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Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci, 
 
pred nami je novo šolsko leto, polno novih pričakovanj, želja in izzivov. Vroči, dolgi in brezskrbni 
poletni dnevi se umikajo in ponovno je napočil čas, da poprimemo za knjige in pričnemo z urjenjem 
delovnih navad, odnosov, brušenjem in oblikovanjem svoje osebnosti in da si ponovno dopustimo 
mnoge priložnosti, ki nas krepijo, pripravljajo na življenje in seveda, kar je najpomembnejše, da se 
zopet nekaj novega naučimo. 
 
V letošnjem šolskem letu bo prag šole prestopilo 399 učenk in učencev ter 175 otrok v vrtcu. 2. 
september bo prav poseben dan za 38 prvošolk in prvošolcev ter 37 novo vpisanih otrok v vrtec. 
Šola in vrtec nas čakata urejena in pripravljena. Med počitnicami smo posodobili nekaj učilnic, 
nabavili nekaj opreme in učnih pripomočkov, ki bodo omogočali, da bo pouk lahko še kakovostnejši, 
zanimivejši in aktivnejši. Veselimo se otroškega smeha, razigranosti in vedoželjnosti. Skupaj se 
potrudimo, da bosta šola in vrtec prostor medsebojnega spoštovanja, pomoči, solidarnosti, sočutja, 
ob upoštevanju različnosti in soustvarjanju kulturnega okolja. V besednjaku naj bodo zato prijazne 
besede, prosim, hvala, oprosti, dober dan in nasvidenje, naša vsakodnevna stalnica. Šola naj bo 
tudi prostor, kjer sta najpomembnejši nalogi učenje in poučevanje. 
 
Naj bo pričetek šolskega leta poln zanosa, pričakovanj, upanja, načrtov in zastavljanja ciljev. 
Osnovni pogoj uspešnega učenja so dobro branje in razumevanje prebranega, sledenje razlagi v 
šoli in sprotno domače učenje. Znanje je bogastvo, ki nam ga ne more vzeti nihče, zato drage 
učenke in učenci bodite do sebe zahtevni in odgovorni, trudite se biti samostojni, naj vas morebitne 
težave ne omajajo, vztrajajte, kljub temu da je včasih težko.  
 
Spoštovani starši, svojim otrokom stojte ob strani, jih spodbujajte pri doseganju njihovih ciljev, od 
njih zahtevajte vse najboljše, kar zmorejo, jim pomagajte in jim z vašimi dejanji bodite zgled. S 
sodelavci se veselimo sodelovanja z vami, konstruktivnega dialoga in skupnih aktivnosti, ki bodo 
pripomogle, da bodo vaši otroci zrasli v odgovorne posameznike.  
 
Cenjene sodelavke in sodelavci, nenehno se je potrebno zavedati, da je naš poklic nekaj 
posebnega in da je učitelj ali vzgojitelj, ki je predan svojemu delu pravo bogastvo. Izpopolnjujte se, 
bodite strokovni, pozitivni, odgovorni, predani, zahtevni, a hkrati topli, prijazni, odprti in objektivni. 
Verjamem v vas. 
 
Vse dobro in mnogo novih izkušenj in pridobljenega znanja vam želim v prihajajočem šolskem letu. 
 

         Erika Melihen  
           ravnateljica 

 

»Radovednost je pričetek modrosti.« (Sokrat) 
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OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 

VIZIJA: S spoštovanjem, odgovornostjo, delavnostjo in znanjem gradimo prihodnost . 
 

 

 

 

Vrtec: 175 otrok – 9 skupin 

Osnovna šola: 399 učenk in učencev – 18 oddelkov  

Oddelki podaljšanega bivanja: 189 učenk in učencev – 7 oddelkov 

 

Šolska svetovalna služba: Irena PIRC 

Šolska knjižnica: Polona KUS 

Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT 

Računovodsko- 

administrativna dela: 
Šolska kuhinja: Tehnično-vzdrževalna 

dela: 
Čiščenje: 

Blanka TRAMTE Andraž VOZELJ Janez TAVČAR Marija VALENTINČIČ 

Magda PAPLER Renata PRISTAVEC Matevž MLINAR Sonja BULOVEC 

Marija DOBRAVEC Tanja PAJEK  Zdenka KOŠIR 

 Marija VALENTINČIČ  Radojka KOVAČEVIČ 

 Mateja BALOH  Gordana DABIŽLJEVIČ 

 Tatjana PRIMC  Marjeta KOVAČ 

 Magdalena NOVAK  Romana JALEN 

   
Anica ARNOL 

Karmen MALTAR 
    

 

ORGANI OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA  
Svet šole je glavni organ upravljanja, mandat članom traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednica sveta 
šole je Nataša Šturm. Članom sveta se bo mandat iztekel 5. januarja 2022. 
V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Nataša Šturm, Gregor Pungaršek, Veronika Pšenica, 
Katja Lah, Barbara Letonja, Uršula Oitzl Magister, Rok Sinobad, Miša Kobal Havliček, Petra Žvan, Nino 
Rejc in Mirjam Fain. 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavlja ga po en predstavnik 
staršev iz vsakega oddelka vrtca in šole. Mandat staršev v svetu traja dve leti, predsednica je Uršula 
Oitzl Magister. 
Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnateljica. 
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole. 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku. 

 
Ravnateljica šole: Erika MELIHEN 

 
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Aleksandra DONOŠA 

Pomočnica ravnateljice za šolo: Vanja ZULJAN 
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POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
 

Tajništvo       5809 150 

Ravnateljica    5809 151 

Pomočnica ravnateljice   5809 152 

Svetovalna delavka   5809 156 

Zbornica    5809 154 

Knjižnica    5809 157 

Kuhinja    5809 159 

Vrtec    5809 160 

Mobilni telefon za šolo v naravi 
040 986 272 in 
040 711 581 

 

 
 

Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni zavod; ustanovila ga je OBČINA ŽIROVNICA. 

Dejavnosti šole so varstvo in vzgoja predšolskih otrok, osnovno izobraževanje v devetletni osnovni 

šoli ter organizacija šolske prehrane. 

 
Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, 

Doslovče, Smokuč in Rodine. 

 
Publikacija Šola, dober dan je povzetek letnega delovnega načrta, ki ga svet šole vsako leto 

sprejme in potrdi na redni seji konec meseca septembra. V publikaciji boste našli podatke o 

dosežkih naših učencev v preteklem letu in informacije o poteku novega šolskega leta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Heidi Zor, 6. a

URADNE URE 

ponedeljek: 8.00–13.00 

sreda: 10.30–14.00 

petek: 10.30–13.00 
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UČITELJICE IN UČITELJI OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA 
 

Učiteljice in učitelji razredniki: 
 

Razred/ 

oddelek Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje 

1. a 19 
Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo; 
ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina;  

1. b 19 
Veronika Pšenica, razredni pouk; 

 
 

Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; 

ID: mladi planinci; kolesarski izpit; 

 
2. a 

 
20 

Mojca Velepec razredni pouk; jutranje varstvo; 

ID: mlajša gledališka skupina; 

2. b 
23 

Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo; 
ID: mladi planinci; 
 

3. a 28 
Meta Zupan, razredni pouk; 

ID: prometni krožek in kolesarski izpit; čebelarski krožek; 

3. b 28 
Jolanda Klobasa, razredni pouk; jutranje varstvo; 

ID: likovno urejanje šolskega prostora; 
 137 UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA 

4. a 25 
Majda Rikanović, razredni pouk; jutranje varstvo; 

4. b 
28 

Petra Sedminek Malnar, razredni pouk; jutranje varstvo; 
ID: zeliščarstvo šolskega vrta; pravljični krožek;  

5. a 22 
Klavdija Peljhan, razredni pouk; jutranje varstvo; 

ID: kuharski krožek za učence 5. razreda; 

5. b 23 Sonja Osterman, razredni pouk; branje s pomočjo efekt generatorja;  

 
6. a 

 
21 

 Nataša Černe, angleščina;  

6. b 20 
 Maša Harej, drugi učitelj športa; podaljšano bivanje;  

 139 UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA 

 
7. a 

21 

Gregor Pungaršek, matematika; tehnika in tehnologija; laborant; IP: robotika, 
elektronika v robotiki; NIP: tehnika in tehnologija ID: priprava na kolesarsko 
tekmovanje; računalniški krožek v 2. razredu, čebelarski krožek; robotika; 

 

7. b 21 
Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor; priprava 
kulturnih prireditev; 

8. a 
 

22 

Meta Čuk, zgodovina; likovna umetnost; domovinska in državljanska kultura in 
etika; IP: likovno snovanje 1; ID: likovno urejanje šolskega prostora; dekoracija 
šole;  

8. b 

22 

Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; IP: radio; ID: gledališka skupina (6., 
7., 8. in 9. razred); urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih prireditev; 

 

9. a 19 Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; IP: rastline in človek; 

9. b 18 
Borut Fajfar, fizika; tehnika in tehnologija; računalnikar; IP: obdelava gradiv – les; 

 123 UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA 

 399 UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA 

 
ID: interesna dejavnost IP: izbirni predmet NIP: neobvezni izbirni predmet 
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Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja: 
 

OPB 1 Barbara Letonja 

OPB 2 Saša Eržen 

OPB 3 Marija Jerala 

OPB 4 Saša Habjan, Nataša Šturm, Maja Jazbec, Renata Berce, Polona 
Kus 

OPB 5 Maša Harej 

OPB 6 Eda Drmota 

OPB 7 Saša Habjan 

 
 

Učiteljice in učitelji  nerazredniki: 
 

• Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja; 

• Barbara Cankar, angleščina; 

• Polona Kus, knjižničarka; angleščina; mladinski tisk; učbeniški sklad; 

• Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; ID: prostovoljstvo; 

• Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; 

• Leja Mehmedovič, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; 

• Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska skupnost 

učencev; 

• Nadja Bergant, biologija; kemija; gospodinjstvo; vodja šolske prehrane; IP: poskusi v kemiji; 

sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda; 

• Eda Drmota, angleščina; podaljšano bivanje NIP: angleščina v 1. razredu; 

• Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni klub; 

• Saša Habjan, podaljšano bivanje, jutranje varstvo; 

• Saša Sprinčnik, Renata Berce, matematika; 

• Andrejka Kramar, matematika; NIP: računalništvo v 4., 5. in 6. razredu; IP: filmska vzgoja; ID: 

video krožek;  

• Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za sprostitev; ID: igre z žogo za učence 2. in 
3. razreda; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj športnik«; 

• Suzana Jenko, šport; IP: šport za zdravje; organizacija športnih tekmovanj in srečanj; 
tekmovanje »naj športnik«; 

• Magda Češek, likovna umetnost; IP: likovno snovanje 2, 3; 

• Maja Jazbec, podaljšano bivanje;  IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v 

4., 5 in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu; 

• Barbara Letonja, podaljšano bivanje; 

• Saša Eržen, geografija; podaljšano bivanje; ID: gledališka skupina; 

• Magda Papler, ID: računalništvo za učence 3. razreda; 

• Maša Hribernik, ID: otroški pevski zbor 1. in 2. razreda; 

• Andraž Vozelj, ID: kuharstvo; foto krožek za učence od 6. do 9. razreda. 
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OBVEZNI PROGRAM IN OBLIKE DIFERENCIACIJE 

1. Obvezni izbirni predmeti 

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

izberejo po svojih željah; pri tem upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti pa tudi bodoče poklicne 

odločitve. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih 

področij, ki jih zanimajo. 

 
Na osnovi analize prijav ter razgovorov z učenci in njihovimi starši, pa tudi v skladu z zakonskimi 
predpisi smo za letošnje šolsko leto izoblikovali 18 izbirnih predmetov: nemščina 1, 2, 3; likovno 
snovanje 1, 2, 3; turistična vzgoja; izbrani šport odbojka; šport za sprostitev, šport za zdravje;  
obdelava gradiv – les; robotika v tehniki; elektrotehnika z robotiko; sodobna priprava hrane; 
rastline in človek; poskusi v kemiji; filmska vzgoja in radio. 

 
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri 

ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim 

programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 

 

2. Neobvezni izbirni predmeti 
V šolskem letu 2019/2020 so šole lahko ponujale pet neobveznih izbirnih predmetov: 

računalništvo, šport, umetnost, tehnika in tuji jezik učencem v 3., 4. in 5. razredu, ter tuji jezik 

učencem 6., 7. in 8. razreda. Učenci so tako imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa 

nujno, da so si ga tudi izbrali. Če se je učenec odločil za obiskovanje neobveznega izbirnega 

predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem predmetu bo ob koncu leta tudi 

ocenjen. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur letno, tuji jezik pa 70 šolskih ur letno. 

 
Na osnovi analize prijav bomo v 4., 5. in 6. razredu v letošnjem šolskem letu izvajali po eno skupino 

računalništva in dve skupini tujega jezika (nemščina) ter dve skupini tehnike. V 7., 8. in 9. razredu 

bomo izvajali eno skupino neobveznega izbirnega predmeta nemščina. 

 
V 1. razredu lahko učencem ponudimo neobvezni izbirni predmet angleščina. Na osnovi prijav 

bomo v tem šolskem letu izvajali dve skupini. 

 

3. Dnevi dejavnosti 
Po predmetniku bomo organizirali naravoslovne (ND), tehniške (TD), kulturne (KD) in športne 

dneve (ŠD). Vsi dnevi dejavnosti so sestavni del Letnega delovnega načrta 2019/2020 in 

se obravnavajo na svetu šole. 
 

RAZRED TD ND KD ŠD 

1. 3 3 4 5 
2. 3 3 4 5 

3 3 3 4 5 

4. 4 3 3 5 

5. 4 3 3 5 
6. 4 3 3 5 

7. 4 3 3 5 
8. 4 3 3 5 

9. 4 3 3 5 

 

»Nikoli ti niso dane sanje, ne 

da bi ti bila dana moč, da jih 

uresničiš.« 
 

(RICHARD BACH) 
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Tehniški dnevi 

Na tehniških dnevih učenke in učenci opazijo tehnični problem v 

svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. 

Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo 

njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo 

podatke o tehničnih zbirkah ter primerjajo svoje ugotovitve s 

podatki iz strokovne literature. 

 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Vozilo iz 
lesa 

Izdelki iz 
različnih 

materialov za 
novoletni 

bazar 

Ogled 
proizvodnje 

nogavic, 
izdelava 
igrače po 

načrtu 

Vozilo Astronomija 
CICI-
CAD1 

Požarna 
varnost 

CICI-CAD3 
Vozim, 

vendar ne 
hodim 

Izdelava 
lutk iz 
papirja 

Opazovanje 
vremenskih 

pojavov 

Čebelarska 
pot 

HE Moste, 
vodni hram 

Belarjevi 
dnevi 

Papir 1 CICI-CAD2 
Kovine in 

obisk muzeja 
železarstva 

Novoletna 
okrasitev 

Prostorsko 
oblikovanje 

Okrasni izdelki 
iz lesa z 
žebljički 

Obdelava 
materialov 
(les, papir, 

žica, plastika) 

Svetilnik 
Bistra in 
Tehniški 
muzej 

Papir 2 
Izdelek iz 

lesa 
(stolček) 

Delavnica: 
obdelava 
podatkov 

Obdelava 
podatkov 

/ / / 

Kolo, 
spretnostna 
vožnja na 
poligonu 

Izdelava 
izolacijske 

torbe 
Kozolec 

Ustvarjanje 
iz 

odpadnega 
materiala 

Likovno- 
tehniške 
delavnice 

Meritve 
(tok, 

napetost) 

 

Naravoslovni dnevi 

Učenke in učenci na naravoslovnih dnevih aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo 

teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove miselne 

strukture. Dejavnosti pripravljene na naravoslovnih dnevih jih spodbujajo k samostojnemu in 

kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik 

raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). Učenci in učenke aktivno opazujejo, 

spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in 

razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in 

vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. 

 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Požarna in 
prometna 
varnost 

Zdrav zajtrk 
in bonton pri 

mizi 

Požarna 
varnost 

Požarna 
varnost 

Čebelar 

Jalnova 
rojstna hiša 
in cerkev 

sv. 
Klemena 

Arboretum 
Volčji Potok 

Ravnanje z 
odpadki 

Postojnska 
jama, 

Predjamski 
grad 

Rastlinski 
organi - 

Arboretum 
Volčji Potok 

Sistematika 
rastlin in 

živali 

Rastlinstvo in 
živalstvo 

planinskega 
sveta 

Energija, 
fizikalni in 
kemijski 
poskusi 

Obisk 
živalskega 

vrta 
Naš kraj TNP Bohinj 

Pocarjeva 
domačija in 
izvir Save 
Dolinke 

Obisk 
Letališča J. 
Pučnika in 
Kamnika 

Travnik Mlaka Dan zdravja 
Antimuzej 

in TNP 
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Gašenje (9. razred)    Ogled gasilskega vozila (2. razred)  

 

 

    Športni dnevi 

Učenke in učenci na športnih dnevih zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in 

ustvarjalnosti, se tam sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, 

spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade. 

Šola mora v vseh razredih organizirati pet športnih dni. V primeru slabega vremena bomo 

načrtovani športni dan nadomestili s športnim dnem, ki bo ustrezal vremenskim pogojem. 

 

1. razred 2.–5. razred 6.–7. razred 8.–9. razred 

Planinski pohod Planinski pohod Planinski pohod Planinski pohod 

Sankanje Smučanje, pohod, sankanje 
Smučanje, pohod, sankanje,  

tek na smučeh, drsanje z 
dodatnimi aktivnostmi 

Smučanje, pohod, sankanje,  
tek na smučeh, drsanje z 

dodatnimi aktivnostmi 

Sankanje Smučanje, pohod, sankanje 
Smučanje, pohod, sankanje,  

tek na smučeh, drsanje z 
dodatnimi aktivnostmi 

Smučanje, pohod, sankanje,  
tek na smučeh, drsanje z 

dodatnimi aktivnostmi 

Atletika Atletika 
Atletika in igre z žogo 

(medrazredna tekmovanja) 
Atletika in igre z žogo 

(medrazredna tekmovanja) 

Rolanje, kolesarjenje Orientacijski pohod 
Vodne aktivnosti (preizkus 

plavanja), igre z žogo 
Kolesarjenje, veslanje 

 
 

Kulturni dnevi 

Učenke in učenci na kulturnih dnevih spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna 

področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju 

kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se 

izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter 

odraslih. Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, 

doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in kritično 

vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov. 

 

 

 

 

 



PUBLIKACIJA - Šola, dober dan 2019/20 10 
 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Ogled 
gledališke 
predstave 

Ogled 
gledališke 
predstave 

Pikin 
festival 

Pikin 
festival 

Pikin festival 

Ogled 
gledališke 
predstave 
in obisk 
Celice 

Ogled 
gledališke 
predstave 
in obisk 
NUK-a 

Ogled 
gledališke 

predstave in 
razstave o 

Grčiji 

Ogled 
gledališke 
predstave 
in razstave 

o Grčiji 

Filmsko 
gledališče  

Filmsko 
gledališče  

Filmsko 
gledališče  

Šolski 
muzej in 
učna ura 
lepopisa 

Filmsko 
gledališče  

Filmsko 
gledališče 

in pot 
kulturne 

dediščine 

Filmsko 
gledališče 

in pot 
kulturne 

dediščine 

Filmsko 
gledališče in 
pot kulturne 
dediščine 

Filmsko 
gledališče 

in 
Linhartovo 

mesto 

Tržnica na 
Stari Savi 

Glasbene 
in likovne 

delavnice v  
Groharjevi 

hiši 

Cerkev sv. 
Marka, 
rojstna 
hiša F. 

Prešerna 

Koncert in 
obisk 

Narodnega 
muzeja 

Koncert in 
obisk 

Ljubljanskega 
gradu 

Koncert, 
muzej ali 
galerija 

Koncert, 
muzej ali 
galerija 

Opera in balet 
in obisk 

Etnografskega 
muzeja 

Opera in 
balet in 
obisk 

Muzeja 
novejše 

zgodovine 

Finžgarjeva 
rojstna hiša 

Narodna 
galerija - 

Gal v 
galeriji 

Blejski 
grad 

/  / /  / / / 

 
 

Vsi zgoraj navedeni dnevi dejavnosti se med letom lahko malenkostno spremenijo. Na to vplivajo 

enkratni dogodki, ki so razpisani med letom in ki jih pri načrtovanju konec šolskega leta ne 

moremo predvideti. 
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4. Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu 
V šolskem letu 2019/2020 bomo pri pouku slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. 

razredu izvajali pouk v manjših učnih skupinah, v skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli. 

Pouk bo vse leto potekal v manjših učnih skupinah. Po normativu bodo v 8. in 9. razredu tri 

manjše učne skupine. Učencu učno skupino določi učitelj, ki predmet poučuje. Soglasje 

staršev za to ni potrebno. 

 

5. Dodatna strokovna ter individualna in skupinska pomoč 
Dodatno strokovno ter individualno in skupinsko pomoč bodo vodile specialne pedagoginje, 

pedagoginja in psihologinja ter učitelji posameznih predmetnih področij. Namenjena je učencem s 

posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto 

in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

 

6. Nadarjeni učenci 
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne 

dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja 

ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter 

jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge 

oblike dela.  

 
 

 
 

Pika Gorišek, 4. a
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RAZŠIRJENI PROGRAM 
 

1. Varstvo učencev 
Šola bo organizirala jutranje varstvo za učence 1. razreda od 6.00 do 8.15. 

 

2. Podaljšano bivanje 
Za učence od 1. do 5. razreda je po pouku organizirano podaljšano bivanje od 11.55 do 16.05. V 

podaljšano bivanje so vključeni učenci, ki jih starši v mesecu aprilu prijavijo za naslednje šolsko 

leto. Naknadne prijave je možno upoštevati le, če oddelki niso polno zasedeni. Zaradi 

racionalizacije delovnega časa učiteljic, ki vodijo te oddelke, se otroci ob zmanjšanem številu 

združujejo z drugimi oddelki. 

 
Učenci ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja (OPB) do dogovorjene ure. Zaradi varnosti in 

odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim obvestilom 

staršev. 

 

3. Interesne dejavnosti 
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se 

učenci vključijo prostovoljno. Sezname in prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne razrede 

bodo učenci dobili ob začetku šolskega leta. V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali 

naslednje interesne dejavnosti: 
RAZRED INTERESNA DEJAVNOST 

1. razred planinski krožek, pravljični krožek, otroški pevski zbor, verižni eksperiment 

2. razred   planinski  krožek, otroški  pevski zbor, igre z žogo, zeliščarstvo  šolskega  vrta 

3. razred otroški pevski zbor, zeliščarstvo šolskega vrta, igre z žogo, planinski krožek, likovna ureditev šole 
računalništvo 

4. razred planinski krožek, otroški pevski zbor, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina, likovna ureditev šole, 

kolesarski izpit, kuharski krožek 

5. razred planinski krožek, mladinski pevski zbor, kuharski krožek, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina, 

čebelarski krožek, likovna ureditev šole, robotika 

6. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, likovna ureditev šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka 
skupina, mladi kolesarji, foto krožek, kuharski krožek 

7. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina, 
mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek 

8. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,  

mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, video krožek, podjetniški krožek 

9. razred prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,  

mladi kolesarji, debatni klub, foto krožek, video krožek, podjetniški krožek 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      
        
       Hana Vovčak, 8. b     
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4. Dodatni in dopolnilni  pouk 
Dopolnilni in dodatni pouk bomo organizirali za učence od 1. do 9. razreda. Dopolnilni pouk za 

učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, dodatnega pa za učence, ki presegajo določene 

standarde znanja. 

 
 

5. Ekskurzije 
Ekskurzije dopolnjujejo pouk in razširjajo obzorje učencev preko meja domačega kraja. Načrtovane 

so tako, da učenci v času osnovnega šolanja spoznajo kulturno-zgodovinske in druge znamenitosti 

Slovenije in njenega zamejstva. Na sestanku sveta staršev so starši sprejeli sklep, da se v šolskem 

letu 2019/2020 za učence od 6. do 9. razreda organizira jesenska in pomladanska ekskurzija. 
 

Razred Jesenska ekskurzija Pomladanska ekskurzija 

6. razred Radovljica, Kropa Notranjska 

7. razred Slovenska obala Prekmurje 

8. razred Idrija Benečija 

9. razred Celje in okolica končni izlet; po izbiri 

 

 
6. Šole v naravi in tabori 
Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program 

vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in 

rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik, 

družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport ... Izpostavljenost različnim 

fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. 

Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju, 

ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 

Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po 

prilagojenem urniku ali pa se bodo priključili nižjemu razredu. 
 

 
RAZRED ČAS BIVANJE LOKACIJA PROGRAM 

3. razred od 2. do 6. septembra 2019 dom ŠKORPIJON Sveti Duh na Ostrem Vrhu projektni teden: kmetija 

4. razred od 7. do 11. oktobra 2019 dom LIPA Črmošnjice 
projektni teden: 

obnovljivi viri energije 

5. razred od 24. do 28. februarja 2020 dom ŠTRK Ptuj 
projektni teden: sprehod 

skozi srednji vek 

6. razred od 3. do 7. februarja 2020 dom PLANICA Rateče-Planica zimska šola v naravi 

7. razred od 2. do 6. decembra 2019 dom PECA Mežica naravoslovni teden 

8. razred od 17. do 20. septembra 2019 planinski dom Koča pri Krnskih jezerih planinski tabor 
 

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani: 

www.csod.si. 

http://www.csod.si/
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DRUGE ORGANIZACIJSKE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z 

UČENCI 

Smučarski tečaj bomo pripravili pred zimskimi počitnicami, če bo dovolj snega. Udeležili se ga 

bodo lahko učenci od 1. do 5. razreda. Tečajniki bodo dopoldne imeli štiri ure pouka in kosilo, 

popoldne pa tečaj. Tečaj bodo vodili vaditelji Smučarskega kluba Radovljica. 

 
Plavanje je izredno pomembna spretnost, ki jo mora usvojiti vsak učenec, zato učenju te veščine 

šolski programi namenjajo precejšnjo pozornost. Izkušnje kažejo, da otroci najhitreje splavajo v 

zgodnjem obdobju, zato je plavalno opismenjevanje del učnega programa v prvem vzgojno- 

izobraževalnem obdobju. 

Na naši šoli bo v skladu z rezultati ankete in zakonskimi predpisi v spomladanskem času potekal: 

• 10-urni plavalni tečaj za učence 2. razreda; ti bodo plavalni tečaj do predpisanih 20 ur 

nadaljevali v 3. razredu; 

• 10-urni tečaj za učence 3. razreda; 

• preizkus znanja plavanja za učence 6. razreda. 

Plavalne tečaje bodo vodili vaditelji in učitelji Plavalnega kluba Radovljica, potekali pa bodo 

strnjeno teden dni v mesecu aprilu ali maju. 

 

VPIS UČENCEV V 1. RAZRED IN OTROK V VRTEC 

Otroke, rojene leta 2014, bomo vpisovali v 1. razred osnovne šole v februarju 2020, malčke pa v 

programe vrtca in k Cicibanovim uricam v prvi polovici marca 2020. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alja Prešern, 2. b 
 

 

»Vzgoja ni priprava na življenje,  

vzgoja je življenje.« 
 

(JOHN DEWEY) 
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VOZNI RED ŠOLSKEGA  AVTOBUSA 
 
 

V ŠOLO IZ ŠOLE 

začetek pouka Rodine Vrba šola konec pouka šola Vrba Rodine 

7.30 7.10 7.15 7.20 11.55 12.15 12.20 12.25 

8.20 8.00 8.06 8.11 12.45 13.05 13.10 13.15 
    13.35 13.55 14.00 14.05 
    14.25 14.45 14.50 14.55 
 Zg. Moste Breg šola  šola Breg Zg. Moste 

7.30 6.50 6.57 7.04 11.55 12.30 12.35 12.40 

8.20 7.40 7.47 7.54 12.45 13.20 13.25 13.30 
    13.35 14.10 14.15 14.20 
    14.25 15.00 15.05 15.10 

 

DNEVNI RAZPORED DELA – zvonjenje 

 
Pouk začenjamo z drugo učno uro, ob 8.20. Nekatere dejavnosti so zaradi narave dela umeščene v urnik 

pred drugo učno uro, ob 7.30. 
 

1.–2. razred 3.–5. razred 

DEJAVNOST OD DO URA DEJAVNOST OD DO 

jutranje varstvo 1. razred 6.00 8.20 1. Pouk 7.30 8.15 

MALICA 8.20 8.40  Odmor 8.15 8.20 

 

pouk: 1. razred 
 

8.40 
 

11.55 
2. Pouk 8.20 9.05 

 MALICA 9.05 9.25 

pouk: 2. razred 8.40 

 

11.55 

 

3. Pouk 9.25 10.10 

 Odmor 10.10 10.15 

 

OPB 
 

11.55 
 

15.55 
4. Pouk 10.15 11.00 

 Odmor 11.00 11.10 

 5. Pouk 11.10 11.55 

 Odmor 11.55 12.00 

6. Pouk 12.00 12.45 

 

6.–9. razred 

1. pouk 7.30 8.15 

 odmor 8.15 8.20 

2. pouk 8.20 9.05 

 odmor 9.05 9.10 

3. pouk 9.10 9.55 

 MALICA 9.55 10.15 

4. pouk 10.15 11.00 

 odmor 11.00 11.10 

5. pouk 11.10 11.55 

 odmor 11.55 12.00 

6. pouk 12.00 12.45 

 odmor 12.45 12.50 

7. pouk 12.50 13.35 

 odmor 13.35 13.40 

8. pouk 13.40 14.25 
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LETNI RAZPORED DELA – šolski koledar 

 
Šolsko leto ima 189 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji. 

 

Prvo ocenjevalno obdobje 1.–9. razred od 2. septembra 2019 do 31. januarja 2020 

Drugo ocenjevalno obdobje 
1.–8. razred od 1. februarja 2020 do 24. junija 2020 

9. razred od 1. februarja 2020 do 15. junija 2020 

 

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem tednu vsakega 

ocenjevalnega obdobja. 

 
Informativna dneva za vpis v srednje šole: 

➢ petek, 14. februar  2020 

➢ sobota, 15. februar  2020 

 
POČITNICE 

POČITNICE OD DO 

JESENSKE ponedeljek, 28. oktober 2019 petek, 1. november 2019 

NOVOLETNE sreda, 25. december 2019 četrtek, 2. januar 2020 

ZIMSKE ponedeljek, 17. februar 2020 petek, 21. februar 2020 

PRVOMAJSKE ponedeljek, 27. april 2020 petek, 1. maj 2020 

POLETNE petek, 26. junij 2020 ponedeljek, 31. avgust 2020 

Pouka prosti dnevi so še: 

➢ četrtek, 31. oktober 2019, dan reformacije; 

➢ petek, 1. november 2019, dan spomina na mrtve; 

➢ sreda, 25. december 2019, božič; 

➢ četrtek, 26. december 2019, dan samostojnosti in enotnosti; 
➢ sreda, 1. januar 2020, in četrtek, 2. januar 2020, novo leto; 
➢ petek, 3. januar 2020 – pouka prost dan;  

➢ ponedeljek, 13. april 2020, velikonočni ponedeljek; 

➢ petek, 1. maj 2020, praznik dela; 

 

 
 

.« 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 6. in 9. razreda opravljajo v maju. Naknadnega 

roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni več. Za učence 9. razreda poteka 

preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za 

vsako šolo posebej. 

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno 

preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega 

obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika. 

 
Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s 

posebnim obvestilom. 

 
Termini: 

 

MESEC DATUM AKTIVNOST 

 
september 

 
ponedeljek, 2. 9. 2019 

Objava tretjega predmeta za učence 9. 
razreda – šport 

 

 
maj 

torek, 5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred. 

četrtek, 7. 5. 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred. 

ponedeljek, 11. 5. 2020 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred – šport.  

NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 

 

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v 

ponedeljek, 1. junija 2020, učenci 6. razreda pa v ponedeljek, 8. junija 2020. 

 
 

RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI 
 

Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, 

lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku. 

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo 

popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku. 

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko 

opravljajo popravne izpite iz več predmetov. 

 
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16. 6.–29. 6. 2020 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6.–9. 7. 2020 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2020 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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POGOVORNE URE, RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA 

Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v šoli namenjamo 

pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17. 

ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih pogovornih ur. 

Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra objavljeni na oglasnem mestu in na 

spletni strani šole. 

 
Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj tri v vsakem 

oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z 

delom na šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo vašega otroka. 

 
V šolskem letu 2019/2020 bomo v mesecu januarju 2020 organizirali izobraževanje za starše z 

naslovom  NTC sistem učenja – razvoj kreativnega in funkcionalnega mišljenja, ki ga bo vodil 

gospod Ranko Rajović. 

 
Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo 

kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri 

oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje. 

 
Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2019/20: 

 
 

        15. oktober 21. januar 21. april 

19. november 18. februar 19. maj 
17. december 17. marec  

 
Datumi se, glede na dejavnosti v šoli, lahko tudi spremenijo. Vsaka taka sprememba bo objavljena 

na šolski spletni strani. 
 

 

 
 
 
 
 

PREVENTIVNI PROGRAMI 

Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih družbenih sprememb in 

nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v 

kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi 

problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo. 

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter Ministrstva 

za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je program zdravstvene vzgoje v šoli 

razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in 

»Daj vsakemu dnevu možnost, da 
postane najlepši dan tvojega življenja.« 

 
(MARK TWAIN) 
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učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bosta izvajali 

diplomirani medicinski sesti, gospa Ksenija Noč in gospa Nevenka Vrhovnik. 
 

RAZRED TEMA 

1. razred Zdrave navade 

2. razred Človeško telo, osebna higiena 

3. razred Zdrava prehrana, gibanje za zdravje 

4. razred Preprečevanje poškodb, prva pomoč 

5. razred Bolezni današnjega časa 

6. razred Odraščanje 

7. razred Stres in tehnike sproščanja 

8. razred Pozitivna samopodoba in medosebni odnosi 

9. razred Vzgoja za zdravo spolnost 

 

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo zdravih šol. 

 
Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor 

spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto 

telesno vadbo. 

Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na 

spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces 

pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne 

spretnosti. 

 

Zdravstveno varstvo učencev 
 

Zdravstvena vzgoja bo potekala vzporedno ob sistematskih pregledih pod okriljem zdravstveno- 

vzgojnega centra Jesenice. Učenci 1. in 3. razreda ter 6. in 8. razreda bodo imeli sistematske 

zdravniške preglede in cepljenja v Zdravstvenem domu Žirovnica. 

 
Ob sistematskem pregledu bo opravljeno tudi obvezno cepljenje: 

➢ 1. razred: proti hepatitisu B – 3. doza, 

➢ 3. razred: proti davici, tetanusu in pertusisu (oslovskemu kašlju). 

 
Učenke 6. razreda se bodo lahko s soglasjem staršev prostovoljno cepile proti HPV. 

 
Zobozdravstveni delavci bodo ugotavljali stanje zob učencev v vseh oddelkih šole. Vse šolsko leto 

bodo potekali preventivni zobozdravstveni programi za učence od 1. do 5. razreda: 

➢ želiranje, 

➢ skrb za pravilno čiščenje zob, 

➢ tekmovanje za čiste zobe. 

Sistematske preglede bodo imeli učenci od 1. do 9. razreda. 

Šola ne bo prevzela odgovornosti za zdravljenje zob. 
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OSTALE DEJAVNOSTI 

1. Učbeniški sklad 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2019/20 zagotavlja brezplačno 

izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci 1. in 2. razreda 

dobijo delovne zvezke brezplačno, saj stroške krije MIZŠ iz sredstev učbeniškega sklada. Učbenike iz 

sklada učenci prevzamejo v šolski knjižnici v zadnjih dneh počitnic in jih vrnejo ob koncu šolskega 

leta. V učbeniški sklad so vključeni tudi atlasi in učbeniki za posamezne predmete, ki so učencem 

na voljo v razrednih knjižnicah in jih tako ni potrebno vsakodnevno prinašati v šolo. 

Učence naprošamo, da z izposojenimi učbeniki ravnajo skrbno in vanje ne pišejo. Zavijte jih v 

samolepilno prozorno folijo ali v ovitek, ki ga pred vračanjem lahko odstranite. Izgubljene ali 

uničene učbenike boste morali nadomestiti z novimi. 

Aktualni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin so objavljeni na šolski spletni 

strani, dobite jih tudi v šolski knjižnici. 

 

2. Šolski sklad 

Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo 

štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje 

sredstev za dejavnosti in potrebe, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno- 

izobraževalnega dela šole. Upravni odbor šolskega sklada naše šole je sklenil, da z zbranimi 

sredstvi lahko kupujemo nadstandardno opremo in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih 

virov ni zadosti sredstev, ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev. 

Sredstva se uporabljajo strogo namensko. 

O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih. 

Predstavnike staršev prosimo, da o delovanju šolskega sklada obveščajo starše v oddelku in jih 

pozovejo, da se akcij udeležijo v čim večjem številu. Starši lahko v šolski sklad prispevate 

prostovoljno, lahko pa v sklad namenite del dohodnine. Finančna sredstva šolskega sklada se 

zbirajo na podračunu šole, odprtem pri UJP, številka: 01392-603 068 84 46; sklic: 00-2990001. 

 

 
3. Šolska knjižnica 

Knjižnica naše šole je namenjenega otrokom, ki obiskujejo vrtec, učencem, učiteljem in tudi 

staršem. Član šolske knjižnice postane vsak otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu v šolo. 

Vrtičkarji in učenci 1. razreda knjižnico obiskujejo v spremstvu vzgojiteljic oz. učiteljic po 

dogovorjenem urniku, ostali uporabniki knjižnico obiskujejo prosto, odprta je vsak dan od 7.30 do 

14.00, ob petkih od 7.30 do 13.00. 

 
Knjižnično gradivo je organizirano po sistemu prostega pristopa, ki uporabnikom omogoča 

samostojno iskanje in brskanje po knjižnih policah. Leposlovno gradivo je razvrščeno v tri starostne 

skupine (I., II. in III. triletje) ter ljudsko slovstvo; strokovno gradivo pa je urejeno po sistemu UDK. 

 

V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta, možnostjo tiskanja in skeniranja. 

Uporabnikom sta na voljo čitalnica z zbirko periodičnega tiska in priročna knjižnica. Rok izposoje je 

dva tedna za literaturo s seznamov obveznega branja in bralne značke ter tri tedne za ostalo 

gradivo. 
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4. Urejanje administrativnih zadev 
 

Učenci urejajo administrativne in druge zadeve v tajništvu šole pred poukom ali v času uradnih ur. 

Vse denarne obveznosti bomo tako kot doslej zaračunavali enkrat mesečno ob šolski prehrani. 

Račune boste starši prejeli najkasneje do 20. v mesecu. Plačevali jih boste lahko s posebnimi 

položnicami ali preko osebnega računa; banka bo enkrat mesečno, 28. v mesecu, poravnavala 

stroške z vašega računa. Prosimo za redna plačila obveznosti, s čimer se boste izognili neprijetnim 

sodnim terjatvam. 

 
Starši lahko urejate zadeve v tajništvu šole v času uradnih ur. 

 
 

5. Šolska prehrana 
 

V šoli bomo v dneh, ko v skladu s šolskim koledarjem poteka pouk, pripravljali dopoldansko malico, 

kosilo in popoldansko malico za učence OPB. Malica je za učence 1. in 2. razreda ob 8.20, za 

učence 3., 4. in 5. razreda ob 9.05, za učence od 6. do 9. razreda pa ob 9.55. Kosilo bomo delili od 

12. ure dalje. 

Starši prijavite učenca za šolsko prehrano z obrazcem, ki ga dobite prvi šolski dan. Dopoldanska 

malica je za učence obvezna. Kosilo lahko naročite za daljše časovno obdobje, za določene dneve v 

mesecu ali tednu, lahko tudi vsak dan sproti, vendar se morajo učenci nanj prijaviti preko 

eAsistenta (modul ePrehrana). 

Prav tako morajo učenci oziroma njihovi starši preko portala, kadar je otrok odsoten, kosilo 

odpovedati. 

V nasprotnem primeru bomo kosilo zaračunali. Vse odjave je potrebno dosledno urejati preko 

modula ePrehrana v eAsistentu. 

Če imate kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na Andraža Vozlja iz šolske kuhinje. 

Telefonska številka v kuhinji je 5 809 159. 

 
CENE ŠOLSKE PREHRANE 

zajtrk 0,40 € 

malica 0,80 € 

kosilo 2,20 € 

kosilo za učence 1. razreda 1,60 € 

 

Dietna prehrana 

Starši in učenci, prosimo vas, da takoj ob začetku leta vodji šolske prehrane gospe Nadji Bergant 

oddate vloge za dietno prehrano, med letom pa posredujte pobude, pripombe in pohvale o 

jedilnikih in kakovosti samih obrokov. 

 
Subvencionirana šolska prehrana 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport delno ali v celoti subvencionira šolsko malico in 

kosilo. Polna subvencija za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz 

družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Za 

ostale učence starši plačajo polno ceno malice. 

 
1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od tega 

dne pripada polna subvencija za šolsko kosilo vsem tistim učencem, katerih mesečni dohodek na 
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družinskega člana ne presega 36 % neto mesečne plače, to je vsem tistim, ki so v odločbi o 

otroškem dodatku uvrščeni v 1., 2. in 3. dohodkovni razred. Dotlej je namreč polna subvencija 

pripadala le učencem iz 1. dohodkovnega razreda, v 2. in 3. pa je bila subvencija le delna. 

 
Starši, ki želite uveljavljati subvencijo za šolsko prehrano, morate prijaviti otroka na prehrano. To 

ste za šolsko leto 2019/2020 opravili preko obrazca v eAsistentu v juniju 2019. Če tega niste storili, 

lahko otroka prijavite na prehrano kadarkoli med šolskim letom na posebnem obrazcu Prijava 

učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite pri svetovalni delavki. Šola nato sama pridobi 

podatke, ali je otrok upravičen do subvencije in v kakšni višini. Staršem tako ni potrebno 

oddajati posebne vloge na center za socialno delo, razen v primeru, da nimajo veljavne odločbe 

o otroškem dodatku. V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice 

ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z 

začetkom šolskega leta 2019/2020, mora v mesecu avgustu 2019 vložiti posebno vlogo za 

subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo. 

 
Učenec, ki je upravičen do subvencije za šolsko prehrano, prejme subvencijo le za prevzeti obrok. 

Če obroka ne prevzame in ga starši niti ne odjavite, ga morate v skladu z Zakonom  o šolski 

prehrani plačati v celoti. 
 

6. Zdravstveno stanje in odsotnost učenca 
 

Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, 

sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. 

Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati 

razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne 

sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca 

in pozove, da izostanek pojasnijo. Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, 

morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega 

leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav. Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši 

sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v 

šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši 

izostanek od pouka. 

 

    SKRB ZA PRIJETNO BIVALNO OKOLJE, VARNOST IN UGLED ŠOLE 

Učenci v šoli preživite kar precej časa svojega otroštva in mladosti. Prijetna šolska klima in urejeno 

bivalno okolje izboljšujeta dosežke na intelektualnem, vedenjskem in vzgojnem področju. Prav je, 

da vsi in vsak na svoj način pripomoremo, da nam bo tu lepo. Učenci sami z dobrim zgledom in 

prijazno besedo lahko preprečujete nezaželeno vedenje. Težave in konflikte rešujte s pogovorom. 

Kjerkoli boste, upoštevajte pravila lepega vedenja. V šoli ste dolžni upoštevati pravila, ki so 

zapisana v Hišnem redu in so objavljena na oglasni deski in spletni strani šole. Hišni red boste z 

razredniki podrobno pregledali ob začetku novega šolskega leta. 

 
Učenke in učenci, skrbite za svojo varnost in ne ogrožajte drugih. Izogibajte se vsakršnemu nasilju. 

Do vrstnikov bodite prijazni. Ne pozabite, da imamo vsi pravico delati v miru. 
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Tudi na poti v šolo in iz nje ali ko čakate na avtobus se vedite dostojno. Pazite na svoj ugled, na 

ugled staršev in šole. Upoštevajte prometno varnost na cesti in na železniških prehodih. Urejenost 

zelenic, nasadov in športnih igrišč je naša skupna skrb. V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov 

ali denarja. V šoli za kraje ne bomo prevzemali odgovornosti. 

 
Učencem od 3. (samo 3. b) do 9. razreda bo dodeljen garderobni prostor – omarica, ki jo bodo 

obdržali do konca šolanja. Zanjo boste dobili ključ, za katerega boste morali, skupaj z omarico, 

skrbeti do konca šolanja. Pazite nanjo, saj bomo sproti zaračunavali vso škodo. Učenci 1., 2. in 

3. a  razreda boste odlagali svoja oblačila in obutev pred učilnicami. 

 
Starši, prosimo vas, da se s svojimi otroki pogovorite, naj ne delajo škode in naj pustijo tuje 

stvari pri miru. 

 

 
 
 
 
 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                           Neja Triplat, 6. a                                                              Tia Novak, 6. b 

 

»Načrti za tvoje delo in srečo bi 

morali biti veliki, domiselni in 

drzni. Močno se potrudi za 

stvari, ki si jih resnično najbolj 

želiš v življenju.  

Narobe je, če si cilje postaviš 

prenizko, ne previsoko.« 
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REZULTATI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

Ob koncu šolskega leta je pouk obiskovalo 410 učenk in učencev, 212 učencev in 198 učenk. 
Razporejeni so bili v 18 oddelkov. V vseh razredih sta bila dva oddelka. Povprečno je bilo v oddelku 
22,8 učencev. Najmanj učencev je bilo v  5. b in 8. b, saj je bilo v oddelku le 19 učencev, najbolj številčni 
pa so bili učenci 2. b in 3. b, kjer je bilo 28 učencev v oddelku.  

    V sedem oddelkov podaljšanega bivanja so bili vključeni 203 učenci od 1. do 5. razreda.  

    V  dva oddelka jutranjega varstva so bili vključeni prvošolci. 

 
Učni uspeh 

Učenci prvega in drugega razreda so bili ocenjeni opisno (94 učencev), ostali pa številčno 

(316 učencev).  

Šolsko leto 2018/19 so od 410 učencev po opravljenih popravnih izpitih v mesecu juniju in 
avgustu uspešno končali 404 učenci, oziroma 98,54 %. Šest učencev oziroma 1,46 % razred 
ponavlja. Vsi učenci prvega starostnega obdobja napredujejo v višji razred. V drugem 
starostnem obdobju šest učencev razred ponavlja. 

 

 
Učenci devetega razreda, ki so prejeli zlato šolsko priznanje za večletno prizadevnost na različnih 

področjih in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, so: Neža Babič, Neža Jan, Izabela 

Letonja, Tim Markelj, Drejc Jenko Pogačnik in Benjamin Zupan. Za uspeh in dosežke na različnih 

področjih dela je župan občine, gospod Leopold Pogačar, najuspešnejšim devetošolkam in 

devetošolcem podelil praktična darila. 

 
V šolskem letu 2018/19 smo nadaljevali s tekmovanjem za naj razred šole. Učenci so se za naslov 

potegovali z dobrodelnimi dejavnostmi, branjem, športnimi in drugimi dosežki. Za nespoštovanje 

šolskih pravil so si lahko prislužili tudi negativne točke. V končnem seštevku sta naziv naj razred 

osvojila 4. a na razredni stopnji in 7. a na predmetni stopnji. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
    Alja Ažman, 9. a 
 

 

 »Izogibaj se gledanju 

naprej ali nazaj, 

raje poskusi gledati 

navzgor.« 

 
(CHARLOTTE BRONTE) 
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TEKMOVANJA IN SREČANJA 

Učenke in učenci so se pod vodstvom svojih mentoric in mentorjev pripravljali na tekmovanja in srečanja z 

različnih področij. Tekmovali so na šolskih, področnih in državnih tekmovanjih. 

DOSEŽKI UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA 

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

NAGRADE NA LIKOVNIH NATEČAJIH 

        Ema Mrak 

        Neža Jenkole 

        Lina Jarkovič 

        Zala Vovčak 

        Mojca Možina 

NAGRADE NA LITERARNIH NATEČAJIH 

        Ema Mrak 

        Neža Jenkole 

        Lina Jarkovič 

EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU – tekmovanje v znanju matematike 

Brin Baškovec Neja Gjerkeš Eva Sterle Ita Zorc Ema Frelih 

Adam Erjavec Ema Šebat Špela Fliser Zoja Kastelic Mojca Možina 

Vid Klobasa Iza Kalajžič Meta Magister Iza Pirih Žiga Noč 

Tarik Mašinović David Korošec Janušić Tijan Vidic Patrik Vidic Taja Prešern 

Špela Noč Andrej Radić Stražišar Marko Tavčar Luka Mlačnik Miha Rekar 

Svit Pavlin Aljaž Bergelj Zara Jalen Peter Tolar   

Iza Rekar Zoja Razinger Zoja Zupan     

Zoja Rojnik         

Simon Ropret         

Mark Sodnik         

Vid Grm         

Anže Sinobad         

Lovro Dolar         

Jaša Rojnik         

Zoja Hrovat         

Vita Magister         

RAČUNANJE JE IGRA                                                                                                                                                                                         
zlato priznanje v znanju matematike 

  Brin Baškovec Klara Hartman Zoja Kastelic Lina Jarkovič 

  Andrej Radić Stražišar Tijan Vidic Nika Slak Angela Josifovska 

  Ema Rekar Špela Fliser Patrik Vidic Aljaž Knafelj 

  David Korošec Janušić Inja Arnšek Gašper Korošec Miha Mertelj 

  Zoja Razinger Eva Sterle Ina Zorc Jaka Reš 

  Neja Gjerkeš Julija Kikelj Ita Zorc  Mojca Možina 

  Luka Pevec Neja Jarkovič    Miha Rekar 

  Brina Arzenšek Svit Sedžek    Julija Krajnc 

    Marko Tavčar     
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RAZVEDRILNA MATEMATIKA  
dobitniki bronastega priznanja 

  Ema Rekar Špela Fliser   Mojca Možina 

  Maša Zupan Tijan Vidic   Matej Tavčar 

  Lovro Kelbl Inja Arnšek     

  Neja Gjerkeš Neja Havliček     

  Bor Knafelj Meta Magister     

  Aleksandar Josifovski Marko Tavčar     

  Ema Prapotnik       

BOBER mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 

Bronasto priznanje 

      Kovač Aelita Ana   

      Kastelic Zoja   

      Mally Žan   

      Mlačnik Luka   

      Žunič Lavrenčič Nejc   

KRESNIČKA 

    Špela Fliser     

    Liza Babič     

    Meta Magister     

    Timotej Možina     

    Inja Arnšek     

    Nik Bulovec     

    Zara Jalen     

    Neja Jarkovič     

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA 

44  učenk in učencev 51 učenk in učencev  51 učenk in učencev 45 učenk in učencev 38  učenk in učencev 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

       40 učenk in učencev 

CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine 

      Ita Zorc Julija Krajnc 

      Pika Gorišek Blažka Sedovšek 

      Zala Ana Ajdišek Taja Prešern 

      Žana Pevec Jaka Reš 

      Peter Tolar Lina Jarkovič 

      Ina Zorc Mojca Vene 

CANKARJEVO TEKMOVANJE MEHURČKI – tekmovanje v znanju slovenščine 

Lovro Dolar Neja Gjerkeš Zara Jalen     

Zoja Hrovat David Korošec Janušić Tijan Vidic     

Kaja Legat Brina Arzenšek Eva Sterle     

Vita Magister Lovro Kelbl Liza Babič     

Špela Noč Taja Resnik Neja Havliček     

Iza Rekar Tamara Pazlar Lili Juvan     

Anže Tarman Bor Knafelj Inja Arnšek     

Brin Baškovec Erazem Knafelj Neja Jarkovič     

Simon Ropret Andrej Radić Stražišar Pia Mrak     
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Rebeka Globevnik   Neja Naja Košelnik     

Mark Razinger   Tevž Bijol     

Jaša Rojnik   Meta Mežnarec     

Zoja Rojnik   Zoja Zupan     

Ula Jalen   Sara Bulovec     

Krištof Markelj   Neža Japelj     

Anja Julija Vidmar   Patrick Rozman     

    Martin Bernik     

VESELA ŠOLA dobitniki bronastega priznanja 

      Peter Tolar Lina Jarkovič 

        Mojca Možina 

VESELA ŠOLA dobitniki srebrnega priznanja 

      Peter Tolar   

MLAJŠA GLEDALIŠKA SKUPINA 

NASTOPI:         

* recitacije ob otvoritvi razstave ob 60. letnice šole (30. november 2018)     

* recitacije na proslavi ob dnevu samostojnosti (21. december 2018)     

* dramska igra Škrat Kuzma; ob slovenskem kulturnem prazniku (7. februar 2019)   

* dramska igra Škrat Kuzma; sprejem upokojencev (4. april 2019)     

* dramska igra Škrat Kuzma; za učence OŠ A. Janše (25. april 2019)     

* recitacije na prireditvi ob koncu šolskega leta in dnevu državnosti (24. junij 2019)   

          

V mlajši gledališki skupini so sodelovale: Pika Gorišek, Zala Bernetič, Eva Grumerec, Zoja Kastelic, Ana Aelita Kovač, Iza Pirih,  

Nika Slak, Ina in Ita Zorc.       

OTROŠKI PEVSKI ZBOR – ČEBELICE 

NASTOPI:         

* nastop na prireditvi Nekoč in danes v Dvorani pod Stolom (1. december 2018)     

* nastop na prireditvi ob prazniku Občine Žirovnica (3. december 2018)     

* nastop na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov na Slovenskem Javorniku (26. in 27. marec 2019), zbor je bil 
izbran za regijski nivo in sprejet na tekmovanje  

* nastop na regijskem tekmovanju v Novi Gorici (24. maj 2019), dobili so SREBRNO priznanje.   

OPZ ČEBELICE sestavlja 25 pevcev 3. in 4. razreda:     

Neja Havliček, Tia Ipavec, Zara Jalen, Neža Logar, Zoja Zupan, Zala Berce, Tevž  Bijol, Nik Bulovec, Sara Bulovec, Julija Kikelj, 

Neja Naja Košelnik, Meta Magister, Julija Mrgole Prešern, Pia Mrak, Živa Novak, Pina Potokar, Svit Sedžek, Zala Ana Ajdišek, Pika 

Gorišek, Saša Kos, Tisa Lužnik, Klara Modrijan, Ema Rus, Zoja Kastelic in Žan Starič.  
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DOSEŽKI UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

NAGRADE NA LIKOVNIH NATEČAJIH 

Nejc Gjerkeš Sara Sedovšek Maša Mahkovec Hana Eržen 

Iza Rozman Jonatan Hribernik Aljaž Zupan Jakob Mulej 

Tina Kunčič David Bajda   Anže Debenjak 

  Lara Reš   Florijan Lužnik 

  Maj Savorgnani     

* Anže Lužnik (6. razred) je sodeloval na mednarodnem natečaju »Cvetje«, ki ga je organizirala OŠ Marije Vere Kamnik in 

 prejel srebrno priznanje. 
      

* Maja Madon (6. razred) je sodelovala na mednarodnem likovnem natečaju »Portet – jaz in ti, ti in jaz«, ki ga je organizirala  

OŠ Dornberk in je prejela bronasto priznanje. 
    

* Dominik Čepič (7. razred) je sodeloval na mednarodnem likovnem natečaju »Igraj se z mano«. Njegovo delo je bilo izbrano  

za razstavo. Prejel je posebno priznanje. 
    

* Alja Ažman (9. razred) je sodelovala na različnih mednarodnih natečajih (Švica, Japonska, Češka, Belorusija). 
  

NAGRADE NA LITERARNIH NATEČAJIH 

  
    Alja Ažman 

NAGRADA NA LITERARNEM NATEČAJU IZ ANGLEŠČINE 

 Izabela Letonja 

CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine 

Bronasto priznanje       

Ana Bohinec Sara Sedovšek Eva Kramar Izabela Letonja 

Maja Madon Vida Žemlja Katja Čater Oblak   

Štefan Čop Meta Mekina     

  Lara Reš     

  Andraž Zupan     

  Julij Zupan     

Srebrno priznanje       

      Izabela Letonja 

Zlato priznanje       

      Izabela Letonja 

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE 

Bronasto priznanje       

    Tijan Lužnik Izabela Letonja 

      Filip Madon 

      Tinkara Šest 

      Matic Krmelj 

      Filip Janjič 

      Lana Marinšek 

      Matic Škrjanc 

Srebrno priznanje       

    Tijan Lužnik Izabela Letonja 

      Tinkara Šest 

Zlato priznanje       
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    Izabela Letonja 

EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU – tekmovanje v znanju matematike 

Bronasto Vegovo priznanje     

Mila Magister Sara Sedovšek Gašper Černilec Izabela Letonja  

Heidi Zor Lara Reš Nejc Plahuta Neža Babič 

Tia Novak Andraž Zupan Katja Čater Oblak Tim Markelj 

Štefan Čop Jan Poličar Urban Sedlar Matic Krmelj 

Ana Bohinec Lukas Kalan   Matic Škrjanc 

Iza Rozman Marta Tavčar     

  Minea Urbančič     

Srebrno Vegovo priznanje     

Mila Magister Sara Sedovšek     

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 

Bronasto priznanje       

Mila Magister Sara Sedovšek Gašper Černilec Matic Krmelj 

Štefan Čop Lukas Kalan Urban Sedlar Neža Babič 

    Nika Anderle Tim Markelj 

Srebrno priznanje       

Mila Magister    

BOBER – mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 

Bronasto priznanje 

Tjaša Brus Klara Dolar Kristina Paščinski Neža Babič  

Ana Koselj Lukas Kalan Nejc Plahuta Anže Rižmarič Hladnik 

Ana Krmelj Domen Lužnik Bor Ravnik Tinkara Šest 

Anže Lužnik Lara Reš Ožbej Rep Matic Škrjanc 

Mila Magister David Bajda  Iris Sedminek  

Tina Kunčič Anže Egart  Marko Tolar   

 Nace Sterle Matej Mežnarec  Aljaž Zupan   
    Jan Poličar  Nika Anderle 

 Sara Sedovšek   

 Marta Tavčar   

 Minea Urbančič   

 Andraž Zupan   

 Julij Zupan   

SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV 

Neža Babič (9. razred) z raziskovalno nalogo "Spreminjanje učnih tipov" in Izabela Letonja (9. razred) z raziskovalno nalogo 

"Glasbena izobrazba in okus devetošolcev" sta osvojili prvo mesto na regijskem tekmovanju in bronasto priznanje na državnem 

tekmovanju. 

PREGLOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju kemije 

Bronasto priznanje       

    Julija Borštnik Neža Babič 

    Marko Tolar Tim Markelj 

PROTEUSOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju biologije 

Bronasto priznanje       

    Marko Tolar Izabela Letonja 

      Neža Babič 
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STEFANOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju fizike 

 Bronasto priznanje 
    Marko Tolar  Izabela Letonja 

    Nejc Plahuta  Matic Krmelj 

       Neža Babič 

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

Bronasto priznanje       

Eva Ravnihar Andraž Zupan   Neža Babič 

      Izabela Letonja 

      Benjamin Zupan 

Srebrno priznanje       

  Andraž Zupan   Neža Babič 

      Izabela Letonja 

TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE 

Bronasto priznanje       

      Izabela Letonja 

      Benjamin Zupan 

Srebrno priznanje       

      Izabela Letonja 

Zlato priznanje       

      Izabela Letonja 

VESELA ŠOLA 

Bronasto priznanje       

      Neža Babič 

      Benjamin Zupan 

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA 

27 učenk in učencev 26 učenk in učencev 12 učenk in učencev 13 učenk in učencev 

ZLATI BRALCI: Alja Ažman, Neža Babič, Nik Bergelj, Neža Jan, Manca Japelj, Izabela Letonja, Jure Pavlin, Nana Robič, 

Tinkara Šest, Matevž Čop, Drejc Jenko Pogačnik, Sara Milaković, Benjamin Zupan.   

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

 38 učencev in učenk       

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

3 učenke in učenci 6 učenk in učencev 12 učenk in učencev 11 učenk in učencev 

TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠČINE 

Bronasto priznanje       
  

    
Izabela Letonja 

DEBATNI KLUB 
V šolskem letu 2018/19 se je 15 učencev od 6. do 9. razreda pridružilo debatnemu klubu, kjer so naši učenci dosegli odlične rezultate, 

in sicer: 

➢ 13. 10. 2018: Izabela Letonja 1. mesto med posameznimi govorci 

➢ 17. 11. 2018: Izabela Letonja 1. mesto med posameznimi govorci 

➢ 15. 12. 2018: Izabela Letonja 2. mesto med posameznimi govorci 

                                    Meta Mekina 2. mesto med govorci začetniki 

                                    Julij Zupan 10. mesto med govorci začetniki 
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                      Ekipa Šnicl 2. mesto med ekipami začetniki (Klara Dolar, Neja Zupan, Meta Mekina) 

➢ 19. 1. 2019: Izabela Letonja 5. mesto med posameznimi govorci 

                     Ekipa Apollo 13 – 3. mesto (Neža Babič, Izabela Letonja) 

➢ 19. 1. 2019: Izabela Letonja 5. mesto med posameznimi govorci 

                      Ekipa Apollo 13 – 3. mesto (Neža Babič, Izabela Letonja) 

GLEDALIŠKA SKUPINA od 6. do 9. razreda 

Učenci gledališke skupine od 6. do 9. razreda so:         
➢ nastopili na srečanju udeležencev vojne za Slovenijo in občanov Občine Žirovnica (priprava kulturnega programa) (18. 

10. 2018); 

➢ vodili dobrodelni novoletni koncert OŠ Žirovnica (30. 11. 2018);  

➢ vodili prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti (21. 12. 2018);   

➢ vodili otvoritev likovne razstave KD France Prešeren v OŠ Žirovnica in pripravili kulturni program (6. 2. 2019); 

➢ nastopili v cerkvi sv. Marka – predstavitev kulturne dediščine v okviru projekta Biseri Občine Žirovnica (7. 2. 2019);  

➢ pripravili kulturni program in vodili šolsko prireditev ob Prešernovem dnevu (7. 2. 2019); 

➢ nastopili na prireditvi za predstavnike civilne zaščite Občine Žirovnica (4. 3. 2019);   

➢ pripravili in vodili program za prireditev boj proti raku v telovadnici OŠ Žirovnica (8. 3. 2019);   
➢ nastopili na območnem srečanju gledaliških skupin v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah (pripravili so tri igre: 

Sneguljčica, Tarče in angleško igro Little Red Reading Hood) (15. 3. 2019 );  

➢ z igro Tarče so nastopili tudi za bralce Finžgarjeve bralne značke (4. 4. 2019);  

➢ se udeležili nagradnega izleta v Pionirski dom in nastopili na 1. impro dnevu (12. 4. 2019);  

➢ nastopili z igro Sneguljčica na Tednu vseživljenjskega učenja Ljudske univerze Jesenice (15. 5. 2019);  

➢ za predstavnike Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja pripravili kulturni program (19. 6. 2019);  

➢ vodili prireditev ob dnevu državnosti in zadnjem šolskem dnevu (24. 6. 2019); 

➢ z recitacijami nastopili na spominski komemoraciji v Mostah (28. 6. 2019).  

  
      

Učenci, ki so v šolskem letu 2018/2019 sodelovali pri starejši gledališki skupini:   

6. a: Ana Koselj, Ana Krmelj, Mija Marinšek, Heidi Zor     

6. b: Ana Bohinec, Hana Čop, Nejc Gjerkeš, Gea Kozjek, Tina Kunčič, Amer Redžić, Andraž Vereš   

7. a: Klara Dolar, Meta Mekina, Klara Selan Papler, Jana Žagar, Vida Žemlja   

8. a: Arman Alibašić, Ožbej Rep, Iris Sedminek, Ana Šebat, Marko Tolar, Ana Vajs    

8. b: Klara Arnšek, Ema Babič, Katja Čater Oblak, Maša Mahkovec, Liza Zalokar    

9. a: Neža Jan, Manca Japelj, Mija Marinšek     
9. b: Ema Hribernik       

MLADINSKI PEVSKI ZBOR – CANTARE 

NASTOPI:       
➢ nastop na prireditvi Nekoč in danes v Dvorani pod Stolom (1. december 2018);   

➢ nastop na prireditvi ob prazniku Občine Žirovnica (3. december 2019);  

➢ nastop na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov na Slovenskem Javorniku (26. in 27. marec 2019), 
zbor je bil izbran za regijski nivo in sprejet na tekmovanje; 

➢ nastop na regijskem tekmovanju v Škofji Loki (15. maj 2019), dobili so ZLATO priznanje.    
MPZ CANTARE sestavlja 26 pevcev od 5. do 9. razreda: 

    

Frelih Ema, Krajnc Julija, Možina Mojca, Vene Mojca, Mrgole Prešern Brina, Mrak Ema, Valentar Kaja, Donoša Ema, Magister 

Mila, Novak Tia, Rozman Iza, Tavčar Jerneja, Toman Tomaž, Žagar Taja, Vereš Andraž, Čater Oblak Katja, Kapus Karina, 

Kramar Eva, Sedžek Špela, Babič Ema, Bele Teja, Makar Pogačnik Patricija, Zupan Nina, Milaković Sara, Vene Tinkara in 

Jesenko Tjaša. 
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ŠPORTNO PODROČJE 
OBČINSKI KROS 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 
1.  razred: Gaber Knafelj, Neja 
Virant 

1.  razred: Vid Grm, Špela Noč 1.  razred: Val Bergles Pintar 

2.  razred: Bor Knafelj, Iza Mlačnik 2.  razred: Aljaž Bergelj, Alja 
Prešern 

2.  razred: Erazem Knafelj, Neža 
Vindiš 

3.  razred: Nik Bulovec, Meta 
Mežnarec 

3.  razred: Žan Starič, Liza Babič 3.  razred: Martin Bernik, Neža 
Japelj 

4. razred: Bine Mlačnik, Pika 
Gorišek 

4. razred: Jakob Gračner, Zoja 
Kastelic 

4. razred: Gašper Korošec, Tisa 
Lužnik 

5.  razred: Jaka Krivic, Neža 
Rižmarič Hladnik 

5.  razred: Jaka Reš, Zala Vovčak 5.  razred: Anže Vindiš, Blažka 
Sedovšek 

6.  razred: Peter Vid Sitar, Ana 
Koselj 

6.  razred: Juš Ažman 6.  razred: Vid Berlot 

7.  razred: Maj Borič, Sara Markelj 7.  razred: Domen Lužnik 7.  razred: Gal Oblak 

8.  razred: Anže Koselj, Rosa Rekar 8.  razred: Julija Borštnik 8.  razred: Ajda Rekar 

9.  razred: Jakob Mulej, Hana 
Vrhovnik 

9.  razred: Tim Markelj, Ema Škrjanc 9.  razred: Matevž Čop, Lea Lužnik 

MEDOBČINSKI KROS – 1. mesto ekipno 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 
1. razred: Vita Magister, Val Bergles 
Pintar 

1.  razred: Vid Grm 1.  razred: / 

2. razred: Zoja Razinger 2.  razred: Zarja Sedžek, Maksim 
Kalajdžić Derling 

2.  razred: Iza Mlačnik 

3. razred: Neja Jarkovič, Svit 
Sedžek 

3.  razred: Liza Babič 3. razred: Meta Mežnarec 

4.  razred: Bine Mlačnik 4. razred: / 4. razred: / 

5. razred: Neža Rižmarič Hladnik, 
Vid Borštnik 

5. razred: Lina Jarkovič, Jaka Krivic 5. razred: Jaka Reš 

6. razred: Maja Madon 6. razred: / 6. razred: Peter Vid Sitar 

7. razred: Vida Žemlja 7. razred: / 7. razred: / 

8. razred: Rosa Rekar 8. razred: / 8. razred: Julija Borštnik 

9. razred: / 9.  razred: Neža Babič 9. razred: Nana Robič, Tim Markelj 

MEDOBČINSKO DVORANSKO ATLETSKO TEKMOVANJE – 3. mesto ekipno 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 
Tek 200 m 

Tobi Jezeršek Tjaša Brus Maja Madon, Domen Lužnik 

Troskok 

  Domen Lužnik, Tijan Lužnik, Hana 
Vovčak 

Ana Vajs 

Suvanje težke žoge 

Maj Savorgnani Hana Vovčak   

Skok v višino 

Neža Babič Drejc Jenko Pogačnik   

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLE 6.–9. razred: 1. mesto 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 

Tek 60 m 

Jakob Mulej Anže Egart, Rosa Rekar Nana Robič 

Skok v daljino 

Ana Vajs Domen Lužnik, Neža Babič Dominik Čepič, Nik Bergelj, Hana 
Vovčak 

Met vorteksa 

Anže Egart, Sara Sedovšek, Hana 
Vovčak 

Maj Savorgnani Nana Robič 

Tek 600 m (deklice), 1000 m (dečki) 

Nik Bergelj, Rosa Rekar Peter Vid Sitar, Neža Babič Vida Žemlja, Nana Robič, Jakob 
Mulej 

Štafeta 4 x 50 m 
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mlajše deklice, mlajši dečki; starejši 
dečki  

  mlajše deklice  

STANKOV MEMORIAL za 2. in 3. razred – 1. mesto ekipno 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 
Tek 60 m 

Zoja Razinger, Maksim Kalajdžić 
Derling 

Iza Mlačnik, Peter Zor Zarja Sedžek 

Neja Jarkovič, Svit Sedžek / Katarina Lužnik 

Skok v daljino 

Zoja Razinger, Peter Zor Iza Mlačnik, Maksim Kalajdžić 
Derling 

/ 

Zara Jalen / Tobias Blažič 

Met vorteksa 

/ / Tim Rus 

Katarina Lužnik Špela Flisar Martin Bernik 

Tek 400 m 

Meta Mežnarec, Svit Sedžek Zara Jalen / 

MALI ATLETSKI ŠOLSKI POKAL za 4. in 5. razred – 1. mesto ekipno 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 

Tek 60 m 

/ Pika Gorišek / 

Vid Borštnik, Lina Jarkovič Kaja Bohinec / 

Skok v daljino z zaletom 

Iza Pirih, Bine Mlačnik / / 

Vid Borštnik, Neža Rižmarič Hladnik Rebeka Modrijan / 

Met vorteksa 

Bine Mlačnik   Eva Grumerec 

Blažka Sedovšek Zala Vovčak Taja Prešern 

Tek 600 m 

Iza Pirih / / 

Neža Rižmarič Hladnik Jaka Reš, Lina Jarkovič Rebeka Modrijan 

TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO/ŠPORTNIKA IN NAJ ŠPORTNI ODDELEK ŠOLE  
3.–5. RAZREDA 

DEKLICE: DEČKI:  

1.  mesto: Lina Jarkovič 1.  mesto: Bine Mlačnik NAJ ŠPORTNI ODDELEK: 5. B 

2.  mesto: Neja Jarkovič 2.  mesto: Vid Borštnik   

3.  mesto: Neža Rižmanič Hladnik 3.  mesto: Gašper Korošec   

TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO/ŠPORTNIKA IN NAJ ŠPORTNI ODDELEK ŠOLE  
6.–9. RAZREDA 

DEKLICE: DEČKI:  

1.  mesto: Ana Vajs 1.  mesto: Tobi Jezeršek NAJ ŠPORTNI ODDELEK: 7. A 

2.  mesto: Maja Madon 2.  mesto: Maj Borič   

3.  mesto: Rosa Rekar 3.  mesto: Peter Vid Sitar   

IGRE Z ŽOGO 

ODBOJKA 

Odbojka mlajši dečki 
3. mesto (četrtfinale) 

MED DVEMA OGNJEMA 
2.  razred: 1. mesto (medobčinsko) 

3.  razred: 2. mesto (medobčinsko) 

4.  razred: 1. mesto (medobčinsko) 

5. razred: 2. mesto (medobčinsko) 

SMUČARSKI SKOKI 

Področno tekmovanje 

1. mesto 2. mesto 3. mesto 
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Tevž Šorn Vid Grm, Ema Rekar, Tim Crnović Špela Noč 

Državno tekmovanje 
Tevž Šorn, Ema Rekar     

ŠPORTNO PLEZANJE 

Področno tekmovanje 
1. mesto 2. mesto 3. mesto 

Maj Savorgnani, Eva Bukovec Lin Logar Špela Flisar 

 
 

 
 
 

            Klara Dolar, 7. a 
 
 

 
Taja Matič, 6. a 

   

« 

 
 

 
»Naj ti nikoli ne 
zmanjka ciljev.« 

 
(EARL NIGHTINGALE) 
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PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI IN O 

DODELITVI STATUSA UČENCEM  
Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) in v skladu z 
51. ter 60. a členom Zakona o osnovni šoli – ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/2011, 
40/12-ZUJF in 63/13) ter v skladu z 39. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03-ZOPA) 
je ravnateljica  OŠ Žirovnice na pedagoškem sestanku dne 30. 9. 2019 sprejela  
 

PRAVILNIK  
O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

IN O DODELITVI STATUSA UČENCEM  
OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA 

 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja pravila o postopku pridobitve statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma 
perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika in o prilagajanju šolskih obveznosti učencem osnovne 
šole, ki so pridobili naveden status.  
 
 
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

2. člen 

1. Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec: 

− ki je registriran športnik pri nacionalni panožni športni zvezi  

− tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze, 

− je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo vodi OKS-ZŠZ 
 
ŽŠpo-1v 32. členu določa posameznik se registrira kot športnik, če je dopolnil 12 let in je član športnega 
društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo ali zvezo za šport invalidov- Paraolimpijski 
komite, in ima s strani OKS – ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je 
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 
 
Predlagatelj mora za podelitev statusa predložiti: 

− potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi in 

− potrdila o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 

− izpis iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov 

− plan vadbe za prihajajočo sezono skupaj z urnikom, iz katerega je razvidna obremenitev učenca 
 
 
2. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec: 

− ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.  
 
Predlagatelj mora za podelitev statusa predložiti: 

− najmanj tri verodostojna potrdila o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja umetnosti  
 
3. Status učenca vrhunskega športnika učenec v osnovni šoli ne more pridobiti, saj še ne tekmuje na 
mednarodnih tekmovanjih v absolutni (članski) konkurenci. 
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4. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec: 

− ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.  
 
Predlagatelj mora za podelitev statusa predložiti: 

− najmanj tri verodostojna potrdila o doseženih mestih oziroma prejetih nagradah na državnih 
tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti ali izpis iz uradne evidence na 
spletnih straneh pristojnih organov oz. inštitucij. 

 
III. POSTOPEK za PRIDOBITEV, MIROVANJE OZIROMA PRENEHANJE STATUSA  
 

3. člen 
 
O dodelitvi statusa, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj z odločbo. Postopek se vodi po 
pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (dalje:ZUP) in v skladu s tem pravilnikom. 
 
Ravnatelj izda odločbo o dodelitvi statusa najkasneje do 15. oktobra. O vlogah za dodelitev statusa oziroma 
o mirovanju ali odvzemu statusa, ki so vložene med šolskim letom, ravnatelj odloči najkasneje v roku 8 dni 
od dneva popolne vloge.  
 
Odločba se vroči staršu, ki je podal predlog oziroma vložil vlogo ali enemu od staršev, če sta predlog 
oziroma vlogo podala oba.  
 
Razrednik učenca dokumentacijo pregleda in jo v treh dneh predloži ravnatelju. Razrednik lahko v primeru 
nepopolne ali nepravilno izpolnjene vloge vlagatelja opozori, da jo nemudoma dopolni. 

 
V primeru, da ravnatelj prejme nepopolno vlog, vlagatelja pisno pozove (z vročitvijo po pravilih ZUP), da jo 
dopolni najkasneje v 8 dneh. Če je vlagatelj v roku ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže kot nepopolna.  
 
Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje razrednika in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.  
 
Ravnatelj si pridobi mnenje iz prejšnjega odstavka o obstoju ustreznih okoliščin ter dejstev pri učencu, in 
sicer: 

− pred dodelitvijo statusa o morebitnih razlogih za zavrnitev vloge, za dodelitev statusa za določeno 
obdobje med letom ipd. 

− pred odločitvijo o mirovanju statusa oziroma odvzemu, o dejstvih in okoliščinah, povezanih z 
neizpolnjevanjem obveznosti učenca oziroma glede slabšega učnega uspeha ipd.,  

 
Pred odločitvijo ravnatelj za preučitev vlog ter za preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev želenega 
statusa imenuje strokovno komisijo izmed ustreznih učiteljev ter razrednikov učencev. Komisija preuči tudi 
zahtevano mnenje razrednika oziroma/in oddelčnega učiteljskega zbora ter v 7 dneh oblikuje obrazložen 
predlog odločitve za ravnatelja. 
 
1. Pridobitev statusa 

4. člen 
Ravnatelj dodeli učencu status za tekoče šolsko ter še do 15. oktobra (v naslednjem šolskem letu) ali za 
določeno obdobje med tekočim šolskim letom.  
 
Status se učencu dodeli za določeno obdobje med tekočim šolskim letom, če je bila vloga podana med 
letom, če tako predlagajo starši ali, če na podlagi mnenja razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora 
ravnatelj oceni, da je dodelitev krajšega trajanja statusa v korist učenca.  
 
Učenec prične uresničevati pravice in obveznosti iz naslova dodeljenega statusa od vročitve odločbe ter 
podpisa dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti dalje.  
 

5. člen 
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Pridobitev statusa učenca iz tega pravilnika predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) 
učenca z obrazloženo pisno vlogo (priloga 1).  
 
K vlogi za pridobitev statusa ter za prilagajanje šolskih obveznosti je treba priložiti verodostojna dokazila, 
ki dokazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev za pridobitev želenega statusa (2. člen) ter načrt 
aktivnosti na področju športnega oziroma umetniškega udejstvovanja (treningi, glede izobraževanja na 
drugi šoli oziroma v okviru druge organizacije na področju umetnosti, tekmovanja, nastopi ipd.) za tekoče 
šolsko leto. 
 

6. člen 
 
Vlogo za pridobitev statusa na uradnem obrazcu šole skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega 
pravilnika lahko starši razredniku učenca vložijo od 01.09. oziroma od prvega dne pouka v novem šolskem 
letu in najkasneje do 30. septembra.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko predlagatelj poda vlogo za dodelitev statusa med šolskim letom, če 
učenec izpolni pogoje za dodelitev statusa šele po septembru oziroma se je v osnovno šolo prepisal med 
šolskim letom.  
 
 
2. Mirovanje statusa  

7. člen 
 
Ravnatelj odloči o mirovanju statusa na predlog razrednika, učiteljskega zbora ali staršev učenca 
Mirovanje statusa se lahko predlaga zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov.  
 
O predlogu odloči z odločbo najkasneje v 10 dneh po prejemu pisnega predloga in po predhodni pridobitvi 
mnenja iz 3. člena tega pravilnika ter v njej določi datum pričetka ter izteka mirovanja ob upoštevanju 
predloga in organizacije pouka ter drugih obveznosti učenca.  
 
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.  
 

 
3. Prenehanje oziroma odvzem statusa  

 
8. člen 

 
Učencu lahko preneha status:  

− na zahtevo staršev učenca,  

− s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen status,  

− če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen (preneha trenirati oziroma več ne trenira 
na določeni ravni, se neha udejstvovati na področju umetnosti v okvirih, ki so pogoj za pridobitev 
statusa ipd.),  

− če ni več učenec osnovne šole, na kateri je pridobil status,  

− če se mu status odvzame.  
 

Ravnatelj odloči o zahtevi oziroma predlogu za prenehanje oziroma odvzem statusa učenca po predhodni 
pridobitvi mnenja iz 3. člena tega pravilnika z odločbo najkasneje v 10 dneh po prejemu vloge (ob 
upoštevanju predloga in organizacije pouka ter drugih obveznosti učenca). V odločbi določi datum 
prenehanja statusa, če ta ne preneha v skladu s pravili ZUP in tem pravilnikom. 

 
Po prenehanju statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.  
Prenehanje statusa na predlog staršev 

9. člen 
 
Starši lahko kadar koli med trajanjem statusa ravnatelju podajo pisni predlog za prenehanje statusa 
njihovemu otroku – učencu šole ter v njem navedejo želeni datum prenehanja.  
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Odvzem statusa 

10. člen 
 

Odvzem statusa lahko predlaga razrednik ali učiteljski zbor.  
 
Predlagatelj pisno utemelji v čem in kdaj učenec ni oziroma ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz 
dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ter navede negativne posledice za učenca za učni uspeh ali 
druge negativne posledice zaradi kršitve učenčevih dolžnosti, določenih z dogovorom oziroma z zakonom 
ter drugimi predpisi in akti šole (npr. se neprimerno vede, krši hišni red oziroma pravila šole ter s svojim 
vedenjem daje slab zgled drugim učencem, zlorablja ugodnosti iz naslova statusa, se ne drži dogovorjenih 
rokov za ustno oziroma pisno ocenjevanje, ima 5 ali več neopravičenih ur, ni pripravljen zastopati šole 
(razen če je v času prireditev ali tekmovanj za osnovno šolo na pripravah ali tekmovanj na najvišji ravni) ipd.  
 
Ravnatelj po prejetem predlogu razišče, ali so navedbe resnične ter vse okoliščine, pomembne za odločitev 
o odvzemu statusa. 
 
 
IV. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 
11. člen 

 
Prilagajanje šolskih obveznosti učenca s statusom se uredi v pisnem Dogovoru o prilagajanju šolskih 
obveznosti med šolo in starši (dalje: Dogovor). 
Predlog pisnega Dogovora ravnatelj ponudi v podpis staršem najkasneje v roku 7 dni od izdaje odločbe o 
dodelitvi statusa.  
 
Učenec ima pravico izraziti svoje mnenje glede svojega statusa ter glede prilagajanja šolskih obveznosti. 
 
K oblikovanju oziroma usklajevanju Dogovora lahko ravnatelj povabi starše, učenca in razrednika, lahko pa 
tudi druge osebe, pomembne za uspešno izvajanje prilagajanje šolskih obveznosti glede na značilnosti 
športnih aktivnosti ali aktivnosti učenca na področju umetnosti.  
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati, ko ga podpišejo starši in ravnatelj osnovne šole, 
učenec pa od podpisa Dogovora dalje prične uresničevati pravice in obveznosti iz naslova pridobljenega 
statusa.  

12. člen 
 
Učencu s statusom se prilagodi obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje 
znanja, in sicer praviloma tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. Obseg 
prilagoditev se v Dogovoru določi v odvisnosti od vrste statusa učenca ter konkretnih okoliščin pri 
posameznem učencu v zvezi z razlogi za potrebo po statusu. 
 
 
Prilagajanje obiskovanje pouka ter drugih obveznih dejavnosti 

 
13. člen 

 
Učenec s statusom ima lahko naslednje prilagoditve pouka:  

− učenec lahko izostane eno ali več ur pouka v posameznem dnevu  zaradi nujnih potreb treningov 
ali vadbe v obdobju pred načrtovanimi tekmami ali nastopi; 

− učenec: en ali več dni v tednu, izostane od pouka zaradi udeležbe na tekmovanjih/nastopih, ki 
potekajo v času pouka/zaradi priprav na pomembnejša tekmovanja ali nastope; 

− šola lahko učencu po potrebi prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter mu nudi različne oblike 
individualne pomoči (dopolnilni pouk, dodatno posvetovanje z učiteljem, učno pomoč drugega 
učenca prostovoljca ipd.); 

− učenec je lahko opravičen obveznosti udeležbe na ekskurzijah, športnih dneh, šole v naravi ipd. 
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Učenec lahko izrabi ugodnost iz te točke v okviru predloženega načrta aktivnosti na ustreznem športnem 
oziroma umetniškem področju, če klub ali nacionalna panožna zveza oziroma šola (pri vzporednem šolanju) 
ali druga organizacija s področja umetnosti z uradnim dokumentom (z žigom in podpisom trenerja / učitelja 
ali druge pooblaščene osebe) izda učencu pisno opravičilo, oziroma obvestilo ali letni načrt dela iz katerega 
so razvidni raven, čas-datum in kraj tekmovanja / nastopa ali da gre za daljše priprave na pomembnejše 
tekmovanje oziroma nastop ipd. Naveden dokument predloži razredniku najmanj 10 dni pred povečanimi 
obremenitvami.  
 
 
Prilagajanje načinov in rokov ocenjevanja ter drugih obveznosti v zvezi s pridobivanjem ter 
preverjanjem znanja 
 

14. člen 
 

Učenec s statusom ima lahko naslednje prilagoditve ocenjevanja znanja:  
 

1. Učenec se lahko v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov oziroma tekmovanj z učiteljem 
predhodno dogovori za čas ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča 
usvojitev učnega gradiva; navedeno ne velja za sprotno preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje; 
Učenec opravi pisno ocenjevanje praviloma na napovedane roke za vse učence. Izjemoma, če tega 
ne dopuščajo predhodne obremenitve zaradi treningov oziroma vaj ali upravičena odsotnost v času 
pisnega ocenjevanja, se lahko predhodno z učiteljem dogovori za drug termin individualnega 
pisnega ocenjevanja znanja (pri rednem pouku ali izven tega); 

2. Učenec mora biti ocenjen najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Izjemoma 
je lahko ocenjen tudi v obdobju zadnjih štirinajstih dni, če se (starši oz. učenec) glede na vse 
okoliščine z učiteljem posameznega predmeta dogovori, da opravlja preizkus znanja v tem obdobju; 
v tem obdobju ne velja ugodnost iz 1. točke.  

3. Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem v času rednega delovnega časa učitelja.  
4. V vsakem ocenjevalnem obdobju morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa 

Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja. 
5. V posameznem obdobju je lahko učenec tudi neocenjen, če je bil odsoten 60 % ali več od 

predvidenih učnih ur, namenjenih za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. V tem 
primeru mora učenec pridobiti ocene za učno snov obdobja, v katerem je bil neocenjen, v 
naslednjem ocenjevalnem obdobju, ali pa se učencu omogoči opravljanje razrednega ali 
predmetnega izpita. 

6. Ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, tekmovanj…) se učencu lahko v določenem 
obdobju prilagodi obseg šolskih obveznosti (domače naloge idr.) pri posameznem učnem predmetu, 
kar se opredeli v individualnem načrtu.  

 
 
V. OBVEZNOSTI UČENCA TER DRUGIH UDELEŽENCEV  
 
 aktivnosti učenca ter prilagajanja šolskih obveznosti 
 

15. člen 
 
Učenec ter drugi udeleženci aktivnosti, povezanih s statusom učenca ter v zvezi s prilagajanjem šolskih 
obveznosti morajo izpolnjevati obveznosti, določene v Dogovoru, s tem pravilnikom in v ustreznih predpisih, 
ki jih zavezujejo v zvezi s področjem njihovega dela. 
 

1. Obveznosti učenca so:  
 

− da spoštuje šolska pravila, 

− da se ravna po pravilih v pisnem Dogovoru oziroma dogovorjenem individualnem načrtu, 
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− da vestno opravlja šolske obveznosti (sodeluje pri pouku, redno piše domače naloge, redno prinaša 
potrebne šolske pripomočke, sam poišče pomoč učitelja v času dopolnilnega pouka, če to pomoč 
potrebuje, pri sošolcih poizve o obravnavani učni snovi in obveznostih za čas odsotnosti), 

− da se dogovarja z učiteljem za ustno in pisno ocenjevanje znanja v skladu s pisnim Dogovorom / 
individualnim načrtom, če je oblikovan/ oziroma po načrtu, ki ga izdela sam ali v sodelovanju z 
učiteljem, starši in po potrebi trenerjem / učiteljem ..(vzporedno izobraževanje, drugo umetniško 
udejstvovanje),  

− da se pred predvidenimi izostanki pozanima pri učiteljih o učnih vsebinah, ki se bodo med njegovo 
odsotnostjo pri pouku obravnavale, 

− da sporoči vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja / šolanja / umetniškega 
udejstvovanja, poškodba itd.), 

− da redno obvešča starše in trenerja / učitelja o učnem uspehu,  

− da zastopa osnovno šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.  
 

2. Obveznosti staršev so:  

− da redno spremljajo učni uspeh in vedenje svojega otroka - učenca v šoli, 

− da redno sodelujejo s šolo, 

− da obiskujejo govorilne ali druge pogovorne ure na kater jih povabi razrednik ali predmetni učitelj in 
roditeljske sestanke, oziroma v primeru slabšega učnega uspeha učenca, sami pridejo na govorilne 
ure,  

− da redno in pravočasno pisno opravičijo izostanke v skladu s šolskimi pravili oziroma pred 
izostankom pridobijo odobritev razrednika oziroma ravnatelja, če je ta več kot 5 dni in še ni 
predhodno odobren v Dogovoru.  

 
3. Obveznosti razrednika so:  

− v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko odločbe, vrsta statusa, 
čas dodelitve, mirovanje, prenehanje); 

− obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom; 

− ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa. 

− da usklajuje aktivnosti v zvezi s prilagajanjem šolskih obveznosti učenca v skladu s tem pravilnikom 
in Dogovorom ter individualnem načrtom, 

− da spremlja izpolnjevanje pisnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in po potrebi opozarja 
podpisnike na obveznosti iz dogovora, 

− v primeru vnaprej napovedane večkratne oziroma daljše časovne odsotnosti pripravi v sodelovanju 
z učencem in starši ter učitelji individualni načrt pridobivanja in ocenjevanja znanja, 

− ob povečani intenzivnosti vadbe v določenem obdobju v sodelovanju z učencem, starši in učitelji 
oblikuje dogovor o prilagoditvah obsega domačih nalog in drugih obveznosti v tem obdobju in to 
zabeleži pod opombe v dnevnik oddelka, 

− učencu organizira učno pomoč drugega učenca prostovoljca. 
 

4. Obveznosti učiteljev šole so:  

− da v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk;  

− da v primeru napovedane daljše učenčeve odsotnosti učenca obvestijo, katero učno snov bodo v 
času njegove odsotnosti obravnavali; 

− da se v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov oziroma tekmovanj dogovorijo z učencem 
o času opravljanja pisnega oziroma ustnega ocenjevanja znanja; 

− da usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma; 

− da skupaj z učencem in razrednikom pripravijo individualni načrt dela za preverjanje in ocenjevanje 
znanja; 

 
5. Obveznosti ravnatelja so:  

− da v zvezi s statusom učenca ter prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito izvaja 
pooblastila v skladu s predpisi in tem pravilnikom. 
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6. Obveznosti trenerja / učitelja na področju umetniškega udejstvovanja učenca so:  

− da spremlja šolski uspeh učenca (če starši s tem soglašajo), 

− po potrebi sodeluje z učencem in straši na govorilnih urah pri razredniku (če starši s tem soglašajo),  

− da obvešča šolo o terminih treningov, priprav, vaj oziroma tekmovanj, nastopov,  

− da obvešča šolo (razrednika) najmanj 10 dni vnaprej z uradnim pisnim opravičilom oziroma 
obvestilom ustanove, v kateri izvaja svoje delo, o potrebnem izostanku učenca, o spremembah glede 
terminov povečanega obsega treningov / priprav / vaj na tekmovanja / nastope, napove izostanke 
od pouka zaradi priprav oziroma udeležbe na tekmovanjih / nastopih. 

 
 
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
 

16. člen 
 
 
Razrednik in učitelji, ki poučujejo učenca s statusom prejmejo kopijo Dogovora o prilagajanju šolskih 
obveznosti in individualnega načrta. 
 
Za vodenje evidence in dokumentacije ter za hrambo se smiselno uporabljajo pravila, določena v Pravilniku 
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za področje osnovnošolskega izobraževanja ter v Pravilniku o 
dokumentaciji v osnovni šoli. 
 
Opravičila oziroma obvestila kluba, društva, šole oziroma nacionalne panožne zveze hrani razrednik v 
osebni mapi učenca. 
 
 
VII. VARSTVO PRAVIC  

17. člen 
 
Straši lahko zoper odločbo o zavrnitvi vloge za dodelitev statusa, o prenehanju oziroma odvzemu statusa 
ali o mirovanju statusa v roku 15 dni od vročitve odločbe ravnatelja vložijo pritožbo. Pritožbo vložijo 
neposredno v tajništvu šole ali jo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov šole. Za podajo pritožbe in 
vročanje veljajo pravila ZUP. 
 
O pritožbi odloča pritožbena komisija z odločbo ter po pravilih ZUP.  
 
Pritožbena komisija mora odločiti o pritožbi v najkrajšem času, najkasneje pa v roku 15 od dneva popolne 
pritožbe. 
 
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.  
 

18. člen 
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma, ki so 
ga podpisali.  
 
Učenec ima vselej pravico izraziti mnenje ali podati predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s 
statusom. Ravnatelj mora mnenje učenca upoštevati pri sprejemanju odločitve.  
 
Med izvajanjem dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti lahko starši in drugi podpisniki dogovora podajo 
posamezne predloge ali pripombe v zvezi z izvajanjem dogovora. 
  
V primeru, da razrednik ali posamezni učitelj krši pravice učenca, dogovorjene v Dogovoru o prilagajanju 
šolskih obveznosti, lahko starši učenca v 8 dneh po kršitvi pravic pri ravnatelju zahtevajo varstvo pravic 
učenca. 
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O zahtevi za varstvo pravic oziroma pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma 
obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.  
 

19. člen 
 
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo 
možnost, da opravi svoje obveznosti. 
 
 
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
 

20. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi 
statusa učencem št. 6006-6/2016/1, z dne 15. 9. 2016 
 
 

21. člen 
  
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se za šolsko leto 2019/2020 od 1. 9. 2019 
dalje. 
 
Objavi se na spletni strani šole ter v publikaciji šole, učence in starše pa obvestijo o njegovem sprejetju 
razredniki na razrednih urah oziroma starše na prvem naslednjem roditeljskem sestanku.  
 
            

Ravnateljica: 
          Erika Melihen 
 
      Žig 

 
Predsednica sveta zavoda: 

          Nataša Šturm    
Opr. št.: 007-1/2019/8 
Datum: 8. 8. 2019 
 
Predlog besedila tega pravilnika je obravnaval: 
 

- Učiteljski zbor dne 30. 8. 2019 
- Svet staršev dne……………….. 
- Svet šole dne………………… 
- Reprezentativni sindikat je bil pozvan k predložitvi mnenja dne 8. 8. 2019 v skladu z 8. členom ZDR, 

in sicer k določbam, ki določajo organizacijo dela in naloge zaposlenih; mnenje je podal dne 22. 8. 
2019; do njega sem se ravnatelj opredelil dne 26. 8. 2019 . 

 
 
Pravilnik je pričel veljati dne:        Ugotovil: ...............................  
          Podpis: ..................................... 
      Žig 
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OBVESTILA O DOGAJANJU NA ŠOLI 

 
Na oglasnem mestu in na šolski spletni strani boste lahko našli mesečni in tedenski program dejavnosti tako 

obveznega kot razširjenega programa, da boste laže načrtovali druge dejavnosti in svoj prosti čas. Prav tako 

se bomo trudili, da bomo čim bolj ažurno dodajali poročila o dejavnostih in dosežkih naših učencev in otrok 

iz vrtca. 

Zato lepo vabljeni, da nas obiščete na šolski spletni stani: 
 

 

Veseli bomo tudi vaših idej in spodbud. Pošljite jih na šolski ali ravnateljičin elektronski naslov: 
 

 
 

     Zala Ana Ajdišek, 4. a 
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