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OŠ PIRNIČE  -  Zg. Pirniče 37b ,  1215 MEDVODE 

tel., fax.: 01–362–11–40  

 

P U B L I K A C I J A 

2018/19 
 

Vizija in poslanstvo OŠ Pirniče:  

» S sodelovanjem do sreče in znanja!« 

S spoštljivim medsebojnim sodelovanjem odgovorno razvijamo znanje. 

 

 

V. d. ravnatelja:    Janez SEČNIK 

Pomočnica v. d. ravnatelja: Marija LOČNIŠKAR 

Tajnica:       Maja PERNE 

Tel: tajništvo      01-362-11-40,  01-361-13-29 

zbornica    01-362-31-11 

pisarna ravnatelja 01-362 -31-10 

računovodstvo    059-253-600 

svetovalna služba 059-253-601 

knjižnica             059-253-602 

kuhinja               059-253-603  

Fax:       01-362-11-40 

Elektronski naslov: sola-pirnice.osljpi@guest.arnes.si 

Internetni naslov: www.os-pirnice.si  

Št računa:  01271-6030669349 

 

URADNE URE 

Vsak TOREK in ČETRTEK od 8.00 do 12.00 ure (oz. po predhodnem dogovoru). 

 

USTANOVITELJ 

Ustanovitelj šole je občina Medvode. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Okoliš zajema KS Pirniče. To so vasi Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče in Zavrh. 

 

ŠOLO UPRAVLJAJO 

Šolo upravljajo v. d. ravnatelja in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo  ga trije 

predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE  

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

 

http://www.os-pirnice.si/
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SKUPNOST UČENCEV 

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja  parlament učencev. 

Na šoli je letos 287 učencev. Mentorica šolske skupnosti je Irena Fabek. 

 

ŠTEVILO ODDELKOV NA ŠOLI: 

V šolskem letu 2018/19 je na razredni stopnji deset oddelkov, na predmetni pet. Imamo oddelke 

jutranjega varstva in oddelke podaljšanega bivanja. 

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

 

Redno in sprotno ohranjanje stikov staršev s šolo omogoča spremljanje otrokovega napredka v 

šoli in odpravljanje morebitnih težav. To prinašajo v prvi vrsti roditeljski sestanki in govorilne 

ure. 

Govorilne ure z učiteljem v: 

 

DOPOLDANSKEM ČASU  

 

UR

A 

ČAS PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. 8.20-

9.05 
     

2. 9.10-

9.55 
 

 

Špela Trunk Irena Fabek Tadeja K. Lenarčič 

Jasna Brnot 

 

Mateja Drenik 

Simona Jenko 

Urška Wertl 

 9.55-

10.20 
    M           A         L I C A 

3. 10.20

-

11.05 

Igor Sešek Katja Žlebir 

Irma Zarnik 

Bojana Glavan 

Ema Gortnar 

 Jasna Jelen 

Marko Mrhar 

Igor Veler 

4. 11.10

-

11.55 

Barbara Kavčič Saša Milohnoja 

Janja Bergant 

Nevenka 

Štibernik 

Marjeta Jesenko 

Nina Kavčič 

Maja Rebolj 

Olga Vodopivec 

Lucija Jekovec 

Simona Košenina 

Diana V. Djuratović 

 

5. 12.00

-

12.45 

Darja Rovšek 

Marija Ločniškar 

 Karmen Rebolj   

 
 

POPOLDANSKEM ČASU 

Skupne govorilne ure bodo potekale od 16. – 18. ure: 

10. oktober 2018, 14. november 2018, 12. december 2018,  9. januar 2019, 13. februar 2019, 

13. marec 2019, 10. april 2019 in 8. maj 2019. Prisotni so vsi strokovni delavci. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Gospa psihologinja Barbara Strmšek Matičič svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji 

in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-

izobraževalnega dela. 

V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete informacije in pomoč v primerih, ki 

se nanašajo na naslednja področja: 

o vpis šolskih novincev (spremljanje vključevanja v razredno skupnost in njihovega 

napredka), 

o vpis in izpis učencev višjih razredov, 

o šolanje na domu, 

o svetovanje, pomoč in podpora učencem s težavami na področju učenja in /ali v osebnem, 

socialnem in telesnem razvoju, 

o postopki v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami, 

o postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev, 

o poklicno informiranje in svetovanje, 

o nacionalno preverjanje znanja, 

o izvajanje dodatne strokovne pomoči, 

o socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk. 

  

Gospa psihologinja je dosegljiva vsak delavnik od 7.30 do 14.30 in v času popoldanskih 

govorilnih ur. Za srečanje je zaželen predhodni telefonski dogovor. 

 

KNJIŽNICA, RAČUNOVODSTVO 

 
KNJIŽNICA 

V knjižnici imamo okrog 10.000 enot gradiva, namenjenega učencem in učiteljem. V knjižnici 

so na voljo tudi revije, ki jih učenci lahko prebirajo v času glavnega odmora oz. po pouku. 

Šolska knjižnica je odprta vsak dan, urnik je izobešen na vratih knjižnice.  Učenci imajo knjige 

lahko izposojene 14 dni, z možnostjo podaljšanja. Izjema so knjige za domače branje, ki jih je 

potrebno vrniti v roku 14 dni. V kolikor učenec knjigo izgubi, jo mora nadomestiti z novo. 

Knjižničarka vodi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si učenci brezplačno izposojajo 

učbenike za tekoče šolsko leto. Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike nepoškodovane 

vrniti v knjižnico. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, se v skladu s pravilnikom o 

upravljanju učbeniških skladov določi odškodnina. Učbenike je potrebno pred začetkom 

uporabe primerno opremiti (nalepka s podpisom učenca) in oviti v samolepilno folijo ali 

plastične ovitke. 

 

DENARNE ZADEVE 
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Denarne zadeve lahko urejate v računovodstvu pri gospe Jožici Škof in tajništvu pri gospe Maji 

Perne. 

Šola ima ustanovljen Šolski sklad. Upravni odbor, ki upravlja sklad, se na podlagi predlogov  

v. d. ravnatelja, učiteljev, sveta staršev odloča za porabo sredstev. Upravni odbor sestavljajo 

štirje predstavniki staršev in trije strokovni delavci šole. Predlog sveta staršev je, da prispevate 

po svojih zmožnostih na račun:  

01271-6030669349 s pripisom "Za šolski sklad ". Za vsak prispevek smo vam skupaj z učenci 

hvaležni.  

 

ŠOLSKA PREHRANA 

 

NAROČANJE: 

Učenec je naročen na obroke, ki ste jih starši oz. skrbniki označili na PRIJAVI UČENCA NA 

ŠOLSKO PREHRANO v mesecu juniju 2018 za šolsko leto 2018/2019.  

 

Starši oz. skrbniki lahko kadarkoli prekličete prijavo prehrane za nedoločen čas. Prijava se 

prekliče pisno v papirni obliki ali po elektronski pošti na naslov: rac-

os.pirnice@guest.arnes.si. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oziroma z 

dnem, ki ga določi oseba, ki je podala preklic. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. 

 

ODJAVA PREHRANE: 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo prehrano za določen čas. 

Prehrana se odjavi do 9. ure zjutraj in velja za naslednji dan vse do prihoda učenca v šolo.  

Odjava se odda pisno po e-pošti na naslov sola-pirnice.osljpi@guest.arnes.si ali    rac-

os.pirnice@guest.arnes.si. Odjava se lahko poda tudi telefonsko v tajništvo šole na številko: 

01/3621-140 ali v računovodstvo šole na  telefonsko številko: 059 253 600. 

Odjava za nazaj ni mogoča. Če odjava prehrane ni oddana, starši krijete polno ceno 

naročenih obrokov. 

Odjava prehrane za določen čas mora biti podana tudi za  učence, ki imajo 

subvencionirano prehrano. Če odjave ni, starši krijete polno ceno obrokov. 

 

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira 

šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.  

 

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA  

 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, 

so prijavljeni na malico in/ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

mailto:rac-os.pirnice@guest.arnes.si
mailto:rac-os.pirnice@guest.arnes.si
mailto:sola-pirnice.osljpi@guest.arnes.si
mailto:rac-os.pirnice@guest.arnes.si
mailto:rac-os.pirnice@guest.arnes.si
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o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni 

učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 

odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 evrov. 

o do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni 

učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 

odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 evrov. 

 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki 

so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v 

rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.  

 Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini 

cene malice. 

 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več 

treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni 

razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem 

v veljavni odločbi o otroškem dodatku. 

 Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo 

v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

 Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila 

učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti. 

 

REGRESIRANA ŠOLSKA KOSILA – OBČINA 

Področje ureja Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Medvode. Do socialnih 

pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, ki jim je zaradi 

trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske 

možnosti za rešitev socialne stiske.  Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 

26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 20% od cenzusa, z upoštevanjem 

socialnih razmer upravičenca. Vloga se nahaja na spletni strani Občine Medvode 

 

OBRAČUN PREHRANE: 

Prehrana se zaračunava mesečno po položnici, rok plačila je 18. v mesecu za pretekli mesec, 

oziroma 28. v mesecu za direktne obremenitve.  

 

NOVO - PREJEMANJE E RAČUNA V SPLETNO BANKO: 

Starši oziroma skrbniki se lahko preko svoje spletne banke prijavite na prejemanje  e-računov. 

Podatki šole, ki jih potrebujete ob prijavi so: OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE, davčna številka 

52479668. Oznaka, ki jo vpišete v rubriki ID referenca izdajatelja je 5-mestna šifra učenca. 
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CENE OBROKOV : 

Obrok Cena Občasno kosilo 

Zajtrk: 0,50 €  

Malica: 0,80 €  

Kosilo 1., 2. R 2,36 € 2,58 € 

Kosilo 3., 4., 5. R 2,53 € 2,75 € 

Kosilo 6., 7., 8., 9. R 2,70 € 2,91 € 

Pop. malica 0,80 €  

 

Cene kosil je potrdil svet šole dne 09.03.2011. Ceno malice za šolsko leto določa minister za 

izobraževanje, znanost in šport.  

 

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. 

 

VARNOST UČENCEV 

 

Šola zagotavlja učencem na šoli varnost z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega 

varstva, prometne varnosti in varnosti pri delu v učilnicah oziroma na dnevih dejavnosti in šoli 

v naravi. Zdravstvene in zobozdravstvene preglede organizira ZD Medvode. Za učence od 1. 

do 5. razreda izvajamo preventivni zobozdravstveni program - tekmovanje za čiste in  zdrave 

zobe. 

 

Šola ima izdelan prometno varnostni načrt. Šola organizira kolesarske izpite za učence petih 

razredov in učence višjih razredov, ki ga v petem niso opravili. 
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ŠOLSKI  ZVONEC  

 
 

JUTRANJE 

VARSTVO 

6.30-8.20   

PREDURA 7.30-8.15   

1. ura 8.20- 9.05 1. odmor 9.05-9.10 

2. ura 9.10-9.55 2. odmor 9.55-10.15 

            9.55-10.20                           M A L I C A   

3. ura 10.20-11.05 3. odmor 11.00-11.05 

4. ura 11.10-11.55 4. odmor 11.50-11.55 

 11.55-12.25 KOSILO 1., 2.R  

5. ura 12.00-12.45 5. odmor 12.40-12.45 

6. ura 12.50-13.35   

 12.00- 13.50 KOSILO  

7. ura 13.50 – 14.35   

           14.00 – 14.30             POPOLDANSKA MALICA 

Podaljšano 

bivanje 

pon.- pet.: 11.55-16.30   

 

DEJAVNOSTI V OKVIRU POUKA  

 

V okviru rednega programa želimo poudariti sledeče dejavnosti: 

- izobraževalno in vzgojno delo z učenci, 

- izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem z učnimi težavami, 

- delo z nadarjenimi učenci, 

- izvajane dopolnilnega in dodatnega pouka, 

- izvajanje dni dejavnosti, projektnih del, izpeljava ekskurzij in sedmih šol v naravi,  

- priprava in izvedba tekmovanj na različnih področjih, 

- izvajanje programa »Zdrava šola«, 

- priprava in izvedba kolesarskih izpitov za učence 5. razreda, 

- skrb za trajnostni razvoj,  

- slovenski projekt ¨Rastem s knjigo¨, 

- vključitev v preventivni teden, 

- in druge po letnem delovnem načrtu. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 

 

Šolsko leto 2018/19 se prične v ponedeljek, 3. 9. 2018 in zaključi v ponedeljek, 24. 06. 2019 z 

razdelitvijo spričeval. Devetošolci končajo v petek, 14. 6. 2019. 

 

OCENJEVALNO 

OBDOBJE 

TRAJANJE OCENJEVALNE KONFERENCE 

 

PRVO 

od 3. septembra 2018 

do 31. januarja 2019 

 31. januar 2019 

 

DRUGO 

od 1. februarja 2019 

do 24. junija 2019 

(9. r do 14. junija 2019) 

za učence od 1.- 8. r - 

torek, 18. junij 2019 

Za učence 9. r - 

torek, 11. junij 2019 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

 

Predmetni in popravni izpiti bodo v času od 17. junija. do 1. julija 2019 za učence 9.r (1. rok), 

od 26. junija do 9. julija 2019 za učence od 1. do 8. r (1. rok)  in drugi rok od 19. do 30. avgusta 

2019 za učence od 1. do 9. razreda.  

NACIONALNO  PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE  ŠESTIH IN DEVETIH  

RAZREDOV 

 

Nacionalno preverjanje znanja se izvaja v 6. in 9. razredu devetletne osnovne šole.  

Učenci 6. razredov preverjajo znanje slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. razredov 

pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki bo znan prvi šolski dan. 

 

Datumi preverjanj: 

- 7. 5. 2019 slovenščina za 6. in 9. razred 

- 9. 5. 2019 matematika za 6. in 9. razred 

- 13. 5. 2019 likovna umetnost za 9.r, angleščina za 6.r 

 

DIFERENCIACIJA 

 

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo 

z učenci glede na njihove zmožnosti. 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu 
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največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto 

organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. 

Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim 

odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci diferencira 

glede na njihove zmožnosti. 

UČITELJI 

 

1. DO 5. RAZRED 

 

 
RAZRED 

 
 RAZREDNIK 

1.A Maja REBOLJ 
Olga VODOPIVEC - druga učiteljica 

1.B Saša MILOHNOJA 
Janja BERGANT – druga učiteljica 

2. A Simona KOŠENINA 
(Anja MOHORIČ) 

2.B Darja ROVŠEK 
 

3. A Lucija JEKOVEC 

3.B Karmen REBOLJ 
 

4.A Nevenka ŠTIBERNIK 

4.B Špela TRUNK 
 

5.A Mateja DRENIK  
 

5.B Simona JENKO 
(Katja PORČNIK GORTNAR) 

 Katja ŽLEBIR (TJA, OPB) 
 

 

6. DO 9. RAZRED 

 

razred UČITELJ PREDMET 

6. R Marko MRHAR šport, izbirni predmeti 

7.R Urška WERTL matematika, izbirni predmeti, 

računalnikar 

8. A Irena FABEK angleščina, DKE, podaljšano bivanje 
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8. B Jasna BRNOT angleščina, podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo 

9. R Marjeta JESENKO  matematika, fizika 

 Igor VELER zgodovina, geografija, jutranje varstvo, 

podaljšano bivanje 

 Marija LOČNIŠKAR pomočnica v. d. ravnatelja, 

matematika, izbirni predmeti 

 Tadeja KLUN LENARČIČ slovenščina 

 Irma ZARNIK Tehnika in tehnologija, podaljšano 

bivanje 

 Jasna JELEN šport, izbirni predmeti 

 Nina KAVČIČ biologija, gospodinjstvo, izbirni 

predmeti,  

org. šol. prehrane, podaljšano bivanje 

 Ema GORTNAR glasbena umetnost, pevski zbori 

 Diana VEČERNIK DJURATOVIĆ nemščina, podaljšano bivanje 

 Igor SEŠEK kemija, naravoslovje, podaljšano 

bivanje 

 Bojana GLAVAN likovna umetnost, podaljšano bivanje, 

izbirni predmet 

 Barbara KAVČIČ knjižničarka, slovenščina 

 Barbara STRMŠEK MATIČIČ psihologinja, ind. in skup. pomoč 

 Helena ENGELMAN spremljevalka slepe deklice 

 Specialni in rehabilitacijski 
pedagogi:  

Tjaša FURLAN,  
Marjeta MARENK, 

Mateja KOLINI, 
Manca ZGAGA 

Dodatna strokovna  pomoč 

 Tiflopedagog 
Peter ROT 

Dodatna strokovna  pomoč 

 Urška KUPLENIK spremljevalka gibalno ovirane učenke 

 

DODATNI POUK 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo pričakovane 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z 

različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na 

tekmovanja, podpira  doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v 

septembru. 

 

DOPOLNILNI POUK 
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Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je 

namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. 

Poteka po urniku, objavljenem v septembru. 

Ure dopolnilnega in  dodatnega pouka so določene na podlagi urnika in sporočene učencem v 

začetku šolskega leta.  

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE   

V organizaciji učitelja in koordinaciji računalnikarja bodo učenci od 1. do 9. razreda obiskali 

računalniško učilnico. Učenci bodo združili uporabo računalniških veščin, učenje novih učnih 

vsebin pri različnih predmetih, ter utrjevali snov pri pouku. Učenci bodo v okviru pouka, dneva 

dejavnosti in podaljšanega bivanja spoznavali varno rabo interneta. V letošnjem šolskem letu 

se bo izvajal pouk obveznega izbirnega predmeta Urejanje besedil, obveznega izbirnega 

predmeta Multimedija in neobveznega izbirnega predmeta Računalništvo za učence od 4. do 6. 

razreda. Interesna dejavnost Računalništvo se izvaja v 3. razredu.  

PODALJŠANO BIVANJE 

Za učence  razredne stopnje je po pouku organizirana možnost podaljšanega bivanja. Poteka 

vsak dan do 16.30. V podaljšanem bivanju imajo učenci običajno možnost opravljanja domačih 

nalog, različnih sprostitvenih dejavnosti in utrjevanja znanj. V okviru podaljšanega bivanja 

odidejo na kosilo in popoldansko malico. 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole sme učitelj v oddelku podaljšanega bivanja dovoliti 

odhod otroku iz šole samo s pisnim obvestilom staršev. 

 

JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo je organizirano za učence prvih razredov od 6.30 do začetka pouka  ob 8.20. 

Za ostale učence od 2. do 5. razreda pa v času od 7.25 do  8.20. 

 

RAZREDNE URE 

Razredne ure predstavljajo eno od oblik vzgojno izobraževalnega dela. Učenci od 4. do 9. 

razreda imajo razredno uro predvidoma na štirinajst dni ob sredah, 6. učno uro. 

 

NADSTANDARDNI PROGRAMI IN STORITVE 

Za  učence v šolskem letu 2018/19 organiziramo : 

- zajtrk, kosilo, popoldansko malico 

- jutranje varstvo za učence od 1. do 5. razreda 

- tečaj plavanja za učence 1. razredov 

- interesne dejavnosti s področja športa, prehrane in dobrega počutja v okviru »RaP« 

- šole v naravi 

- športna tekmovanja in tekmovanja v znanju 
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Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole. Oblikovani bodo v septembru 

2018 in zapisani v Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2018/19. Predstavljeni bodo 

staršem na roditeljskem sestanku oddelkov, vključno s stroški avtobusnega prevoza, 

vstopnin…  

 

ŠOLA V NARAVI 

 
Na šoli izvajamo sedem šol v naravi: 

 

Raz. Šola v naravi Kraj Čas 

2.r ZLRO Gorje oktober 2018 

3.r Tečaj plavanja 

 

Piran junij 2019 

4.r Kekčeva dežela 

 

Srednji Vrh maj 2019 

5.r Smučanje Soriška planina marec 2019 

6.r Raziskovanje Srednji Vrh maj 2019 

8.r Taborjenje in pohodništvo Bohinj september 2018 

9.r. Potapljanje in reševanje iz vode Piran september 2018 

 

O točnih terminih vodje šol v naravi seznanijo starše na predstavitvenih roditeljskih sestankih, 

kjer so šole v naravi programsko in finančno pojasnjene. 

Starši, ki bi imeli težave s plačilom imajo možnost pridobiti sredstva za subvencioniranje 

stroškov šole v naravi na podlagi Pravilnika in podrobnih meril. Pravilnik in vlogo za 

subvencioniranje šole v naravi dobite pri šolski psihologinji in na šolski spletni strani. 

 

PREDMETNIK 

V šolskem letu 2018/19 bomo realizirali 190 dni pouka ( 184 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 
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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 dejavn. 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 

Naravosl. dnevi 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 

                                                                                                                           

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  
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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 

 

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

RAZRED PREDMET 

1. A angleščina 

1. B angleščina 

4. R - 6. R nemščina 

šport 

tehnika - 2 skupini 

računalništvo 

 

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

RAZRED PREDMET 

7. R  - 9. R nemščina 2 – NI2 

nemščina 3 – NI3 

retorika - RET 

likovno snovanje 1 - LS1 

sodobna priprava hrane - SPH (2 skupini) 

projekti iz fizike in ekologije - PFE 

obdelava gradiv: les - OGL 

urejanje besedil - UBE 

multimedija - MME 

šport za sprostitev - ŠSP 

izbrani šport nogomet - IŠPN 
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FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

 

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

 

 

1. POLLETJE 

5. A 5. B 6. R 7. R 8. A 8. B 9. R 

2 uri GUM 1 ura 

GUM 

2 uri 

LUM 

2 uri 

LUM 

2 uri TIT 2 uri TIT  

    4 ure SLJ 4 ure SLJ 5 ur SLJ 

   2 uri LS 1   2 uri LS 1 

   2 uri SPH    

    2 uri ŠSP 2 uri ŠSP 2 uri ŠSP 

 

2. POLLETJE 

5. A 5. B 6. R 7. R 8. A 8. B 9. R 

1 ura 

GUM 

2 uri 

GUM 

 2 uri TIT 2 uri LUM 2 uri LUM 2 uri 

LUM 

    3 ure SLJ 3 ure SLJ 4 ure SLJ  

   2 uri OGL 2 uri OGL 2 uri OGL 2 uri OGL 

    2 uri SPH 2 uri SPH 2 uri SPH 

 

 

PROJEKTI 

 

Izpeljali bomo naslednje projekte: 

 sedem šol v naravi po predhodni predstavitvi staršem na roditeljskih sestankih, 

 izvajanje razrednega čiščenja šolske okolice  - Zelene straže 

 raziskovalna dejavnost bo potekala med poukom, ob domačem delu, pri dodatnem 

pouku, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih in v šolski skupnosti 
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 šolske in razredne prireditve (Pomladni dan, Javna kulturna prireditev – France 

Prešern…) 

 novoletni bazar 

 Rastemo s knjigo 

 Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 

 Kakovost notranjega zraka 

 Noč knjige 

 Teden mobilnosti - Pešbus 

 fleksibilni predmetnik 

 Zdrava šola 

 LIKI 

 Miniolimpijada 

 Tradicionalni SLOVENSKI zajtrk 

 Projekt: 'Aktivnosti za nadarjene' 

 Bralni vlak 

 obisk predstavnika ameriškega veleposlaništva 

 CMEPIUS - Svet v učilnici (WIC) / v okviru projekta bomo gostili študente/študentke 

iz tujih držav 

 ZPM projekt Otroški parlament, tema: Šolstvo in šolski sistem. 

 Razredna knjižnica 

 Projekt čutne poti za slabovidne in slepe 

 RaP – dodatne interesne dejavnosti s področja športa, prehrane in dobrega počutja 

 Medvoška knjižna transverzala 

 Nacionalni mesec skupnega branja 

 Teden otroka (letošnja tema: Prosti čas) 

 sodelovanje v drugih občinskih  in projektih lokalne skupnosti 

 Prepevalnica strička Janeza 

 preventivne dejavnosti 

 mednarodni projekti 

 zbiranje odpadnega papirja 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
 

 

 

 Interesna dejavnost Razred Mentor 

1.  Likovni krožek 1.r Janja Bergant 

2.  Pravljično likovna 

ustvarjalnica  

1.r Janja Bergant, Barbara Kavčič 

3.  Prepevalnica 1.r Lucija Jekovec 
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4.   Interesna dejavnost s  

področja športa in zdravja 

(RAP)* 

1.-9. Marko Mrhar, Jasna Jelen 

5.  Rekreativni odmor (RAP)* 

 

1.-9.r Marko Mrhar, Jasna Jelen 

6.  Mladinski PZ 6.-9. Ema Gortnar 

7.  Konstruktorstvo 6.-9. Marija Ločniškar 

8.  Biološki krožek 6.-9. Nina Kavčič 

9.  Likovni krožek 6.-9. Bojana Glavan 

10.  Angleško kreativno pisanje 7.-9. Jasna Brnot 

11.  Bralna značka 6.-9. r Barbara Kavčič 

12.  Računalništvo 3 3.r Urška Wertl 

13.  Učenje razmišljanja po De 

Bonu 

6.-9.r Urška Wertl 

14.  Angleška bralna značka 4.-9.r Jasna Brnot 

15.  Kreativno pisanje 4.r Nevenka Štibernik 

16.  Mavrična ustvarjalnica 2.r Simona Košenina 

17.  Interesna dejavnost s 

področja športa in zdravja 

(RAP)* 

1.-5.r Marko Mrhar, Jasna Jelen 

18.  Folklora (RaP) * 4.r Maja Rebolj 

19.  Šivanje 2.r Darja Rovšek 

20.  Matemček 4.-6.r Nevenka Štibernik 

21.  Krožek za nadarjene 5.-9.r Igor Veler (in drugi učitelji) 

22.  Igre z žogo (RAP)* 6.-9.r Marko Mrhar, Jasna Jelen 

23.  Rekreativni odmor (RAP)* 1.-9.r Marko Mrhar, Jasna Jelen 

24.  Nemška bralna značka 7.-9.r Diana Večernik D. 

25.  Organizirana rekreacija 

(RAP)* 

6.-9.r Marko Mrhar, Jasna Jelen 

26.  Literarni klub 6.-9.r Tadeja Klun Lenarčič 

 
Naša šola je bila prijavljena in izbrana v poskusno izvajanje RAP programa. *RAP – Razširjeni program: poskus uvajanja področja zdravja, 

gibanja ter dobrega psihičnega in fizičnega počutja otrok (MIZŠ) 

 

Urnik interesnih dejavnosti je objavljen na spletnih straneh šole. 
 

 

 

PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO 

 

Učencem, ki hodijo v šolo peš  svetujemo, da uporabljajo stranske poti, četudi so daljše oziroma 

hodijo po pločniku ali po levi strani cestišča v smeri hoje. Pri hoji naj bodo čim bolj previdni. 

Pred prečkanjem ceste naj se prepričajo, če to lahko varno storijo in če je le mogoče, naj cesto 

prečkajo na prehodu za pešce. Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti naj si na vidno mesto 

namestijo odsevnik – kresničko. 

Učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz nje 

(Zakon o osnovni šoli). Učenci, ki uporabljajo šolski avtobus, morajo posvetiti več pozornosti 
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varnosti pri vstopanju v avtobus in izstopanju iz njega ter na ustrezno kulturno vedenje na 

avtobusu. Obvezno se morajo pripenjati z varnostnim pasom. 

Otroke, ki obiskujejo prvi razred devetletne šole v šolo in iz nje vozijo starši ali pa uporabljajo 

šolski avtobus.  

NOVO: Učenci iz Sp. Pirnič (predel pod Šmarno goro) vstopajo in izstopajo na avtobusnih 

postajališčih LPP (križišče pri "Lipi") in ne več "pri Hernecu".  

 

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA – Zavrh - Vikrče 

 

 

V ŠOLO 

 1.vožnja 2.vožnja 

izpred Trčkovih 6.55 7.40 

 

 

IZ ŠOLE 

1.vožnja 2.vožnja 

13.10 

petek 13.15 

14.40 
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STATUS UMETNIKA ALI ŠPORTNIKA 

 

Zakon o OŠ  

julij 2013 

ŠPORTNIK MLADI UMETNIK 

 perspektivni vrhunski perspektivni  vrhunski 

Pogoj Registriran pri 

nacionalni panožni 

športni zvezi in 

tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih 

nacionalnih panožnih 

zvez. 

Doseže 

vrhunski 

športni 

dosežek 

mednarodne 

vrednosti. 

Ki se udeležuje 

državnih 

tekmovanj s 

področja 

umetnosti. 

Dosega najvišja 

mesta oziroma 

nagrade na 

državnih 

tekmovanjih s 

področja 

umetnosti. 

Predlagatelj Samo starši učenca. 

Prilagoditev Učencu se prilagodijo šolske obveznosti: obiskovanje pouka in drugih 

dejavnosti, ter načini  in roki za ocenjevanje znanja. Prilagajanje se uredi 

s pisnim dogovorom med starši in šolo. 

Prenehanje Na zahtevo staršev učenca,  s potekom časa dodelitve, če ni več učenec 

šole, če  prenehajo razlogi dodelitve, odvzem statusa. 

Mirovanje Bolezen ali poškodba, oziroma drugi utemeljeni razlogi. Mirovanje traja 

dokler obstajajo razlogi zaradi katerih je bilo odločeno o mirovanju. 

Predlog za 

mirovanje 

Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši 

učenca. 

Odločanje Ravnatelj v vseh primerih, pri tem si pridobi mnenja razrednika, v drugem 

in tretjem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. 

Pravila Šola s pravili podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in 

prilagajanje šolskih obveznosti. 

 


