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1 UVODNI DEL  

1.1 UVOD 

Letni delovni načrt šole (v nadaljevanju LDN)  je temeljni dokument, ki opredeljuje 

življenje in delo šole. Zasnovan je v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o 

vzgoji in financiranju osnovne šole, Smernicami za delo osnovne šole in Obvestili 

osnovnim šolam za šolsko leto 2018/19, ki jih je posredovalo Ministrstvo Republike 

Slovenije za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

in šport. Skupaj z ostalimi dejavniki zagotavlja sistematično uresničevanje obveznega 

in nadstandardnega programa. V programu so upoštevani normativi in standardi.  

Letni delovni načrt omogoča spremljanje vseh dejavnosti. Dopolnjujemo ga z 

novostmi in potrebami novega šolskega leta. Spremembe, pripombe in realizacija se 

obravnavajo na rednih mesečnih konferencah in strokovnih aktivih. Vsa dopolnila 

bodo osnova za letni delovni načrt v prihodnjem letu. 

 

1. 2 PREDSTAVITEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA 

1.2.1 Ime in sedež šole 

Osnovna šola Medvode, ki je na Ostrovrharjevi 4 v Medvodah, je javni zavod. Je ena 

od štirih osnovnih šol Občine Medvode. Zgrajena je bila leta 1981 iz sredstev 

samoprispevka občanov Ljubljane. Število učencev vpisanih v OŠ Medvode je začelo 

naraščati. Izkazalo se je, da šola nima dovolj šolskih prostorov, zato so uvedli 

izmenski pouk. Junija 2006 so se začele priprave za nadgradnjo ter prizidek in 

adaptacijo kuhinje. Zaradi zapletov z gradnjo strehe so  odprli nove prostore šele 

februarja 2007. Občina Medvode je v OŠ Medvode v juliju in avgustu 2017 na 

pobudo staršev, učencev in zaposlenih v šoli izvedla investicijo vgradnje osebnega 

dvigala, s katerim bo gibalno oviranim učenkam in učencem ter obiskovalcem na 

invalidskih vozičkih omogočen dostop do učilnic v prvem nadstropju.   

OŠ Medvode je bila osemletna do leta 2000, nato je bila postopoma uvedena 

devetletna osnovna šola. V šolskem letu 2018/2019 je v OŠ Medvode vpisanih 385 

učencev (na dan 4. 9. 2018) v osemnajstih oddelkih. 
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1.2.1.1 Pomembne kontaktne informacije 

Ravnateljica: mag. Damjana Šubic 

E-pošta: damjana.subic@guest.arnes.si                   Telefon: 040 850 356 

Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan 

E-pošta: azra.kajan@guest.arnes.si                          Telefon: 01/3611 314 

Spletna stran šole: os.medvode@guest.arnes.si 

Tajnici zavoda: Tatjana Arčon, Nataša Sojar   

Telefon – tajništvo: 01/3619 290, 01/3611 314 

Računovodkinja: Darja Babnik Repše 

E-pošta: racunovodstvo.osljme@guest.arnes.si        Telefon: 01/3619 294 

Svetovalna delavka: Tatjana Šušteršič 

E-pošta: tatjana.sustersic2@guest.arnes.si              Telefon: 041/373 997 

Vodja šolske prehrane: Andrej Flajnik 

E-pošta: andrej.flajnik@guest.arnes.si 

Knjižničarka: Andreja Magdalenc Jevnikar 

E-pošta: andreja.magdalenc@guest.arnes.si           Telefon – knjižnica: 01/3619 297 

 

1.2.2 Podatki o ustanovitelju 

Ustanoviteljske pravice je imela prvotno občina Ljubljana - Šiška. Ob spremembi 

organizacije lokalne samouprave je 1. 1. 1995 ustanoviteljske pravice nasledila 

občina Medvode. 

 

1.2.3 Šolski prostor in površine 

Šolski prostor obsega stavbo in njeno okolico, dovozno pot do vrtca in OŠ Medvode, 

dvorišče do Ostrovrharjeve ulice, travnik in igrišče do žive meje pri Zdravstvenem 

domu Medvode, do večnamenske dvorane ter parkirišče do ceste, ki pelje na 

krožišče.  

Površine: - Neto čistilna površina OŠ Medvode po nadzidavi v letu 2007 znaša 

3.679,84 m²; neto čistilna površina, ki jo učenci OŠ Medvode uporabljajo za pouk 

športa in ostalih dejavnosti v Športni dvorani Medvode, znaša 1.603 m².  

                   - Zunanje površine: poti - 344 m²; nasadi, zelenice - 9.603 m² 

                   - Športna igrišča: asfaltna - 2144 m²; travnata - 1.771 m² 

                   - Drugo: 2.274 m² 
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1.2.3.1 Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence 

V šolskem prostoru veljajo pravila šolskega hišnega reda. 

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja 

jutranjega varstva, pouka, podaljšanega bivanja, drugih aktivnosti (dnevi dejavnosti, 

ekskurzije, šole v naravi) in interesnih dejavnosti, ki jih organiziramo po urniku ter jih 

izvajajo strokovni delavci, zaposleni v OŠ Medvode, določenih z delovnim načrtom, 

na področju šolskega prostora ter v prostorih, kjer poteka pouk ali se izvajajo druge 

dejavnosti. 

Dežurstvo učiteljev se izvaja po razporedu (razpored se nahaja na oglasni deski v 

zbornici in pri pomočnici ravnatelja).  

Za vse ostale dejavnosti, ki se izvajajo v šolskih prostorih ter jih izvajajo klubi ali 

druge izobraževalne organizacije, šola ni odgovorna. Učenci lahko uporabljajo 

zunanja igrišča in igrala tudi v popoldanskem času, v pouka prostih dnevih in med 

počitnicami. V tem času so za njihovo varnost odgovorni starši.  

 

1.2.4 Šolski okoliš  

Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o ustanovitvi OŠ Medvode. 

Šolski okoliš Osnovne šole Medvode obsega naselja: Ladja, Zgornja Senica, 

Spodnja Senica, Zbilje od h. št. 1 do vključno h. št. 10 (z vsemi črkovnimi oznakami), 

in ulice v naselju Medvode: Arharjeva ulica, Cesta komandanta Staneta razen h. št. 

1, 2, 3, 5, 7, Cesta na Senico, Cesta na Svetje, Cesta talcev, Čarmanova ulica, 

Čelesnikova ulica, Dimčeva ulica, Donova cesta, Finžgarjeva ulica, Gorenjska cesta 

razen h. št. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 24, Grajzerjeva ulica, Jamnikova ulica, 

Kebetova ulica, Klanska ulica, Kržišnikova ulica, Kuraltova ulica, Medvoška cesta, 

Ostrovrharjeva ulica, Podvizova cesta, Šetinova ulica, Šlosarjeva ulica, Šmalčeva 

ulica, Štalčeva ulica, Tehovnikova ulica, Trampuževa ulica, Turkova ulica, Ulica 

Ivanke Ovijač, Ulica k studencu, Ulica ob gozdu, Ulica Simona Jenka, Višnarjeva 

ulica in Zbiljska cesta. 

 

1. 3 ORGANI ŠOLE 

Nacionalni vzgojno-izobraževalni program se izvaja skladno z veljavno slovensko 

šolsko zakonodajo (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakon o osnovni šoli).  
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Organi šole so: svet šole, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev. 

 

Organigram šole: 

 

Upravni organ šole je Svet šole. Svet sestavljajo:  

- trije predstavniki ustanovitelja,   

- trije predstavniki staršev,  

- pet predstavnikov delavcev šole.  

Svet šole se bo sestajal na sejah, ki bodo sklicane po potrebi. Svet šole vodi 

predsednica Katja Podgoršek.  

 

Šolo vodi in usmerja ravnatelj šole. Ravnatelj šole ima status pedagoškega vodje in 

poslovodnega organa. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:  

- organizira, načrtuje in vodi delo šole;  

- pripravlja program razvoja šole; 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;  

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev; 
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- vodi delo učiteljskega in zbora; 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov;  

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;  

- organizira mentorstvo za pripravnike;  

- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja 

njihovo delo in jim svetuje;  

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive; 

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

- spremlja delo svetovalne službe; 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge 

oblike sodelovanja); 

- obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev;  

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev; 

- odloča o vzgojnih ukrepih;  

- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela; 

- določa sistemizacijo delovnih mest;  

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;  

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in  

- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.  

 

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

razredniki. 

 

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov vsakega oddelka. 

 

1. 3.1 Organiziranost učencev v osnovni šoli  

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčno skupnost, ki je temeljna oblika 

organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo po dva 

predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev 

šole je šolski parlament. Skupnost učencev sestavljajo učenci šole od 1. do 9. 

razreda. V šolskem letu 2018/2019 je na šoli 385 učencev. Vsak oddelek izvoli dva 

predstavnika, ki zastopata njihove interese v šolskem parlamentu. Skupnost učencev 

šole bo vodila strokovna delavka Katarina Czerny. Tema letošnjega otroškega 
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parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. Gre za nadaljevanje teme iz šolskega leta 

2017/2018.  

 

1. 4 VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE 

Vizija OŠ Medvode se glasi: 

"Moderna, prijazna, odprta šola s spoštljivimi medsebojnimi odnosi, ki upošteva 

individualnost, spodbuja uporabno znanje in gradi zaupanje vase." 

Trudili se bomo, da bomo sledili novostim, hkrati pa skrbeli, da bomo prijazni, odprti, 

spoštljivi, ter da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo zagotavljali 

varno, spodbudno in zdravo šolsko okolje. Spodbujali bomo posredovanje in 

sprejemanje uporabnega znanja, ki bo učencem služilo v nadaljnjem šolanju in na 

splošno v življenju. Upoštevali bomo individualne razlike posameznikov ter jim 

poskušali omogočiti celovit osebnostni razvoj z razvijanjem pozitivne samopodobe.  

Da bi uresničili čim več zastavljenih ciljev,  bomo sodelovali s starši in zunanjimi 

institucijami. 

 
Osnutek usmeritev za delo v šolskem letu 2018/2019 je bil obravnavan na pedagoški 

konferenci, 31. 8. 2018, na korespondenčni seji učiteljskega zbora v obdobju od 11. 

9. do 17. 9. 2018, na seji učiteljskega zbora 17. 9. 2018, na roditeljskih sestankih 

posameznih oddelkov v septembru 2018 ter predstavljen na sestanku Sveta staršev 

24. 9. 2018.  

 

Splošni vzgojno izobraževalni cilji osnovne šole, ki jih v svojih načrtih zasleduje tudi 

naša šola, so zapisani v 2. členu Zakona o osnovni šoli:  

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na  

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  

- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
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svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega 

okolja, prihodnjih generacij;  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti;  

- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,  

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;  

- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 

in madžarskem jeziku;  

- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja;  

- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških 

del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;  

- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti 

in ustvarjalnosti učenca. 

 

1.5 NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA PROGRAMA 

Pri načrtovanju in pripravi programa bomo upoštevali zakonodajo, ustanovitelja, 

strokovne delavce, učence, starše, normative in standarde, materialne pogoje in 

nove koncepte osnovne šole. Trudili se bomo kakovostno izvajati zagotovljen 

program dela, dodajati razširjen program in uvajati novosti.  

Sodelovali bomo: 

- s starši,  

- z Zavodom za šolstvo,  

- z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,  

- z drugimi strokovnimi organi, 

- z lokalno skupnostjo. 
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1.5.1 Načrt izboljšav za šolsko leto 2018/2019 

 Nadaljevali bomo z razvijanjem bralne pismenosti. Uporabljali bomo različne 

bralne strategije, ki smo jih preizkušali že v šol. letu 2017/18. Ugotovili smo, da 

ima mnogo učencev težave pri branju navodil in razumevanju prebranega 

besedila, zato bomo tej problematiki namenili večjo pozornost v šol. letu 

2018/19. Šola bo uporabila izkušnje, pridobljene v projektu Zavoda za šolstvo 

Spodbujanje razvoja bralne pismenosti, spodbujala učitelje k medsebojnemu 

sodelovanju in izmenjavi izkušenj, povabila k sodelovanju starše in zunanje 

institucije. Povezali se bomo tudi s knjižnico Medvode. Sodelovali bomo v 

projektu, ki bo povezal šolske knjižnice medvoški osnovnih šol in splošno 

knjižnico v občini Medvode pri spodbujanju bralne kulture v družinskem 

življenju. Koordinatorica povezovanja s knjižnico Medvode bo Andreja 

Magdalenc Jevnikar. Prav tako bomo sodelovali v projektu, ki ga razpisuje 

Občina Medvode v mesecu septembru, v nacionalnem mesecu branja. Njihov 

projekt Bralna veriga bo vključeval osnovne šole na območju Občine 

Medvode. Posamezni razredi na naši šoli bodo sicer sodelovali v 

medrazrednem tekmovanju v številu prebranih knjig, vendar pa ne bo 

poudarek samo na količini prebranih knjig, pač pa tudi na medsebojni 

komunikaciji o prebranih knjigah in razvijanju pozitivnega odnosa do knjig in 

branja. Koordinatorici"Bralne verige" bosta Barbara Tršan in Brigita Svoljšak. 

 Vzgajali bomo učence v skladu z obče veljavnimi vrednotami, osredotočili se 

bomo na vzgojo za vrednote - medsebojno spoštovanje, odgovornost in 

znanje. V šol. letu 2017/18 smo pregledovali in posodabljali Pravila 

šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt šole. V šol. letu 2018/19 si želimo 

to delo dokončati. 

 

1.5.2 Načrt izboljšav za obdobje 2018 - 2021 

 Glede na to, da smo v preteklih letih izvajali projekt Zdrav življenjski slog, je 

bila naša šola izbrana, da v šol. letu 2018/2019 preizkusi nov koncept 

razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter 

dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, 

uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni 

dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Učencem bomo omogočali 
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več ur namenjenih gibanju, skrbeli za njihovo osveščanje glede zdravega 

načina življenja, zdravega prehranjevanja. Poskrbeli bomo, da bomo v sklopu 

tega projekta zajeli čim več rednih dejavnosti, ki so povezane z zdravjem in 

gibanjem, npr. projekt e-Twining, interesne dejavnosti (prva pomoč, sadni vrt, 

čebelarstvo), OIP sodobna priprava hrane ipd. Veselimo se težko pričakovane 

ureditve športnega igrišča, ki nam bo omogočilo še več možnosti gibanja. 

 Vzgajali bomo za trajnostni razvoj, delavnost in poštenje, spodbujali bomo 

ustvarjalnost in inovativnost. Še naprej se bomo trudili iskati različne pristope 

za delo z nadarjenimi učenci in jim skušali čim bolj pomagati pri razvijanju 

njihovih potencialov. Nadaljevali bomo s strokovnim delom z učenci s 

posebnimi potrebami ter ga nadgradili. Pozornost bomo posvetili 

raziskovanju dosežkov učencev naše šole in razvoju metod in oblik dela za 

njihovo povečanje. Zaradi vse večjega priseljevanja učencev iz drugih 

držav bomo posebno pozornost namenili načrtovanju letnih priprav za 

poučevanje intenzivnega tečaja slovenskega jezika. Iskali bomo pomoč pri 

ustreznih zunanjih institucijah in se povezovali s šolami, ki imajo izkušnje na 

tem področju. Preko samoevalvacije in analize nacionalnih preverjanj znanj 

ter povezovanja z različnimi strokovnimi institucijami bomo analizirali lastno 

delo in ugotovitve implementirali v pouk in dejavnosti šole.  

 Nadaljevali bomo z medgeneracijskim povezovanjem. Povezali se  bomo z 

domom starejših občanov, jim pripravili kulturne dogodke ali delavnice. Ob 

različnih dnevih dejavnosti bomo povabili k sodelovanju starše, dedke, babice, 

ki bi lahko naš program obogatili s svojimi izkušnjami iz prakse.  

 Pri izvedbi šolskih dejavnosti bomo vključevali lokalne strokovnjake, tako kot 

preteklo šolsko leto. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo na lokalnih 

prireditvah (npr. Evropski teden mobilnosti, Prižig luči, Teden vseživljenjskega 

učenja, Medvoški kulturni festival). 

 V skladu s finančnimi možnostmi bomo skrbeli za šolsko stavbo in okolico. 

Želimo si predvsem prenoviti staro in obrabljeno pohištvo v nekaterih 

učilnicah, urediti kolesarnico, dodatno opremiti gibalne kotičke v šoli in 

zelenico z dodatnimi mizami in klopmi za potrebe pouka v naravi. Skupaj z 

Občino Medvode, Javnim zavodom Sotočje in vrtcem Medvode bomo 

načrtovali ureditev športnega igrišča na Svetju.  
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2 VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

2.1 PREDSTAVITEV PROGRAMA 

 
Obvezni vzgojno-izobraževalni program obsega:  

- obvezne predmete po predmetniku,  

- izbirne predmete,  

- oddelčne skupnosti,  

- dneve dejavnosti.  

V šolskem letu 2018/19 bomo realizirali 189 dni pouka ( 183 za 9. razred). Med 

dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, tehniške dneve, 

šolo v naravi, celodnevne ekskurzije in delovne akcije. 

 

PREDMET RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED 
 1. 2. 3. 4. 5. 
 Tedensko 

št. ur 
Tedensko 

št. ur 
Tedensko 

št. ur 
Tedensko 

št. ur 
Tedensko 

št. ur 
Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Angleščina   2 2 2 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 

Družba    2 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3   

Naravoslovje in 
tehnika 

   3 3 

Gospodinjstvo     1 

Šport 3 3 3 3 3 

Razredna ura    0,5 0,5 

Neobvezni izbirni 
predmeti 

0/2   0/2 0/2 

Dop., dod. pouk 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 

Dnevi dejavnosti letno št. dni letno št. dni letno št. dni letno št. dni letno št. dni 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 
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PREDMET RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED 

 6. 7. 8 9. 
 Tedensko št. 

ur 
Tedensko št. 
ur 

Tedensko št. 
ur 

Tedensko št. 
ur 

Slovenščina 5 4 3,5 4,5 
Matematika 4 4 4 4 
Angleščina  4 4 3 3 
Likovna umetnost 1 1 1 1 
Glasbena umetnost 1 1 1 1 

Geografija 1 2 1,5 2 
Zgodovina 1 2 2 2 
Domovinska in državljanska 
kultura in etika 

 1 1  

Fizika   2 2 
Kemija   2 2 
Biologija   1,5 2 
Naravoslovje 2 3   
Tehnika in tehnologija 2 1 1  

Gospodinjstvo 1,5    
Šport 3 2 2 2 

Obvezni izbirni predmeti  2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni predmeti -
nemščina 

0/2 0/2 0/2 0/2 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 

DOP/DOD pouk 1 1 1 1 
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 

     
Dnevi dejavnosti Letno št. dni Letno št. dni Letno št. dni Letno št. dni 

Kulturni dnevi 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 

 

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

V šolskem letu 2018/19 bomo po sklopih izvajali naslednje obvezne predmete: 

1. polletje:  8. r. GEO - 2 uri, BIO - 1 ura 

2. polletje:  8. r. GEO - 1 ura, BIO - 2 uri 

1. polletje: 9. r. SLJ - 5 ur, 2. polletje:  9. r. SLJ - 4 ure 

1. polletje: 8. r. SLJ - 3 ure, 2. polletje:  8. r. SLJ - 4 ure 
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2.2 PROJEKTI 

2.2.1 Projekti na šoli 

Večji projekti na šoli: 

 Strokovni delavci šole bomo v šolskem letu 2018/19 nadaljevali z uvajanjem in 

nadgrajevanjem računalniškega programa - Lopolis. Nadaljevali bomo z 

vpisovanjem v Lopolisovo E- redovalnico ter s programom dela z Lopolis 

dnevnikom, vodenjem različnih evidenc in organizacije dela šole. Vodja 

projekta je Azra Kajan. 

 OŠ Medvode bo po kar nekaj letih znova del Erasmus+ mobilnosti. Dvoletni 

projekt bo združeval učitelje in učence iz petih različnih držav. 

Projekt se imenuje Connect (povezovanje). Država koordinatorica projekta je 

šola na Poljskem, iz mesta Gliwice, partnerice pa so poleg medvoške in 

poljske šole še šole iz Italije, Turčije in Bolgarije. Prednostni nalogi projekta 

glede na cilje sta združiti predstavnike različnih kulturnih ozadij ter spoznati 

izročilo, navade in način življenja vseh sodelujočih v projektu. Vse aktivnosti 

so zasnovane v duhu enakosti in enakopravnosti, družbene inkluzije 

(vključevanje učencev tujcev, učencev, ki prihajajo iz finančno šibkejših družin, 

ki imajo manj ali nič možnosti potovanj)  in pozitivnih vrednot. Dejavnosti se 

bodo odvijale tako na lokalnem kot na mednarodnem nivoju. Vsaka država bo 

v dveh letih gostila en obisk sodelujočih držav na vnaprej določeno temo 

projekta. Naloga OŠ Medvode je, da vodi  temo z naslovom Geografija in igre, 

organizira srečanje v oktobru 2020, ustvari e-Twinning račun projekta, izdela 

čim več izdelkov na določene teme, jih predstavi na srečanjih, v e-obliki na 

spletu, da sodeluje z lokalnimi občili. V projektu bodo sodelovali učenci cele 

šole - tisti, ki jih bo projekt zanimal, pod vodstvom učiteljev - mentorjev. Vodja 

projekta na OŠ Medvode je Andreja Čeru. 

 OŠ Medvode sodeluje v štiriletnem projektu SIO 2020 - Program nadaljnje 

vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Cilj projekta je 

izboljšane kompetence in izboljšani dosežki mladih in večja usposobljenost 

izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj. Vodja projekta sta Damjana Šubic, Tomaž Jenko. 

 Naša šola je bila izbrana, da v šol. letu 2018/2019 preizkusi nov koncept 

razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter 
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dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, 

uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni 

dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Projekt bo trajal tri leta. Vodje 

projekta so Damjana Šubic, Azra Kajan, Irena Kumše Kovač. 

 Tudi v šol. letu 2018/19 bomo nadaljevali z dejavnostmi povezanimi s 

projektom Zdrava šola. Primarna tema zdrave šole bo gibanje, zato ga bomo 

lahko povezali tudi s poskusnim uvajanjem RaP, z dnevom zdrave šole, z 

rekreativnimi odmori, s projektom e-Twinning ipd. Vodja projekta Zdrava šola 

je Irena Sonc Šlenc.  

 

Ostali projekti na šoli: 

Naslov projekta Vodja projekta Vključeni razredi 

Šolski sadovnjak Andrej Flajnik učenci od 6. do 9. r. 

Rastem s knjigo  Andreja Magdalenc Jevnikar učenci 7. r. 

Samo eno življenje imaš  Andrej Flajnik 8. a, 8. b 

Leo, leo - španska bralna 

značka 

Barbara Tršan učenci od 1. do 5. r. 

Spodbujanje razvoja 

bralne pismenosti   

Majda Šetina Čarman 

Peter Lipavšek  

učenci od 1. do 5. r. 

učenci od 6. do 9. r. 

Projekt Semena 

sprememb 

Barbara Tršan učenci 4. a razreda 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk; Dan zdrave šole 

Katarina  Czerny (tim zdrave šole); 
koordinator s kuhinjo: Andrej 
Flajnik 

vsi učenci od 1. do 9. r. 

E-twinning Suzana Oroz, koordinatorica na 

RS bo Urša Kržišnik 

3., 4. r 

Mednarodni projekt 
Eratostenov eksperiment 
Meritve sence septembra in 
marca 

Meta Lavrih 

 

učenci 8. r. 

 
Učiteljica likovne umetnosti Mojca Pintar bo z učenci od 6. do 9. r.  sodelovala: 

-  na mednarodnem ex- temporu Moravče (predvidoma en dan v mesecu marcu ali juniju), 

- na likovni koloniji Šmarna gora (predvidoma dva dni v mesecu maju ali juniju), 

- na ostalih likovnih natečajih, ki bodo potekali skozi celo šolsko leto. 
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2.2.2 Projekti povezani z lokalno skupnostjo 

 - Evropski teden mobilnosti (od 16. do 22. septembra 2018) - koordinatorici bosta 

Tatjana Kernič, Brigita Svoljšak. 

- Teden vseživljenjskega učenja (maj 2019) -  koordinatorici bosta Vlasta Sevčnikar 

in Špela Debenak Hafner. Predvideva se, da bo povezan z Medvoškim festivalom 

(vodja bo Špela Debenak Hafner). 

- Projekt Bralna veriga bo potekal v nacionalnem mesecu branja in bo vključeval 

osnovne šole na območju Občine Medvode - medrazredno tekmovanje v številu 

prebranih knjig (koordinatorici bosta Brigita Svoljšak in Barbara Tršan). 

- Sodelovanje z domom starostnikov Medvode - koordinatorji bodo: Tatjana Kernič, 

Majda Šetina Čarman, Špela Debenak Hafner. 

 

2.2.3 Projekti povezani z Javnim zavodom Sotočje 

- Miniolimpiada (maj 2019) - v organizaciji z Olimpijskim komitejem Slovenije in 

Javnega zavoda Sotočje Medvode in Športne zveze Medvode: Na miniolimpiadi 

sodelujejo učenci od 1. do 3. r. Koordinatorici bosta Simona Špik  in Brigita Svoljšak. 

- OŠ Medvode se bo tudi v šolskem letu 2018/2019 vključevala v programe, ki bodo 

potekali v okviru nacionalnega programa Šport otrok in mladine, ki jih organizira Javni 

zavod Sotočje.  

2.3 KADROVSKA SESTAVA ŠOLE 

Vsi zaposleni učitelji so ustrezno razporejeni in obremenjeni po normativih in 

sistemizaciji, ki je bila predlagana s strani ministrstva in odreja ZUJF. 

 

Strokovni delavci šole in predmeti, ki jih poučujejo 

Zap. 
št. 

Strokovni delavci šole Predmeti, ki jih poučujejo 

1. Czerny Katarina ZGO, DKE, PB 
2. Čeru Andreja OIP FI3, NIP FI1, NIP FI2, PB 
3. Debenak Hafner Špela SLJ, PB 
4. Flajnik Andrej NAR, BIO, PB, organizator šolske prehrane 
5. Humek – Kok Irena 3. a razred 
6. Jamnik Rok MAT 
7. Janečko Jelka 1. b razred 
8. Jenko Tomaž TIT, OIP OGL, OIP MME, OIP UBE, računalničar 
9. Jurca Ana porodniški dopust 

10. Kajan Azra pomočnica ravnateljice, PB 
11. Kernič Tatjana 5. b razred  
12. Knez Sonja 1. a razred 
13. Knific Bukovšak Maja spremljevalka gibalno ovirane učenke 
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14. Kočar Olga GOS, KEM, PB, OIP SPH 
15. Križaj Rok ŠPO, PB,  
16. Kržišnik Marija GEO, PB 
17 Kržišnik Urša 2. b razred 
18. Kuder Gaber Alenka 2. a razred 
19. Kumše Kovač Irena  RaP (razširjeni program) 
20. Lavrih Marjeta MAT, PB 
21. Lipavšek Peter SLJ 
22. Magdalenc Jevnikar Andreja knjižničarka, PB 
23. Marenk Marija  DSP 
24. Miklič Eva FIZ, PB 
25. Nastran Sonja porodniški dopust 
26. Oroz Suzana TJA 
27. Omerzu Simona 2. učiteljica v 1. razredu, JV v 1. razredu, PB 
28. Pintar Mojca LUM, OIP LS1, OIP LS2, NIP UME, PB 
29. Prosenc Zemljič Klavdija TJA, NIP TJA 
30. Purgar Marija spremljevalka sladkornega bolnika 
31. Rakar Bernarda GUM, PB, PZ 
32. Sevčnikar Vlasta 2. učiteljica v 1. razredu, JV v 1. razredu, PB 
33. Sitar Nataša  DSP 
34. Sonc Šlenc Irena TJA 
35. Svoljšak Brigita 4. b razred 
36. Šetina – Čarman Majda 5. a razred 
37. Špenko Franc laborant, PB 
38. Špik Simona 3. b razred 
39. Šubic Damjana ravnateljica 
40. Šušteršič Tatjana svetovalna delavka 
41. Trpin Alenka MAT, PB, OIP ŠHO 
42. Tršan Barbara 4. a razred 
43. Turk Igor specialni pedagog 
44. Velušček Mojca OIP NI1, OIP NI2, OIP NI3, NIP NI1, NIP NI2, NIP NI3 
45. Zanoški Jasmina javna delavka 
46. Zaplotnik Darja ŠPO,OIP IŠP, OIP ŠZZ, OIP ŠSP, NIP ŠPO 

 
Administrativni delavci 

 Administrativni delavci Delo, ki ga opravljajo 
47. Arčon Tatjana tajnik VIZ VI 
48. Sojar Nataša tajnik VIZ VI 
49. Babnik Repše Darja računovodkinja 

 
Tehnično osebje 

 Tehnično osebje Delo, ki ga opravljajo 
50. Štefan Kranjec  hišnik 
51. Emina Begić čistilka 
52. Renata Ponikvar čistilka 
53. Dragica Kos čistilka 
54. Daliborka Malić čistilka 
55. Bernarda Belec  vodja kuhinje 
56. Matjaž Kržišnik kuhar 
57. Milena Gaber kuharica 
58. Darinka Kocjančič kuhinjska pomočnica 
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2.4 RAZREDNIKI, VODJE STROKOVNIH AKTIVOV TER VODJE POMEMBNIH 
DEJAVNOSTI 
 

2.4.1 Sestava oddelkov (število učencev, razredniki, nadomestni razredniki) 

 

Razred/ 
oddelek 

 
Dečki 

 
Deklice 

Skupno št. 
učencev 

 
Razrednik  

Nadomestni razrednik/ 
drugi učitelj v 1. r./ 
spremljevalec 

1. a 15 11 26 Sonja Knez Vlasta Sevčnikar  

1. b 16 10 26 Jelka Janečko Simona Omerzu 

1. razred 31 21 52   

2. a 12 14 26 Alenka Kuder Gaber Marija Purgar - 
spremljevalka učenca z 
diabetesom tipa 1 

2. b 10 16 26 Urša Kržišnik  

2. razred 22 30 52   

3. a 8 15 23 Irena Humek Kok  

3. b 10 13 23 Simona Špik  

3. razred 18 28 46   

4. a 11 11 22 Barbara Tršan  

4. b 8 16 24 Brigita Svoljšak   Maja Knific Bukovšak- 
spremljevalka gibalno 
ovirane osebe 

4. razred 19 27 46   

5. a 11 9 20 Majda Šetina Čarman  

5. b 13 8 21 Tatjana Kernič  

5. razred 27 15 41   

6. a 18 6 24 Špela Debenak 
Hafner/Sonja Nastran 

Tomaž Jenko 

 

6. b 15 10 25 Darja Zaplotnik    Mojca Velušček 

6. razred 33 16 49   

7. a 11 9 20 Andrej Flajnik Igor Turk  

7. b 6 12 18 Rok Jamnik Rok Križaj 

7. razred 17 21 38   

8. a 6 8 14 Katarina Czerny Marija Kržišnik 

8. b 9 7 16 Peter Lipavšek    Andreja Čeru 

8. razred 15 15 30   

9. a 6 9 15 Suzana Oroz   Irena Sonc Šlenc 

9. b 11 5 16 Mojca Pintar Andreja Magdalenc 
Jevnikar 

9. razred 17 14 31   
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2.4.2 Vodje strokovnih aktivov 

- Vodja aktiva razredne stopnje je Brigita Svoljšak, 

- vodja aktiva podaljšanega bivanja je Bernarda Rakar, 

- vodja aktiva predmetne stopnje je Rok Jamnik, 

- vodja aktiva tujih jezikov je Andreja Čeru, 

- vodja aktiva športnih pedagogov je Darja Zaplotnik, 

- vodja aktiva učiteljev naravoslovnih predmetov je Rok Jamnik, 

- vodja aktiva slavistov je Peter Lipavšek.  

 

2.4.3 Vodje/koordinatorji/timi pomembnih dejavnosti na šoli 

 
Dejavnost na šoli Vodja/koordinatorji/timi dejavnosti 

Računalničar (in računalniško opismenjevanje) Tomaž Jenko  

Šolska spletna stran  Azra Kajan, Damjana Šubic 

Šolski sklad (za nakup nadstandardnih 

pripomočkov) 

Mojca Pintar, Tomaž Jenko, Tatjana 

Kernič 

Sklad šolske skupnosti (za finančno  pomoč) Tatjana Šušteršič, Marija Kržišnik, Jelka 

Janečko 

Šolska skupnost  (šolski parlament) Katarina Czerny  

Šolska prehrana (jedilniki ...) Andrej Flajnik 

Rdeči križ Jelka Janečko 

Papirni akciji: - 18. in 19. oktober 2018, 

                         - 11. in 12. april 2019 

Azra Kajan 

Tisk Simona Omerzu   

Slovenska bralna značka  za 1.-4. r. razredniki, in drugi učiteljici v 

1. r., za 5. r.  Andreja Magdalenc 

Jevnikar, 6.-9. r. Špela Hafner Debenak 

Nemška bralna značka Mojca Velušček     

Francoska bralna značka Andreja Čeru     

Prometna varnost in kolesarski izpit v 5. r. Tatjana Kernič 

Vesela šola 7.-9. r. - Irena Sonc Šlenc  

4.-6. r. - Klavdija Prosenc Zemljič  

Delo z nadarjenimi Irena Sonc Šlenc, Tatjana Šušteršič 

Komisija za podeljevanje statusa športnika Darja Zaplotnik, Rok Križaj 
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in umetnika 

Plavalni tečaj (1. r.),  

šola plavanja (3. r.) 

Sonja Knez,  

Azra Kajan 

Šolski radio Rok Jamnik, Klavdija Prosenc Zemljič, 

Mojca Velušček 

Sodelovanje šolskih pevskih zborov: 

- pri prižigu luči - december 2018, 

- na reviji OPZ Pesem pomladi - april 2019 

- na tekmovanju pevskih zborov, 

 

Bernarda Rakar 

Miklavžev sejem - 3. 12. 2018 Maja Knific Bukovšak, Špela Debenak 

Hafner 

Dejavnosti v okviru projekta Leo, leo: 

- delavnice pod vodstvom zunanje 

sodelavke dr. Barbare Pregelj  (od 1. do 5. r.) 

 

Barbara Tršan, razredničarke od 1. do 5. 

razreda 

Proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti - 21. 12. 2018 

Peter Lipavšek, Špela Debenak Hafner, 

Simona Omerzu  

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku  

- 7. 2. 2019 

Špela Debenak Hafner, Peter Lipavšek, 

Vlasta Sevčnikar 

Proslava ob dnevu državnosti -  

24. 6. 2019 

Suzana Oroz, Irena Sonc Šlenc,  Simona 

Špik  

Prireditev za bodoče prvošolce - junij 2019 Tatjana Šušteršič 

Nastop učencev 4. razreda za starše v 

nemškem jeziku ob zaključku šolskega leta 

(izbor zgodb, pesmi in zanimivosti o Nemčiji. 

Nastop bodo povezovali devetošolci.    

 

Mojca Velušček  

 

Dopisovanje devetošolcev s sovrstniki iz 

Poljske v nemščini 

 

Mojca Velušček 

Dopisovanje sedmo in osmošolcev s 

sovrstniki iz Slovenije v nemščini 

 

Mojca Velušček 
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2.5 LETNI PLAN HOSPITACIJ 

V šolskem letu 2018/19 bodo hospitacije namenjene opazovanju načinom 

preverjanja znanja. Mišljena so specialna preverjanja, kot so npr.: formativno 

preverjanje znanja, delo na terenu, ustne oblike preverjanja znanja, priprave na NPZ 

ipd. Hospitacije so namenjene vzpodbudam, povezovanju, izboljševanju medsebojne 

komunikacije in analizi učinkovitosti preverjanja znanja.  

Posebne vrste hospitacij  bodo obvezne hospitacije učiteljem pripravnikom in 

študentom na pedagoški praksi. 

Hospitacije bodo predvidoma napovedane vnaprej. Spodbujali bomo medsebojne 

hospitacije z namenom izmenjave izkušenj iz dobre prakse. 

 

Napovedane hospitacije po mesecih 

Mesec  Strokovni delavci 

Oktober 2018 Špik Simona, Kržišnik Urša, Tršan Barbara, Miklič Eva  

November  2018 Špela Debenak Hafner, Prosenc Zemljič Klavdija, Alenka Trpin  

December  2018 Sevčnikar Vlasta, Czerny Katarina, Kernič Tatjana, Rakar Bernarda 

Januar  2019 Lavrih Marjeta, Pintar Mojca, Oroz Suzana, Kuder Gaber Alenka 

Februar 2019 Sonc Šlenc Irena, Kržišnik Marija, Jamnik Rok, Velušček Mojca 

Marec 2019 Janečko Jelka, Knez Sonja, Šetina Čarman Majda, Omerzu Simona 

April 2019 Križaj Rok, Humek Kok Irena, Flajnik Andrej, Zaplotnik Darja 

Maj 2019 Lipavšek Peter, Svoljšak Brigita, Čeru Andreja, Jenko Tomaž 

2.6 DIFERENCIACIJA 

Notranjo diferenciacijo pouka bomo izvajali znotraj vseh oddelkov. V 9. razredu ne 

bomo izvajali diferenciacije v treh heterogenih skupinah pri slovenščini, matematiki in 

angleščini zaradi premajhnega števila učencev. 

Oddelke delimo pri športu, gospodinjstvu, tehniki in tehnologiji, izbirnih predmetih 

(obveznih in neobveznih).  

 

2.7 IZBIRNI PREDMETI 

2.7.1 Obvezni izbirni predmeti  

Obvezni izbirni predmeti (v nadaljevanju OIP) sodijo v razširjeni program osnovne 

šole. So način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci si jih 



24 
 

lahko sami izberejo ter z njimi razvijajo svoja močna področja in sposobnosti, lahko 

pa pri tem upoštevajo bodočo poklicno usmerjenost.  

OIP so vključeni v predmetnik 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja  (v 7., 8. in 9. r.). 

2.7.1.1 Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje 

Pouk OIP je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri 

na teden.  

- Obvezni izbirni predmeti so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo s 

številčnimi ocenami od 1 do 5. 

- Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih 

predmetov. 

- Če učenec izbere dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni bosta 

vpisani v spričevalo. Če učenec izbere tri predmete, bodo ocenjeni vsi trije predmeti, 

in vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v 

primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno. 

- Prisotnost učenca pri pouku OIP je obvezna in se obravnava enako kot pri ostalih 

predmetih. Starši so dolžni vsako odsotnost opravičiti. 

- Učenec izbere 2 uri OIP, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Tuji jezik 

je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko. 

 

Možnosti izbire in kombinacij: 

- Če se učenec odloči za izbirne predmete v trajanju dve uri tedensko, ima možnost, 

da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (to je tuji jezik). 

- V primeru, da se učenec v soglasju s starši odloči za izbirne predmete v trajanju 

treh ur tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če 

so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni. 

  

Možnost oprostitve sodelovanja pri izbirnih predmetih 

 Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom 

(v našem primeru je to npr. Glasbena šola Franca Šturma), ima možnost uveljavljanja 

oprostitve obiskovanja OIP. V tem primeru mora dostaviti potrdilo o vpisu v glasbeno 

šolo najkasneje do 1. 9. 2018. O oprostitvi odloči ravnatelj. 

  



25 
 

2.7.1.2 Izbrani obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 

 Predmet Št. 
učencev 

Št. 
skupin 

Št. ur na 
teden 

Kdo poučuje razred 

1. Francoščina 3 - OIP FI3 4 1 2 Andreja Čeru 9. 

2. Nemščina 1 - OIP NI1 17 1 2 Mojca Velušček 7. 

3. Nemščina 2 - OIP NI2 19 1 2 Mojca Velušček 8. 

4. Nemščina 3 - OIP NI3 20 1 2 Mojca Velušček 9. 

5. Likovno snovanje 2 - OIP LS2 9 1 1 Mojca Pintar 8. 

6. Likovno snovanje 3 - OIP LS3 5 1 1 Mojca Pintar 9. 

7. Sodobna priprava hrane -  
OIP SPH 

29 2 1 Olga Kočar 7., 8., 
9. 

8. Šport za sprostitev - OIP ŠSP 18 1 1 Darja Zaplotnik 7. 

9. Šport za zdravje - OIP ŠZZ 6 1 1 Darja Zaplotnik 8. 

10. Izbrani šport odbojka - OIP 
IŠP 

14 1 1 Darja Zaplotnik 8., 9. 

11.  Šahovske osnove - OIP ŠHO 6 1 1 Alenka Trpin 7., 8.  

12. Obdelava gradiv: les - OIP 
OGL  

7 1 1 Tomaž Jenko 8., 9.  

13. Urejanje besedil - UBE 5 1 1 Tomaž Jenko 7. 

14. Multimedija - MME 14 1 1 Tomaž Jenko 8.  

 

V šolskem letu 2018/2019 imamo 14 skupin OIP. OIP Sodobna priprava hrane se deli 

na 2 skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v normativu. 

 

2.7.2 Neobvezni izbirni predmeti  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli je določil, da šole od 

šolskega leta 2014/15 naprej ponudijo učencem neobvezne izbirne predmete (v 

nadaljevanju NIP). Učenec lahko izbere največ dve uri pouka NIP tedensko.  

 Za učence od 4. do 6. razreda se lahko izvaja pouk naslednjih NIP: drugega 

tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.  

 Za učence od 7. do 9. r. se lahko izvaja kot NIP pouk drugega tujega jezika.  

Pouk navedenih NIP se je začel izvajati postopoma in sicer:  

- za učence 4. in 7. razreda v šolskem letu 2014/15,  

- za učence 4., 5., 7. in 8. razreda v šolskem letu 2015/16,  

- za vse učence drugega in tretjega triletja v šolskem letu 2016/17.  

 Prvi tuji jezik se kot NIP izvaja za učence 1. razreda od šolskega leta 

2015/16 dalje.  
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2.7.2.1 Potek pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje 

Neobvezni izbirni predmeti: 

- sodijo v razširjeni program osnovne šole, 

- so enakovredni OIP in se ocenjujejo, 

- zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam OIP, 

- prisotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih, zato so starši 

dolžni vsako odsotnost opravičiti. 

Zakon o Osnovni šoli določa, da si učenec lahko izbere največ dve uri pouka NIP 

tedensko. S tem je določena zgornja meja, ki je učenec ne more preseči.  

2.7.2.2 Izbrani neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019 

 Predmet Št. 
učencev 

Št. 
skupin 

Št. ur na 
teden 

Kdo poučuje razred 

1. Angleščina - NIP ANG 51 2 4 Klavdija Prosenc Z. 1. 

2. Nemščina 1 - NIP NEM1 15 1 2 Mojca Velušček 4. 

3. Nemščina 2 - NIP NEM2 23 1 2 Mojca Velušček 5. 

4. Nemščina 3 - NIP NEM3 20 1 2 Mojca Velušček 6. 

5. Francoščina - NIP FI 17 1 2 Andreja Čeru 4., 5.,6. 

6. Šport - NIP ŠPO 19 1 1 Darja Zaplotnik  4., 5.,6. 

7. Umetnost - NIP UME 15 1 1 Mojca Pintar 4., 5.,6. 

 
Neobveznih izbirnih predmetov za učence od 7. do 9. razreda ne bomo izvajali zaradi 

premajhnega interesa (premalo prijav) učencev. 

2.8 ŠOLSKI ZVONEC 

 
1. ura    7.40–8.25 odmor 8.25–8.30 
2. ura    8.30–9.15 odmor 9.15–9.35 
3. ura    9.35–10.20 odmor 10.20–10.25 
4. ura 10.25–11.10 odmor 11.10–11.20 
5. ura 11.20–12.05 odmor 12.05–12.10 
6. ura  12.10–12.55 odmor 12.55–13.00 
7. ura 13.00–13.45 odmor 13.45–14.00 
8. ura 14.05–14.50   
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2.9 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, URE INDIVIDUALNE POMOČI 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še 

dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci lažje 

usvojijo temeljne učne cilje.  

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 

raznovrstnimi metodami dela (samostojno učenje, problemski pouk in priprave na 

tekmovanja) podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učenci se vanj vključujejo na 

predlog učitelja.  

2.10 PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO 

2.10.1 Podaljšano bivanje 

Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega 

dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za 

učence od 1. do 5. razreda in traja do 17.00. Učenci se v podaljšano bivanje vključijo 

prostovoljno, s prijavo staršev. Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-

izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo in varno 

psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje, jim omogočiti redno, 

samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo ter jim po potrebi nuditi 

ustrezno strokovno pomoč. V okviru PB se izvajajo učna pomoč, utrjujejo se osnove 

računanja, opravljajo se domače naloge. Podaljšano bivanje je namenjeno tudi 

sprostitvenim dejavnostim, ustvarjalnemu preživljanju časa in navajanju na kulturno 

prehranjevanje. Učencem so na voljo tudi različne interesne dejavnosti.  

Glavni cilj PB je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni 

namenjena zgolj pisanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega 

dela, zato prosimo starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge. 

 

2.10.1.1 Pravila, ki veljajo v času podaljšanega bivanja 

 Priporočamo, da starši ne prihajajo po otroke pred tretjo uro, saj do takrat še 

delajo domačo nalogo (učenci potrebujejo po kosilu nekaj časa za sprostitev, 

gibanje, nato začnejo z nalogo).  

 V podaljšanem bivanju je 50 minut na voljo za pisanje domače naloge. 

Nekateri učenci ne zmorejo tega dela opraviti v tem času zaradi drugih izbirnih 
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in dodatnih dejavnosti ali zaradi počasnejšega pisanja. Učenci naj zato nalogo 

dokončajo doma, starši pa jo preverijo. 

 Starši naj se čim bolj držijo ure, ki jo navedejo za prihod po otroka. 

Spremembe odhodov domov, razna obvestila učiteljem ipd., naj starši redno 

vpisujejo v otrokovo beležko. 

 Ob prihodu počakajo pred razredom, da s svojim prihodom ne motijo igre ali 

dela otrok ter učitelja. 

 Kdor pride po otroka, mora o odhodu nujno obvestiti učitelja, še posebej v 

času, ko so otroci zunaj šole ali pri interesni dejavnosti.  

 Otroci brez pisnega obvestila staršev ne morejo sami domov. Navesti je 

potrebno tudi točno uro odhoda.  

 Ko učenci odhajajo domov, sami ali v spremstvu staršev, naj se obujejo šele v 

prostoru pri vhodu v šolo. V čevljih se ne smejo sprehajati po šoli. 

2.10.1.2 Skupine oddelkov podaljšanega bivanja 

V šolskem letu 2018/19 imamo v podaljšanem bivanju 178 učencev. Oblikovanih je 

šest čistih oddelkov in en kombinirani. 

Oddelek PB Učitelj/-ica Število učencev 

1. oddelek PB:  

1. a 

Mojca Pintar (torek, sreda, petek),  
Eva Miklič (četrtek),  
Vlasta Sevčnikar (ponedeljek) 
 

 

26 

2. oddelek PB:  

1. b 

Andreja Čeru (od ponedeljka do petka), 
Simona Omerzu (1 ura v torek in 1 ura v petek) 

 

25 

3. oddelek PB:  

2. a 

Špela Debenak Hafner (sreda in četrtek), 
Katarina Czerny (ponedeljek), 
Alenka Trpin (torek in petek), 
Meta Lavrih (1 ura v četrtek) 

 

26 

4. oddelek PB:  

2. b 

Olga Kočar (ponedeljek), 
Rok Križaj (torek, sreda, četrtek, petek), 

Darja Zaplotnik (1 ura v sredo) 

 

26 

5. oddelek PB:  

3. a  

Bernarda Rakar (torek, sreda, petek), 
Andrej Flajnik (ponedeljek in četrtek) 

 

22 

6. oddelek PB:  

3. b + 5. b 

Azra Kajan (od ponedeljka do petka) 
 

 

24 

7. oddelek PB:  

4. a in 4. b 

Frenk Špenko (ponedeljek), 
Marija Kržišnik (torek, četrtek petek), 
Andreja Magdalenc Jevnikar (sreda) 

 

29 
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Ob 16.00 se zberejo vsi učenci v 1. a razredu (pritličje). Ob lepem vremenu učenci 

počakajo starše na zelenici za šolo oziroma na asfaltnem igrišču. Dežurni učiteljici do 

17.00 sta Katarina Czerny (ponedeljek) in Andreja Čeru (od torka do petka).   

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo v podaljšanem bivanju dva družabna dogodka: 

- v oktobru 2018 je načrtovana peka kostanja na zelenici za šolo,  

- v spomladanskem času pa pohod na Šmarno goro. 

 

2.10.2 Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda. Prične se ob 6.00. Do 

6.30 prihajajo učenci (od 1. do 3. r.) v jutranje varstvo skozi stranski vhod, pri 1. 

razredu. Ob 6.30 dežurni učitelj odpelje učence 2. in 3. razreda v 1. nadstropje v 

učilnico za jutranje varstvo / didaktična učilnica. Prehod med avlo in učilnico 1. 

razreda se zaklene, odprejo se glavni vhod in vrata pri dežurnih učencih. 

Učenci 2. in 3. razreda, ki pridejo v šolo kasneje, to je od 6.30 do 8.00, sami odidejo v 

1. nadstropje skozi glavni vhod šole, da ne motijo prvošolcev.  

Od 8.00 do 8.20 bodo glavna vhodna vrata zaprta. 

 

3 OBSEG, VSEBINA IN RAZPOREDITEV INTERESNIH IN DRUGIH 
DEJAVNOSTI 

3.1 INTERESNE DEJAVNOSTI  

 
INTERESNA 
DEJAVNOST 
 

Vodja dejavnosti 
 

Komu je 

namenjena? 

URNIK 

Dan                       ura 

Pravljični krožek 
 

Maja Knific Bukovšak 
 

1., 2. r. torek 7.40-8.25 

Likovne delavnice 
 

Katarina Czerny, 
Alenka Kuder Gaber 

2., 3., 4. r. sreda 13.30-14.30 

Bralna značka 
 

Vlasta Sevčnikar 1. a 
 

četrtek 13.00-13.45 

Bralna značka 
 

Simona Omerzu 1. b četrtek 13.00-13.45 

Bralna značka 
 

Alenka Kuder Gaber, 
Urša Kržišnik 

2. a 
2. b 

ponedeljek, 
petek 

po dogovoru 
 

Bralna značka 
 

Irena Humek Kok, 
Simona Špik 

3. a  
3. b 

 
 

po dogovoru 
po 13.00 

Bralna značka 
 

Barbara Tršan, 
Brigita Svoljšak 

4. a  
4. b 

 po dogovoru 
po 13.00 

Bralna značka 
 

Andreja Magdalenc 
Jevnikar 

5. a, 5. b ponedeljek 13.00-14.00 
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Bralna značka 
 

Špela Debenak 
Hafner 

od 6. do 9. 
razreda 

torek, 
petek 

po dogovoru 

Gledališki klub 
 

Špela Debenak 
Hafner 

od 6. do 9. 
razreda 

 po dogovoru 

Beremo, 
poslušamo, 
ustvarjamo  

Barbara Tršan 3., 4., 5. r.   po dogovoru 

Knjižničarski krožek 
 

Andreja Magdalenc 
Jevnikar 

6., 7., 8. r.  po dogovoru 

Vesela šola 
 

Klavdija Prosenc 
Zemljič 

4., 5., 6. r.  po dogovoru 

Vesela šola 
 

Irena Sonc Šlenc 7., 8., 9. r.  po dogovoru 

Šahovski krožek 
 

Alenka Trpin * 4.-9. r. 
* 1., 2., 3. r. 

sreda * 13.45-14.30 
* 14.30-15.15 

Ekipa prve pomoči 
 

Andrej Flajnik 6., 7., 8., 9. r.  po dogovoru 

Čebelarski krožek 
 

Andrej Flajnik 6., 7.,8., 9. r.  po dogovoru 

Nemške delavnice 
 

Mojca Velušček 4.-9. r. petek 13.45-14.30 
in po dogovoru 

Šolski radio  
 

Rok Jamnik, Mojca 
Velušček 

6., 7., 8., 9. r.  po dogovoru 

Na pomoč Simona Špik 2., 3., 4. r. ponedeljek 13.00-13.45 
in po dogovoru 

Kljunasta flavta 
 

Bernarda Rakar 7., 8., 9. r ponedeljek 14.50-15.35 

 
 
* Ostale dejavnosti, ki se izvajajo v okviru sistemiziranih ur 
 

Likovna dejavnost Mojca Pintar 6., 7., 8., 9. r. četrtek 
 

13.00-14.50 

Otroški pevski zbor 
- Cicibani  

Bernarda Rakar 1., 2. r. četrtek 12.10-12.55 

Otroški pevski zbor 
- Kitica  

Bernarda Rakar 3., 4., 5. r. ponedeljek: 1. glas 13.15-14.00;  
torek: 2. glas: 7.40-8.25 
četrtek: oba glasova skupaj: 13.15-
14.00 

Mladinski pevski 
zbor  

Bernarda Rakar 6., 7., 8., 9.r. ponedeljek in četrtek: 14.05-14.50 

 

3.2 DNEVI DEJAVNOSTI 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 

povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijo 

izvedbe. Vsebino posameznih dni dejavnosti pripravijo strokovni aktivi. Cilj je 

utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih, uporabljanje 
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teh znanj ter njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega 

sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.  

Z dnevi dejavnosti spodbujamo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost 

učencev. Navajamo jih na samostojno opazovanje, pridobivanje izkušenj in znanja ter 

jih pripravljamo na samostojno reševanje težav.  

Načrtovani datumi za izvedbo posameznih dni dejavnosti so odvisni tudi od vremena 

in zunanjih izvajalcev, zato se lahko zgodi, da bo določen dan dejavnosti izveden na 

drug datum, kot je zapisano v načrtu.  

Učenci in starši so pred izvedbo dneva dejavnosti obveščeni o njegovi vsebini, 

organizaciji in ceni. Strokovni delavec, ki je vodja dneva dejavnosti, mora izdelati 

program dneva ter opredeliti stroške izvedbe, nato pa s tem seznaniti vse 

spremljevalce in učence. 

 
Dnevi dejavnosti po razredih 

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

kulturni dnevi  4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

športni dnevi  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 

število dni skupaj  15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

3.2.1 Dnevi dejavnosti za učence od 1. do 5. razreda  

 
ŠPORTNI DNEVI 

 VSEBINA ZADOLŽENI Čas izvedbe Predvideni  
stroški 

1.   
POHOD  in čiščenje Medvod 
(od 1. do 5. razreda) 

 
razredniki 
 

 
29. 9. 2018 

 
brezplačno 

2.  
Pohod v sredogorje - Jezersko ali 
pohod v OKOLICO ŠOLE  
(od 1. do 5. razreda)   

 
Alenka Kuder 
Gaber 
 

 
oktober 2018 
 
 

 
prevoz 
 
 

3.  
ŠPORTNE AKTIVNOSTI V 
DVORANI  (od 1. do 4. razreda) 
 
Plavanje - tabor 5. razred 
 
 

 
Simona Špik 
 
 
razredničarki 

 
januar 2019 
 
 
februar 2019 

 
cca. 11 € 
 
 
stroški 
plavalne šole 
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4.  ZIMSKI ŠPORTNI DAN  
 - od 1. do 3. razreda 
- 5. razred  
 
ORIENTACIJA (tabor, 4. razred) 

razredniki, 
športni pedagog 
(povezava s PS)  
 
Brigita Svoljšak 

februar/ marec  
 
 
 
junij 2019 

smučarska 
vozovnica + 
prevoz  
 
stroški tabora 

5.  
MINI OLIMPIADA (od 1. do 3. r.) 
 
Planica   (5. razred) 
 
PLEZANJE, LOKOSTRELSTVO   
(tabor, 4. razred) 

 
Sonja Knez, 
razredniki  
 
Majda Šetina Č. 
 
Brigita Svoljšak 

 
31. 5. 2019 
 
marec 2019 
 
od 3. do 7. 6. 
2019 

 
brezplačno 
 
prevoz + 
ogledi 
 
stroški tabora 

 
KULTURNI DNEVI 

 VSEBINA ZADOLŽENI Čas izvedbe Predvideni  
stroški 

1.  
OGLED FILMSKE PREDSTAVE  
(od 1. do 5. razreda) 

 
Tatjana Kernič 

 
oktober/november 
2018 

 
3-4 € + 
prevoz 

2.  
OGLEDE LUTKOVNE PREDSTAVE 
(od 1. do 4. razreda) 
 
LIKOVNO GLASBENA DELAVNICA 
– SORICA   (5. razred) 

 
Irena Humek Kok 
 
 
Majda Šetina 
Čarman 

 
december 2018 
 
 
18. 10. 2018 

 
4 € + 
prevoz 
 
3,5 € + 
prevoz 

3.   
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK: 
šolska proslava, delavnice Za boljši svet 
(predstava Moja najljubša knjiga + 
delavnice: 1. - 3. r.; Pravljica o 
nenasilju: 4., 5. r. komunikacija   
(od 1. do 5. razreda) 

 
Irena Humek Kok 

 
2. 2. 2018 

 
4-5 € 

4.  
Škofjeloški grad 
(od 1. do 3. razreda) 

 
Jelka Janečko 

 
maj 2019 

 
3-3,5 € + 
prevoz 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. RAZRED:  Sonja Knez, Jelka Janečko,, Simona Omerzu, Vlasta Sevčnikar 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. ŽIVALSKI VRT oktober 2018 5,85 €+ prevoz 
2.  VODA april 2019  
3. EKSKURZIJA PO SLOVENIJI junij 2019 10 - 15 € 
 
 
2. RAZRED: Alenka Kuder Gaber, Urša Kržišnik 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. GOZD – ARBORETUM VOLČJI POTOK oktober 2018 5,5 €+ prevoz 
2. TRAVNIK maj 2019      
3.  EKSKURZIJA PO SLOVENIJI junij 2019 10-15 € 
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3. RAZRED: Irena Humek Kok, Simona Špik 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. GOZD V JESENI oktober 2018     
2. VODA  marec 2019  
3. EKSKURZIJA PO SLOVENIJI junij 2019 10-15 € 
 
4. RAZRED: Barbara Tršan, Brigita Svoljšak 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. PO SLEDEH ANTIČNE EMONE oktober 2018 4 €+ prevoz 
2. RAZNOLIKOSTI V NARAVI  junij 2019 (tabor) stroški tabora 
3. GIBANJE SONCA IN ZEMLJE junij 2019 (tabor) stroški tabora 
 
 
5. RAZRED: Majda Šetina Čarman, Tatjana Kernič 

 VSEBINA ČAS  PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. LJUBLJANA – PLEČNIKOVO MESTO 26. 11. 2018 1,5 € + prevoz 
2. VODA, VODNJAKI april 2019    2 € 
3. EKSKURZIJA PO SLOVENIJI junij 2019 10-15 € 
 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

       1. RAZRED: Sonja Knez, Jelka Janečko, Simona Omerzu, Vlasta Sevčnikar 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. IZDELOVANJE OKRASKOV IN VOŠČILNIC november 2018  
2.  PUSTNI OBIČAJI - MASKE februar 2019  
3. EVAKUACIJA in izdelki iz odpadne embalaže 11. 5. 2019  
 

       2. RAZRED: Alenka Kuder Gaber, Urša Kržišnik 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. IZDELKI IZ PAPIRJA november 2018  
2. LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA marec 2019    23 € + prevoz 
3.  EVAKUACIJA in izdelki iz odpadne embalaže 11. 5. 2019  

 

      3. RAZRED: Irena Humek Kok, Simona Špik 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. ŠOLSKI MUZEJ januar 2019 5 € + prevoz     
2. PEČEMO KRUH april 2019  
3. EVAKUACIJA in izdelki iz odpadne embalaže 11. 5. 2019    
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   4. RAZRED: Barbara Tršan, Brigita Svoljšak 

 VSEBINA ČAS    IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. PRAZNIČNA DARILA  november 2018  
2. VODA - ELEKTRIKA januar 2019  
3. GRADIMO IZ LESA junij 2019 (tabor)  
4. OBDELAVA PAPIRNIH GRADIV ( izdelava 

hišice, naselja); EVAKUACIJA 
11. 5. 2019  

 

       5. RAZRED: Majda Šetina Čarman, Tatjana Kernič 

 VSEBINA ČAS IZVEDBE PREDVIDENI 
STROŠKI 

1. PRAZNIČNA DARILA december 2018  
2. IZKORIŠČANJE VETRA april 2019  
3. HLADILNA TORBA, evakuacija 11. 5. 2019  
4. KOLESARSKI IZPIT maj  2019  
 

3.2.2 Dnevi dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda  

6. RAZRED  

Športni dnevi - 5 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Pohodništvo sobota, 
29. 9. 2018 

ZAPLOTNIK D. brezplačno 

Športne aktivnosti – plavanje 
in pohod, bowling 

december 2018 KRIŽAJ R. cena vstopnice + 
prevoz 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

januar 2019 ZAPLOTNIK D. karta + prevoz  
25-30 € 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

februar 2019 KRIŽAJ R. karta + prevoz  
25-30 € 

Športne aktivnosti junij 2019 ZAPLOTNIK D.  

 
Naravoslovni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Dan zdrave šole - projekt: 
Zdrava šola 

petek,  
16. 11. 2018 

K. Czerny, tim 
zdrave šole 

brezplačno 

Recikliranje – odlagališče 
Draga 

april 2019 FLAJNIK A., 
JENKO T. 

 

Obisk botaničnega vrta maj, po NPZ FLAJNIK A. 4 € +prevoz 

 
Kulturni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Obisk 34. Slov. knjižnega sejma v 
CD 

četrtek,  
22. 11. 2018 

LIPAVŠEK P. 
 

10 € + prevoz 

Po poteh literarno-zgodovinske in 
kulturne dediščine (ekskurzija) 

marec/april 2019 LIPAVŠEK P. 7 € + prevoz 

Obisk Narodne galerije 16. 10. 2018 PINTAR M. 5 € + prevoz 
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Tehniški dnevi - 4 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Izdelava izdelka iz lesa marec 2019 JENKO T., JAMNIK 
R. 

5 € za material 

Miklavžev sejem ponedeljek,  
3. 12. 2018 

DEBENAK HAFNER 
Š., PINTAR M., 
CZERNY K., JENKO T., 
RAKAR B., JAMNIK R., 
ČERU A., KRIŽAJ R. 

cena materiala  

Evakuacija sobota,  
11. 5. 2019 

FLAJNIK A., JAMNIK 
R. 

brezplačno 

Premogovnik Velenje in ura 
ekologije 

maj 2019 JENKO T. 8 € + prevoz 

 

 

7. RAZRED  

Športni dnevi - 5 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Pohodništvo sobota,  
29. 9. 2018 

ZAPLOTNIK D.  

Športne aktivnosti – plavanje 
in pohod, bowling 

december 2018 KRIŽAJ R. cena vstopnice + 
prevoz 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

januar 2019 ZAPLOTNIK D. karta + prevoz  
25-30 € 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

februar 2019 KRIŽAJ R. karta+prevoz  
25-30 € 

Športne aktivnosti na taboru: 
CŠOD Kavka 

od 13. 5. do  
17. 5. 2019 

ZAPLOTNIK D. stroški tabora 

 
 
 

Naravoslovni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Dan zdrave šole - projekt: 
Zdrava šola 

petek,16. 11. 2018 K. Czerny, tim 
zdrave šole 

 

TABOR CŠOD Kavka od 13.5. do  
17. 5. 2019 

FLAJNIK A. stroški tabora 

TABOR CŠOD Kavka od 13. 5. do  
17. 5. 2019 

FLAJNIK A. stroški tabora 

 
 

Kulturni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Obisk 34. Slov. knjižnega sejma v 
CD 

četrtek,  
22. 11. 2018 

LIPAVŠEK P. 
 

10 € + prevoz 

Po poteh literarno-zgodovinske in 
kulturne dediščine (ekskurzija) 

marec/april 2019 LIPAVŠEK P. 9 € + prevoz 

Obisk Moderne galerije januar/februar 2019 PINTAR M. 4 € + prevoz 
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Tehniški dnevi - 4 dni 

VSEBINA DATUM 

IZVEDBE 

NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Miklavžev sejem ponedeljek,  
3.12. 2018 

DEBENAK HAFNER Š., 
PINTAR M., CZERNY K., 
JENKO T., RAKAR B., 
JAMNIK R., ČERU A., 
KRIŽAJ R. 

za material 

Orientacija – CŠOD Kavka 
(tabor) 

od 13. 5. do  
17. 5. 2019 

ŠPENKO F. v sklopu tabora 

Orientacijski pohod – CŠOD 
Kavka (tabor) 

od 13. 5. do 
17. 5. 2019 

 

ŠPENKO F. v sklopu tabora 

Evakuacija  sobota,  
11. 5. 2019 

FLAJNIK A., JAMNIK 
R. 

 

 

 

8. RAZRED  

Športni dnevi - 5 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Pohodništvo sobota,  
29. 9. 2018 

ZAPLOTNIK D. brezplačno 

Športne aktivnosti – plavanje 
in pohod, bowling 

december 2018 KRIŽAJ R.  cena vstopnice + 
prevoz 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

januar 2019 ZAPLOTNIK D. karta + prevoz  
25-30 EUR 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

februar 2019 KRIŽAJ R. karta + prevoz  
25-30 EUR 

Športne aktivnosti na taboru: 
CŠOD Trilobit 

od 22. 10. do  
26. 10. 2018 

ZAPLOTNIK D. stroški tabora 

 
Naravoslovni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Dan zdrave šole - projekt: Zdrava 
šola 

petek,16. 11. 2018 K. Czerny, tim 
zdrave šole 

 

POHODNA šola v naravi CŠOD 
Trilobit 

od 22. 10. do  
26. 10. 2018 

ZAPLOTNIK D. stroški tabora 

POHODNA šola v naravi CŠOD 
Trilobit 

od 22. 10. do  
26. 10. 2018 

ZAPLOTNIK D. stroški tabora 

 

Kulturni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Obisk 34. Slov. knjižnega sejma v 
CD 

četrtek,  
22. 11. 2018 

LIPAVŠEK P. 
 

10 € + prevoz 

Po poteh literarno-zgodovinske in 
kulturne dediščine (ekskurzija) 

marec/april 2018 LIPAVŠEK P. 8 € + prevoz 

Koncert v CD (slovenski filharmoniki) 12. 10. 2018 RAKAR B. 5 € + prevoz 
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Tehniški dnevi - 4 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

POHODNA šola v naravi CŠOD 
Trilobit  

od 22. 10. do  
26. 10. 2018 

ZAPLOTNIK D. stroški tabora 

POHODNA šola v naravi CŠOD 
Trilobit - TŠC Jesenice - 
obdelovalni postopki kovinskih 
gradiv 

22. 10. 2018 ZAPLOTNIK D., 
JENKO 

stroški tabora  

Miklavžev sejem ponedeljek,  
3. 12. 2018 

DEBENAK HAFNER 
Š., PINTAR M., 
CZERNY K., JENKO 
T., RAKAR B., 
JAMNIK R., ČERU 
A., KRIŽAJ R. 

za material 

Evakuacija  sobota,  
11. 5. 2019 

FLAJNIK A., 
JAMNIK R. 

brezplačno 

 

 

9. RAZRED  

Športni dnevi - 5 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Pohodništvo sobota, 
29. 9. 2018 

ZAPLOTNIK D. brezplačno 

Športne aktivnosti – plavanje 
in pohod, bowling 

december 2018 KRIŽAJ R. cena vstopnice + 
prevoz 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

januar 2019 ZAPLOTNIK D. karta + prevoz  
25-30 € 

Smučanje, drsanje, tek na 
smučeh, pohod 

februar 2019 KRIŽAJ R. karta + prevoz  
25-30 € 

Športne aktivnosti  maj/junij 2019 ZAPLOTNIK D., 
LIPAVŠEK P. 

po dogovoru s 
ponudnikom 

 
Naravoslovni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Dan zdrave šole - projekt: 
Zdrava šola 

petek,16. 11. 2018 K. Czerny, tim 
zdrave šole 

 

Park vojaške zgodovine Pivka april/maj 2019 ŠPENKO F. 6 € + prevoz 
Antimuzej (dežela fizike) ???? MIKLIČ E.  

 
Kulturni dnevi - 3 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Obisk 34. Slov. knjižnega sejma v 
CD 

četrtek,  
22. 11. 2018 

LIPAVŠEK P. 
 

7 € + prevoz 

Po poteh literarno-zgodovinske in 
kulturne dediščine (ekskurzija) 

marec/april 2019 LIPAVŠEK P. 8 € + prevoz 

Koncert v CD (slovenski filharmoniki) torek, 19. 3. 2019 RAKAR B. 8 € + prevoz 
 



38 
 

Tehniški dnevi - 4 dni 

VSEBINA DATUM IZVEDBE NOSILEC/KA OKVIRNA CENA 

Miklavžev sejem ponedeljek,  
3.12. 2018 

DEBENAK HAFNER 
Š., PINTAR M., 
CZERNY K., JENKO 
T., RAKAR B., 
JAMNIK R., ČERU 
A., KRIŽAJ R. 

za material 

Evakuacija  sobota,  
11. 5. 2019 

FLAJNIK A., 
JAMNIK R. 

 

Jedrski reaktor v Podgorici februar 2019 JAMNIK R., 
FLAJNIK A. 

7 € + prevoz 

Vrtiljak poklicev 18. 10. 2018 ŠUŠTERŠIČ T. brezplačno 
 
Opomba: Vse cene so okvirne, zgolj informativne narave. Lahko pride do odstopanj zaradi 

morebitnih podražitev, števila udeležencev. 

 

3.2.3 Ekskurzije 

 Ekskurzija za učence od 1. do 5. r. bo junija 2019 - Gorenjska (organizacijo 

bodo prevzele A. Kuder Gaber, U. Kržišnik, K. Zemljič Prosenc). Okvirna cena 

s prevozom je 11 eur. 

 Jesenska ekskurzija za učence od 6. do 9. r. bo 20. 9. 2018. Organizacijo bo 

prevzela M. Kržišnik. Pri izvedbi ji bodo pomagali koordinatorji/vodje 

posameznih področij: 

- za 6. r: Cerkniško jezero, Notranjska (koordinatorica bo Š. Debenak Hafner); 

cena: 19,77 €  + prevoz; 

- za 7. r: Vipavska dolina (koordinatorica bo M. Kržišnik); cena: 16,50 € + 

prevoz; 

- za 8. r: Posočje  (koordinatorica bo K. Czerny); cena: 10,20 € + prevoz 

- za 9. r: Prekmurje (koordinatorici bosta S. Oroz, M. Pintar). Cena: 14 € + 

prevoz. 

 Pomladanska ekskurzija za učence od 6. do 9. r.  bo v marcu ali začetku 

aprila 2019. Imenovala se bo Po poteh literarno-zgodovinske in kulturne 

dediščine. Vodi se kot KD (organizacijo bo prevzel P. Lipavšek; pri izvedbi mu 

pomagajo koordinatorji, ki bodo še določeni). 
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3.2.4 Ostale dejavnosti 

 Dejavnosti povezane s projektom Zdrava šola bodo potekale skozi vse šolsko 

leto 2018/19 (vodja bo I. Sonc Šlenc). V šol. letu 2018/19 bo primarna tema 

zdrave šole  gibanje, zato ga bomo lahko povezali tudi s poskusnim uvajanjem 

projekta RaP (razširjeni program). 

 Dan preventive se bo preimenoval v dan zdrave šole (16. 11.  2018). Z 

delavnicami bomo učence med drugim osveščali o varni rabi interneta. 

 Rekreativni odmori bodo potekali 3x tedensko (pon., sre., čet.). Nadaljevali 

bomo z gibalnimi kotički. 

 Varni internet: od 1. do 5. r. - v okviru računalniškega opismenjevanja (T. 

Jenko) in od 6. do 9. r. v okviru dneva zdrava šola (16. 11. 2018 - tim Zdrave 

šole); 

 Teden vseživljenjskega učenja je običajno v maju (koordinatorici bosta V. 

Sevčnikar in Š. Debenak Hafner). Predvideva se, da bo povezan z Medvoškim 

festivalom (vodja bo Š. Debenak Hafner). 

 Miklavžev sejem bo 3. 12. 2018 (vodja za RS bo M. Knific Bukovšak, vodja 

za PS bo Š. Debenak Hafner). 

 Sodelovali bomo pri dobrodelnih akcijah RK Za otroški nasmeh in 

Drobtinica (koordinatorici bosta J. Janečko in T. Šušteršič). 

 Španska bralna značka na RS ostaja (koordinatorica bo B. Tršan; zunanja 

sodelavka B. Pregelj). 

 Tudi v šol. letu 2018/19 bomo sodelovali z domom starostnikov Medvode 

(T. Kernič, M. Šetina Čarman, K. Prosenc Zemljič, Š. Debenak Hafner). 

 Sodelovali bomo z Javnim zavodom Sotočje Medvode, na kulturnem 

področju s S. Spanjol  (koordinatorica bo B. Svoljšak) ter na športnem 

področju - izvedba plavalnega tečaja za 1. razred (razredniki se dogovarjajo 

s Š. Kolarič, I. Hižar).  

 Tekmovanje za čiste zobe redno poteka vsako leto (pod okriljem 

zdravstvenega doma Medvode).  

 Sprejem bodočih prvošolcev bo v juniju 2019 (vodja bo T. Šušteršič , skupaj 

z  razredniki).  

 Izvedli bomo delavnice: Samo eno življenje imaš - za 8. r. (vodja A.Flajnik; v 

okviru ur biologije), Si sreča v nesreči?! - za 9. r. (vodja A. Flajnik,  v okviru 
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ur biologije), ter delavnice za 5. r. (razredniki 5. r. sodelujejo vsako leto, po 

predhodni prijavi in dogovoru z A. Flajnikom). 

 Sodelovali bomo v projektu Rastem s knjigo (vodja  A. Magdalenc Jevnikar). 

 Sodelovali bomo v projektu ERASMUS+   (vodja bo A. Čeru, v timu bodo še S. 

Oroz, I. Sonc Šlenc, M. Velušček, K. Prosenc Zemljič). 

 Sodelovali bomo v projektu e-Twinning (vodja bo S. Oroz, na RS bo 

sodelovala U. Kržišnik z izdelavo naravne kozmetike. Tudi to bomo povezali s 

projektom RaP). 

 Skupnost učencev šole bo vodila K. Czerny. Razredniki bodo poskrbeli, da 

bodo vsi razredi na razrednih volitvah izvolili po dva predstavnika za šolski 

parlament.  

 Pevski zbori (vodja je B. Rakar):  

      - Pevski zbori in inštrumentalne skupine bodo nastopali na Miklavževem   

      sejmu, ki bo 3. 12. 2018. 

      - Pevski vikend oz. intenzivne pevske vaje bodo predvidoma v marcu 2019. 

      - Revija pevskih zborov bo 2. 4. 2019 na OŠ Pirniče. 

      - V juniju 2019 bo letni koncert PZ OŠ Medvode.  

      - Pevski zbor bo predvidoma sodeloval na prireditvi, imenovani zborovski  

      bum, ki bo 24. 6. 2019.  

 Učenci izbirnega predmeta francoščina bodo sodelovali na frankofonskem 

festivalu v maju 2019 (vodja bo A. Čeru). 

 Izlet za zlate bralce bo v maju 2019 (vodja bo A. Magdalenc Jevnikar). 

 Valeta bo v četrtek, 13. 6. 2019. 

 Mladinske delavnice za 8. razred bodo od oktobra 2018 do junija 2019 

(koordinatorica T. Šušteršič; sodelujeta razrednika K. Czerny, P. Lipavšek). 

 Likovna razstava izbirnega predmeta likovno snovanje bo v knjižnici 

Medvode od 29. 4. do 24. 5. 2019 (vodja bo M. Pintar). Učenci bodo pod 

vodstvom M. Pintar sodelovali na likovnih kolonijah in ex-temporih. 

 Učenci OIP nemščina bodo imeli jezikovne terenske vaje v nemščini v Avstriji 

pod sloganom "Primerjamo in raziskujemo Medvode in Celovec 2019" , 

(vodja bo M. Velušček). 

 Jezikovno obogateno raziskovanje evropskih prestolnic: Za učence 

zaključnih razredov, ki se učijo 2. tujega jezika,  bomo organizirali obisk 
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evropske prestolnice (npr. Berlin). Vsebine načrtovane nadstandardne 

ponudbe bomo zaradi bogatih možnosti, ki jih nudijo prestolnice, nadgradili z 

dejavnostmi s področja učenja tujega jezika ob spoznavanju kulturnih, 

zgodovinskih in geografskih značilnosti ciljne dežele. Pri raziskovanju bomo 

med seboj povezovali različne jezike, predmete in šole. (vodja bo M. Velušček, 

A. Čeru). 

 Vrtiljak poklicev bo za 9. razred 18. oktobra 2018, kot tehniški dan (vodja bo T. 

Šušteršič, sodelujejo razredniki). 

 Roditeljski sestanek za 9. razrede na temo Karierna orientacija bo, pred 

informativnimi dnevi 2019, izvajala T. Šušteršič v sodelovanju z razredniki. 

 Filmski festival – Chemnitz, Nemčija, bo 30. 9. - 7. 10. 2018, (v vlogi otroških 

filmskih žirantov bosta Slovenijo zastopala dva oz. en učenec OŠ Medvode; 

vodja bo M. Velušček). 

 Eratostenov eksperiment se bo izvajal v septembru 2018 in marcu 2019 (vodja 

bo M. Lavrih). 

 Vodja šolskega parlamenta Katarina Czerny bo skozi vse šolsko leto s 

predstavniki šolske skupnosti izvajala različne dejavnosti. 

 
 

3.3 Šola v naravi in tečaj plavanja 

 
Vrsta šole v naravi Kraj izvedbe razred datum vodja 

Pohodna šola v naravi CŠOD Trilobit 8. od 22. 10. do  

26. 10. 2018 

Darja Zaplotnik 

Plavalni teden za  5. 
razred   

CŠOD Murska 
Sobota 

5. od 18. 2. do 

 22. 2. 2019 

Tatjana Kernič 

Zimska šola v naravi   CŠOD Bohinj 6. v marcu 2019 (6. a in 
6. b razred bosta 
predvidoma šla v 
ŠVN ločeno; 

Darja Zaplotnik 

Plavalna šola v naravi CŠOD Fara 3. od 13. 5. do 
17. 5. 2019 

Azra Kajan 

Naravoslovni tabor CŠOD Kavka 7. od 13. 5. do 

17. 5. 2019 

Andrej Flajnik 

Naravoslovni tabor CŠOD Dom 
Medved   

4. od 3. 6. do 

7. 6. 2019 

Brigita Svoljšak 

 



42 
 

Tečaj plavanja bo v 1. razredu. Vodja tečaja bo Sonja Knez. Organizacijo prevozov 

in plavalnih učiteljev in stroške bo prevzel Javni zavod Sotočje Medvode. Tečaj 

plavanja bo potekal po pouku - 10 ur v bazenu v Kranju. Učence spremljajo učitelji 

naše šole. Tečaj je za učence neobvezen, za starše pa brezplačen. Termine 

predlaga Javni zavod Sotočje Medvode. 

Plavalni tečaj za 3. razred bo potekal v CŠOD Fara od 13. 5. do 17. 5. 2019. Vodja  

tečaja bo Azra Kajan. 

 

3.4 TEKMOVANJA  

3.4.1 Tekmovanja iz znanja za učence od 1. do 5. razreda 

Vrsta tekmovanja Datum  Koordinator  

Cankarjevo tekmovanje  

4., 5. r.: Bratovščina Sinjega galeba 

11. 12. 2018 Tršan B. 

Mehurčki  

1. r.: Maček Muri  

2. in 3. r.: Moj dežnik je lahko balon 

5. 4. 2018 Janečko J. 

Logika  27. 9. 2018 4. r: Svoljšak B.;  

5. r.: Šetina Čarman M., Kernič T.  

Mat. tekmovanje Kenguru 21. 3. 2018 Jamnik R.;  
Šetina Čarman M. 

Kresnička 6. 2. 2019 1. r.: Omerzu S., Sevčnikar V.;  

2. r.: Kržišnik U., Kuder Gaber A.;  

3. r.: Špik S.; 4. r.: Svoljšak B.;  

5. r.: Kernič T., Šetina Čarman M. 

Računanje je igra  2. in 4. r.: Kržišnik U. 

Angleška bralna značka  2. in 3. r.: Prosenc Zemljič K. 

Logična pošast 10. 5. 2019 1.–3. r.: Kržišnik U.;  

4. in 5. r.: Tršan B. 

Vesela šola  2. triletje: Prosenc Zemljič K. 

 

3.4.2 Tekmovanja iz znanja za učence od 6. do 9. razreda 

- Šolsko tekmovanje LOGIKA – od 6. do 9. razreda, 27. 9. 2018; 

- državno tekmovanje LOGIKA – od 7. do 9. razreda, 20. 10. 2018,  

- državno prvenstvo v ORIENTACIJI 
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- šolsko tekmovanje ANGLEŠČINA - za 8. r.: oktobra 2018; za 7. r.: oktobra 2018; 

- državno tekmovanje ANGLEŠČINA – za 8. r.: novembra 2018; za 7. r.: 28. januarja 

2019; 

- šolsko tekmovanje ANGLEŠČINA – 9. r.: 14. 11. 2018; 

- področno tekmovanje ANGLEŠČINA – 9. r.: 17. 1. 2019; 

- državno tekmovanje ANGLEŠČINA – 9. r.: 20. 3. 2019; 

- šolsko tekmovanje NEMŠČINA - 9. r.: 22. 11. 2018; 

- državno tekmovanje NEMŠČINA - 9. r.: 12. 3. 2019; 

- šolsko tekmovanje iz znanja o SLADKORNI BOLEZNI, oktobra 2018; 

- državno tekmovanje iz znanja o SLADKORNI BOLEZNI, novembra 2018;   

- šolsko tekmovanje za CANKARJEVO PRIZNANJE– 4.–7. r., 8. in 9. r.: 11. 12. 2018; 

- področno tekmovanje za CANKARJEVO PRIZNANJE – 8. in 9. r.: 23. 1. 2019; 

- državno tekmovanje za CANKARJEVO PRIZNANJE – 8. in 9. r.: 9. 3. 2019; 

- šolsko tekmovanje ZGODOVINA – 8. in 9. r.: 4. 12. 2018; 

- področno tekmovanje ZGODOVINA – 8. in 9. r.: 5. 2. 2019; 

- državno tekmovanje ZGODOVINA – 8., 9. r.: 16. 3. 2019; 

- šolsko tekmovanje KEMIJA – 8., 9. r.: 21. 1. 2019; 

- državno tekmovanje KEMIJA –  8., 9. r.: 30. 3. 2019; 

- šolsko tekmovanje BIOLOGIJA 8., 9.r., 25. 10. 2017; 

- državno tekmovanje BIOLOGIJA 8., 9.r., 1. 12. 2017; 

- tekmovanje iz nem./fra. bralne značke – od 4. do 9. razreda  

- šolsko tekmovanje iz francoščine – 9. r.:  februar 2019 

- državno tekmovanje iz francoščine – 9. r.: marec 2019 

- šolsko tekmovanje FIZIKA – 8. in 9. r.: 6. 2. 2019; 

- področno tekmovanje FIZIKA – 8. in 9. r.: 15. 3. 2019; 

- državno tekmovanje FIZIKA – 8. in 9. r.: 6. 4. 2019; 

- šolsko tekmovanje iz VESELE ŠOLE – od 4. do 9. r.: marca 2019; 

- državno tekmovanje iz VESELE ŠOLE – od 4. do 9. r.: aprila 2019; 

- šolsko tekmovanje MATEMATIKA, 21. 3. 2019; 

- državno tekmovanje MATEMATIKA, 13. 4. 2019;  

- slovenska bralna značka od 6. do 9. r.: od oktobra 2018 do aprila 2019; 

- predtekmovanje Male sive celice, 7., 8., 9. r. na OŠ Medvode - 25. 9. 2018 ob 16.00; 

- lokalno tekmovanje ekip PP, marca 2019; 

- regijsko tekmovanje ekip PP, aprila 2019; 
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- državno tekmovanje v orientacijskem teku. 

 

3.4.2 Športna tekmovanja 

Šola se bo v šolskem letu 2018/2019 vključevala v programe, ki potekajo v okviru 

nacionalnega programa Šport otrok in mladine, ki jih organizira zavod. Prijavila se bo za 

sodelovanje v posamezne športne programe na podlagi razpisov, ki jih bo sproti 

objavljal zavod. 

 
TEKMOVANJA V OBDOBJU SEPTEMBER 2018 - JANUAR 2019 

 
 

Panoga in 
kategorija 
 

Predvideni 
termini 
 

Prizorišče 
 

Nosilec 

Mali nogomet (SDI) 
 

sreda, 26. 9.  
petek, 28. 9. 

 

OŠ S.J. Smlednik - 
zunanje nogometno igrišče 

 

ROK KRIŽAJ 

 
Jesenski kros (vsi) 

 

 
četrtek, 4. 10. 

 

 
OŠ S.J. Smlednik 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
Ljubljanski maraton 

 

 
sobota, 27. 10. 

 

 
Ljubljana 
 

 
ROK KRIŽAJ  

 
Košarka (SDI) 

 

sreda,   7. 11. 
petek, 9. 11. 

 

 
1/3 velike dvorane ŠDM 
 

 
ROK KRIŽAJ 

 
Šah - posamično 

 
torek, 20. 11. 

 
avla ŠDM 

 
ALENKA TRPIN 

 
Odbojka (SDE) 

 

sreda, 5. 12.  
petek, 7.12. 

 

 
1/3 velike dvorane ŠDM 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
Odbojka (SDI) 

 

ponedeljek, 10.12.  
četrtek, 13.12. 

 

 
1/3 velike dvorane ŠDM 
 

 
ROK KRIŽAJ 

Badminton posamično 
(SDE, SDI, MDE, MDI) 

 

 
sreda, 16. 1. 

 

 
1/3 velike dvorane ŠDM 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
Badminton ekipno 

 

 
 

 
Ekipa se udeleži 
področnega tekmovanja 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
 Namizni tenis 

(SDE/I, MDE/I, NMDE/I) 
 

 
petek, 1. 2. 

 

 
1/3 velike dvorane ŠDM 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
 

Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh sodelujočih 
šol. 
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TEKMOVANJA V OBDOBJU FEBRUAR - JUNIJ 2019 

 

Panoga in 
kategorija 

 

Predvideni termini 
 

Prizorišče 
 

Nosilec 

 
Tek na smučeh 

 
februar - določitev 
datuma naknadno 

 
Nord. Center Bonovec 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 

Košarka (MDI) 
 

 
torek, 12. 2. 
petek, 14. 2. 

 

 
1/3 velike dvorane v 

ŠD Medvode 
 

 
ROK KRIŽAJ 

 

Odbojka (MDI) 
 

 
torek, 19. 3. 

četrtek, 21. 3. 
 

 
1/3 velike dvorane v 

ŠD Medvode 
 

 
ROK KRIŽAJ  

Badminton (NMDE, 
NMDI) 

 

torek, 26. 3 
 

1/3 velike dvorane v 
ŠD Medvode 

 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 

Odbojka (MDE) 
 

 
sreda, 10. 4. 
petek, 12. 4. 

 

 
1/3 velike dvorane v 

ŠD Medvode 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 

 
Med dvema ognjema 

(NMDE) 

 
četrtek, 4. 4. 

 

 
1/3 velike dvorane v 

ŠD Medvode 
 

 
IRENA KUMŠE 

KOVAČ 
 

Med dvema ognjema 
(NMDI) 

 
petek , 5. 4. 

 

 
1/3 velike dvorane v 

ŠD Medvode 
 

 
IRENA KUMŠE 

KOVAČ 
 

Mali nogomet (MDI) 
 

 
torek, 23. 4. 

četrtek, 25. 4. 
 

 

OŠ Vodice 
 

 
ROK KRIŽAJ 

 
Atletika (SDE, SDI, 
MDE, MDI, NMDE, 

NMDI) 
 

 
sreda, 8. 5. 

 

 
Stadion Tacen 
 

 
ROK KRIŽAJ, DARJA 

ZAPLOTNIK 

 
Odb. na mivki (SDI*, 

SDE*) 
 

 
petek, 7. 6. 

 

 
Zbiljska 
dobrava 
 

 
DARJA ZAPLOTNIK 

 
Spremembe terminov posameznih tekmovanj so možne ob soglasju vseh 
sodelujočih šol! 
 

V šolskem letu 2018/2019 bo vodja komisije za podeljevanje statusov športnika in 

kulturnika Darja Zaplotnik. Športno-vzgojni karton vodi Rok Križaj. 

 

3.5 INDIVIDUALNA POMOČ UČENCEM  

3.5.1 Učenci tujci 

Ob prihodu učenca tujca (ta status ima eno leto šolanja pri nas) skupaj z njim 

oblikujemo individualiziran program dela. Učence in starše podučimo kakšne so 

njihove pravice v prvem letu šolanja v Sloveniji, obenem jih vzpodbudimo, da so sami 
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čim bolj aktivni. Na MIZŠ-ju zaprosimo za dodatne ure za učence priseljence (prvo 

leto šolanja 15 ur, drugo leto 10 ur) in jim dodelimo učitelja, ki bo izvajal te ure. Ure 

so namenjene intenzivnemu učenju slovenskega jezika. Učence tujce vključimo tudi v 

program učenja slovenskega jezika, ki ga izvaja strokovni sodelavec, ki je na šoli 

zaposlen prek javnih del. Za vsakega učenca bomo naredili  individualni urnik; npr. 

prve štiri ure slovenščina kot drugi tuj jezik, nato ure po urniku. Učencem dodelimo 

tutorja (sošolca), ki ga želi spremljati (ne zgolj učno, ampak tudi v socialnem smislu).  

 

3.5.2 Delo z otroki s posebnimi potrebami 

Za učence s posebni potrebami so določeni timi, ki skrbijo za izvajanje, koordinacijo 

in izvedbo ur DSP. Timi se sestanejo najmanj trikrat letno; po potrebi večkrat oz. 

manjkrat. V začetku šolskega leta se v individualiziranih programih določijo prioritetni 

cilji, ki se evalvirajo ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Po potrebi se 

spremenijo, dodajo novi cilji oz. se cilji, ki so bili doseženi zaključijo. Zaključna 

evalvacija in končna ocena je osnova za nadaljevanje dela v naslednjem šolskem 

letu. V strokovni skupini za učence s posebni potrebami so učitelji, ki poučujejo 

otroka s posebnimi potrebami, razrednik, specialni pedagog in šolska svetovalna 

služba. Na timski sestanek šola povabi tudi starše, in v kolikor so učenci predmetne 

stopnje, tudi njih. Na šoli je ena svetovalna delavka in specialni pedagog. V letošnjem 

šolskem letu imamo tri zunanje sodelavke; dve specialni pedagoginji in eno socialno 

pedagoginjo.  

 

3.5.3 Delo z nadarjenimi učenci 

Na šoli se izvede postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev. 

Postopek evidentiranja opravijo učitelji, identifikacijo pa zunanji sodelavci. Na podlagi 

ocene pripravi šola individualiziran program za posameznega učenca, kjer se 

opredelijo področja, ki jih učenci želijo dodatno razviti. Vse informacije, ki jih na šolo 

dobimo za nadarjene učence (razne ponudbe za tabore ipd.) predstavimo na oglasni 

deski pri šolski svetovalni službi ter na spletno stran šole. V letošnjem šolskem letu 

bomo za nadarjene učence organizirali dogodke – sprejem odličnjakov in kreativno 

delavnico v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije (v mesecu decembru 2018). Šola 

se je prijavila tudi na enodnevni program CŠOD-ja z naslovom »Naši prijatelji 

netopirji – kako jih ohraniti« (v mesecu januarju 2019).  
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4 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Tudi v šolskem letu 2018/19 bo delo šolske svetovalne službe obsegalo z zakonom 

in programskimi smernicami določena področja dela, znotraj katerih bo posebna 

pozornost namenjena delu z nadarjenimi učenci, področju šolske kulture, klime in 

šolskega reda, karierni orientaciji, učenju in poučevanju, reševanju socialno-

ekonomskih stisk učencev in njihovih družin, učencem s posebnimi potrebami in 

učencem z učnimi težavami, učencem priseljencem, sodelovanju s starši, vpisu 

bodočih prvošolcev. 

 

4.1 NADARJENI UČENCI 

Izpeljan bo postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev 4. in po potrebi 

tudi ostalih razredov. Po končanem postopku identifikacije bo šola oblikovala 

individualizirane programe za razvijanje in podpiranje nadarjenosti pri pouku, šolskih 

in izven-šolskih dejavnostih. Učencem bodo tako ponujene dejavnosti v okviru 

interesnih dejavnosti, projektov in raziskovalnih nalog ter priprav za udeležbo na 

tekmovanjih, ustvarjalne delavnice in raziskovalni tabor nadarjenih učencev, 

diferenciacije znotraj pouka. 

Cilji v šolskem letu 2018/19 so: 

-  izpopolniti individualizirane programe za nadarjene učence v jesenskem obdobju;  

- izpeljati postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih v zimskem času;  

- skozi celo šolsko leto aktivno sodelovati v timu za nadarjene učence; 

- oblikovati konkretne cilje in naloge tima; poudarek naj bi bil na medgeneracijskim 

povezovanju; 

- vzpodbujati nadarjene učence, da bi bili bolj aktivni pri oblikovanju življenja na šoli;  

- posredovati informacije o možnostih vključevanja nadarjenih na oglasno desko 

ŠSS, učencem in mentorjem ter na spletni strani šole. 

 

4.2 PODROČJE ŠOLSKE KULTURE, KLIME IN ŠOLSKEGA REDA 

Šolska svetovalna delavka bo sodelovala pri udejanjanju vzgojnega načrta šole in 

spremljala predloge sprememb, izvajala preventivne aktivnosti za preprečevanja 

neželenega vedenja med učenci, svetovala učencem z vzgojno-disciplinskimi 

težavami, se posvetovala z njihovimi učitelji in svetovala njihovim staršem pri 

oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic. 



48 
 

Cilj v šolskem letu 2018/19 je: 

- povečati stopnjo sodelovanja šolske svetovalne službe z učenci z vzgojno-

disciplinskimi težavami, njihovimi razredniki in starši, da bi bil izrek vzgojnega 

opomina skrajni ukrep v primeru, ko se stanje kljub predhodnim vzgojnim ukrepom in 

opravljenimi timskimi razgovori ne bi izboljšalo.  

 

4.3 KARIERNA ORIENTACIJA 

Učenci 9. razreda in deloma tudi učenci 8. razreda bodo seznanjeni z izobraževalno 

ponudbo   srednjih šol  v osrednje-slovenski in gorenjski regiji ter spoznali postopek 

vpisa v srednje šole. Natančneje bodo analizirali lastne sposobnosti in interese za 

lažjo izbiro ustreznega poklica oziroma srednje šole, v sodelovanje z zunanjimi 

institucijami pa bodo lahko v živo spoznali nekatere srednje šole.  

 

Cilji v šolskem letu 2018/19 so:  

- učence (in starše) informirati o karierni orientaciji preko člankov, publikacij na 

oglasni deski, na razrednih urah in preko spletne strani naše šole; 

- učencem zaključnega razreda nuditi kakovostne nasvete in pomoč pri izbiri srednje 

šole, na podlagi katerega bi bila velika večina učencev uspešno sprejeta na želeno 

srednjo šolo; 

- organizirati plan dela z devetima razredoma: udeležba na delavnici Vrtiljak poklicev 

2018 v Kranju (oktober 2018), reševanje elektronskega poklicnega vprašalnika na 

OŠ v mesecu decembru (eVPP), razmislek o željah in ciljih učencev ter predstavitev 

postopka vpisa, predstavitev programov srednjih šol (povabili bomo katero od 

srednjih šol) in spletnega portala »Mojaizbira.si«. V mesecu januarju 2019 bo 

pripravljen urnik za pogovorne ure o izbiri srednje šole. Skupaj z učenci se bo 

izpolnjevala Prijava na vpis v izbrano srednjo šolo in pošiljanje po pošti.  

- organizirati roditeljski sestanek za starše, kjer bodo seznanjeni s konkretnimi 

uporabnimi informacijami in mesti, kjer lahko te informacije o poklicni usmeritvi sproti 

spremljajo. Predstavljene jim bodo novosti letošnjega razpisa za vpis v srednje šole 

(februar 2019).  
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4.4 UČENJE IN POUČEVANJE 

Vsem učencem bo nudena ustrezna podpora in pomoč pri spoznavanju in uporabi 

metod uspešnega učenja. Šolska svetovalna služba bo skrbela tudi za dvigovanje 

kvalitete poučevanja in zato za učitelje organizirala ali jih napotila na ustrezna 

izobraževanja. 

 

Cilji v šolskem letu 2018/19 so: 

- individualna pomoč učencem pri razvijanju strategij uspešnega učenja; 

- neposredna pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in 

integriranim učencem s posebnimi potrebami. 

 

4.5 REŠEVANJE SOCIALNO-EKONOMSKIH STISK UČENCEV IN NJIHOVIH 
DRUŽIN 

Šolska svetovalna delavka bo sodelovala pri oblikovanju programov pomoči 

učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer težave z 

učenjem, pri zagotavljanju pomoči v primeru finančnih težav s subvencioniranjem 

prehrane in šole v naravi, zagotavljanju šolskih potrebščin in organizaciji letovanj ter 

se po potrebi povezovala z zunanjimi institucijami.  

 

Cilj v šolskem letu 2018/19 so: 

- intenzivnejše sodelovanje šolske svetovalne delavke z razredniki in drugimi učitelji; 

- med šolskim letom na predlog razrednikov, drugih učiteljev, staršev ali drugih oseb 

nuditi podporo pri organizaciji pomoči za te učence in njihove družine; 

- pridobivanje sponzorjev za pomoč pri plačilu prehrane in nekaterih dejavnosti 

učencev obvezne ali fakultativne narave (ekskurzije, tabori); 

- sodelovanje z različnimi društvi in organizacijami (društvo Petka za nasmeh, ZPMS 

Ljubljana, Rdeči križ idr.). 

 

4.6 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Šolska svetovalna služba bo pomagala pri pripravi individualiziranih načrtov za 

učence s težavami na tem področju, sodelovala na timskih sestankih s starši ter v 

strokovnih skupinah za pripravo, izvedbo in evalvacijo dela ob polletju in ob koncu 

šolskega leta. 



50 
 

Cilji v šolskem letu 2018/19 so: 

- informiranje sodelavcev o učenih s posebnimi potrebami (priprava gradiva, 

poudarek posebnosti pri učencih s PP); 

- koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami (priprava IP-ja …); 

- svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov (npr.: priprava nazorne 

tabele prilagoditev in pripomočkov, ki jih potrebujejo učenci s posebnimi potrebami, 

priprava mape o prilagoditvah …); 

- individualni pogovori z učenci, učitelji in starši na to temo;  

- sodelovanje z Jedrom Medvode zaradi učne pomoči učencem.  

 

4.7 UČENCI PRISELJENCI 

Posebno ranljiva skupina učencev so učenci priseljenci oz. učenci, ki imajo eno leto 

status tujca. Zaradi neznanja slovenščine imajo lahko težave ne le na učnem, temveč 

tudi na socialnem področju (vključevanje v razredno skupnost). Zato potrebujejo 

takojšnjo pomoč, ki se prične že ob vpisu učencev v OŠ Medvode. Svetovala služba 

jim bo pomagala v zvezi z možnostmi vključevanja celotne družine v brezplačne 

tečaje začetne slovenščine.  

Cilji v šolskem letu 2018/19 so: 

- koordinacija dela z učenci tujci, starši in učitelji; 

- aktivno sodelovanje v timu za učence tujce (priprava smernic dela z učenci tujci na 

šoli, priprava in zbiranje gradiva za poučevanje učencev tujcev); 

- priprava individualiziranega načrta za učence tujce; 

- sodelovanje z zunanjimi institucijami (Projekt izzivi medkulturnega sobivanja, 

Program SIMS, tuja društva v Sloveniji, Jedro Medvode).  

 

4.8 SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE S STARŠI  

Sodelovanje s starši je ena najpomembnejših nalog vseh strokovnih delavcev na šoli. 

Zlasti pomembno je sodelovanje svetovalne službe s starši, ki ima specifičen okvir. 

Še posebno pomembno je utemeljeno oblikovanje stališč do različnih dogodkov, 

pojavov in zagovarjanje le-teh. Pomembna je ustrezna komunikacija s starši, še zlasti 

takrat, ko so njihova razmišljanja in utemeljeni ali neutemeljeni dvomi zelo razlikujejo 

od razmišljanj strokovnih delavcev šole (krivična ocena, stigmatizacija učenca,  

neupoštevanje prilagoditev pouka in poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja 
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znanja za posamezne učence …). Pri delu se bomo ravnali po načelu zaupnosti in 

prostovoljnosti; delovali  bomo po  načelu celostnega pristopa in po načelu 

sodelovanja v svetovalnem odnosu.  

 

4.9 VPIS BODOČIH PRVOŠOLCEV 

Vsako leto poteka vpis bodočih prvošolcev v mesecu februarju, kar je zakonsko               

določeno. Poudarek bo na dobrem počutju otrok in njihovih staršev ob prvem stiku s 

šolo, saj je le-ta ključnega pomena za graditev odnosa med družino in šolo.  

Na podlagi izkušenj iz lanskega šolskega leta bomo organizacijo vpisnega postopka 

izvedli tako, da je vpis posameznikov po začetnih črkah priimkov v določenih 

časovnih razmikih (od A – K od 8h – 10 ...), razporejen na dva dneva.   

Cilj v šolskem letu 2018/19 je: 

- urediti igralni kotiček na dan vpisa; 

- pripraviti gradiva (nasveti ob vstopu v šolo); 

- razporediti novo vpisane v oddelke za naslednje šolsko leto; 

- pripraviti roditeljski sestanek (v sodelovanju z vodstvom šole in timom za bodoče 

prvošolce) ob koncu šolskega leta za prvošolce. 

 

 

4.10 DRUGO STROKOVNO DELO IN DRUGI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 Povezovanje z zunanjimi institucijami:  

- z vrtcem Medvode pri pripravi predavanj v okviru Šole za starše, prehod otrok iz 

vrtca v šolo; 

- z različnimi srednjimi šolami zaradi vpisa naših devetošolcev in morebitne 

predstavitve šol na naši šoli; 

- pri preventivnem delu na področju preprečevanja odvisnosti in zasvojenosti z 

organizacijo delavnic za učence na temo zdravega načina življenja v sodelovanju z 

Zdravstvenim domom Medvode (Akcijska skupina – preventiva), Društvom za 

preventivno delo Ljubljana (projekt Mladinske vrstniške delavnice za 8. razreda), 

projektom Zdrava šola (urejanje oglasne table in organizacija rekreativnih odmorov) 

in osveščanjem staršev; 

- sodelovanje z drugimi šolami in ostalimi institucijami, kot so: ZPMS Ljubljana Šiška, 

Območno združenje RK Ljubljana, Slovensko Karitas,CSD Medvode, ZD Škofja Loka 
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(otroška in mladinska psihiatrija), Pediatrična klinika Ljubljana (Ambulanta za 

avtizem), Zavod RS za šolstvo OE Kranj in OE Ljubljana, Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana. 

 Strokovno izpopolnjevanje v okviru študijskih skupin in strokovnih seminarjev. 

 Študij strokovne literature.  

 

 

5 ŠOLSKA KNJIŽNICA  
Cilji šolske knjižnice v letu 2018/2019: 

 prehod na COBISS, 

 posodobiti knjižnično gradivo, 

 povečati izposojo knjižničnega gradiva, 

 sodelovati v izobraževalnih projektih ter v projektu Rastem s knjigo, 

 urejevanje zavihka knjižnica na spletni strani šole. 

 
Naloge šolske knjižnice: 

 z učenjem uporabe šolske knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov, 

pomagati naučiti učence najti potrebne informacije, ravnati z njimi ter razvijati 

fleksibilnost; 

 spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje; 

 vključevati različne oblike metode dela s knjižnim in multimedijskem gradivom; 

 uvajati samostojno delo pri urah KIZ. 

Interno strokovno delo: 

 nabava knjižničnega gradiva; 

 strokovna obdelava knjižničnega gradiva; 

 oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva; 

 vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva; 

 oblikovanje letnega delovnega načrta za šolsko knjižnico. 

 
Pedagoško delo: 

 oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici; 

 individualno bibliopedagoško delo ob izposoji; 

 bibliopedagoško delo z oddelki in razredi: 
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 vodenje pedagoških ur z oddelki in priprava na ure KIZ-a, 

 izvajanje bralne značke v  5. a in 5. b razredu, 

 organiziranje in pripravljanje knjižnih razstav, 

 koordiniranje BZ in pripravljanje seznamov za razredno stopnjo, 

 priložnostno nadomeščanje in pripravljanje na nadomeščanje ur. 

 

Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole: 

 posvetovanje o nakupu novosti za knjižnico, 

 sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 

 iskanje informacij po internetu in v sistemu COBISS. 

 

Strokovno spopolnjevanje in izobraževanje v šoli in drugih organizacijah: 

 sodelovanje v študijskih skupinah -  okviru Zavoda RS za šolstvo; 

 sodelovanje na seminarjih in predavanjih, ki bodo potekala na šoli; 

 sodelovanje na strokovnih sredah v Knjižnici Otona Župančiča. 

 

Druge naloge: 

 sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih, tehniških in športnih dnevih; 

 sodelovanje pri šolskih ekskurzijah; 

 sodelovanje v projektih na šoli; 

 vodenje učbeniškega sklada; 

 sodelovanje s starši; 

 izvajanje interesne dejavnosti »Knjižničarski krožek« za 6., 7. in 8. razred. 
 

5.1 Učbeniški sklad 

Upravljanje učbeniškega sklada vodi upravljavec sklada – ga. Andreja Magdalenc 

Jevnikar. Upravljavec sklada organizira in izvaja vse dejavnosti za izposojo 

učbenikov iz učbeniškega sklada. 

6 ŠOLSKA PREHRANA 
Svet šole je dne 18. 6. 2010 sprejel Pravila o šolski prehrani OŠ Medvode. 

Objavljena so na spletni strani OŠ Medvode. 
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Naročanje in odjava 

Učenec je naročen na obroke, ki so jih starši oz. skrbniki označili na Prijavi učenca na 

šolsko prehrano v mesecu juniju za novo šolsko leto. Starši oz. skrbniki lahko 

kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se prekliče pisno v 

papirni obliki ali po elektronski pošti na naslov na telefonski številki: 

-  01/3619 290, 01/3611 314 (tajništvo) do 8.30 ure 

- na e-poštnem naslovu os.medvode@guest.arnes.si  

- preko spletne strani OŠ Medvode http://www.os-medvode.si/ 

 

Če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola. 

Ob odsotnosti iz drugih razlogov, so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši. 

V kolikor je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem 

po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za 

nazaj ni mogoča. Če obrok ni odjavljen pravočasno, so starši dolžni poravnati polno 

ceno obroka, vključno s subvencijo. 

 

Možnost subvencioniranja prehrane 

Starši morajo svojega otroka pisno prijaviti na šolsko prehrano. Na pristojnem Centru 

za socialno delo morajo oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloga 

za otroški dodatek). Na podlagi odločbe Centra za socialno delo šola dobi podatke iz 

Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) v kakšni višini so 

starši upravičeni do subvencionirane prehrane.  

 

Regresirana šolska kosila – občina 

Starši se  lahko zglasijo na občini in preverijo možnost regresiranega kosila za svoje 

otroke učence. Na spletni strani Občine Medvode pod rubriko obrazci in vloge se 

nahaja obrazec Vloga za dodelitev denarne pomoči, ki jo je potrebno oddati na 

občini. 

 
 
Šolski obroki 

Šolska kuhinja bo od 1. septembra 2018 pripravljala prehrano za učence in sicer: 

- ZAJTRK            ob 7.00  do 7.30  za učence v jutranjem varstvu 

- MALICO             od 9.15 do 9.35  
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- KOSILO            od 12.10 do 14.00 

- POPOLDANSKO MALICO       ob 14.30  za učence v podaljšanem bivanju 

 

Cene obrokov:  

zajtrk: 0,78 €                          malica: 0,80 €              popoldanska malica: 0,78 €  

kosilo: 1.–3. r.: 2,39 €;         4.–6. r.: 2,57 €;           7.–9. r.: 2,75 €  

 

Obveznosti učencev in staršev 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:  

- spoštoval pravila šolske prehrane; 

- plačal prispevek za šolsko prehrano; 

- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane; 

- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil; 

- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na 

prehrano. 

 

7 SODELOVANJE S STARŠI 

7.1 ŠOLSKI KOLEDAR 

Pouk se prične v šolskem letu 2018/19 v ponedeljek, 3. septembra 2018, in se konča 

za učence 9. razreda v petek, 14. junija 2019, za učence od 1. do 8. razreda pa v 

ponedeljek, 24. junija 2019. 

 

 

 

 

Ocenjevalni obdobji 

1. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 

2. OCENJEVALNO OBDOBJE: od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (9. razred) 

od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1.– 8. razred) 

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda 

Nacionalno preverjanje znanja se izvaja v 6. in 9. razredu devetletne osnovne šole.  
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Učenci 6. razredov preverjajo znanje slovenščine, matematike in angleščine, učenci 

9. razredov pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je znan prvi šolski 

dan - na OŠ Medvode je tretji predmet FIZIKA 

Redni rok: 

7. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred 

9. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred 

13. 5. 2019: nacionalno preverjanje znanja iz angleščina (6. r.); nacionalno 

preverjanje znanja iz tretjega predmeta (9. r.)  

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

17. 6.–1. 7. 2019  1. rok za učence 9. razreda 

26. 6.–9. 7. 2019  1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

19. 8.–30. 8. 2019  2. rok za učence od 1. do 9. razreda 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

6. 5.–14. 6. 2019  1. rok za učence 9. razreda 

6. 5.–24. 6. 2019  1. rok za učence od 1. do 8. razreda 

19. 8.–30. 8. 2019  2. rok za učence od 1. do 9. razreda 

 

Počitnice  

JESENSKE:  od 29. 10. do 2. 11. 2018 

NOVOLETNE:  od 25. 12. 2018 do 2. 1. 2019 

ZIMSKE:  od 25. 2. do 1. 3. 2019 

PRVOMAJSKE:  od 27. 4. do 2. 5. 2019 

POLETNE:  od 26. 6. do 31. 8. 2019 

 

 

Delovne sobote 

Sobota, 29. 9. 2018 - pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018  

Sobota, 2. 2. 2019 - pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena pravilnika o šolskem koledarju) 

Sobota, 11. 5. 2019 - pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019 
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Ostali prosti dnevi in prazniki 

31. 10. 2018  sreda dan reformacije – prosto 

1. 11. 2018  četrtek dan spomina na mrtve – prosto 

25. 12. 2018  torek božič – prosto 

26. 12. 2018  sreda dan samostojnosti in enotnosti – prosto 

1. in 2. 1. 2019  torek, sreda novo leto – prosto 

8. 2. 2019  petek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik – prosto 

15., 16. 2. 2019  petek, sobota informativna dneva – pouka prost dan za učence 9.r.  

22. 4. 2019  ponedeljek velikonočni ponedeljek – prosto 

27. 4. 2019  sobota dan upora proti okupatorju – prosto 

1. in 2. 5. 2019  sreda, četrtek praznik dela – prosto 

25. 6. 2019  torek dan državnosti – prosto 

 
 

7.2 RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE 

S starši sodelujemo na govorilnih urah, in roditeljskih sestankih, po elektronski poti pa 

samo v nujnih primerih. Kadar se pojavijo posebne vzgojne ali učne težave, se starše 

povabi na osebni razgovor v šolo.  

 

7.2.1 Roditeljski sestanki  

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.  

 1. roditeljski sestanki bodo v septembru 2018:  

Roditeljski sestanek za: 

- starše učencev 1. r. bo  6. 9. 2018 ob 17. uri; 

- starše učencev 6., 7., 8.,  9. r. bo 11. 9. 2018 ob 18. uri  

(za starše učencev 8. r. vključuje tudi predstavitev mladinskih delavnic in predstavitev 

pohodne šole v naravi) 

- starše učencev od 2. do 5. r. bo  13. 9. 2018 ob 17. uri 

 2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2019. 

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih. 

 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi. 
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7.2.2 Govorilne ure  

Popoldanske govorilne ure bodo vsak drugi torek v mesecu:  

9. 10. 2018                   13. 11. 2018              11. 12. 2018            15. 1. 2019 

12. 3. 2019                    9. 4. 2019                 14. 5. 2019  

Učitelji bodo izvajali tudi govorilne ure v dopoldanskem času. 

Dopoldanske govorilne ure v šolskem letu 2018/2019 
 
PRIIMEK IN IME DAN V TEDNU URA 

Czerny Katarina ponedeljek                 11.20-12.05 

Čeru Andreja sreda         9.35-10.20 

Debenak Hafner Špela torek                  10.20-11.10 

Flajnik Andrej torek         9.35-10.20 

Humek – Kok Irena sreda        12.10-12.55 

Jamnik Rok sreda 10.25-11.10 

Janečko Jelka petek        7.40-8.25 

Jenko Tomaž torek                11.20-12.05 

Kernič Tatjana torek          9.35-10.20 

Knez Sonja petek        7.40-8.25 

Kočar Olga ponedeljek          8.30-9.15 

Križaj Rok ponedeljek        8.30-9.15 

Kržišnik Marija sreda 10.25-11.10 

Kržišnik Urša ponedeljek 11.20-12.05 

Kuder Gaber Alenka sreda        10.25-11.10 

Lavrih Marjeta četrtek            10.25-11.10 

Lipavšek Peter petek                     11.20-12.05 

Magdalenc Jevnikar Andreja sreda          8.30-9.15 

Miklič Eva torek 9.35-10.20 

Omerzu Simona četrtek     11.20-12.05 

Oroz Suzana petek                    10.25-11.10 

Pintar Mojca ponedeljek                   10.25-11.10 

Prosenc Zemljič Klavdija po dogovoru  

Rakar Bernarda torek              9.35-10.20 

Sevčnikar Vlasta četrtek        11.20-12.05 

Sonc Šlenc Irena sreda                 11.30-12.15 

Svoljšak Brigita četrtek                13.00-13.45 

Šetina Čarman Majda sreda              11.20-12.05 
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Špik Simona torek 12.10-12.55 

Trpin Alenka ponedeljek        8.30-9.15 

Tršan Barbara torek 11.20-12.05 

Velušček Mojca po dogovoru  

Zaplotnik Darja ponedeljek          10.25-11.10 

 
Svetovalna delavka Šušteršič Tatjana bo imela govorilne ure v času uradnih ur  

Uradne ure so objavljene na spletnih straneh šole  

- ponedeljek: 7.30-14.30 

- torek: 11.30-18.00 

- sreda, četrtek: 7.30-14.30 

- petek: 7.30-14.00 

 

7.3 SVET ŠOLE  

7.3.1 Člani Sveta šole 

Upravni organ šole je Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavlja ga 11 

članov:  

- trije predstavniki ustanovitelja (Daniela Jaklič, Katja Podgoršek, Mihelina Žebovec);  

- trije predstavniki staršev (Katja Lombar, Klemen Kralj, Marko Verbovšek); 

- pet predstavnikov delavcev šole (Tomaž Jenko, Štefan Kranjec, Andreja Magdalenc 

Jevnikar, Simona Omerzu, Nataša Sojar).  

Predsednica Sveta šole je ga. Katja Podgoršek. 

 

Program Sveta šole je naslednji: 

- Potrditev Letnega delovnega načrta šole za šol. leto  2018/2019. 

- Obravnava in potrditev zaključnega finančnega poročila. 

- Ocenitev delovne uspešnosti ravnatelja. 

- Potrditev cen obrabnin za učbenike, prehrane učencev, računalniške učilnice in 

drugih prostorov ter ostalih  prispevkov staršev. 

- Spremljanje in  obravnava aktualnih tem. 

- Potrditev ali zavrnitev ponudbe razširjenega programa šole.  

- Potrditev zaključnega letnega poročila ravnatelja. 

- Obravnava in potrditev poročila strokovnega izobraževanja. 

- Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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7.4 SVET STARŠEV 

Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka. 

Sestaja se vsaj enkrat vsako ocenjevalno obdobje. 

Svet staršev: 

- predlaga nadstandardne programe, 

- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega 

načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 

lokalno okolje; 

- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 

7.4.1 Člani Sveta staršev  

Člani Sveta staršev prinašajo pobude in prenašajo sklepe v oddelčne skupnosti. 

Predsednik Sveta staršev je Marko Verbovšek. Namestnik predsednika je            

Dejan Velušček. 

 
Razred Predstavnik staršev  Razred Predstavnik staršev 

1. a Darja Alič  6. a Dejan Velušček 

1. b Patricija Nosan  6. b Nina Demšar 

2. a Damijan Belec  7. a Katja Lombar 

2. b Saša Levičar  7. b Anja Bergant 

3. a  Iztok Žebovec  8. a Anton Velkavrh 

3. b Alenka Bikar  8. b Alenka Dražumerič 

4. a Andrej Cergolj  9. a Urša Knific Terze 

4. b Marko Verbovšek  9.b Daniela Tajić 

5. a  Petra Burgar    

5. b Petra Ladiha    
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7.7 Šolski sklad 

Prvenstvena naloga Šolskega sklada je urejanje nakupa nadstandardne opreme, ki 

je namenjena zviševanju standarda pouka. Šolski sklad pridobiva sredstva iz 

prispevkov staršev in raznih donacij. Upravni odbor Šolskega sklada sestavlja 

7 članov: 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole. 

Na Svetu staršev, z dne 7. 6. 2017, so prisotni izglasovali nov Upravni odbor 

šolskega sklada za obdobje od 16. 9. 2017 do 15. 9. 2019 v naslednji sestavi:  

- predstavniki staršev: Kralj Klemen, Knific Terze Urša, Cergolj Andrej, Bergant Anja; 

- predstavniki šole: Jenko Tomaž, Kernič Tatjana, Pintar Mojca. 

 

8 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH 
DELAVCEV 
 
Uspešnost in moč šole je odvisna tudi od strokovne usposobljenosti strokovnih 

delavcev šole. Strokovno usposobljen, motiviran in ustvarjalen učitelj bo znal 

učencem pokazati pot do uporabnega znanja in pot za življenje. Žal pa smo glede 

izobraževanja omejeni, zato bomo morali želje strokovnega kadra uskladiti z 

razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Na področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja 

bomo kontinuirano spremljali različnost in kakovost izobraževanja vseh zaposlenih na 

šoli.  

- V šolskem letu 2018/2019 bomo vsi strokovni delavci nadaljevali z vodenjem 

Lopolisove e-redovalnice in e-dnevnika. Za vse strokovne delavce bo v 

septembru/oktobru organizirano interno izobraževanje v zvezi z Lopolisovim 

dnevnikom. Po potrebi bomo med šolskim letom izvedli dodatno izobraževanje.  

- Nadaljevali bomo z osveščanjem in izobraževanji učiteljev v zvezi z varnim 

internetom. Pripravili bomo delavnice na to temo, izmenjavali izkušnje. 

- Nadaljevali bomo z iskanjem različnih pristopov, kako učence spodbujati k branju, k 

branju z razumevanjem, razvijali bomo bralno kulturo učencev in učiteljev, se 

povezovali s starši, z lokalno skupnostjo in zunanjimi institucijami. 

- Obnovili in poglobili bomo znanja povezana s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. 

- Strokovni delavci se bodo vključevali v izobraževanja v okviru študijskih skupin in 

ZRSŠ. 
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9 VARNOST 

9.1 DEŽURSTVA 

Za varnost na šoli skrbijo vsi zaposleni. Med odmori poskrbimo z izvajanjem 

dežurstva dežurnih učiteljev. Tabela prikazuje razpored dežurnih učiteljev, ki skrbijo 

za red in varnost v jedilnici, na hodnikih ter za varnost med rekreativnimi odmori, ki 

bodo tudi v tem šolskem letu vsak ponedeljek, sredo in četrtek v športni dvorani 

Medvode. 

 

 
ODMORI 

 
PONEDELJEK 

 
TOREK 

 
SREDA 

 
ČETRTEK 

 
PETEK 

9.15-9.35  
(jedilnica in 

spodnja 
hodnika) 

Zaplotnik D.,  
Špenko F. 

Flajnik A.,  
Velušček 
M. 

Križaj R.,  
Čeru A. 

Turk I.,  
Lavrih M. 

Jamnik R., 
Kajan A. 

11.10-11.20  
(jedilnica in 

spodnja 
hodnika) 

 
Dežurstvo v 
telovadnici - 

RO 

Zaplotnik D., 
Hafner 
Debenak Š. 

Flajnik A.,  
Kržišnik M. 
 

Čeru A., 
Hafner 
Debenak Š. 

Turk I.,  
Trpin A. 

Jamnik R., 
Trpin A. 

 
RO: Czerny 
K.,  
Sonc Šlenc I. 

  
RO: Kumše 
Kovač I., 
Czerny K. 
 

 
RO: Sonc 
Šlenc I., 
Šušteršič T. 

 

PO 6. ŠOLSKI 
URI 

(v jedilnici in 
avli šole, vhod 

v šolo) 

 
Sonc Šlenc I. 

 
Miklič E. 

 
Oroz S.  

 
Jenko T. 

 
Pintar M. 

Po 7. ŠOLSKI 
URI 

(v jedilnici in 
avli šole, vhod 

v šolo) 

 
Prosenc 
Zemljič K. 

 
Lipavšek P. 

 
Križaj R.  

 
Kočar O./ 
nova 
sodelavka 

 
Miklič E. 

 
 

9.2 VARNA POT V ŠOLO 

Načrt šolskih poti OŠ Medvode je izdelan z namenom, da se zagotovi otrokom čim 

večja varnost na prometnih površinah ob prihodu in odhodu v šolo, v času pouka,v 

času PB in varstva, ob ekskurzijah in izletih in drugih prireditvah šole. Skrb za varnost 

v prometu ni samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako 

z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju, kot tudi z 

vidika družbene samozaščite. 
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Prometno vzgojo vključujemo v vse šolske dejavnosti, kjer je to mogoče. Tako je 

prometna vzgoja sestavni del učnih načrtov pri predmetih šport, naravoslovje in 

tehnika, družba, slovenski jezik na razredni stopnji, na predmetni stopnji pa vsebine 

predmetov tehnika in tehnologija, fizika, geografija. Prometne vsebine se lahko 

prilagodijo posameznim predmetom. Prometna vzgoja je tudi del vsebin razrednih ur. 

Na razredni stopnji, zlasti v prvem in drugem razredu učiteljice vsakodnevno 

opozarjajo na pravilno pot v šolo oziroma vračanje domov. Na roditeljskih sestankih 

starše opozarjamo na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu, saj smo odrasli s 

svojim ravnanjem v prometu zgled  otrokom. 

 

Od 385 otrok  jih 333 biva v naselju Medvode  in v ostalih naselij, ki tudi sodijo v 

šolski okoliš, 52 otrok pa je iz drugih šolskih okolišev. V tem šolskem letu imamo 52 

prvošolcev, ki pa jih vozijo v šolo starši.  

 

Iz Medvod in iz Svetij prihajajo otroci v šolo peš. Iz naselij Sp. Senica, Zg. Senica, 

Ladja in Zbilje pa je  organiziran šolski avtobus, ker ne moremo zagotoviti varne poti 

do šole in iz nje. Učence, ki prihajajo v šolo z organiziranim prevozom seznanimo z 

obnašanjem na avtobusu. Šolski avtobus učenci čakajo na dogovorjenih mestih, ki so 

označeni s talnimi označbami. Skrbijo za lastno varnost, saj čakajo ob prometnih 

cestah.  

 

Preglednica vozačev iz Spodnje in Zgornje Senice ter Zbilj 

 
Razred 

Spodnja in 
 Zgornja Senica 

Zbilje 
od št. 1 do 10 

SKUPAJ vozačev 
po razredih 

1. razred  3 4 7 

2. razred 13 3 16 

3. razred  6 2 8 

4. razred  4 2 6 

5. razred  5 2 7 

6. razred  11 3 14 

7. razred  7 / 7 

8. razred  4 1 5 

9. razred  2 3 5 

SKUPAJ vozačev 55 20 75 
 



64 
 

Šolski avtobus - vozni red 

ODHOD V ŠOLO 

ŽEJE - ZBILJE SENICA ŠOLA 
7. 08 7. 13 7. 23 

 

DRUGI AVTOBUS 

ZBILJE SENICA ŠOLA 
8. 08 8. 12 8. 20 

 

ODHOD DOMOV 

ŠOLA SENICA ZBILJE 
13. 30 13. 38 13. 38 
15.00 15.08 15.08 

 
 
Varstvo vozačev je organizirano vsak dan od 13.00 do 13.30, ko je odhod prvega 

šolskega avtobusa ter od 14.30 do 15.00, ko je odhod drugega šolskega avtobusa. 

Učenci ne smejo sami na avtobus. Dežurne učiteljice učence napotijo v predprostor 

pred zakloniščem, kjer so klopi in miza oz. se z njimi po potrebi drugače dogovorijo. 

Tam učenci počakajo, dokler ne gredo z dežurnim učiteljem do avtobusa.  

 

Dežurni učitelji v času med 13.00 in 13.30: 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

B. Svoljšak, 
B. Tršan 

U. Kržišnik, 
J. Janečko 

A. Kuder Gaber, 
S. Špik, 
I. Humek Kok 

M. Šetina 
Čarman, 
S. Knez 

T. Kernič, 
S. Omerzu  

 

Dežurni učiteljici v času med 14.30 in 15.00 bosta večinoma Marija Purgar in 

Jasmina Zanoški. 

 

9.3 KOLESARSKI IZPIT 

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo 

in prevozno sredstvo. Kolo je tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. 

Prve spretnosti si pridobijo otroci že pri štirih ali petih letih starosti. Za samostojno 

vožnjo v prometu pa so sposobni šele ko so stari okrog 10 let. Kolo je poleg tega tudi 

eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev. Svet zato stalno opozarja 

na ustrezna znanja in opremo kolesarjev. 
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Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku 

daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za 

varno sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno 

pomemben! Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa 

v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem 

usposabljanju za vožnjo kolesa. 

Osnovne šole ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo 

kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo (Zakon o voznikih, 

Ur.l. 109/2010). Skladno s tem, je Strokovni svet Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport v letu 2002 sprejel Program usposabljanja za vožnjo kolesa, ki 

natančno opredeljuje cilje, vsebine, metode in oblike dela na osnovnih šolah pri 

usposabljanju učencev za vožnjo kolesa. 

 

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno 

opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo RS. Mentorica kolesarskega izpita je Kernič 

Tatjana.  

 

Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa predvideva 3 dele: 

- pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja, 

- spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem), 

- praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela 

kolesarskega izpita. 

 

Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom sledi po uspešno opravljenem 

teoretičnem znanju v petem razredu devetletne osnovne šole s pregledi koles in se 

nadaljuje z usposabljanjem na spretnostnem poligonu, nato na simuliranem 

prometnem poligonu na šolskem dvorišču ter se konča s praktičnim usposabljanjem v 

dejanskem prometu v okolici šole. Po končanem usposabljanju sledi še praktični del 

izpita oziroma izpitna vožnja v dejanskem prometu. Po uspešno opravljenem 

celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan 

obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico otrok lahko 
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samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo 

prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih. 

 
 

10 ZAKLJUČEK 
 
Letni delovni načrt smo skrbno pripravili in pregledali v sodelovanju vodstva s 

celotnim učiteljskim zborom. Da bi izpolnili vse, kar je v njem zapisano, bo potrebno 

sodelovanje vseh zaposlenih na šoli, učencev in staršev, torej vseh, ki sodelujejo v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Trudili se bomo za dobre medsebojne odnose, 

pozitivno komunikacijo in dopuščali možnost dodajanja ustvarjalnosti in inovativnosti, 

tako s strani učiteljev, učencev, kot tudi s strani staršev. 

 

Osnovna poročila o uresničevanju načrta se bodo redno obravnavala na sestankih 

učiteljskega zbora ob zaključku posameznega semestra. Globalno poročilo o 

realizaciji, zajeto v letnem poročilu, bo obravnavano na seji strokovnega zbora, na 

seji Sveta staršev in na seji Sveta zavoda v jesenskem obdobju. 

 

Medvode, september 2018 
Mag. Damjana Šubic, ravnateljica 

 


