

12. 
16.00 – 16.30 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Dajana Jovanović 

OPB 3. b 
Deša Stojanović 

OPB 3. b 
Sabina Gerdina 
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OPB 4 
 

 
  

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20      

6. 
12.20 – 13.10 

OPZ 
OPB 4 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Mateja Praprotnik Lesjak 

7. 
13.10 – 14.00 

NŠP 
N2N 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Olga Pogačnik Janežič 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
 Olga Pogačnik Janežič 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 4 
Katarina Filipič 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
 Olga Pogačnik Janežič 

10. 
15.00 – 15.30 

OPB 4 
Katarina Filipič 

OPB 4 
Alma Leskovic Grošelj 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
Tina Vahčič 

OPB 4 
 Olga Pogačnik Janežič 

11. 
15.30 – 16.00 

7 OPB 4 združitev v OPB 3. b 
8 OPB 5 združitev v OPB 2. a 

12. 
16.00 – 16.30 

 
OPB 5 združitev z OPB 3. b 
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OPB 5 
 

 
*1. polletje 
  

URE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Predura      

1.      

2.      

3.      

4.      

5. 
11.30 – 12.20 

     

6. 
12.20 – 13.10 

OPB 5 
Nataša Strah 

OPB 5 
Deša Stojanović 

OPB 5 
Sabina Ferbežar 

 OPB 5 
Polona Kohne 

7. 
13.10 – 14.00 

OPB 5 
Nataša Strah 

OPB 5 
Vesna Strašek 

OPB 5 
Sabina Ferbežar 

OPB 5 
Karmen Pirnat 

OPB 5 
Simon Lukan 

8. 
14.00 – 14.30 

OPB 5 
Nataša Strah 

OPB 5 
Vesna Strašek 

OPB 5 
        Sabina Ferbežar 

OPB 5 
Karmen Pirnat 

OPB 5 
Simon Lukan 

9. 
14.30 – 15.00 

OPB 5 
Nataša Strah 

OPB 5 
Vesna Strašek 

OPB 5 
Sabina Ferbežar 

OPB 5 
Karmen Pirnat 

OPB 5 
Simon Lukan 

10. 
15.00 – 15.30 

 
Združitev z OPB 4 

11. 
15.30 – 16.00 Združitev z OPB 4 

12. 
16.00 – 16.30 

 
Združitev z OPB 4 



118 

 

3. ENOTA VRTEC BOROVNICA 
 

 
 

3.1  IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT 
 
Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajalce posameznih nalog s področja 
vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo realizirali v šol. l. 2016/2017. Zagotavlja 
načrtno in poglobljeno delo strokovnih organov vrtca pri uresničevanju vzgojnih ciljev vrtca in 
povezovanju vrtca z okoljem. 
 
Namenjen je delavcem vrtca, otrokom in staršem, članom organov upravljanja vrtca in 
upravnim organom s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
Enota vrtec deluje pod okriljem OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in opravlja javno službo vzgoje 
in izobraževanja za predšolske otroke po programih, ki jih določa Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje. S svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu otrok na območju 
občine Borovnica. 
 
3.1.1  Izhodišča za načrtovanje letnega delovnega načrta 
 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  
• Zakon o vrtcih  
• Zakon o zavodih 
• Pravilnik o dokumentaciji vrtca 
• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih  pogojih za prostor in opremo vrtca 
• Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje 
• Kurikulum za vrtce 
• Konvencija o otrokovih pravicah 
• Potrebe in programi družbenega okolja 
• LDN strokovnih delavcev 
• Materialni in kadrovski pogoji ter možnosti 
• Evalvacija LDN preteklega leta. 

 
3.1.2  Zasnove in faze nastajanja LDN 
 

• Nastajanje LDN vodi pomočnica ravnatelja vrtca, pri čemer sodelujejo vsi strokovni 
delavci vrtca; 

• smernice vzgojnega dela programa in nalog se oblikujejo na vzgojiteljskem zboru;  
• predloge in pobude posredujejo tudi starši na roditeljskih sestankih in svetu staršev; 
• LDN sprejme SVET ZAVODA po predhodni obravnavi na Svetu staršev vrtca. 
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3.2  OBRATOVALNI ČAS 
 
3.2.1  Dnevni urnik 
 
5.30               tukaj smo za vas 
do 8.00              prihajanje otrok, zbiranje v igralnicah,  upoštevanje individualnih želja otrok               
8.00–8.30           zajtrk 
8.30–11.30         izvajanje dejavnosti iz različnih področij v sobi ali zunaj 
11.30–12.00       kosilo 
12.00–17.00     počitek, dejavnosti, popoldansko združevanje otrok, odhodi otrok                     
17.00      vrtec, nasvidenje do jutri 
 
17.00–19.00     občasna srečanja s starši po letnem programu oddelkov  
 
3.2.2  Poslovni čas 
 
Dnevni poslovni čas je prilagojen potrebam staršev in je bil potrjen na Svetu zavoda.  
 
Do združevanja lokacij in skupin lahko prihaja ob praznikih in med šolskimi počitnicami, to so 
predvidoma jesenske počitnice, božično – novoletni prazniki, zimske počitnice (februar), 
prvomajski prazniki, poletne počitnice (julij, avgust). V tem času bomo zbrali prijave in na 
osnovi števila prijav organizirali dežurne skupine. 
 

ENOTA/LOKACIJA DNEVNI POSLOVNI ČAS LETNI POSLOVNI ČAS 
MAVRICA / Paplerjeva 5 5.30–17.00 posluje vse leto 

ŽAREK / v šoli 6.30–16.00 V času praznikov ter v juliju in avgustu 
so otroci združeni v enoti MAVRICA na 

lokaciji Paplerjeva 5, Borovnica 
SONČEK / Breg 6.15–16.15 

ZARJA / Ob Borovniščici 6.15–16.30 
 

3.3  ORGANIZACIJA DELA 
 
3.3.1  Oddelki 
 
Enota vrtec ima s 1. septembrom letošnjega šolskega leta oblikovanih 14 oddelkov dnevnega 
varstva: 
- 6 oddelkov dnevnega varstva otrok prvega starostnega obdobja, 
- 8 oddelkov dnevnega varstva otrok drugega starostnega obdobja. 
 
Staršem nudimo možnost cenovno ugodnejšega poldnevnega programa. V oddelkih se lahko 
izvaja poldnevni  program med 7.30 in 12.30, z obroki hrane ali brez. 
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3.3.2  Število otrok in strokovnih delavcev 
 
Število vpisanih otrok na dan 1. 9. 2016 
 

 
 

ŠTEVILO 
ODD. 

ŠT. OTR. VZG. POMOČ. 
VZGOJIT. 

VODJA 
TRIAŽE 

SONČEK na Bregu 
ODD.     1 - 2 1 9 1 1,25 

Jasna Gabrovšek 
ODD.     2 - 3 1 14 1 1,25 

ŽAREK v šoli 
ODD.     2 - 3 1 14 1 1,25 Polonca Gabriel 

ZARJA ob Borovniščici 
ODD.     1 - 2 1 8 1 1,25 

Tamina Juvan 
ODD.     2 - 3 1 12 1 1,25 

MAVRICA MODRI VHOD  
ODD.     1 - 3 1 9 1 1,25 

Klara Bajec 
ODD.     3 - 4 1 19 1 1,25 

MAVRICA ZELENI VHOD 
ODD.     3 - 4 2 36 1 2,75 

Sonja Rožmanc 
ODD.     4 - 5 1 24 1 1,50 

MAVRICA VHOD PRI GLASBENI ŠOLI 
ODD.     4 - 5 1 24 1 1,00 

Mateja Milosavljević 
Sabina Miklavčič ODD.     4 - 6 1 21 1 1,00 

ODD.     5 - 6 2 47 2 2,00 
SKUPAJ 14 238 14 17,00 7 

 
Po podpisu pogodb je ostalo še 11 prostih mest v oddelkih prvega starostnega obdobja, zato 
bomo sprejeli otroke iz vpisne liste, ki bodo dopolnili starost 11 mesecev tekom septembra ter 
v oktobru in novembru. V skupinah drugega starostnega obdobja imamo 2 prosti mesti, na 
vpisni listi imamo ustrezne otroke, ki potrebujejo varstvo kasneje. 
 
Glede na sistemizacijo in število oddelkov nam je občina odobrila 3,50 pomočnice vzgojiteljice 
za pokrivanje sočasne prisotnosti. Dve delavki imata občasno deljen delovni čas. 
 
3.3.3  Strokovni delavci vrtca 
 
Delavci so razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest in v soglasju z 
ustanoviteljem - Občino  Borovnica. 
 

VRTEC ODDELEK VZGOJITELJICA 
POMOČNICA 
VZGOJITELJICE 

 
 
 

I. STAROSTNO OBDOBJE 
 

POLŽKI Romana Povirk Matas Urša Pečar 

KRTKI Tamina Juvan Marjetka Ferlan 

GUMBKI Jasna Gabrovšek Sofija Deronja 

SOVICE Martina Francelj Bojana Doljšak 

ZVEZDICE Lea Maček Kržmanc Romana Grdina 

PIKAPOLONICE Polonca Gabriel Zori Palčič 
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Sočasna prisotnost Vse skupine 

 Martina Švelc,  
Tjaša Trček, 
Barbara Grom, 
Tina Klemenčič 

 
 
 
 
 
II. STAROSTNO OBDOBJE 
 

MAČJE MESTO Mateja Milosavljević Zvonka Makovec 

PTIČKI Klara Bajec Maja Čot 

KRESNIČKE Jana Sedej Nika Furlan 

KONJIČKI Pia Janja Kanjez Mojca Makovec 

ŽABICE Sabina Miklavčič Nataša Gabršček  

ŠKRATI Natalija Strmšek Stanka Švigelj 

PIKE Sonja Rožmanc Tinka Šraj 

JEŽKI Tina Mazi Mateja Mušič 

 
3.3.4  Urnik strokovnih delavk vrtca 
 
Polna delovna obveznost strokovnih delavk je razporejena na naslednji način: 

• diplomirane vzgojiteljice:  
                    6 ur neposrednega dela z otroki,  
                    0,5 ure odmor,  
                    1 ura pedagoškega dela v vrtcu v sklopu strnjenega delovnega časa 
                           pisna in materialna priprava na vzgojno delo, drugo pedagoško delo,  
                    0,5 ure pedagoškega dela izven strnjenega delovnega časa v vrtcu 

• vzgojiteljice:  
                     7 ur neposrednega dela z otroki,  
                     0,5 ure odmor,  
                     0,5 ure pedagoško delo izven strnjenega delovnega časa  

• strokovne delavke za sočasno prisotnost:  
                     7,5 ur neposrednega dela z otroki,  
                     0,5 ure odmor  
 

3.4  VIZIJA, CILJI IN NALOGE VRTCA 
 
3.4.1  Vizija 
 
Vsi zaposleni v našem vrtcu se zavedamo, da vrtec obstaja zaradi otrok in za otroke. Svoje 
delo želimo opravljati kakovostno, z vsem spoštovanjem do otrok. Skupaj s starši in vsemi 
tistimi, ki jim je pomembno otrokovo dobro, želimo poskrbeti, da bo naš vrtec kraj prijetnih 
doživetij in pozitivnih izkušenj za otroka.  
Vsi sodelujoči si prizadevamo ustvarjati prijetno klimo, ki bo omogočala učenje in vzgojo otrok 
preko igre v igralnicah in na prostem ter dajala staršem zaupanje v vrtec, da bodo z veseljem 
pripeljali otroke v družbo vrstnikov. Predvsem pa ne bomo nikoli pozabili na toplino in dobre 
medsebojne odnose, saj bomo le tako uspešni pri vzgojnem delu z otroki, ki so nam zaupani. 
Otrok v zdravem in varnem okolju se ob medsebojnem  sodelovanju in strokovni podpori lahko 
uči na igriv način in raste v sproščeno, ustvarjalno, samostojno in odgovorno osebo. Trudili se 
bomo ustvarjati pogoje za zdravo in srečno otroštvo in s tem sledili naši viziji: 
 

»PUSTIMO OTROKU BITI OTROK.«  
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3.4.2  Cilji kurikula za vrtce 
 

• odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 
• pestra ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih; 
• uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje 

 v  vrtcih, ki hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih; 
• omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 
• oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

           (sprejetost ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor,  
           narodno pripadnost, telesno in duševno zgradbo); 

• upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
• dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 
• posodabljanje in reorganizacija časa, prostora in opreme v vrtcu; 
• večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 
• vloga evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu; 
• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 
3.4.3  Cilji in naloge vrtca 
 

• Naši programi temeljijo na sodobnih konceptih dela, ki v ospredje postavljajo dejavnosti 
otroka in njegovo počutje v vrtcu.  

• Poskrbeti želimo za uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti predšolske 
vzgoje. 

• Spodbujati želimo govorno in bralno kompetentnost otrok v vrtcu (obisk knjižnice, 
knjižni nahrbtnik, bralna značka, projekt »Porajajoče se pismenost«).  

• Z izvajanjem programa želimo dvigovati kvaliteto priprave in uživanja zdrave hrane 
(zeleni ponedeljek). 

• Sodelovali bomo z drugimi vrtci in se povezovali s strokovnimi institucijami (MŠŠ, Zavod 
za šolstvo, Srednja vzgojiteljska šola, univerza v Ljubljani in Kopru). 

 
3.4.4  Prednostna naloga vrtca 
 

»Gibanje je ključ do dobrega počutja in optimalnega vsestranskega razvoja, ki 
odpira vrata kakovostnemu življenju.« 

 
 Izbor vrednot, ki nas vodijo pri delu: 

• pojmovanje otroštva kot enkratnega, posebnega in bistvenega obdobja v človekovem 
življenju; 

• vrednotenje in negovanje tesnih vezi med otrokom in družino; 
• spoštovanje dostojanstva, vrednosti in enkratnosti vsakega posameznika oziroma 

posameznice; 
• pomoč otrokom in odraslim pri razvoju njihovih potencialov, ki temeljijo na zaupanju, 

spoštovanju in pozitivnem pristopu 
• z gibanjem in aktivnostmi tako zunaj kot notri do boljšega zdravja in s tem varnejšega 

okolja. 
Naloga vsakega vzgojitelja oziroma udeleženca v vzgojno izobraževalnem procesu je 
soustvarjanje pozitivne klime in varnega vrtca: 

• Kultura vrtca je sinergija splošno sprejetih prepričanj in vrednot, s katerimi je določeno, 
kaj je v konkretnem okolju vrtca pomembno, cenjeno, vredno in primerno – poštenost, 
iskrenost, odgovornost, profesionalnost, ustvarjalnost, skrb za zdravje. 

• Staršem damo vedeti, da njihovo razmišljanje razumemo in sprejemamo. 
Staršem damo vedeti, da so dobri starši. 
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3.4.5  Prednostna naloga oddelkov 
 
Vzgojiteljica Naloga 
Martina Francelj Z majhnimi, ljubečimi in varnimi koraki v veliki svet. 
Tina Mazi Slišim – vidim – pišem. 
Pia Janja Kranjez V naravi se  zabavamo in učimo. 

Mateja Milosavljević V vrtcu nam je lepše, če se poslušamo, upoštevamo in si 
pomagamo. 

Sonja Rožmanc Igramo se z glasovi in besedami. 
Jana Sedej Na novo se spoznamo in radi se imamo. 
Sabina Miklavčič Radovedno raziskujem svet. 
Klara Bajec Narava je naše igrišče. 
Romana Povirk Matas Od joka do smeha. 
Natalija Strmšek Gibanje je jezik otrok. 
Tamina Juvan Rad se gibam, v naravi uživam. 
Polonca Gabriel Jaz sem tak, ti si drugačen. 
Lea Maček Kržmanc Zvezdice se navajamo na samostojnost. 

Jasna Gabrovšek 
Kar zmoremo sami, sami tudi naredimo: rajamo, rišemo, 
skačemo, plezamo, se obujemo in sezujemo, pa tudi 
slečemo in oblečemo. 

 
3.4.6  Projekti 
 
3.4.6.1  Mali vrtnar 
 
Otroci bodo opazovali naravo, sadili in sejali, presajali in skrbeli za rastline, zbirali zelišča ob 
čutni poti, izdelovali zeliščne blazinice. Starejše skupine pa bodo zasadile zelenjavne gredice 
na Košutovem vrtu. 
Koordinatorica: Sonja Rožmanc 
 
3.4.6.2  Ohranimo naš planet 
 
V okviru celoletnega projekta bomo ločevali različne odpadke, zbirali pokrovčke in odpadne 
kartuše, varčevali z naravnimi viri, varčevali z materialom, še zlasti pri kopiranju.  
Dejavnosti projekta se bodo odvijale celo leto. Zaključek bo 21. aprila 2017 z ustvarjalnimi 
delavnicami v dopoldanskem času.  
Koordinatorica: Mateja Milosavljević 
 
3.4.6.3  Bralna pismenost - razvijanje pismenosti s povezovanjem vrtca in šole 
 
Pod vodstvom Katarine Grom bomo izvajali projekt "Razvijanje pismenosti s povezovanjem 
vrtca in šole", s ciljem razvijati veščine zgodnjega opismenjevanja otrok v vrtcu in 
ambicioznejšega opismenjevanja otrok v prvem razredu osnovne šole. Namen je dvigniti nivo 
bralne pismenosti, saj je ta ključnega pomena za kasnejši učni uspeh otrok. 
Projekt zajema vrtčevske otroke v starosti 4-6 let in šolske otroke v starosti 6–7 let.  
Koordinatorica: Tina Mazi 
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3.4.6.4  Varno s soncem 
 
Cilj je seznanjanje otrok in staršev s posledicami izpostavljanja sončnim žarkom ter o 
možnostih samozaščite. S projektom bomo začeli meseca maja 2017 in ga izvajali do konca 
septembra. 
Koordinatorica: Tinka Šraj 
 
3.4.7  Dobrodelne in druge dejavnosti 
 
Vsebina Čas izvedbe 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - v 
sodelovanju s Čebelarskim društvom Borovnica 
v okviru akcije Čebelarske zveze Slovenije »En 
dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših 
vrtcih« s poudarkom na zdravi prehrani.  

18. november 2016 

ANINA ZVEZDICA – zbiranje hrane in toaletnih 
potrebščin 

oktober – koordinatorica Klara Bajec 

ZBIRANJE pokrovčkov – za društvo Vesele 
nogice za otroke s cerebralno paralizo celo leto – koordinatorica Sonja Pristavec 

PODAJTE NAM … – risbice otrok, Nivea za vsak 
izdelek podari 0,50€ v sklad za štipendiranje 
otrok  

januar 2017 – koordinatorica Natalija 
Strmšek 

PODARIM/POTREBUJEM 
Oglasna tabla pri zelenem vhodu, za starše. 
Podarite, kar ne potrebujete, napišite, kaj bi 
vam prišlo prav. Medsebojna pomoč. 

celo leto – koordinatorica Nika Furlan 

 
 

3.5  PROGRAMI VRTCA 
 
3.5.1  Standardni programi v okviru kurikula 
 

Dnevni program (6–9 ur) Število otrok  
na dan 1. 9. 2016 

1–3 leta:    prvo starostno obdobje      6 oddelkov 
4–6 let:    drugo starostno obdobje      8 oddelkov 
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Poldnevni program (4–5 ur) Število otrok  
na dan 1. 9. 2016 

1–3 leta:    prvo starostno obdobje 
4–6 let:    drugo starostno obdobje 

  5 
 14 

 
3.5.2  Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v okviru kurikula 
 
Obogatitvene dejavnosti so namenjene dopolnjevanju dela v oddelkih in interesom otrok ter 
željam staršev. Načrtujemo in izvajamo jih strokovni delavci vrtca v skladu s cilji in načeli 
kurikula. Vključeni so lahko tudi zunanji strokovnjaki, vendar je nosilec dejavnosti vzgojitelj.  
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Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v času bivanja otrok v vrtcu:  
- delavnice, obiski predstav, knjižnic, muzejev,   
- interesne dejavnosti: pevski zbor, dramski krožek,  
- projekti,  
- obisk kmetije, tabor v CŠOD, 
- plavalni tečaj, 
- vsebine Malega sončka, Cici bralne značke. 

                                                                           
JESENSKI ŽIV – ŽAV 
V oktobru (predvidoma 18., odvisno od vremena) bomo imeli druženje s starši ob peki kostanja 
in krompirja ter si izmenjali igrače. 
Koordinatorica: Jana Sedej 
 
VESELI DECEMBER  
Z različnimi dejavnostmi bomo otrokom popestrili praznični mesec: Miklavžev zajtrk, peka 
piškotov, čajanka za otroke, ogled lutkovne predstave v vrtcu, izmenjava predstav, novoletni 
ples, novoletna tržnica, obisk dedka Mraza. 
Koordinatorica: Natalija Strmšek 
 
KULTURNI MESEC 
Obeležitev kulturnega praznika po vhodih, instrumentalne izvedbe otroških pesmi, svoje delo 
bo otrokom predstavila Glasbena šola Vrhnika.  
Koordinatorica: Pia Janja Kranjez 
 
PUSTOVANJE 
Letošnjo pustno zabavo, ki jo bomo organizirali 28. februarja 2017 v dopoldanskem času v 
TVD Partizan, bo koordinirala Tina Mazi. Zimo bomo preganjali tudi po vasi, če nam bo to 
dopuščalo vreme. 
 
POMLADNI POZDRAV 
Skupine prvega starostnega obdobja bodo pripravile dejavnosti za otroke, starše in stare 
starše. Starejši otroci pa bodo pripravili skupno prireditev v večnamenskem prostoru šole, in 
sicer 23. 3. 2017. 
Koordinatorica: Polonca Gabriel 
 
GUMBKOV TEK IN BAZAR ZDRAVJA 
Tri generacije se bodo družile ob teku: otroci, starši, dedki in babice. Navijali bomo za vse, ki 
bodo sodelovali. Zdravstveni dom Vrhnika bo sodeloval s stojnicami na temo preventive, 
prehrane, gibanja in zdravja. To bo hkrati zaključno druženje za vse, predvidoma 6. 6. 2017. 
Koordinatorica: Klara Bajec 
 
KNJIŽNA VZGOJA 
Vse skupine bodo izvajale program knjižne vzgoje. Najmlajši jo bodo izvajali v okviru skupine, 
na obisk bodo povabili knjižničarko. Oddelki II. starostne stopnje bodo priložnostno obiskovali 
krajevno in šolsko knjižnico. Bralno značko bodo izvajali otroci v skupinah Ježki, Pike, Žabice, 
Mačje mesto, Škrati. Potujoči knjižni nahrbtnik pa bodo imeli Konjički, Kresničke, Zvezdice, 
Gumbki in Krtki. 
 
ZOBNA IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA 
Izvajala se bo v skupinah drugega starostnega obdobja. Zdravstvena sodelavka Zdenka 
Suhadolnik bo otrokom pokazala pravilno čiščenje zob, patronažne sestre iz ZD Vrhnika pa 
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kako si temeljito umijemo roke, kako se zdravo prehranjujemo… Otroci od treh let naprej bodo 
opravili sistematski pregled zob, organizirana bo tudi delavnica za starše. Žabice, Škrati in 
Mačje mesto bodo pristopili tudi k projektu vsakodnevnega ščetkanja zob po obroku. 
 
CICI VESELA ŠOLA  
Izvajale jo bodo starejše skupine: Žabice, Škrati in Mačje mesto. 
Koordinatorica: Sabina Miklavčič 
 
CICI MATURA in IZMENJAVA OTROK 
Otroke bomo za eno šolsko uro odpeljali v šolo, kjer jih bo prevzela učiteljica, mi pa bomo v 
vrtec odpeljali prvošolce. Ta oblika seznanjanja s šolo je za predšolske otroke zelo pozitivna, 
saj je njihov prvi stik s šolo tako sproščen in prijazen, šolarji pa se tudi radi spet sprostijo v 
vrtcu. 
Cici maturo bomo izvedli junija 2017 na košarkarskem igrišču. Otroci, ki bodo drugo leto 
predšolski, se bodo z reševanjem ugank in petjem pesmi dokazali, da bodo dostojno nasledili 
otroke, ki bodo odšli v šolo. Predali jim bomo »maturantski« klobuček in zapeli cici maturantsko 
himno.  
Koordinatorica: Natalija Strmšek 
 
MALI SONČEK  
Skozi celo leto  bomo izvajali različne programe glede na starostno stopnjo. Otroci za osvojene 
naloge prejmejo nalepke v knjižico. Sodelujejo otroci od 2 let dalje.  
Koordinatorica: Natalija Strmšek  
 
RAČUNALNIŠTVO 
Program je namenjen predšolskim otrokom. Izvajal ga bo računalnikar Mitja Zotti vsak četrtek 
med 14.20 in 15.00 v računalniški učilnici v šoli.  
 
IGRAMO SE SOCIALNE IGRE 
Program je namenjen predšolskim otrokom. Po igri se udeleženci pogovarjajo o dogajanju med 
igranjem, spodbuja se ustvarjalnost in sodelovanje. Izvajala ga bo strokovna delavka Katarina 
Filipič ob četrtkih od 14.30 – 15.15. 
 
RAZGIBAJMO SE SKUPAJ 
Nadebudni pohodniki bodo obiskali Vrh nad Log Dragomerjem, Kuren nad Vrhniko, Star Maln 
pri Vrhniki in Planinca pod Krimom.  
Predvidoma bomo izlete v spremstvu staršev izpeljali ob sončnih sobotah. Udeležili se bomo 
tudi Lumpi teka 28. 10. 2016 in pohoda ob žici okupirane Ljubljane v maju 2017. 
Koordinatorica: Klara Bajec 
 
PEVSKI ZBOR 
Program je namenjen otrokom od 4. leta starosti. Izvajal se bo 1x tedensko. Vodila ga bo Tina 
Mazi ob klavirski spremljavi Polonce Gabriel. Zborček se bo predstavil na internih in krajevnih 
prireditvah ter na reviji zborčkov na Vrhniki 28. 3. 2017. 
 
DRAMSKO IZRAŽANJE ZA STROKOVNE DELAVKE 
Strokovne delavke bodo predstavile dramatizacijo v tednu otroka. 
Koordinatorici: Tina Mazi in Mateja Mušič 
 
TABOR NA KMETIJI IN V CŠOD, PLAVALNI TEČAJ, VADBA 
To so obogatitvene dejavnosti, ki vključujejo izvedbeni kurikulum in storitveno dejavnost.  Gre 
za več dnevno izvajanje dejavnosti izven vrtca oziroma kraja bivanja otrok.  
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Vsebina Čas izvajanja 
3-dnevno bivanje na kmetiji Davčen / Ožbet 31. 5.–2. 6. 2017 

3-dnevno bivanje v CŠOD Medved 19.–21. 10. 2016 

Plavalni tečaj v Logatcu 10.4. – 14. 4. 2017 

Dopoldanska vadba v telovadnici vrtca za mlajše enkrat tedensko celo leto 
Dopoldanska vadba v dvorani TVD Partizan za 
starejše enkrat tedensko celo leto 

 
GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE PREDSTAVE  
Izbrali smo štiri predstave gledališč FRU-FRU in KU-KUC. Po vhodih bodo za otroke igrale 
strokovne delavke. Spomladi bomo gostili šolski dramski krožek. Sprejeli bomo tudi ostale 
priložnostne ponudbe. 
 
V šolskem letu 2016/2017 si bomo ogledali naslednje predstave: 
 

Naslov predstave Izvajalec Čas izvedbe 
Vidkova srajčica FRU-FRU 14. oktober 2016 
Medvedje sanje Miškino gledališče KU-KUC 8. december 2016 
Zimska pravljica FRU-FRU 13. januar 2017 
Štirje muzikantje FRU-FRU 14. april 2017 
 
3.5.3  Obisk institucij, prireditev, razstav, izleti 
 
Vzgojiteljice organizirajo dejavnosti izven zgradbe in igrišča (prevozi z avtobusom, vlakom, 
spremstvo) v skladu z 43. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje ( Ur.l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08). 
 

Prevoz Vsebina Skupina Čas 

vlak 

Železničarski muzej Ježki pomlad 2017 
Obisk igral v Tivoliju Kresničke, Pike pomlad 2017 
Kino Balon Žabice, Škrati, Mačje mesto 5. 12. 2016 

Mestni muzej  Škrati,  
Žabice 

11. 11. 2016 
7. 11. 2016 

Cankarjev dom – balet 
Pepelka 

Škrati, Žabice, Mačje mesto pomlad 2017 

Žalostna gora Ptički, Kresničke pomlad 2017 
Ljubljanski grad Mačje mesto junij 2017 
Narodna galerija Mačje mesto, Ježki 10. 2. 2017 

Pohod ob žici - Ljubljana 
Pike, Žabice, Mačje mesto, 

Ptički maj 2017 

Ljubljanski maraton – Lumpi 
tek starejše skupine 28. 10. 2016 

lastni prevoz 
Pohod na Sv. Ano Gumbki, Sovice pomlad 2017 
Pohod z lučkami Borovnica Pikapolonice, Gumbki december 2016 
Pohod treh generacij Zvezdice april 2017 
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avtobus 

Lutkovna predstava (JSKD 
Mali oder) Ježki, Pike, Mačje mesto februar 2017 

Močilnik, Retovje Pike, Ježki oktober 2016 
Kekčeva dežela Škrati, Žabice junij 2017 
Muzej pošte in 

telekomunikacij Polhov 
Gradec 

  Mačje mesto, Žabice, Škrati  26. 10. 2016 

  
3.5.4  Dodatne dejavnosti 
 
Dodatne dejavnosti so dejavnosti, ki so storitvene in ne sodijo v kurikulum vrtca. Izvajajo se 
predvsem na željo staršev. Dodatna dejavnost ne sme posegati v program vrtca in se lahko 
izvaja šele po končanem programu. 
 

Vsebina Izvajalec Čas izvajanja 

ples 
Beltran - Peter Pan  

Baletno društvo Labod 

sreda od 15.00 ure dalje 

petek od 14.30 ure dalje 

angleščina Peter Pan od 15.15. do 16.00 
telovadba 

gimnastika  

strokovne delavke 

TVD Partizan 

enkrat tedensko 9.00–11.30 

torek, četrtek 17.00–18.00 

pravljična ura Krajevna knjižnica ponedeljek 17.00–18.00 

 
 

3.6  DRUGE ZADOLŽITVE 
 

IME IN PRIIMEK ZADOLŽITEV ORGANI DRUGO 

Enota MAVRICA, Paplerjeva 5 
Romana Povirk Matas kotiček v garderobi   
Mateja Mušič oglasna deska    

Urša Pečar didaktični kabinet 
spodaj   

Sonja Rožmanc   vodja zelenega vhoda 

Zvonka Makovec zgornji likovni 
kabinet 

  

Mateja Milosavljević  glasbeni kabinet članica CZ, komisija 
za prehrano vodja roza vhoda levo 

Maja Čot 
likovni kabinet 
spodaj, oglasna 

deska modri vhod   
komisija za prehrano  

Pia Janja Kanjez knjižnica   

Stanka Švigelj 
didaktična zbirka 

zgoraj   

Jana Sedej  šolski sklad vodja aktiva 2. 
starostnega obdobja 
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Klementina Šraj 
razstave v ZD in na 

banki, terasa 
zelenih igralnic 

  

Klara Bajec spodnji športni 
kabinet 

članica IO sindikata, 
članica sveta zavoda,  

članica CZ 

vodja modrega vhoda 
 

Nataša Gabršček  športni kabinet 
zgoraj komisija za igrišče poverjenica za revije 

Mojca Makovec zunanji kabinet 
članica CZ, komisija 

za igrišče  

Tina Mazi omarice PP   

Nika Furlan 
zunanja oglasna 

deska, oglasna tabla 
zeleni vhod 

  

Natalija Strmšek oglasna deska   vodja strokovnega 
aktiva 

Sabina Miklavčič   
vodja roza vhoda 

desno 

Martina Švelc terasa modrih 
igralnic 

  

Barbara Grom zunanji kabinet   
Tina Klemenčič zunanji kabinet   
Kristina Subotič pralnica   
Gordana Trivunčević čistila, stroji   

Zorana Jelić shramba čistil 
(zgoraj) 

  

Marta Sedej Urbančič  komisija za prehrano vodja kuhinje 
Đurđa Jurišič, Ivanka 
Mesec, Mojca Zrimšek  kuhinja   

Marko Žitko  delavnica, avto komisija za igrišče sodeluje pri 
dejavnostih 

Enota ŽAREK v šoli 

Polonca Gabriel  poverjenica civilne 
zaščite vodja enote Žarek 

Zori Palčič 
urejanje razdelilne 
kuhinje, oglasna 

tabla 
  

Enota SONČEK Breg  

Martina Francelj  likovni kabinet 

komisija za sprejem 
otrok v vrtec, 

predsednica komisije 
za igrišče  

vodja enote Sonček  

Bojana Doljšak 
urejanje razdelilne 
kuhinje, oglasna 

tabla  
  

Jasna Gabrovšek   
vodja strokovnega 

tima na Bregu 
Sofija Deronja športni rekviziti    
Tjaša Trček garderoba, PP   
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Enota ZARJA ob Borovniščici 

Tamina Juvan PP  vodja enote Zarja 
Romana Grdina  oglasna tabla  komisija za prehrano  

Lea Maček Kržmanc terasa  vodja aktiva 1. 
starostnega obdobja 

Marjetka Ferlan likovni material, 
kuhinja članica sveta zavoda  

 
 

3.7  DELO ORGANOV VRTCA 
 
3.7.1  Svet staršev vrtca 
 
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki 
ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v septembru. Prvi sklic Sveta staršev opravi 
ravnatelj. 
 

 
 
3.7.2  Zbor strokovnih delavcev 
 
Zbor strokovnih delavk sestavljajo vzgojiteljice in diplomirane vzgojiteljice. To so delavke, ki 
izvajajo dejavnosti v oddelkih, skrbijo za uresničevanje otrokovih potreb, za sodelovanje s 
starši in zunanjimi sodelavci. 
 
 

 
ODDELEK 

IME  IN PRIIMEK STARŠA 
predstavnik namestnik 

 
 

 
I.STAROSTNO  
OBDOBJE 
 

KRTKI Tjaša Debevec Benjamin Kovačič 

ZVEZDICE Ana Gašparović  Dragana Dujić  

GUMBKI Tina Korošec Saša Kržič  

PIKAPOLONICE Maja Blagojević  Boštjan Laharnar 

SOVICE Rok Suhadolc Katja Koren Petek  

POLŽKI Aljoša Žerjav Damjana Karlo  

II.STAROSTNO 
OBDOBJE 

 

ŠKRATI Nina Scortegagna Kavčnik Andreja Carrera Lovše 

ŽABICE Aleš Kržič Tanja Žitko 

KONJIČKI Maja Koritnik Dora Mrše 

MAČJE MESTO Saša Levstek Katarina Smrekar  

PTIČKI Sabina Stipančević Petra Brožič  

KRESNIČKE Karolina Jamnik Cerk Jelena Bojić  

JEŽKI Uroš Jelovšek Ines Palčič 

PIKE Zorislava Jularić Irnes Šišić 
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VSEBINA NOSILCI NALOG ČAS 
1. vzgojiteljski zbor v š. l. 2016/2017 
    potrditev realizacije in smernice novega LDN 

ravnatelj,  
pomočnica ravnatelja 

 
29. 8. 2016  

2. delovni sestanki - izvajanje nalog kurikula strokovne delavke ob torkih 

3. zakoni in pravilniki ravnatelj 
po objavi v 

uradnem listu 
4. zaključna pedagoška konferenca pomočnica ravnatelja junij 2017 

 
3.7.3  Strokovni aktivi 
 
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za 
izboljšanje vzgojnega dela in izobraževanja, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge 
strokovne naloge, določene v letnem načrtu. V strokovne aktive so vključene vzgojiteljice in 
diplomirane vzgojiteljice. Oblikovani so po starostnih obdobjih. Možno pa je tudi vertikalno 
prehajati iz aktiva v aktiv. 
 

Aktivi Vsebina Čas srečanja Vodja aktiva 
1. starostna skupina 

– 6 oddelkov aktualizacija januar, april Lea Maček Kržmanc 

2. starostna skupina 
– 8 oddelkov  izmenjava dobre prakse   po dogovoru Jana Sedej 

Aktiv strokovnih 
delavk 

aktualizacija, profesionalni 
razvoj 

4 srečanja ob 
torkih Natalija Strmšek 

 

3.8  SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA 
 
Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela v vrtcu v šolskem letu 2016/2017 bomo 
opravljali na več nivojih: 

• kolegice medsebojno – na povabilo strokovne delavke, 
• pomočnica ravnatelja po pooblastilu ravnatelja, 
• ravnatelj – spremljanje novih strokovnih delavk. 

 
Skozi spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela dobi ravnatelj vpogled v:  

• vzgojni proces, 
• pedagoške probleme, 
• kakovost strokovnih delavcev, 
• načrtovanje izobraževanja strokovnih delavcev. 

 
 S spremljanjem pedagoškega procesa želimo doseči naslednje cilje:  

• spodbujati ustvarjalnost strokovnih delavcev, 
• spodbujati k novostim (vsebine, oblike, metode, izobraževalna tehnologija), 
• spodbujati k strokovni rasti posameznika, 
• pravočasno odpravljati pomanjkljivosti in napake, 
• povezovati izvajalce pedagoškega procesa v interesne skupine, 
• dobiti poglobljen vpogled v stanje in težave, ki jih poraja praksa, 
• ob pritožbi organizirati nadzor nad posameznikom, na katerega se pritožba nanaša.  

 
S kolegialnimi hospitacijami si izmenjamo izkušnje, ideje in različne poglede. 
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3.9  SODELOVANJE S STARŠI 
 
Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje. 
Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in 
razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Zato je dobro partnersko sodelovanje med starši 
in vzgojitelji zelo pomembno.  
 
Oblike sodelovanja 
 

• Vsakodnevni kontakti in pogovor strokovnimi delavkami ob sprejemanju in oddajanju 
otroka omogočajo sprotno posredovanje informacij o otroku in vzgojni dejavnosti. 
 

• Govorilne ure, ki bodo potekale enkrat mesečno po dogovoru s starši in strokovnimi 
delavkami v oddelku: redna komunikacija, poglobljen pogovor o otroku – poznavanje 
in razumevanje otrokovega razvoja so pogoj za obojestransko reševanje problemov za 
dobrobit otrok. 
 

• Roditeljski sestanki: starši se seznanijo s strokovno vsebino in se aktivno vključujejo v 
vzgojno dejavnost oddelka z vprašanji, razmišljanji, predlogi … 
 

• Vključevanje v redno vzgojno delo: spremljanje, vključevanje na pobudo vzgojiteljice 
ali otrok. 
 

• Delavnice, izleti, prikaz dejavnosti, kjer imajo starši možnost neposredno spoznavati in 
opazovati sodelovanje in vključevanje otroka v posamezne dejavnosti. 
 

• Druženja otroci, starši in strokovne delavke – različne vsebine po oddelkih 
 

• Postopno vključevanje otroka v vrtec: starši so ob otroku in ga postopno navajajo na 
novo okolje in ločevanje od njih, kar je za otroka, ki gre prvič od doma, veliko bolj 
prijazno in manj stresno.  

 
VSEBINA SREČANJ ODDELEK ČAS 
pogovorne ure vsi oddelki po dogovoru 
uvajanje otroka v vrtec novinci v oddelkih ob prihodu novincev 
roditeljski sestanek vsi oddelki september, junij 
JESENSKI ŽIV – ŽAV 
peka kostanja in krompirja ter 
izmenjava igrač 
Koordinatorica: Jana Sedej 

vsi oddelki po želji staršev 18. oktober 2017 

ustvarjalne delavnice  vsi oddelki po dogovoru 

Božično – novoletna tržnica vsi oddelki december 2016 
Pomladni pozdrav vsi oddelki 23. marec 2017 
druženje treh generacij – 
»gumbkov tek« 
Koordinatorica: Klara Bajec 

vsi oddelki po želji staršev 6. junij 2017 

Lumpi tek po želji staršev 28. oktober 2016 
Pohod ob žici okupirane 
Ljubljane 

po želji staršev maj 

oglasne deske za starše po vhodih celo leto 
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bralna značka 
Ježki, Pike, Žabice, Mačje 

mesto, Škrati celo leto 

knjižni potujoči nahrbtnik Konjički, Kresničke, 
Zvezdice, Gumbki in Krtki 

celo leto 

zbiralne akcije vsi oddelki celo leto 
Predavanje na temo bolezni, 
prve pomoči vsi oddelki po dogovoru 

 

3.10  SODELOVANJE Z DRUŠTVI, INŠTITUCIJAMI IN 
VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI 

 
VSEBINA ORGANIZACIJA NOSILCI ČAS 
»Na pomoč, gori« in 
evakuacija 

gasilska društva v občini strokovni delavci pomlad 2017 

ločevanje odpadkov 
Komunalno podjetje 

Vrhnika Sonja Pristavec jesen 2016 

zobna preventiva     Zdravstveni dom 
in  Zdenka Suhadolnik 

Sonja Pristavec celo leto 

zdravstvena preventiva Zdravstveni dom Sonja Pristavec jesen 2016 

koncert GŠ Vrhnika 
Glasbena šola Vrhnika, 

enota Borovnica Pia Janja Kranjez februar 2017 

razstava risbic  ZD Borovnica, NLB Tinka Šraj celo leto 
revija pevskih zborov na 
Vrhniki  JSKD OI Vrhnika Tina Mazi 28. marec  2017 

spoznavanje in jahanje 
ponijev (za mlajše) Konjeniško društvo  Sonja Pristavec junij 2017 

dan medu, zdrav zajtrk Čebelarska zveza strokovni delavci 18. november 
2016 

Knjižna vzgoja 
Knjižnica dr. Marje Boršnik 

Borovnica strokovni delavci februar 2017 

 

3.11  IZOBRAŽEVANJE 
 
VIR IZOBRAŽEVANJA UDELEŽENCI 
mreža mentorskih vrtcev pomočnica ravnatelja 
študijske skupine  strokovne delavke 
strokovni aktivi strokovne delavke 
medsebojne hospitacije po razporedu 
predavanja  strokovne delavke 
razpisane aktualne teme strokovne delavke, po dogovoru 

 
Nadgrajevali bomo dejavnosti v senzorni sobi. Strokovne delavke, ki vodijo zborček, se bodo 
23. in 24. septembra 2016 udeležile Zborovske šole za vrtce. Po potrebi imamo predavanje iz 
varstva pri delu. 
Organizirali bomo obiske drugih vrtcev – pridobivanje novih idej.  
Spremljali bomo tudi razpise izobraževanj z aktualnimi vsebinami. 
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3.12  MATERIALNI POGOJI 
 
Postopno bomo obnovili garderobe zelenega vhoda. V kuhinji se bodo zamenjale ploščice na 
steni pri štedilniku. Dvorano bomo opremili s platnom in projektorjem ter posodobili 
računalniško opremo. Sprotno se dopolnjuje in posodablja didaktični material, igrače in 
knjižnico. Ostale sprotne nabave (perilo, posteljnina, potrebščine za kuhinjo…) so opredeljene 
v finančnem planu za leto 2016 in v predlogu za 2017.  
Izvajala se bodo vsa potrebna popravila in vzdrževanje. Obnovili bomo luči in strop v igralnicah 
3 in 4. Nato sledi obnova garderob pri igralnicah 6 in 7. 
 
 
 
Borovnica, 29. 9. 2016                         Daniel Horvat, 
                                ravnatelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


