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 Telefon in faks: 
 

Naloga Telefon Ime in priimek 

Tajnik  
slovenski program 

01 56 36 820 Darko HORVAT  

Vodja šol. prehrane 01 56 36 835 Erika BARBO 

 

Ravnateljica 01 56 36 824 mag. Mojca MIHELIČ  

Pomočnica ravnateljice  
slovenski oddelki 6.–9. r. 

01 56 36 823 Andreja HAZABENT  

Pomočnica ravnateljice 
slovenski oddelki 1.–5. r. 

01 56 36 830 Marta ZAJC  

 

Računovodkinja 01 56 36 841 Katja CIRAR 

Knjigovodkinji 01 56 36 842 
Stanka ROBIČ,  
Jana ČEŠNOVAR  

Pedagoginja 01 56 36 826 Anja SMOLIČ ŽNIDARKO 

Pedagoginja 01 56 36 849 Teja JAUŠOVEC 

Pedagoginja 
01 56 36 829 

Maja MAJNIK 

Socialna pedagoginja  Anja MURN 

Psiholog 01 56 36 828 Damjan BETON 

Psihologinja 051 371 719 Maja DRAŠČEK 

Pedagoginja  Tina BRUMEN 

Socialna pedagoginja 01 56 36 832 Urška ŠUŠTARŠIČ  

Socialna pedagoginja 031 333 682 Nina ČIBEJ 

Knjižnica 01 56 36 837 
Darja ROŠKAR 
Teja DVORJAK 

Zbornica 1. in 2. r. 01 56 36 822 učitelji/ce 

Zbornica 3.–5. r. 01 56 36 831 učitelji/ce 

Zbornica 6.–9. r. 01 56 36 825 učitelji/ce 

OPB (po 16.30 za klice 
staršev v primeru zamud) 

031 840 949 učitelji/ce 

Zbornica medn. programa 01 56 36 843 učitelji/ce 

Recepcija 01 56 36 838 Tomaž STERNIŠA 

Zobna ambulanta 041 861 228 
dr. dent. med. Damjana 
MEROVING 

Faks 01 56 84 105 v tajništvu šole 

 

Spletna stran šole: www.os-danilekumar.si 

Elektronska pošta 
 

TAJNIŠTVO tajnistvo@os-danilekumar.si 

VODJA ŠOL. PREHRANE prehrana@os-danilekumar.si  

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA svetovalna@os-danilekumar.si 

KNJIŽNICA knjiznica@os-danilekumar.si 

IKT PODPORA spletna@os-danilekumar.si 

  

  

http://www.os-danilekumar.si/
mailto:tajnistvo@os-danilekumar.si
mailto:prehrana@os-danilekumar.si
mailto:svetovalna@os-danilekumar.si
mailto:knjiznica@os-danilekumar.si
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STARŠI IN ŠOLA – SPREMLJANJE OTROKA V ŠOLI 

 

Stremimo h konstruktivnemu sodelovanju med šolo in učitelji ter domom učencev in starši. Pomembno 
je medsebojno pravočasno obveščanje in sprotno reševanje problemov, ki so vezani na izobraževanje 
otroka in vzgojno delovanje. Starši in učitelji si moramo medsebojno zaupati in usklajeno delovati. 
Razmišljanja, pohvale in kritike si je treba medsebojno izmenjati osebno in nikakor ne prek otrok. 
 

Telefonski stiki se omejujejo samo na splošne informacije in dogovore za medsebojna osebna srečanja. 
Informacij o učnem uspehu ne moremo in ne smemo sporočati po telefonu. Informacije o otrokovem 
napredku lahko dobijo samo starši (mati, oče). Drugi polnoletni družinski člani lahko dobijo 
informacije samo ob predložitvi overjenega pisnega pooblastila staršev. 
 

Pričakujemo, da bo učenec redno obiskoval vzgojno-izobraževalni program, tvorno sodeloval pri 
izvajanju nalog in upošteval pravila šolskega in hišnega reda. Slednja sta zavezujoča za vse, ki 
vstopamo v šolski prostor. 
 

RODITELJSKI SESTANKI IN POPOLDANSKE GOVORILNE URE  
 RODITELJSKI  SESTANKI POPOLDANSKE GOVORILNE URE 

1.–5. razred 6.–9. razred 1.–5. razred 6.–9. razred 

AVG 
27. 8. (1. r. 17.00)  
 

   

SEP 

3. 9.   (5. r. 17.00,                       
           4. r. 18.00)          
9. 9. (3. r. ob 17.00, 
         2. r. ob 18.00) 
 

8. 9. (6. r. ob 17.00) 
          (7. r. ob 18.00) 
10. 9. (8. r. ob 17.00) 
          (9. r. ob 18.00) 

  

OKT   
8. 10. 
 

8. 10. 
 

NOV 19. 11. Pomoč sošolcu (prestavljeno) 
19. 11. 
 

19. 11. 
 

DEC   
10. 12.  
 

10. 12.  
 

JAN 

13. 1. (1. r. ob 17.00),            
20. 1. (3. r. ob 17.00 
          2. r. ob 18.00), 
21. 1. (5. r. ob 17.00 
           4. r. ob 18.00) 
            

12. 1. (6. r. ob 17.00) 
          (7. r. ob 18.00) 
14. 1. (8. r. ob 17.00) 
          (9. r. ob 18.00) 
 

 
14. 1. 
 

FEB 9. 2.   11. 2. 11. 2. 

MAR   
11. 3. 
 

11. 3. 
 

APR  

13. 4. (6. r. ob 18.00) 
          (7. r. ob 18.00) 
15. 4. (8. r. ob 18.00)  
          (9. r. ob 17.00) 
 

15. 4. 
 

15. 4. 
 

MAJ 

11. 5. (1. r. ob 17.00)  
12. 5. (3. r. ob 17.00,  
           2. r. ob  18.00)   
13. 5. (5. r. ob 17.00, 
           4. r. ob 18.00)  
 

 
 
 

13. 5. 
 

JUN  / / / / 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 
    UČITELJEV  RAZREDNEGA  POUKA  IN  OPB 

UČITELJ/ICA Razred-nik Prostor DAN URA 

Lili FERKO/ 
Simona KOPRIVC 

1. a 349 ponedeljek 11.20 

Meta DEMŠAR/  
Jožica RUPAR 

1. b 350 sreda 12.10 

Katarina NAGODE/ 
Jožica MEDVED 

1. c 351 sreda 12.10 

Katja PICULIN ŽLOGAR/ 
Tinjana GOLOB MRAK 

1. d 343 ponedeljek 12.10 

Ksenija BERNETIČ  2. a 345 četrtek 12.10 

Ivana GREGEC  2. b mirna soba/344 petek 10.30 

Alma KERNC MIŠJAK 2. c 238 torek 10.30 

Amalija MIKULAN 3. a 240 torek 9.10 

Maja HRIBAR  3. b 241 ponedeljek 11.20 

Irena DEČMAN 3. c 242 četrtek 12.10 

Liljana PRAZNIK  3. d 239 ponedeljek 9.10 

Jana LIPUŽIČ 4. a 252 torek 9.10 

Romana SLATINEK 4. b 253 četrtek 9.10 

Tina KOMPARE 4. c 246 torek 10.30 

Ema DUBARIČ 4. d 249 četrtek 11.20 

Tamara CUNK 5. a 211 petek 9.10 

Tanja JANKOVIČ 5. b 256/mirna soba petek 10.30 

Zvezdana KUHAR 5. c 250 sreda 11.20 

Lea HATIĆ CANKAR 5. d 251 petek 10.30 

Romana BLAŽEVIČ ARKO gum 373 petek 9.10 

Ana SLABE nit, dru 4., 5. r mirna soba torek 12.10 

Manuela VALANT 2. c, opb mirna soba ponedeljek 11.20 

Patricija FAJDIGA Nip tja, opb mirna soba torek 11.20 

Alja GAŠPARUT 2. a, opb mirna soba petek 9.10 

Marta Zajc dif., ip mirna soba sreda 9.10 

Hana KUMAR 1. b opb mala zbornica četrtek 12.10 

Nives MODIC 1. d opb mala zbornica. četrtek 12.10 

Uroš MAROLT 1. c opb mala zbornica ponedeljek 12.10 

Klavdija PLANINŠEK 3. a opb mirna soba četrtek 13.00 

Rajko ČEH 3. b opb mirna soba sreda 13.00 

Tea LIKAR 2. b opb mirna soba torek 13.00 

Nataša UDOVČ 3. d opb mirna soba četrtek 13.00 

Laura LAKNER 4.a opb mirna soba četrtek 12.10 

Eva KUNEJ 4. d opb mirna soba sreda 12.10 

Maruša MOKOREL 3. c opb mirna soba četrtek 13.00 

Bernarda LETNAR 5.r opb mirna soba torek 12.10 
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UČITELJEV  PREDMETNEGA  POUKA 

UČITELJ POUČUJE 

R
a
z
re

d
n

ik
 

DAN 
URA 

(45 
minut) P

ro
s

to
r 

POPOL
DAN – 
četrtek 

Nik ARCET TJA 9. c sreda 11.20 131 17.00 

Karmen BIZJAK MERZEL SLJ  sreda 8.20 128 17.00 

Katarina ČEPIČ ANG, FRAN, LPL  petek 10,30 340 16.00 

Kaja DEREANI ŠPO 6. a ponedeljek 11.20 kab. šp. 16.00 

Helena DROLE KEM, NAR, POK 9. b petek 10.30 133 17.00 

Saša ENGELMAN ŠPO, IŠPO  ponedeljek 12.10 kab. šp. 16.00 

Tanja FAJMUT NEM  petek 10.30 zb. 3 16.00 

Maja GRUDEN SMOLE ZGO, DKE 7. c ponedeljek 9.10 172 17.00 

Andreja HAZABENT TJA  dogovor dogovor zb. 1 17.00 

Tea JELNIKAR TJA, ŠI, medn.  četrtek 9.10 171 17.00 

Barbara KRIŽANEC TJA - ponedeljek 11.20 178 17.00 

Irena LAHAJNER TJA, medn.  torek 8.10 173 17.00 

Helena LESKOVAR MAT, FIZ, ZVE  torek 10.30 360      17.00 

Nataša MUKAETOVA FI3, OPB, NFR  torek 13.00 zb. 2 ----- 

Darja OVEN MAT, FIZ  petek 10.30 130          17.00 

Neža PEVEC MAT, LOG  četrtek 10.30 168 17.00 

Melita PLEŠNIK SLJ, medn. 9. a ponedeljek 9.10 170 17.00 

Barbara RAMOVŠ ORŠIČ  ŠPO, ŠSP  ponedeljek 11.20 kab. šp. 16.00 

Alen GRBEC GEO  sreda 10.30 179 17.00 

Mitja SMREKAR TIT, NTE  sreda 11.20 zb. 1 17.00 

Mojca ŠKOF GOS, NAR  ponedeljek 11.20 155 17.00 

Andreja ŠMIGOC GUM 8. c sreda 8.20 115 17.00 

Eva ZORE SLJ, medn.  petek 10.30 171 17.00 

Manca LIPOVEC  MAT, RAČ 7. d torek 10.30 205 16.00 

Breda URANKAR MAT, TIT, ROB 7. a petek 10.30 132          17.00 

Lidija PEČAR NRA, Roid  petek 10.30 205 17.00 

Janja URŠIČ TIT, GOS  ponedeljek 9.10 126 17.00 

Ines HUBER MAT, TIT, OGU  petek 10.30 146 17.00 

Nataša ZUPANC ŠPO, ŠZZ, ŠSP  četrtek 9.10 kab. šp. 16.00 

Brigita PRAZNIK LOKAR SLJ, ZGO 8. b torek 10.30 180 17.00 

Tina STAREC KLOBASA TJA 8. a ponedeljek 11.20 129 17.00 

Tatjana KERŽAN NAR, BIO 6. c torek 9.10 145 17.00 

Žan JOVIŠIČ TJA 6. d četrtek 11.20 127 17.00 

Anamarija BUKOVEC LUM, LS  sreda 11.20 144 17.00 

Luka STERLE ŠPO, IŠPK 7. b ponedeljek 9.10 kab. šp. 16.00 

Anja SMOLIČ ŽNIDARKO DKE  torek 11.20 158 dogovor 

Katja PETRIC SLJ  sreda 10.30 166 17.00 

Janez ARLIČ laborant  petek 7.30 recepcija dogovor 

 
Učitelji, tako razredniki kot nerazredniki, imajo popoldanske govorilne ure v trajanju 90. Pridržujemo si 
pravico spremembe načina izvedbe popoldanskih govorilnih ur. 
 
Obisk popoldanskih govorilnih ur starši napovedo z vpisom preko povezave, objavljene na šolski spletni 
strani oz. z vpisom v otrokovo beležko. 
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RAZPOREDITEV UČITELJEV PO RAZREDIH 6.–9. razred 
 

6. razred 

 
7. razred 

RAZRED 7. a 7. b 7. c 7. d 

RAZREDNIK Breda URANKAR Luka STERLE Maja GRUDEN 
SMOLE 

Manca LIPOVEC/ 
Karmen Bizjak Merzel 

UČILNICA 132 Kabinet ŠPO 172 205/128 

SLOVENŠČINA Karmen BIZJAK MERZEL Eva ZORE  Melita PLEŠNIK Karmen BIZJAK 
MERZEL 

MATEMATIKA Breda URANKAR Neža PEVEC Breda URANKAR  Manca LIPOVEC/Lidija 
PEČAR 

ANGLEŠČINA Barbara KRIŽANEC Nik ARCET Žan JOVIŠIĆ Nik ARCET 

NARAVOSLOVJE Tatjana KERŽAN Helena DROLE 

GEOGRAFIJA Alen GRBEC 

ZGODOVINA Maja GRUDEN SMOLE 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 

KULTURA  
IN ETIKA 

Maja GRUDEN SMOLE 

GLASBENA 
UMETNOST 

Andreja ŠMIGOC  

LIKOVNA 
UMETNOST 

Anamarija BUKOVEC 

ŠPORT Nataša ZUPANC, Sašo 
ENGELMAN 

Nataša ZUPANC, Luka 
STERLE 

Barbara RAMOVŠ ORŠIČ,  
Sašo ENGELMAN 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 

Ines HUBER,  
Mitja SMREKAR 

Ines HUBER,  
Janja URŠIČ  

Ines HUBER,  
Mitja SMREKAR 

Ines HUBER,  
Janja URŠIČ 

RAZRED 6. a 6. b 6. c 6. d 

RAZREDNIK Kaja DEREANI Janja URŠIČ Tatjana KERŽAN Žan JOVIŠIČ 

UČILNICA Kabinet ŠPO  126 145 127 

SLOVENŠČINA Melita PLEŠNIK Karmen BIZJAK MERZEL  Katja PETRIC 

MATEMATIKA Manca LIPOVEC/Lidija 
PEČAR 

Helena LESKOVAR  Darja OVEN  Neža PEVEC 

ANGLEŠČINA Tina STAREC KLOBASA Barbara KRIŽANEC  Žan JOVIŠIĆ 

NARAVOSLOVJE Mojca ŠKOF Tatjana KERŽAN Mojca ŠKOF 

GEOGRAFIJA Alen GRBEC 

ZGODOVINA Brigita PRAZNIK LOKAR 

GLASBENA 
UMETNOST 

Andreja ŠMIGOC 

GOSPODINJSTVO Mojca ŠKOF, Janja URŠIČ 

LIKOVNA 
UMETNOST 

Anamarija BUKOVEC 

ŠPORT Kaja DEREANI, 
Nataša ZUPANC  

Nataša ZUPANC,  
Luka STERLE 

Barbara RAMOVŠ 
ORŠIČ,  

Nataša ZUPANC 

Barbara RAMOVŠ 
ORŠIČ, 

Luka STERLE 

TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA 

Ines HUBER,  
Mitja SMREKAR 

Ines HUBER,  
Janja URŠIČ 

Ines HUBER,  
Mitja SMREKAR 

Ines HUBER,  
Janja URŠIČ 
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8. razred 
RAZRED 8. a 8. b 8. c 

RAZREDNIK Tina STAREC KLOBASA Brigita PRAZNIK LOKAR Andreja ŠMIGOC 

UČILNICA 129 180 115 

SLOVENŠČINA 
 Eva ZORE, Karmen BIZJAK MERZEL, Katja PETRIC, Melita PLEŠNIK,  

Brigita PRAZNIK LOKAR 

MATEMATIKA 
 Helena LESKOVAR, Darja OVEN, Neža PEVEC,  
Breda URANKAR, Manca LIPOVEC/Lidija PEČAR 

ANGLEŠČINA 
Nik ARCET, Andreja HAZABENT, Barbara KRIŽANEC,  

Irena LAHAJNER, Tina STAREC KLOBASA 

BIOLOGIJA Tatjana KERŽAN 

FIZIKA Helena LESKOVAR 

KEMIJA Helena DROLE 

GEOGRAFIJA Alen GRBEC 

ZGODOVINA Brigita PRAZNIK LOKAR Maja GRUDEN SMOLE 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA 

IN ETIKA 
Maja GRUDEN SMOLE Anja SMOLIČ ŽNIDARKO 

GLASBENA UMETNOST Andreja ŠMIGOC 

LIKOVNA UMETNOST Anamarija BUKOVEC 

ŠPORT 
Nataša ZUPANC, 
Sašo ENGELMAN 

Barbara RAMOVŠ ORŠIČ, 
Sašo ENGELMAN 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ines HUBER, Janja URŠIČ 

 

9. razred 
RAZRED 9. a 9. b 9. c 

RAZREDNIK Melita PLEŠNIK Helena DROLE Nik ARCET 

UČILNICA 170 133 131 

SLOVENŠČINA 
 Eva ZORE, Nik ARCET, Katja PETRIC,  

Melita PLEŠNIK, Brigita PRAZNIK LOKAR 

MATEMATIKA 
 Helena LESKOVAR, Darja OVEN, Neža PEVEC,  

Breda URANKAR, Ines HUBER 

ANGLEŠČINA 
Nik ARCET, Andreja HAZABENT, Barbara KRIŽANEC,  

Irena LAHAJNER, Tina STAREC KLOBASA 

BIOLOGIJA Tatjana KERŽAN 

FIZIKA Darja OVEN 

KEMIJA Helena DROLE 

GEOGRAFIJA Alen GRBEC 

ZGODOVINA Brigita PRAZNIK LOKAR Maja GRUDEN SMOLE 

GLASBENA UMETNOST Andreja ŠMIGOC 

LIKOVNA UMETNOST Anamarija BUKOVEC 

ŠPORT Barbara RAMOVŠ ORŠIČ, Sašo ENGELMAN 

 
UČBENIŠKI SKLAD  
 

Učenci od 2. do 9. razreda imajo možnost brezplačne izposoje učbenikov. V šolskem letu 2020/2120 se 
je v sklad prijavilo 585 učencev od 3. do 9. razreda. Učenci 1. in 2. razreda pa prejmejo učna gradiva v 
trajno last. Učenci se v učbeniški sklad naročajo konec maja za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega 
leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico, in sicer devetošolci teden dni preden zaključijo pouk, preostali 
pa v zadnjih dveh tednih pouka. 
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SUBVENCIONIRANA PREHRANA 
 

Upravičenost do subvencioniranega obroka poteka na osnovi podatka o povprečnem mesečnem 
dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku, in na podlagi izmenjave 
podatkov o upravičencih subvencije med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Do teh podatkov dostopamo le v 
soglasju staršev oziroma zakonitih skrbnikov upravičencev ter ob prijavi otroka na šolsko 
prehrano. V ta namen učenci praviloma junija prejmejo poseben obrazec, ki velja za novo šolsko 
leto, katerega izpolnjenega in s strani staršev podpisanega vrnejo do začetka novega šolskega 
leta. Prijavo lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. 
Če otroku na podlagi podatkov v veljavni odločbi o otroškem dodatku ne pripada subvencija malice ali 
kosila, a se je družina znašla v finančni stiski, lahko starši napišejo prošnjo za pomoč pri plačilu obroka, 
kjer navedejo tudi razlog in oddajo svetovalni delavki Nini Čibej/Anji Murn. 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE  

Starše bomo z obvestili na spletni strani in oglasnih deskah sproti obveščali o predavanjih, ki so 
namenjena njim. Nekaj predavanj bo organiziranih v sklopu roditeljskih sestankov, kot npr: 

 Branje, g. Beton (januar 2021), 

 Psihološke značilnosti ocenjevanja, g. Beton (januar 2021). 
 

ŠOLSKI SKLAD, BOTRSTVO, SKLAD ZA NADARJENE  
 
ŠOLSKI SKLAD 
Šolski sklad OŠ Danile Kumar je ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in deluje v 
skladu s Poslovnikom o delu šolskega sklada, sprejetim na seji dne 10. 10. 2008. 
Na seji Upravnega odbora šolskega sklada na začetku vsakega šolskega leta se oblikuje predlog 
programa za porabo sredstev, s katerim je seznanjen tudi Svet staršev. 

Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Danile Kumar so bili imenovani na redni seji Sveta staršev 
18. 9. 2018: 
Predstavniki staršev: ga. Milka Hafner (9. c), ga. Saša Ljubišič (4. d), ga. Špela Homec (6. c), g. Andrej 
Štrakl (8. c). Predstavniki šole: ga. Maja Drašček, ga. Lili Ferko, ga. Barbara Križanec. 

Denar šolskega sklada bomo v 2020/21 namenili: 
 sofinanciranju zimskih in letnih šol v naravi, 
 sofinanciranju drugega nadstandarda nekaterih učencev in standardov, kot so malica, kosilo, 

športni, kulturni in naravoslovni dnevi …, 
 drugo. 

 
PROJEKT BOTRSTVO 
Če želi kdor koli finančno pomagati nekaterim našim učencem, ki nujno potrebujejo pomoč, lahko 
postane boter ali botra učencu in mu s tem omogoči počitnice, šolo v naravi, tabore, ekskurzije idr. 
Zainteresirani naj se obrnejo na šolsko svetovalno službo oz. na go. Nino Čibej/Anjo Murn. Starše in 
ostalo zainteresirano javnost o sodelovanju v tem projektu obveščamo prek šolske spletne strani in ob 
posebnih akcijah, kakršna je npr. Pomoč sošolcu. 
 
SKLAD ZA NADARJENE UČENCE 

Sklad je nastal na pobudo staršev, da naj bi se zbirala posebna sredstva, ločeno od sredstev za socialno 
pomoč učencem (čemur je namenjenih večji del sredstev iz šolskega sklada). Ta sredstva bi se porabila 
za izvajanje dodatnih dejavnosti, namenjenih nadarjenim učencem. Starši, sponzorji in donatorji, ki bi 
radi prispevali denar v Sklad za nadarjene učence, lahko prispevke nakažejo na poseben 
transakcijski račun. V primeru tega donatorstva šola z donatorji predhodno sklene pogodbo o 
donatorstvu. 
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 

   SEPTEMBER  OKTOBER 

01. 001 1. šolski dan                               
 

01. 023  

02. 002  

 

02. 024 

 

 

03. 003 
5. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek  
4. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 
03. SOB  

04. 004  
 

04. NED Teden kulture: 7. 10–13. 10. 

05. SOB  
 

05. 025 Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

06. NED  
 

06. 026 
Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

 

07. 005  
 

07. 027 
Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

Teden Kulture 

08. 006 
6. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
7. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek      

 
08. 028 

Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 
GU 1.–9. r. 

09. 007 
3. r.  ob 17.00 – roditeljski sestanek 
2. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek  

 
09. 029 Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

10. 008 
8. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
9. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 
10. SOB 

Delovna sobota za učitelje: izobraževanje  
Pedagoška konferenca 

11. 009  
 

11. NED  

12. SOB  
 

12. 030 Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

13. NED  
 

13. 031 
Razstava Slovenska arhitekturna dediščina 

Dan OŠ Danile Kumar; 18.00 Druženje s kulturo 

14. 010  
 

14. 032  

15. 011  
 

15. 033 ND 8. r. Prekmurje 

16. 012 KD 9. a Cankar 
 

16. 034  

17. 013 
KD 9. b Cankar 

 
 

17. SOB  

18. 014 KD 9. c Cankar 
 

18. NED  

19. SOB  
 

19. 035 CŠOD Herbarij 4. cd 

20. NED  
 

20. 036 CŠOD Herbarij 4. ab 

21. 015 KD 8. ac Prešeren, KD 6. r. Učenje učenja 
 

21. 037  

22. 016 Pedagoška konferenca, Svet staršev  
 

22. 038  

23. 017  
 

23. 039  

24. 018  
 

24. SOB  

25. 019 Tabor za učitelje 
 

25. NED  

26. SOB Tabor za učitelje 
 

26. PON Jesenske počitnice 

27. NED  
 

27. TOR Jesenske počitnice 

28. 020 KD 8. b Prešeren 
 

28. SRE Jesenske počitnice 

29. 021 Svet šole 
 

29. ČET Jesenske počitnice 

30. 022  
 

30. PET Jesenske počitnice 

   
 

31. SOB DAN REFORMACIJE 
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NOVEMBER 
 

DECEMBER 

01. NED DAN SPOMINA NA MRTVE 
 

01. 061  

02. 040  
 

02. 062  

03. 041  
 

03. 063  

04. 042  
 

04. 064  

05. 043  
 

05. SOB  

06. 044  
 

06. NED  

07. SOB  
 

07. 065  

08. NED  
 

08. 066  

09. 045  
 

09. 067  

10. 046 Pedagoška konferenca, Svet staršev 
 

10. 068 GU 1.–9. r. 

11. 047  
 

11. 069  

12. 048  
 

12. SOB  

13. 049 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

 
 

13. NED  

14. SOB  
 

14. 070  

15. NED  
 

15. 071  

16. 050  
 

16. 072  

17. 051  
 

17. 073  

18. 052 TD 4. ab ZETRa4 
 

18. 074  

19. 053 
TD 4. cd ZETRa4 

GU 1.–9. r. 
Pomoč sošolcu (prestavljeno) 

 
19. SOB  

20. 054  
 

20. NED  

21. SOB  
 

21. 075  

22. NED  
 

22. 076 Pedagoška konferenca 

23. 055 5. r. ŠVN Debeli rtič 
 

23. 077  

24. 056 
5. r. ŠVN Debeli rtič 

 
 

24. 078 
Proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 

25. 057 
5. r. ŠVN Debeli rtič 

 
 

25. PET BOŽIČ 

26. 058 
5. r. ŠVN Debeli rtič 

 
 

26. SOB DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

27. 059 
5. r. ŠVN Debeli rtič 

 
 

27. NED  

28. SOB  
 

28. PON Novoletne počitnice 

29. NED  
 

29. TOR Novoletne počitnice 

30. 060  
 

30. SRE Novoletne počitnice 

   
 

31. ČET Novoletne počitnice 
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JANUAR 
 

FEBRUAR 

01. PET Novo leto 
 

01. 099  

02. SOB Novo leto 
 

02. 100  

03. NED  
 

03. 101  

04. 079 ŠVN Kočevje 3. ad 
 

04. 102 
 

05. 080 
ŠVN Kočevje 3. ad  

 
 

05. 103 
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom                              

06. 081 
ŠVN Kočevje 3. ad  
ŠVN Kočevje 3. bc 

 
06. SOB 

 

07. 082 ŠVN Kočevje 3. bc 
 

07. NED 
 

 

08. 083 ŠVN Kočevje 3 .bc 
 

08. PON 
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 

09. SOB  
 

09. 104 Bodoči 1. r. 

10. NED  
 

10. 105  

11. 084  
 

11. 106 
GU 1.–9. r. 

12. 085 
6. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
7. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 
12. 107 

Informativni dan za vpis v srednjo šolo 
8. r. TD Velenje 

13. 086 1. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
 

13. SOB Informativni dan za vpis v srednjo šolo 

14. 087 
8. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 

9. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek, GU 6.–9. r. 

 
14. NED  

15. 088  
 

15. 108  

16. SOB  
 

16. 109 
Pustni torek 

Pedagoška konferenca, Svet staršev 
  

17. NED  
 

17. 110  

18. 089  
 

18. 111 Svet šole 

19. 090 CŠOD Emona 4. a 
 

19. 112  

20. 091 
CŠOD Emona 4. b     

    3. r.  ob 17.00 – roditeljski sestanek 
2. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 
20. SOB  

21. 092 

5. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
CŠOD Emona 4. c   

4. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 

 

21. NED  

22. 093 CŠOD Emona 4. d 
 

22. PON Zimske počitnice 

23. SOB  
 

23. TOR Zimske počitnice 

24. NED  
 

24. SRE Zimske počitnice 

25. 094 CŠOD Arboretum 5. cd 
 

25. ČET Zimske počitnice 

26. 095 
CŠOD Arboretum 5. ab 

Redovalna konferenca 1.–8. m 
 

26. PET Zimske počitnice 

27. 096  
 

27. SOB  

28. 097 Redovalna konferenca 1.–9. r. 
 

28. NED  

29. 098 
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

Zimsko izobraževanje 
 

   

30. SOB Zimsko izobraževanje 
 

   

31. NED  
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MAREC 
 

APRIL 

01. 113  
 

01. 136 9. a ND Trst 

02. 114 MŠ – delavnice 
 

02. 137 9. bc ND Trst 

03. 115  
 

03. SOB  

04. 116  
 

04. NED  

05. 117 
Mednarodna konferenca Soustvarjamo 

kakovostno šolo 
 

05. PON Velikonočni ponedeljek 

06. SOB 
Mednarodna konferenca Soustvarjamo 

kakovostno šolo 
 

06. 138 ŠVN 7. r. Tolmin 

07. NED  
 

07. 139 ŠVN 7. r. Tolmin 

08. 118  
 

08. 140 ŠVN 7. r. Tolmin 

09. 119  
 

09. 141 ŠVN 7. r. Tolmin 

10. 120 CŠOD Polhov Gradec 3. ad 
 

10. SOB  

11. 121 
CŠOD Polhov Gradec 3. bc  

GU 1.–9. r. 
 

11. NED  

12. 122  
 

12. 142  

13. SOB  
 

13. 143 
6. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
7. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

14. NED  
 

14. 144  

15. 123  
 

15. 145 
8. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
9. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

GU 1.–9. r. 

16. 124  
 

16. 146  

17. 125  
 

17. SOB  

18. 126  
 

18. NED  

19. 127  
 

19. 147  

20. SOB  
 

20. 148 Pedagoška konferenca 

21. NED  
 

21. 149  

22. 128  
 

22. 150  

23. 129 ŠD 7. r. Planica 
 

23. 151  

24. 130  
 

24. SOB  

25. 131  
 

25. NED  

26. 132  
 

26. PON Prvomajske počitnice 

27. SOB  
 

27. TOR DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

28. NED  
 

28. SRE Prvomajske počitnice 

29. 133  
 

29. ĆET Prvomajske počitnice 

30. 134 Pedagoška konferenca 
 

30. 
PET 

Prvomajske počitnice 

31. 135  
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MAJ 
 

JUNIJ 

01. SOB PRAZNIK DELA 
 

01. 173  

02. NED PRAZNIK DELA 
 

02. 174  

03. 152  
 

03. 175  

04. 153 NPZ SLJ 6. in 9. r. 
 

04. 176  

05. 154  
 

05. SOB  

06. 155 NPZ MAT 6. in 9. r. 
 

06. NED  

07. 156  
 

07. 177  

08. SOB  
 

08. 178  

09. NED  
 

09. 179  

10. 157 NPZ TJA 6. r. in ZGO 9. r. 
 

10. 180 Redovalna konferenca 9. r. 

11. 158  
 

11. 181 ŠD 9. r. 

12. 159 
3. r.  ob 17.00 – roditeljski sestanek 
2. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

 
12. SOB  

13. 160 
5. r. ob 17.00 – roditeljski sestanek 
4. r. ob 18.00 – roditeljski sestanek 

GU 6.–9. r. 

 
13. NED  

14. 161 
  

14. 182 Valeta 

15. SOB 
  

15. 183 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 
učence 9.r in 8.m, razdelitev spričeval 

16. NED 
  

16. 184 Popravni izpiti – 9. razred (do 30. 6. 2021)  

17. 162 
  

17. 185  

18. 163 Pedagoška konferenca, Svet staršev 
 

18. 186  

19. 164  
 

19. SOB  

20. 165  
 

20. NED  

21. 166  
 

21. 187  

22. SOB  
 

22. 188 Redovalna konferenca 1.–8. r. 

23. NED  
 

23. 189  

24. 167  

 
24. 190 

Proslava pred dnevom državnosti 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 
učence 1.–8. r. in 1.–7. m 

25. 168 Svet šole 
 

25. PET DAN DRŽAVNOSTI 

26. 169  
 

26. SOB  

27. 170  
 

27. NED  

28. 171  
 

28. PON 
Poletne počitnice, Izobraževanje 
Popravni izpiti – 1.–8. r. do 9. 7. 2021 

29. SOB  
 

29. TOR Poletne počitnice 

30. NED  
 

30. SRE Poletne počitnice 

31. 172  
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OCENJEVALNI OBDOBJI, OCENJEVANJE, NPZ, POPRAVNI IZPITI 
 
Šolsko leto se začne 1. septembra 2020 in se konča 31. avgusta 2021. Pouk se prične 1. septembra 
2020 in zaključi 24. junija 2021 (za 9. r. in 8. m razred 15. junija 2021). Pouka je 190 dni, razen za 9. r. 
in 8. m razred, ki imata 183 dni pouka.  
 
 

RAZPORED OCENJEVALNIH OBDOBIJ 

POLLETJE TRAJANJE KONFERENCE Z ANALIZO DELA 

Prvo 98 dni Od 1. septembra do 31. januarja 
28. 1. 2021 za 1.–9. r. 
26. 1. 2021 za 1.–8. m/i 

Drugo 
 

85   oz. 
92 dni 

Od 1. februarja do 15. junija 9. r. in 8. m, 
drugi do 24. junija 

10. 6. 2021 za 9. r. 
10. 6. 2021 za 8. m/i 
21. 6. 2021 za 1.–7. m 
22. 6. 2021 za 1.–8. r. 

 
Teden kulture, kulturna šola OŠ DK: Od četrtka, 8. oktobra, do torka, 13. oktobra 2020: zaradi 
posebnih zdravstvenih razmer bomo Dan Osnovne šole Danile Kumar letos obeležili drugače kot v 
prejšnjih letih. 

Dan OŠ Danile Kumar: 13. 10. 2020 
 

 
OCENJEVANJE UČENCEV 
 

Izraza preverjanje in ocenjevanje ne pomenita istega opravila. Preverjanje znanja je sestavni del redne 
učne ure. Le tako lahko učitelj ugotovi, ali so učenci usvojili obravnavano vsebino in ali lahko sprejmejo 
nove informacije. Še posebno pomembna je ugotovitev, ali učenci obravnavano snov razumejo in ali jo 
znajo uporabljati v praktičnih oz. novih primerih. 
Učitelj spremlja napredovanje učencev in ga oceni šele po tem, ko je večina učencev pri preverjanju 
znanja dokazala razumevanje obravnavane snovi. 
Metode in oblike preverjanja ter ocenjevanja znanja so različne. Kot take so povsem avtonomna 
domena oz. pravica in dolžnost učitelja.  

 
PISNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
 
Datumi, predvideni za nekatere pisne preizkuse znanj (možne so spremembe). 

MESEC 
SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA MATEMATIKA 

6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

september               

oktober 12.– 
16. 

12.– 
16. 

5–9. 19.– 
23. 

      20. 21. 15. 7. 

november   23.– 
27. 

23.– 
27. 

  26. 18. 17. 11.     

december 1.–4. 1.– 
4. 

  9.– 
11. 

1.        18. 

januar 11.– 
15. 

  11.– 
15. 

     27. 13. 13.   

februar  1.– 
5. 

1.– 
5. 

    7. 16.    4.  

marec      9. 18.        

april 12.– 
16. 

5.– 
9. 

 19.– 
23. 

     21. 20. 21.  14. 

maj  17.– 
21. 

17.– 
21. 

17.– 
21. 

 25. 27. 19. 25.    13.  

junij     2., 
4. 
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Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. 

Predmet Redni rok  

Slovenščina za 6. in 9. r. 4. maj 2021 

Matematika za 6. in 9. r. 6. maj 2021 

Angleščina za 6. r. in Zgodovina za 9. r. 10. maj 2021 

 

POPRAVNI, RAZREDNI, PREDMETNI  IZPITI 

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite: Za učence devetega razreda bodo od 16. 6. do 30. 
6. 2021, za učence ostalih razredov pa od 28. 6. do 9. 7. 2021. Avgustovski rok bo od 18. 8. do 31. 8. 
2021. 
Roki za ocenjevanje učencev, ki se izobražujejo na domu: za učence devetega razreda bodo od 3. 5. 
do 15. 6. 2021, za učence ostalih razredov pa od 3. 5. do 24. 6. 2021. Avgustovski rok bo od 18. 8. do 
31. 8. 2021. 
 
 

POUK 

 
DNEVNI RITEM DELA 
 

Ura Od Do Dejavnost in vsebinske aktivnosti 

 06.15 08.15 Jutranje varstvo za učence 1. in 2. razreda, zajtrk ob 7.30 

 07.30 08.15 Dopolnilni in dodatni pouk (izjemoma neobvezni in izbirni predmeti) 

1. 08.20 09.05 Prva učna ura 

2. 09.10 09.55 Druga učna ura 

 09.55 10.10 Odmor za malico, nato rekreativni odmor 
Rekreativni odmor, nato odmor za malico  10.10 10.25 

3. 10.30 11.15 Tretja učna ura 

4. 11.20 12.05 Četrta učna ura 

 12.05  Začetek PB in čas kosila za učence 1., 2. in 3. razreda 

5. 12.10 12.55 Peta učna ura 

6. 13.00 13.45 Šesta učna ura, PB, pouk neobveznih izbirnih predmetov, kosilo  

 13.50 14.15 Podaljšano bivanje, pouk neobveznih izbirnih predmetov 

  14.05 Zaključek delitve kosila1 

7. 14:05 14.50 Pouk izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, OPB 

8. 14.55 15.40 Pouk izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, OPB 

 14.20 15.20 Samostojno delo v PB 1.–5. razred (otroci ne zapuščajo programa) 

   17.00 Zaključek programa podaljšanega bivanja – združene skupine 

 po urniku Popoldanske govorilne ure za starše, enkrat mesečno po koledarju 

  19.30 Zaključek popoldanskih dejavnosti 
1 Izjemoma bomo čas kosila podaljšali. 
 

 
JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE 
 

Namenjeno je samo učencem 1. razreda*. Prijave za varstvo zbiramo v svetovalni službi.  

Začetek Zaključek 135 minut dnevno/normativ: 28 učencev 

6.10 8.10 Sprejem, umiritev, individualne ali skupinske didaktične aktivnosti. 

* Izjemoma vključimo tudi starejše učence (ob financiranju MOL). 
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Učenci od prvega do praviloma petega razreda se lahko vključijo v program podaljšanega bivanja. Ta 
ni nujno organiziran v istih oddelkih, kot poteka osnovni pouk. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo 
veljavni normativi. 

Zadnja ura podaljšanega bivanja se izvaja v združenih skupinah.  

Začetek Zaključek 50 minut dnevno/normativ: 28 učencev 

16.00 
(16.50) 
17.00  

Didaktične aktivnosti v individualni ali skupinski obliki. Učenci odidejo po 
prihodu staršev. 

 
V primeru, da starši ne pridejo pravočasno po otroka, jim obračunamo za vsako začeto 
pedagoško uro eno uro po veljavnem ceniku (vir: MIZKŠ). Če se zamujanje ponavlja, obvestimo tudi 
pristojni Center za socialno delo. 

Časovna razporeditev podaljšanega bivanja 

 
Čas 

Dejavnost* Oznaka 
Od Do 

12.05 
oz. od 

konca pouka 

13.45 
 

Kosilo KOS 

12.30/13.45 14.20 Sprostitvena dejavnost SD 

14.20 15.20 
Samostojno učenje SU 

V TEM ČASU NI IZHODOV UČENCEV 

15.20 15.45 Ustvarjalno preživljanje časa UPČ 

15.45 
(16.50) 
17.00 

Podaljšano bivanje,  
združene skupine 

PBz 

* Oddelki se zaradi racionalizacije med seboj združujejo že med izvajanjem programa. 
 
 

 
DODATNI in DOPOLNILNI POUK 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 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.  

Dodatni pouk izvajajo učitelji od 1. do 5. razreda do največ ene ure tedensko. Na predmetni stopnji pa 
izvajajo dodatni pouk določeni učitelji.  
Ker je število ur dodatnega pouka zelo omejeno, bodo nekateri od naštetih predmetov potekali v okviru 
interesnih dejavnosti. 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki so upravičeno izostali od rednega pouka in potrebujejo 
razlago, učencem, ki kljub lastnemu trudu določene snovi ne razumejo, ter občasno učencem, ki imajo 
težave le pri nekaterih temah. V nobenem primeru pa dopolnilni pouk ni nadomestilo za domače 
delo. 
Dopolnilni pouk zato poteka glede na potrebe in po dogovoru med učencem in učiteljem v vseh oddelkih 
od 1. do 9. razreda predvsem pri predmetih, kjer je razumevanje učne snovi kompleksnejše.  

Za obe razširjeni obliki pouka je po predmetniku namenjena skupaj ena ura tedensko na oddelek. 
Tako na razredni kot na predmetni stopnji bo dodatnega pouka skupaj z dopolnilnim poukom 33 ur 
tedensko. Dopolnilni in dodatni pouk bo v času med 7.30 in 8.15 in po pouku.  
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IZBIRNI PREDMETI 

Izbirne predmete izvajamo že praktično skozi celotno šolsko obdobje učencev. V 1., 4., 5., 6. in 7. 
razredu kot neobvezne izbirne predmete, v tretjem obdobju devetletke kot obvezne izbirne predmete. 
Učenec obiskuje izbrani izbirni predmet vse šolsko leto. Prvo usmerjanje učencev v obvezne izbirne 
predmete opravimo marca za prihodnje šolsko leto. Med učenci opravimo anketo o željah. Na osnovi 
izraženih želja in usmeritev pripravimo ožjo ponudbo. Učencem (in staršem) ponudimo vnovičen, ožji 
izbor, navadno v aprilu. Zaključna razporeditev je opravljena v juniju, ko učenci dobijo končno obvestilo 
o svojem izboru izbirnih predmetov. Takrat je možna še menjava izbranega izbirnega predmeta. 

Urnik obveznih izbirnih predmetov  

Predmet/skupina Ozn Izvajalec Učil. Urnik – učna ura 

Nemščina I NI1 
Tanja FAJMUT 
Vanesa DOPLIHAR 

360 Sreda 7., 8. (obe skupini) 

Nemščina II NI2 Tanja FAJMUT 360 Četrtek 6., 7. 

Nemščina III  NI3  Tanja FAJMUT 360 Petek 6., 7. 

Španščina 1 ŠI1 Tea JELNIKAR 171 Ponedeljek 7., 8. 

Španščina 2 ŠI2 Tea JELNIKAR 171 Sreda 7., 8. 

Španščina 3 ŠI3 Tea JELNIKAR 171 Petek 6., 7. 

Francoščina 1 FI1 Nataša MUKAETOVA 129 Ponedeljek 7. in torek 5.  

Francoščina 3  FI3 Nataša MUKAETOVA 129 Ponedeljek in četrtek 7.30 

Likovno snovanje I LS1 Anamarija BUKOVEC 144 Petek 6., 7. (1. polletje) 

Likovno snovanje II LS2 Anamarija BUKOVEC 144 Četrtek 6., 7. (1. polletje) 

Likovno snovanje III  LS3 Anamarija BUKOVEC 144 
Torek 6., 7. (1. polletje) 
Četrtek 6., 7. (2. polletje) 

Računalništvo I: Urejanje besedil UBE Lidija PEČAR 205 Četrtek 6., 7. 

Obdelava gradiv – Umetne snovi OGU Ines HUBER 126 Petek 6., 7. (1. polletje) 

Filmska vzgoja FVZ Uroš MAROLT 246 Ponedeljek 7.  

Robotika v tehniki 
Elektronika v robotiki 

RBT 
EVT 

Breda URANKAR 132 Ponedeljek 7., 8. (1. polletje) 

Poskusi v kemiji POK Helena DROLE 133 Četrtek 6., 7. (1. polletje) 

Glasbena dela GD Andreja ŠMIGOC 115  

Sodobna priprava hrane SPH Mojca ŠKOF 155 Torek 6., 7. (1. in 2. polletje) 

Gledališki klub GKL Katja PETRIC 166 Torek 6., 7. (1. polletje) 

Ples SDP Katarina ČEPIČ Dvorana Ponedeljek 7.30 

Astronomija – 
Sonce, Zemlja, Luna 

SZL Helena LESKOVAR 365 Četrtek 7.30 

Šport za sprostitev ŠSP 
Barbara RAMOVŠ 
ORŠIČ, Nataša 
ZUPANC 

TV 
Torek 5. 
 

Šport za zdravje ŠZZ Nataša ZUPANC TV Ponedeljek 7. in sreda 7.30 

Izbrani šport 
ODBOJKA 

IŠPO Saša ENGELMAN  TV 
Ponedeljek 7. (1. sk.) in sreda 7. (2. 
sk.) 

Izbrani šport 
KOŠARKA 

IŠPK Luka STERLE TV Sreda 7.30 

*Dejavnost bo tudi ob sobotah (izjemoma) ali drugih terminih, ki niso v urniku. 
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Kot je zapisano, izvajamo poleg obveznih tudi neobvezne izbirne predmete. Ta po izboru, ki navadno 
poteka meseca maja, za učenca postane obvezen. V novem šolskem letu lahko učenec še naprej 
obiskuje predmet, lahko pa si izbere novega. Izjema je jezik, saj je zaželeno, da ga obiskuje daljše 
časovno obdobje. 

Urnik neobveznih izbirnih predmetov 

Predmet   Ozn Izvajalec Učil. Razred Urnik – učna ura 

NIP**** francoščina N12F Nataša Mukaetova 
130 
 

4., 5. r. 
 

Torek 7.,8. 
 

NIP**** francoščina N3F Nataša Mukaetova 130  6. r. Torek 7.30., petek 7.30 

NIP tehnika NTE Mitja Smrekar 146 
4., 5. r. 
5., 6. r. 
4. r 

Torek 7., 8. (1., 2. polletje) 
Četrtek 7., 8. (1. polletje) 
Četrtek 6., 7. (2. polletje) 

NIP računalništvo NRA 
 
Lidija Pečar 
 

 
rač 
 

6. r. Četrtek, petek 7.30 

NIP umetnost film* NUM Uroš Marolt 
246,  
rač. 1 

4.–6. r. Ponedeljek 6., 8. 

NIP umetnost ples* NUM Maruša Mokorel 
dvorana 
246 

4.–6. r. 
Torek 5., 6. 
 

NIP angleščina N1A 

 
Patricija Fajdiga 
 
 

349 
350 
351 
343 

1. a 
1. b 
1. c 
1. d 

Ponedeljek 6., četrtek 5. 
Sreda 5., petek, 6. 
Sreda 5., petek 6. 
Ponedeljek 5., četrtek 6. 

NIP šport* NŠP 
Luka Sterle 
Kaja Dereani 

TV 
4., 6. r. 
4.–6. r. 

Ponedeljek, petek 7.30 
Ponedeljek, torek 7.30 

****NIP – neobvezni izbirni predmet 
*Dejavnost bo tudi ob sobotah (izjemoma) ali drugih terminih, ki niso v urniku. 
 
 
 
 
 

DRUGE ŠOLSKE DEJAVNOSTI 

 
 

DNEVI DEJAVNOSTI 

Dnevi dejavnosti so namenjeni celovitejšemu obravnavanju in sprejemanju posameznih znanj in veščin. 
V celotnem šolskem letu bo v skladu s predmetnikom 15 dni dejavnosti. Ker se programi šole v naravi 
praviloma izvajajo med šolskim letom, se bodo vsebinski programi izvajali pretežno iz obsega dni, 
predvidenih za dneve dejavnosti.  

Strokovni delavci, ki bodo nosilci izvedbe, so navedeni posebej. Nekatere dneve dejavnosti izvedejo oz. 
pripravijo zunanji sodelavci – primer CŠOD. 

Poleg predpisanih oblik dejavnosti bodo učitelji v okviru pouka slovenščine, športne, likovne in glasbene 
vzgoje ter drugih predmetov izvedli vrsto dejavnosti, ki bodo lahko potekale tudi zunaj šole.  

Devetošolci bodo imeli po pisanju nacionalnega preizkusa znanja organizirane dejavnosti (delavnice, ki 
jih bodo pripravili delavci svetovalne službe ali mediatorke, športne dejavnosti …).  

V okviru pouka likovne vzgoje bodo učenci pred novim letom okrasili šolo. V okviru pouka slovenščine 
in glasbene vzgoje bomo za učence organizirali obisk knjižnice, ogled filma, gledališke oz. glasbene 
predstave … 

Knjižničarka ga. Darja Roškar bo v aprilu 2021 organizirala predstavo ob zaključku Bralne značke. 
Namenjena bo učencem od 6. do 8. razreda, ki bodo bralno značko osvojili do 2. aprila 2021. 
Devetošolci, ki bodo osvojili zlato bralno značko, se bodo udeležili prireditve v Cankarjevem domu in 
imeli možnost za nagradni izlet v organizaciji ZPM Bežigrad-Šiška. Koordinatorica je ga. Darja Roškar.  
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Ena od aktivnosti za spodbujanje branja bo tudi t. i. knjižnica pod krošnjami. Na obeh oddelkih bodo vsi 
razredi septembra preživeli eno šolsko uro s knjigo v roki v senci na šolskem vrtu. Učence bomo 
poskušali navdušiti za bralne dejavnosti: bralno značko, tiho branje, bralni nahrbtnik, čajanke v 
knjižnici … Aktivnost bomo v juniju ponovili za vse aktivne bralce, tako na mednarodnem kot na 
nacionalnem oddelku.  

Z vsemi razredi se bomo po potrebi in za popestritev pouka udeleževali priložnostnih razstav, predstav 
in dogodkov, ki jih predhodno ne moremo načrtovati.  

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet francoščina, se bodo udeležili Malega frankofonskega dneva v 
Kranju. Ogledali si bodo Francoski inštitut in knjižnico. Vključili se bodo v projekt Francija potuje, 
sodelovali na francoskem filmskem festivalu 1,2,3 Cine. 

Za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, načrtujemo ekskurzijo v nemško govorečo deželo, 
kjer bodo spoznavali kulturo, jezik in vsakdanje življenje. Prav tako se bodo učenci udeležili Dnevov 
nemškega filma.  

Učenci, ki se učijo španščino in francoščino, bodo deležni romanistične ekskurzije, s katero bodo 
spoznavali kulturo, jezik in vsakdan dežel, kamor segajo korenine romanskih jezikov. 

Vse ekskurzije v tujino bodo organizirane izključno ob predpogoju stabilnih zdravstvenih razmer v 
Evropi.  

 

Plavanje za 1. in 3. razred 

Tečaji plavanja bodo v letošnjem šolskem letu izvedeni najprej za četrtošolce, ki jim je lani ta tečaj zaradi 
razglašene epidemije odpadel. Nato bodo sledili učenci 3. razreda. Datumi bodo določeni kasneje. Za 
1. razred se glede na trenutno situacijo tečaji predvidoma ne bodo izvedli. V primeru normalizacije stanja  
se bodo izvedli v prilagojeni obliki ob koncu šolskega leta. Do sprejema tega dokumenta še ni znano, 
ali bo letos mogoče izvesti preizkus plavanja za šestošolce. Vse našteto je v organizaciji Mestne občine 
Ljubljana. 

Plavalni tečaji se bodo izvajali po protokolu, ki bo skladen s priporočili NIJZ. Stroške za nacionalni 
program plačata ministrstvo in ustanoviteljica, za mednarodni program pa starši. 
 

 
EKSKURZIJE 

Ekskurzija je organizacijska oblika enega izmed dni dejavnosti in se izvede kot povezovanje vsebin 
različnih vzgojno-izobraževalnih področij. Kot rečeno, načrtujemo eno- ali večdnevne ekskurzije za 
učence, ki se na šoli učijo različnih tujih jezikov (francoščina, nemščina, španščina, italijanščina). Letos 
bodo izvedene izključno v primeru, da bo zdravstvena situacija to omogočala oz. bo izvedba možna le 
v skladu s priporočili NIJZ. 

Če šola ne bi mogla zagotoviti predvidene varnosti za posameznega učenca, bomo zanj ali za skupino 
takih učencev organizirali vzgojno-izobraževalno delo v šoli. 
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ČASOVNI RAZPORED DNI DEJAVNOSTI   
 
 

1.–3. razred   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
e
s
e
c

DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator

KD Sprejem prvošolcev Rupar ŠD Jesensko potepanje Kernc Mišjak

ŠD Pohod, socialne igre Nagode KD Mi med seboj Bernetič

ŠD
ŠRC Ježica Nagode

ND Kmetija Bernetič ND
Gozdna učna pot Dečman

ND Gozdna pot Kernc Mišjak KD Filmska vzgoja Hribar

TD Ustvarjalne delavnice Koprivc TD Pomoč sošolcu razredniki ND Čebelica se predstavi razredniki

TD Digitalna pismenost Gregec

TD Digitalna pismenost in socialne veščineDemšar KD Predstava Zajc KD Gledališka predstava Zajc

ŠD Plavanje Ferko ŠD Plavanje razredniki

ŠD

Zapleši z menoj 

(folklora) Kernc Mišjak CŠOD Kočevje

KD Predstava Zajc/Koprivc TD Vreme, veternica razredniki

2 ŠD

Kraška jama,     Zimske 

aktivnosti razredniki

KD Koncert s policijsklim orkestromRupar ŠD Stare otroške igre Bernetič

ND Skrbimo za zdravje Piculin Žlogar KD Narodna galerija Gregec KD Pomladna prireditev Dečman

TD Muzejska delavnica Golob Mrak ND Skrb za zdravje razredniki

TD

Muzej pošte in 

telekomunikacije Mikulan

KD Zaključek bralne značke Piculin Žlogar TD Ocenjevanje izdelka razredniki

ND Živalski vrt Medved TD Mestni muzej Gregec KD Zaključek bralne značke Mikulan

ND Čutna pot Medved ND Travnik Kernc Mišjak ŠD Pohod Hribar

ŠD Športni poligon Ferko KD Pomladna prireditev razredniki

ŠD Pohod Bernetič

ŠD Pohod Demšar ŠD Medoddelčne igre Gregec ŠD Medoddelčne igre Praznik
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4.–6. razred   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

M
e
s
e
c

DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator

LŠN Debeli rtič

ŠD

Po Jesenkovi poti na 

Rožnik
Dubarič

ND Raziskujemo obalo
Jankovič TD Delavnice 404 Uršič

TD Varno v prometu
Kompare

KD

Pomorščaki imajo svoj 

talent
Kuhar

ŠD Nočni pohod Dereani KD Učenje učenja Praznik Lokar

ŠD Preizkus plavanja Zupanc

TD Orientacija Cunk

ND

CŠOD Arboretum - 

herbaarij
Slatinek

ŠD
Gremo na kolo Slabe TD

Socialne veščine - Jaz 

in moj razred
Hazabent

ŠD

Pohod (inkluzija J. 

Levec)
Hatić Cankar KD del Pravljice Petric

TD
Gozdarski dan v 

Postojni
Uršič

TD Pomč sošolcu Dubarič KD Filmska vzgoja Jankovič

TD Pomoč sošolcu
Kuhar KD

Knjižni sejem in impro 

delavnice
Zore

KD Filmska vzgoja Dubarič KD Gledališka predstava Zajc

18.-22.1., 25.-29.1. 

ŠVN Kranjska Gora
Sterle

KD Gledališka vzgoja Zajc ŠD Smučanje

ŠD Zimski pohod

ND Tek na smučeh

ND Kamnine Drole

ŠD Plesne delavnice Zupanc

KD Mesto Ljubljana Kompare ND Arboretum (CŠOD) Hatić Cankar KD del Glasbena predstava Šmigoc

ŠD Drsanje Lipužič

TD

Elektrika in varni 

internet Dubarič

TD Mesto Poliedrija Kompare ND Postojnska jama Hatić Cankar

ŠD Medrazredne igre Kompare

ŠD Rolanje Slatinek TD ROG LAB Jankovič
ND Energija Škof

ND Planetarij Lipužič ŠD Pohod po PST Engelman

ŠD Športne igre Dereani

ND ZOO Slatinek ŠD Športne igre Slabe TD Likovne delavnice Bukovec

ŠD Pohod ob Savi Lipužič TD Lego dan Cunk

n
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     7.–9. razred   
 

 
 
 
 

 
 
 

M
e
s
e
c

DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator DD Tema/ vsebina koordinator

KD Evropski dan jezikov Starec Klobasa KD Po Prešernovih stopinjah Plešnik TD Poskusi: tlak Leskovar

ND
Zdravniški pregled in 

delavnica
Beton KD Po poteh Cankarjeve mladosti Praznik Lokar

TD Socialne veščine Šuštaršič ND Prekmurje Grbec

ND Drevo Drole

TD Lesarski dan Huber

KD Knjižni sejem in improliga Praznik Lokar ŠVN Tolmin 2-6. 11. Šmigoc ŠD Športne igre, odbojka Engelman

KD del Pripovedke in legende Petric TD Socialne veščine

ŠD Planinski pohod

KD del Ogled filma

ŠD Plesne delavnice Zupanc KD
Gledališka predstava v 

angleščini
Križanec ŠD Dvoranski športi R. Oršič

TD Izdelki iz odpadne plastike Bukovec KD
Gledališka predstava v 

angleščini
Arcet

ND Naravoslovne delavnice Keržan

KD del Glasbena predstava Šmigoc ŠD Zimski športi-smučanje R. Oršič ŠD Zimski športi-smučanje R. Oršič

TD Likovna delavnica - maketa mestaBukovec Zimski športi-drsanje, … R. Oršič Zimski športi-drsanje R. Oršič

KD del Glasbena predstava Šmigoc KD del Glasbena predstava Šmigoc

ND Spoznavajmo živali Keržan TD Velenje Starec Klobasa KD del Glasbene delavnice Šmigoc

ŠD Tek na smučeh - Planica Ramovš Oršič ND Hrana, vonji in okusi Keržan

6.-9. april 2020 ŠVN TolminGruden Smole TD Izdelava izdelka iz odpadne embalaže - kovineHuber ND Trst Grbec

ŠD Lokostrelstvo, plezanje ND Dan ekologije Grbec

ND Spoznavanje okolja

ŠD Pohod PST Engelman TD del Socialne veščine (po NPZ) Šuštaršič

ŠD Pohod po PST Engelman TD Valeta (po NPZ) Plešnik

ŠD Pohod po PST Engelman

TD Likovne delavnice Bukovec

ŠD Baseball / pohod Zupanc ŠD Novi športi Sterle ŠD Adrenalinski športi Sterle

TD Izdelava izdelka iz odpadne embalaže - umetne maseHuber ŠD Športne igre - košarka Sterle TD del Valeta Plešnik, Uršič

s
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ŠOLA V NARAVI 
 

VRSTA TERMIN RAZRED DNI LOKACIJA PEDAGOŠKI VODJA 

Letna SLO** 
23 .11.–27. 11. 
2020 

5. a, b, c, 
d 

5 Debeli rtič 
Tamara Cunk, 
Kaja DEREANI* 

Športno- 
naravoslovna** 

4. 1.–6. 1. 2021 
6. 1.–8. 1. 2021 

3. a, d 
3. b, c 

3 
CŠOD – Dom 
Jurček 

Irena DEČMAN 

Zimska** 
18. 1.–22. 1. 2021 
25. 1.–29. 1. 2021 
8. 2.–12. 2. 2021 

6. c, d 
6. a, b,  
6. m 

5 
Hotel Alpin, 
Kranjska Gora 

Denis DIVJAK, Luka 
STERLE 

Športno-
naravoslovna** 

6.–9. 4. 2021 
7. a, b, c, 
d 

4 
CŠOD – Dom 
Soča Tolmin 

Maja GRUDEN SMOLE 

Športno-
naravoslovna** 

2.–6. 11. 2020 8. a, b, c 5 
CŠOD – Dom 
Soča Tolmin 

Andreja ŠMIGOC 

*Koordinacija tečaja plavanja/smučanja. 
**Šola v naravi bo po potrebi odpovedanana ali prestavljena zaradi zdravstvenih razmer. 

 
KOLESARSKI IZPITI 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli teoretični in praktični del kolesarskega izpita za učence 5. razreda 
(načrtovanega teoretičnega dela v 4. r. ni bilo možno izpeljati v celoti zaradi epidemije) in teoretnični del 
za učence 4. razreda nacionalnega oddelka ter za učence 4. razreda mednarodnega oddelka. 
Obravnava učne snovi se bo izvajala v prvem polletju v okviru rednega pouka, utrjevanje le-te in 
teoretični izpit pa tudi zunaj rednega pouka. 

Praktični del kolesarskega izpita bomo v šolskem letu 2020/21 izvedli za učence 5. razreda 
nacionalnega oddelka in za učence 4. in 5. razreda mednarodnega oddelka. Njegova izvedba bo 
potekala zunaj in v okviru rednega pouka v drugem polletju. K praktičnemu delu kolesarskega izpita 
bodo lahko pristopili učenci, ki bodo uspešno opravili teoretični izpit. Po uspešno opravljenem 
praktičnem izpitu bodo učenci prejeli kolesarsko izkaznico. Koordinator programa za kolesarski izpit je 
Tina Kompare. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI – KROŽKI 

Izvajalci do začetka pouka oddajo načrte s kratko navedbo vsebine interesne dejavnosti. Pri vpisu na 
interesno dejavnost spodbujamo (dom in šola) vztrajnost in obisk otrok do konca šolskega leta. 
Vsakemu učencu priporočamo izbor najmanj ene in največ dveh interesnih dejavnosti. 
Ob koncu šolskega leta bodo mentorji nekaterih interesnih dejavnosti z učenci staršem pripravili 

predstavitve svojega dela. Koordinirala jih bo ga. Teja Jaušovec. 

 

Načrtovane interesne dejavnosti nacionalnega oddelka. 
(Možne so spremembe v urniku, kar sproti ažuriramo na šolski spletni strani in na oglasni deski v vetrolovu.) 
 

Interesna dejavnost 
Mentor 

(prijavnice razredniku) 
Razred URNIK Prostor 

Otroški pevski zbor SOVICE 
Jožica RUPAR, 
Katja PICULIN ŽLOGAR 

1. TO 13.00–13.45 učilnica 

Otroški pevski zbor Navihani 
intervali 

Andreja ŠMIGOC 2.–5. SR 7.30–8.15 115 

Mladinski pevski zbor  Andreja ŠMIGOC 6.–9. TO 7.30–8.15 115 

(Glasbeno) gledališče 
Katja PETRIC 
Tina STAREC KLOBASA 

6.–9. ČE 14.00–14.45 dvorana 

Zaigrajmo z orfom 
Romana BLAŽEVIČ 
ARKO 

3.–5. SR 7.30–8.15 370 

Učenje tipkanja Damjan BETON 6.–9. 
Po dogovoru, 
predura 

računalnica 

Berem, pišem in se igram 
Maj DRAŠČEK 
Urška ŠUŠTARŠIČ 
Anja SMOLIČ ŽNIDARKO 

1.–3. SR predura učilnica 

Ročna dela (pletenje, 
kvačkanje, vezenje) 

Melita PLEŠNIK 6.–9. PE 7.30–8.15 170 

Gibanje s pravljico Maruša MOKOREL 1.–4.   SR 16.10–17.00 učilnica 

Sproščanje/meditacija kot 
pomoč za lažje učenje 

Teja JAUŠOVEC 5.–9. SR 13.30–14.15 učilnica 

Knjižničarski krožek Darja ROŠKAR 6.–7. TO 13.15–14.00 čitalnica 

Prva pomoč za najmlajše Damjan BETON      2.–3. Po dogovoru učilnica 

Čajanka s srednješolci Maja DRAŠČEK 5.–9. Po dogovoru čitalnica 

Vrstniška mediacija 
Teja JAUŠOVEC, 
Nina ČIBEJ/Anja MURN 

5.–9. 
TO 14.05–14.50 
oz. po dogovoru 

učilnica 

Mladi novinarji Tanja JANKOVIČ 3.–5. TO 13.00–13.55 učilnica 

Mladi kuharji – slastne jedi Nataša MUAKETOVA 3. TO 15.00–16.30 155 

Mladi kuharji – slastne jedi Nataša MUAKETOVA 4. SR 15.00–16.30 155 

Pojmo po francosko Nataša MUKAETOVA 1.–3.   Po dogovoru 246 

Logika in razvedrilna 
matematika 

Neža PEVEC  6.–7.  SR 7.30–8.15 168 

Logika in razvedrilna 
matematika 

Neža PEVEC  8.–9.  ČE 7.30–8.15 168 

Filozofija za otroke Alen GRBEC 6.–9. Po dogovoru učilnica 

Čebelarstvo   (041 960 679) Boštjan SOJER 3.–9. SR 17.00  145 

Priprave na tekmovanje iz 
znanja zgodovine  

Maja GRUDEN SMOLE 8.–9.  Po dogovoru 172 

Priprave na tekmovanje iz 
znanja geografije  

Alen GRBEC 6.–9.  Po dogovoru učilnica 

Mladi biologi  Nataša UDOVČ 2.–3. SR 15.15–16.45 239 
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Bralna značka Učitelji SLO 6.–9.  Po dogovoru učilnica 

Mladi raziskovalci Darja OVEN 7.–9. Po dogovoru 130 

Planinski krožek Uroš MAROLT 1.–3. PO 16.00–16.45 351 

Ustvarjamo z Lego 
Mindstorms 

Breda URANKAR, 
Lojzka LUŠIN 

5.–9. 

Dan po 
dogovoru (PO 
ali PE), 7.30–
8.15, pričetek v 
februarju 

132 

Lego svet Tamara CUNK 4.–5. TO 7.30–8.15 211 

Prostovoljstvo 
Maja GRUDEN SMOLE,  
Maja MAJNIK 

5.–9. Po dogovoru 172 

Spretni prstki  Nataša UDOVČ 3.–5. ČE 15.15–16.00 239 

Scenografija Anja SMOLIČ ŽNIDARKO       6.–9. Po dogovoru učilnica 

Debatiranje in 
argumentiranje v ang. in slj. 

 
Nik ARCET 
 

7.–9. SR 14.00–14.45 131 

Odbojka dečki Sašo ENGELMAN 5.–9. ČE 13.45–15.15 VT 

 
 

Plačljiva interesna dejavnost, ki jo organizira šola (vključeni so prispevki staršev). 

Interesna dejavnost Mentor Razred URNIK Prostor 

NOGOMET DK Adam KASTREVC K1 PO in TO, 14.15–15.15 Šotor 

NOGOMET DK Denis DIVJAK 1. PO in TO, 14.15–15.15 Šotor 

NOGOMET DK Mitja ORŠIČ 2. 
PO 15.15–16.45  
SR 14.15–15.45  

Šotor 

NOGOMET DK  Miha KAČAR 3. 
SR 15.45–17.15  
PE 15.00–16.30 

Šotor 

NOGOMET DK  Alen GRBEC 4.–5. 
TO 15.15–16.45  
ČE 15.30–17.00 

Šotor 

Mladi slaščičarji (cena za 
material 2 eur/mesec oz. 
po dogovoru) 

Adriana PAPEŽ 3.–7.  ČE 15.00–16.40 155 

Eksperimentirajmo 
(prispevek do 5 eur na 
učenca na leto) 

Tatjana KERŽAN 3.–5. 

PO ali po dogovoru  
 
14.00–15.00 (1. 
skupina) 
15.00–16.00 (2. 
skupina) 

145 

Šah – začetniki (prispevek 
staršev: 25 eur na leto le 
najboljši za udeležbo na 
tekmovanjih) 

Marjan BUTALA 1.–2. 
PO 15.30–16.15 
PE 13.30–14.15 

246 

Šah – nadaljevalna skupina 
(prispevek staršev: 35 eur 
na leto le najboljši za 
udeležbo na tekmovanjih) 

Marjan BUTALA 3.–6. PE 14.30–15.15 246 
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Razpored izvenšolske ponudbe interesnih dejavnosti 

Vključitev starši urejajo neposredno pri izvajalcu; pri plačljivih tudi plačujejo neposredno izvajalcu. 
Šola ne obračunava najemnine za prostor, kvečjemu prispevek za tekoče vzdrževanje. Za naše učence 
je zato prispevek staršev (pri dejavnostih po 17. uri) manjši.  
Prijave in vse ostale informacije urejajo starši neposredno z zunanjim ponudnikom, na te 
dejavnosti SE NE PRIJAVLJATE S ŠOLSKIMI PRIJAVNICAMI. 

 
(Možne so spremembe v urniku, kar sproti ažuriramo na šolski spletni strani!) 
 

 Društvo 
Interesna 
dejavnost 

Mentor,  

kontakt za starše 
Razred URNIK 

1. 
ŠD mala šola juda 
Ljubljana 

Judo 
Miha Košak 040 764 961 

1.-5.                            
6.-9.                        

PE: MT, 14.45-15.30                
PE: MT, 15.30-16.15        

2. 
Športno društvo 
Sokol, Bežigrad 

Gimnastika 
Jure Kern 031 629 954 
info@sokolbezigrad.si  1.-2. ČE: MT, 16.15-17.00 

3. 
Žensko košarkarsko 
društvo Ježica  

Košarka - 
deklice 

Sandra Bajrektarević, 
031436746, 
sandra.bajrektarevic@zkdjezica.si 5.-9. TO: VT, 16.00-16.45 

4. 
Plesni klub PLES 
PLUS Ples 

Daša Kerin, 041 878 464, 
info@plesplus.si 

1.-3.                    
4.- 6. 

SR: MT, 13.45-14.30       
SR: MT, 14.30-15.15 

5. ŠK Bleščice 
Ritmična 
gimnastika 

Tina Miljavec, Karmen Petan 031 
087 727 

1.–3.                    
4.- 6. 

PO: MT, 15.30-17.00,            
PE: MT, 16.15-17.45 

6. 
Zavod NET šport 
tenis 

Tenis 
Tatjana Mlakar, 030 243 773, 
info@netsport.si 

1.–5. TO: MT, 16.15-17.00 

7. BK Bežigrad Badminton 
bkbezigrad@gmail.com 3.-9. 

PO: ST, 15.30-17.00          
SR: ST, 15.45-17.15 

8. 
Košarkaški klub 
Globus 

Košarka, igra 
z žogo 

Tomaž Luznar,   040/ 851-020, 
tomaz.luznar@gmail.com 1.-5. PO: VT, 16.15-17.00 

9. 
Plesni studio Sorina Balet sorinadimache@gmail.com 1.-7. 

TO: DV, 14.20 - 16.30, 
PE: DV, 14.20 - 16.45 

Pomen oznak prostorov: 111 = številka učilnice, DV = dvorana, VT = velika telovadnica, ST = srednja telovadnica,  
MT = mala telovadnica, JED = jedilnica,  STR = strelišče Ježica.  Oznake dnevov: PO = ponedeljek, TO = torek, SR = sreda, 
ČE = četrtek, PE = petek, SO= sobota   
 

  

mailto:bkbezigrad@gmail.com
mailto:sorinadimache@gmail.com
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TEKMOVANJA  

Vsako leto se naši učenci udeležujejo različnih tekmovanj s posameznih predmetnih področij. Tako se 
neposredno izkazuje znanje in napredek v primerjavi s sovrstniki.  

Večina tekmovanj bo potekala večstopenjsko: šolski, regijski, državni nivo.   

Člani pevskih zborov bodo sodelovali na revijah in kulturnih prireditvah. 

Veliko učencev šole bo vključenih v različne ekipe, ki bodo sodelovale na športnih tekmovanjih in na 
tekmovanjih iz znanj. Od učencev pričakujemo, da bodo v ekipi vztrajali do konca tekmovanja in 
tekmovali skladno z usvojenimi znanji in svojimi zmožnostmi. Prav tako od učencev oziroma staršev 
pričakujemo predhodno najavo odsotnosti otroka na tekmovanju.  

Skupen prispevek za tekmovanja, brez prevozov, bo predvidoma 3.000 evrov. Strošek nekaterih 
tekmovanj za udeležbo svojega otroka plačajo starši.  
 

Razpored tekmovanj in prireditev s koordinatorji. 

Naziv 
Pred-
met 

Datumi tekmovanj: 
Šolski koordinator 

Šolsko Področno Državno 

Logika  (6.–9. r.) 
            (1.–5. r.) 

LOG 24. 9. - 17. 10. 
Neža Pevec 
Jana Lipužič 

Proteusovo (8., 9. r.) BIO 21. 10. - 4. 12. Tatjana Keržan 

Angleščina (8. r.)časovni 
 

ANG 19. 10. - 23. 11. 
Irena Lahajner 

Angleščina (9. r.) ANG 12. 11. 20. 1. 16. 3. Nik Arcet 

Preglovo (8., 9. r.) KEM 18. 1. - 27. 3. Helena Drole 

Diabetes (6.–9. r.) --- 16. 10. - 21. 11. Mojca Škof 

Cankarjevo (8., 9. r.) SLJ 17. 11. 14. 1. 13. 3. Brigita Praznik Lokar 

Cankarjevo (6., 7. r.) SLJ 17. 11. - - Brigita Praznik Lokar 

Cankarjevo (4., 5. r.) SLJ 17. 11. -  Tinjana Golob Mrak 

Mehurčki (2.–3. r.) SLJ 8. 4.   Tinjana Golob Mrak 

Stefanovo (8., 9. r.) FIZ 3. 2. 26. 3. 8. 5. Darja Oven 

Cici Vesela šola (1.–3. r.) splošno    Rupar Jožica 

Vegovo (6.–9. r.) 
             (1.–5. r.) 
              Medn. 

MAT 18. 3. - 17. 4. 
Breda Urankar  
Ivana Gregec 
Lojzka Lušin 

Logična pošast MAT 3. 5.   Ana Slabe 

World Scolar Cup splošno    Simon Zoretič Gajser 

Razvedrilna matematika MAT 2. 12. - 30. 1. 
Neža Pevec 
Patricija Fajdiga 

Bober (4.–9. r.) RAČ 9.–13. 11. - 18. 1. 
Cunk Tamara 
Lidija Pečar 

Kresnička 4., 5. r. 
                 6., 7. r. 

NAR 3. 2. - - 
Alja Gašparut 
Tatjana Keržan 

Dominkovo 
(Astronomija) 

AST 3. 12.  9. 1. Helena Leskovar 

Ustvarjamo z Lego 
Mindstorms (FLL) 

FLL  dec.–jan.  7. 3. 
Breda Urankar, Lojzka 
Lušin, Tamara Cunk 

Zgodovina (8., 9. r.) ZGO 8. 12. 2. 2. 20. 3. Maja Gruden Smole 

Geografija (7.–9. r.) GEO 24. 11. 26. 1. 16. 4. Alen Grbec 

Bookworms ANG  jan.–mar.  Nik Arcet 

Slovenska bralna značka SLJ do 2. 4.   
Darja Roškar, učiteljice od 
1. do 5. r. in učitelji 
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slovenščine 

Nemška bralna značka NEM  februar  
Tanja Fajmut, Vanesa 

Doplihar 

Španska bralna značka ŠPA    Tea Jelnikar 

Francoska bralna 
značka 

FR  april  Nataša Mukaetova 

Srečanje mladih 
tehnikov 

TIT, 
OGU 

 15. 4. 7. 5. Ines Huber 

Mladi čebelarji /    Boštjan Sojer 

Mladi raziskovalci / marec - maj Darja Oven 

Š
p
o
rt

n
a
 t

e
k
m

o
v
a
n

ja
 

Odbojka in odbojka na mivki fantje   Saša Engelman 

Odbojka in odbojka na mivki dekleta   Kaja Dereani 

Nogomet NMD (najmlajši) Denis Divjak 

Nogomet MDI (mlajši) Nataša Zupanc 

Nogomet SDI (starejši) Nataša Zupanc 

Atletika vse kategorije 
Nataša Zupanc, Sašo 
Engelman, Ramovš Oršič, 
Luka Sterle 

Košarka  dekleta Luka Sterle 

Košarka dečki – vse kategorije Denis Divjak, Luka Sterle 

Streljanje  Barbara Ramovš Oršič 

Ostali športi vse kategorije Sašo Engelman 

Koordinator za RP šolsko leto Kaja Dereani 

Š
P

. 

p
ro

g
. Zlati sonček    Kaja Dereani 

Krpan    Kaja Dereani 

Kulturni animator 
Jožica Rupar, 
Karmen Bizjak Merzel, 
Ajda Žagar 

Pri likovni vzgoji in slovenščini se bodo poleg zapisanih tekmovanj prijavljali posamezni učenci ali celotni 
oddelki vseh stopenj na nekatere razpisane likovne in literarne natečaje. Razen tekmovanj iz znanja in 
sodelovanja na natečajih se bodo naši učenci tako kot vsako leto aktivno udeležili v vrsti športnih 
tekmovanj, kot so kros, atletika (septembra in maja), nogomet, odbojka in še številnih drugih.  

 

RAZNO 
 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda nacionalnih oddelkov so organizirani preventivni zdravstveni pregledi. 
Za učence 1. in 3. razreda je organizirano cepljenje (ter v 6. razredu neobvezno cepljenje), pri učencih 
8. razreda pa se opravi tudi pregled krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah in zamujena cepljenja.  

Na šoli ima svoje prostore tudi ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA, telefon 041 861 228. Delovni čas je ob 
ponedeljkih in torkih od 8. do 16. ure in ob sredah od 7. do 15. ure. Ob četrtkih in petkih je možen obisk 
v ambulanti na OŠ Milana Šuštaršiča. Več informacij najdete na spletni strani: www.mladinsko-
zobozdravstvo.si. 

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. 
   

http://www.mladinsko-zobozdravstvo.si/
http://www.mladinsko-zobozdravstvo.si/
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VARNOST UČENCEV 

Zagotavljanje varnosti je ena temeljnih nalog šole. Varnostne ukrepe je mogoče izvajati samo ob 
doslednem upoštevanju vseh predvidenih ukrepov. Ukrepe so dolžni spoštovati tako zaposleni in učenci 
kot tudi starši in vsi obiskovalci šole. Zaradi zagotavljanja večje varnosti učencev dosledneje izvajamo 
sprejeti hišni red, po katerem je gibanje obiskovalcev na šoli, tudi staršev, omejeno. 

Varnostni ukrepi veljajo na celotnem območju, na katerem šola izvaja program, in so označeni z vidnimi 
tablami.  

V tem šolskem letu je zaradi posebnih zdravstvenih razmer sprejet prilagojen hišni red, po katerem je 
vstop v šolo nepooblaščenim osebam omogočen izključno po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. 
Tako tudi starši najmlajših učencev te oddajo strokovnim delavcem na enem od dveh vhodov v šolo, t. 
j. med 7.30 in 8.20 na vhodu iz Rodičeve ulice, ob vseh ostalih urah pa skozi vetrolov šole. V 
popoldanskem času starši otroka pričakajo pred vetrolovom šole, kamor ta pride ob dogovorjeni uri ali 
pa po priklicu iz pagerja. Prilagojen hišni red je objavljen na spletni strani šole, v tiskani obliki pa tudi na 
recepciji in v tajništvu šole. 

Iz oddelkov podaljšanega bivanja bodo torej otroci ob dogovorjeni uri prišli do recepcije samostojno ali 
v spremstvu učitelja, kjer učence, predvsem mlajše, lahko počakajo starši. Tudi delavci šole bodo zaradi 
lažje prepoznave opremljeni s priponkami. V času organiziranih šolskih dogodkov bo ta sistem sproščen. 

Pri izvajanju oz. zagotavljanju varnosti od staršev pričakujemo: pogovore z otrokom, seznanitev z 
navodili, ki so objavljena za posamezno področje delovanja, v katero bo vključen otrok, prebiranje in 
seznanitev s posebnimi navodili, ki jih bo šola pošiljala med letom, zagotavljanje otroku ustrezne 
opreme, opozarjanje na prometno varnost, zagotovitev pravočasnosti otroka pri prihodu in odhodu z 
dejavnosti, informiranje strokovnih delavcev o posebnosti otroka (navade, bolezen, težave, odsotnosti). 
Od staršev tudi pričakujemo, da svojim otrokom ne dovolijo uporabe predmetov in stvari, ki lahko motijo 
izvajanje programov ali so celo nevarni (noži vseh vrst in drugi nevarni predmeti, računalniške igrice, 
prenosni telefoni in druge elektronske naprave). Vsa ta sredstva bomo zaradi varnosti in motenja shranili 
na varno, starši pa jih lahko pozneje prevzamejo v šoli. 

 
 

MODRA SOBA 

Modra soba je prostor, namenjen tako učencem, ki iz različnih razlogov (namernih ali nenamernih) ne 
morejo več slediti pouku, kot tudi tistim otrokom, ki zaradi določene stiske potrebujejo umik iz razreda. 
Namen Modre sobe je, da omogočimo kakovostno in nemoteno delo za vse učence. Tako učencem, ki 
v razredu ne morejo več delati, omogočimo drugačno obliko pouka.  

 
MIRNA SOBA  

V osrednji stavbi šole so postavljene štiri mirne sobe, namenjene individualnemu delu učitelja z učencem 
ali medvrstniški pomoči, v njih pa se lahko otrok po koncu pouka tudi samostojno uči. Prostor je svetel 
in zvočno izoliran, kar otroku omogoča kakovostno delo. 

VARNA POT V ŠOLO IN SPREMSTVO 

Skrb za varnost otrok je posebej opredeljena v Načrtu varnih poti. Načrt varnih poti je izdelan v 
sodelovanju s strokovnjaki za varnost v prometu in v sodelovanju s policijo. Objavljen je v vsaki stavbi 
šole in na spletni strani šole ter MOL-a. 

V okviru pouka in zunajšolskih dejavnosti bomo razvijali in krepili znanje in veščine za varno mobilnost 
tako, da bomo prometno vzgojo povezali z zdravim življenjskim slogom in trajnostnimi ukrepi. Otroke 
bomo vključevali v preventivne akcije, ozaveščali jih bomo o varnih in nevarnih poteh v okolici šole ter 
spodbujali vožnjo s kolesom, rolerji in ostalimi trajnostnimi načini transporta.  
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Starše bomo ozaveščali, da je skrb za varno pot otroka v šolo in iz nje ena najpomembnejših nalog, saj 
lahko tudi oni sami veliko postorijo s pravočasnim seznanjanjem otrok z vsemi nevarnostmi, spremstvom 
otroka in predvsem z lastnim zgledom.  

Otrok bo lahko za prihod v šolo uporabljal kolo ali skiro, če mu bodo to dovolili starši in bo imel opravljen 
kolesarski izpit ter bo ustrezno opremljen s čelado. 

Nekatera območja šolskega okoliša niso prometno najvarnejša. Še posebno izpostavljamo Saveljsko 
cesto in prehode preko Dunajske ceste, čeprav so nekateri prehodi opremljeni s semaforji.  

S sistemom enosmernih cest v naselju se je promet v smislu varnosti izrazito izboljšal; urejena so bila 
nova parkirna mesta in mesta za kratkotrajno ustavljanje, ki staršem omogočajo obvezno spremstvo 
otrok v šolo, tudi kadar se pripeljejo z avtom. Za učence je z novo prometno ureditvijo pot v šolo postala 
varnejša. 

 

VARNOSTNI UKREPI 

 PRI VSAKODNEVNEM ŠOLSKEM DELU 

Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev in biti primerno opremljeni za izvajanje posameznega 
vzgojno-izobraževalnega programa. Pomembno vlogo pri tem imajo starši, ki otroka dodatno opozorijo 
na upoštevanje navodil.  

Starši zagotovijo tudi primerno opremo, obutev in oblačila, ki prispevajo k večji varnosti: šolski 
copati, športna obutev, športni dresi, lahka obutev na dnevih dejavnosti zunaj šole, primerne 

smuči za zimsko šolo v naravi in podobno. 

 
 OB IZVAJANJU DNI DEJAVNOSTI 

Večina dni dejavnosti se izvaja zunaj šolskih prostorov, zato bomo varnosti posvečali še prav posebno 
pozornost. Učenci bodo prejeli ustna ali pisna navodila.  

Zaradi varnosti ne bo dovoljeno: 

 oddaljevanje od skupine brez vednosti ali naročila izvajalca programa; 

 uporaba pripomočkov in rekvizitov, ki niso neposredno vezani na program in lahko motijo izvajanje 
programov (mobilni telefoni …); 

 ostajanje na individualnih ogledih, potem ko se skupina vrača v šolo ali domov; 

 prinašanje in uživanje alkohola, mamil ali kajenje. 

V navedenih primerih bodo spremljevalci takoj ustrezno ukrepali ali prekinili izvajanje programa za 
celotno skupino ter se vrnili v šolo. Po potrebi bodo poklicali starše, da svojega otroka odpeljejo domov. 

 
 MED ŠPORTNIMI AKTIVNOSTMI 

Športne aktivnosti bomo praviloma izvajali v šolskih prostorih, na šolskih igriščih in tudi na drugih mestih, 
predvidenih za izvajanje športnih aktivnosti. Pri izvajanju športnih aktivnosti ni dovoljeno:  

 oddaljevanje od vadišča brez navodil učitelja oziroma trenerja, 

 puščanje osebnih predmetov na prostoru, ki ni za to primeren, 

 uporaba učnih in športnih sredstev brez navodil, 

 vadba brez nadzora ali navodil učitelja, 

 udeležba pri vajah brez primerne obutve in oblačil. 
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 V ŠOLI V NARAVI 

Pri izvajanju programov je potrebno 24-urno varovanje otrok. Večkrat dnevno preverjamo številčno 
stanje skupine. Posebna pozornost bo namenjena zdravstvenemu varstvu: zdravstveno stanje, jemanje 
zdravil, prva pomoč, zdravniška pomoč na lokaciji ali v ustreznem zavodu. 

Pri izvajanju programov šole v naravi ni dovoljeno: 

 zapuščanje objekta nastanitve brez predhodnega naročila oziroma odobritve učitelja, 

 vnašanje nepreverjene pijače in hrane, 

 samovoljna uporaba učnih, delovnih in rekreativnih sredstev, 

 oddaljevanje od skupine, 

 prinašanje in uživanje alkohola, mamil ali kajenje. 

V primeru večjih kršitev dogovorjenih pravil in hišnega reda, ki velja v objektu izvajanja programa, bomo 
učenca izročili staršem in mu prekinili sodelovanje v programu. 

 

RECEPTOR 
Receptorska služba bo delovala od 7. do najmanj 17. ure. Receptor bo nadzoroval prihode in odhode 
ter nudil osnovne informacije o izvajanju posameznih programov. Po potrebi bo preverjal identiteto oseb 
in ukrepal v skladu s pooblastili.  

VIDEONADZOR 

Prostori na šoli so varovani z videonadzornim sistemom. Vsi, ki vstopajo na prostor šole, 
so snemani. Posnetke hranimo en mesec. Podatke o videonadzoru daje ravnateljica šole. 

 

 

RAČUNOVODSTVO 

Vse potrebno v povezavi s financami lahko urejate vsak dan pouka med uradnimi urami in sicer od 8. 
do 10. ure in od 12. do 14. ure v računovodski službi v prvem nadstropju druge stavbe. Mesečne 
obveznosti (malice, kosila, KD, ŠD, ND, fotokopije, material …) lahko plačate z UPN-jem (univerzalni 
plačilni nalog), po predhodnem dogovoru v računovodstvu pa tudi s trajnikom. Plačevanje obrokov v 
jedilnici ni možno. Obveznosti lahko poravnate tudi na blagajni šole v zadnjem tednu meseca v času 
uradnih ur. Priporočamo pa, da se poslužujete plačila na bankah, poštah in tudi prek 
elektronskega bančništva. Pričakujemo pravočasno izpolnjevanje finančnih obveznosti. Za 
nepravočasno plačilo bomo zaračunali zakonite zamudne obresti in tudi stroške izterjave. Položnico za 
mesečne obveznosti je po predhodnem dogovoru v računovodstvu možno prejeti tudi v elektronski 
obliki, ne več v papirni. 

 

INFORMIRANJE 

Vedno se bomo trudili posredovati pravočasne informacije o našem vsakdanjem delu: z obvestili na 
oglasnih deskah, na šolski spletni strani … V avlah vseh treh zgradb bodo dnevne informacije v obliki 
video strani za učence in obiskovalce. Pred izvedbo večjih aktivnosti (šola v naravi, dnevi dejavnosti) 
bodo učenci prejeli zgibanke z osnovnimi informacijami o programu. 
 
 

FOTOKOPIRANJE 
 

Fotokopiranje na šoli izvajamo izključno za lastne potrebe. Izvajalec kopira samo gradiva, ki mu jih 
dostavijo strokovni delavci šole. Fotokopiranja za zunanje uporabnike ne izvajamo. Za stroške 
fotokopiranja učnih listov in podobnega gradiva, ki ga med letom prejmejo učenci, bomo enkrat ali 
dvakrat letno izstavili staršem račun. Del stroškov za fotokopiranje se obračunava iz sredstev za 
materialno poslovanje šole. Pisne naloge učencev bodo izročene učencem v originalu po vpisu ocene 
v dokumentacijo. 
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DEŽURSTVA  UČENCEV 

Dežurstva bodo opravljali strokovni delavci in učenci, in sicer v okviru rednega programa in v skladu z 
usmeritvami za vzgojno-izobraževalno delo. Pristojnosti in naloge dežurstev so podrobno opredeljene 
v Hišnem oz. v Šolskem redu. Ob izvajanju aktivnosti razširjenega programa šole lahko v dogovoru s 
šolo dežurstva prevzamejo tudi starši. 

Vrste dežurstev učencev. 

N A L O G A ORGANIZACIJA IN RAZPOREDITEV 

Rediteljstvo v oddelku 
Dva učenca po odločitvi razrednika: sporočanje odsotnosti, brisanje 
table, pomoč učitelju pri učni uri, urejanje učilnice, skrb za čistočo 
pred garderobnimi omaricami. 

Prinašanje malice v oddelek 
Dva ali trije učenci po odločitvi razrednika: prinašanje in odnašanje 
prehrane, delitev papirnatih brisač, pomoč pri delitvi malice. 

Prinašanje sadja (SŠS) v 
učilnico 

Razrednik določi enega učenca, ki bo šel v kuhinjo po sadje po 
objavljenem razporedu (na TV-zaslonih). 

Garderobe učencev od 6. do 
9. razreda 

Vsak učenec sam skrbi za svojo garderobno omarico. 

Urejanje šolske okolice 
Učenci bodo po potrebi in glede na posamezne programe pomagali 
pri vzdrževanju šolske okolice. 

Pomoč v jedilnici  
Po dva učenca 7. in 8. razreda v jedilnici: pospravljanje in 
sortiranje pribora, pospravljanje miz in stolov, pomoč prvošolcem 
(v septembru). 

Dežurstvo na hodnikih 
Učenci 9. razreda bodo pomagali pri usmerjanju učencev, 
ohranjanju reda in vzpostavljanju pravil šole.  

Dežurstvo v kuhinji ob malici 
Učenci 9. razreda bodo na začetku šolskega leta nudili pomoč 
učencem 2. razreda pri razdeljevanju in prenašanju šolske malice.  

Razpored dežurstev v jedilnici. 

STAVBA I, NATO STAVBA III, JEDILNICA  
(dva učenca) 
12.05–14.15  

 MESEC ODDELEK 

September 8. a 

Oktober 8. b 

November 8. c 

December 7. a 

Januar 7. b 

Februar 7. c 

Marec 7. d 

April 7. m 

Maj 8. b/8. c 

Junij 8. a 
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POVZETEK  POMEMBNEJŠIH  DOLOČIL  HIŠNEGA  IN  ŠOLSKEGA  REDA 
TER  PRAVIL  O  ŠOLSKI  PREHRANI 
 

IZ ŠOLSKEGA REDA: 

 Osnova dobrega počutja so dobri medsebojni odnosi, zato velja, da morajo imeti učenci, delavci šole, starši 
in drugi obiskovalci spoštljiv in strpen odnos drug do drugega. 

 Učenci so dolžni redno in točno prihajati k pouku in drugim dejavnostim, ki jih organizira šola, tj. najmanj pet 
minut pred določenim časom za začetek programa, vendar ne prezgodaj.  

 Pri organiziranih dejavnostih šole morajo učenci dosledno spoštovati navodila učiteljev in ostalih strokovnih 
delavcev. V primeru nezgode ali drugega nepredvidljivega dogodka morajo učenci o tem takoj obvestiti 
najbližjega učitelja ali drugega delavca šole.  

 Učenci so dolžni spoštovati pravico drugih učencev do nemotenega pouka oz. organizirane aktivnosti. 

 V šoli se pozdravljamo z uradnimi pozdravi: Dober dan/Dobro jutro/Na svidenje … Delavce šole učenci 
naslavljajo z nazivom gospa/gospod + ime ali priimek ali učitelj/ica. Osebe, ki jo enkrat že pozdravimo, ob 
ponovnem srečanju ne pozdravimo. 

 Po šolskih prostorih se zaradi varnosti gibljemo umirjeno – ne tečemo, se ne ne lovimo, ne skrivamo in ne 
povzročamo hrupa. 

 Učenci in delavci šole naj imajo v šoli primerna oblačila in obutev. Oblačila naj bodo čista, spodobna in 
spoštljiva. 

 V šolskih prostorih pri vseh dejavnostih morajo biti učenci obuti v šolske copate. V telovadnici uporabljajo 
šolske copate, so bosi in le izjemoma uporabljajo športne copate. Pri popoldanskih interesnih dejavnostih s 
področja športa lahko uporabljajo dvoranske športne copate. 

 V jedilnico učenci vstopajo v copatih, brez vrhnjih oblačil (npr. vetrovke, plašča, pokrivala ipd.), brez šolske 
torbe. Dolžnost učenca je, da se v jedilnici vede primerno in upošteva kulturo prehranjevanja ter ne moti drugih 
učencev pri prehranjevanju. V času kosila učenci shranjujejo torbe v garderobah, izjemoma na dogovorjenih 
mestih NA LASTNO ODGOVORNOST. Torbic ni dovoljeno puščati pred jedilnico, v jedilnici in na prehodih iz 
ene stavbe v drugo. 

 Šolski prostori se lahko uporabljajo samo v skladu z namembnostjo. Učenci in učitelji so dolžni vzdrževati 
urejenost šolskih prostorov. Namerno povzročeno škodo poravnajo učenčevi starši. 

 V času pouka je učencem dovoljen izhod iz šole z dovolilnico, ki jo na osnovi osebnega ali pisnega obvestila 
staršev podpiše razrednik, svetovalna delavka ali pomočnica ravnateljice. 

 Po končanih šolskih obveznostih se učenci ne zadržujejo v šoli in na igriščih. 

 Učenci naj v šolo ne prinašajo vrednejših predmetov (dragega nakita, večje vsote denarja, mobilnih telefonov, 
dragocenih pisal, dragih igrač, elektronskih naprav, fotoaparatov, video kamer in drugih stvari, ki niso potrebne 
za šolsko delo). 

 Naprave, ki motijo pouk (npr. prenosni telefoni, računalniške igrice, fotoaparati, kamere, predvajalniki 
glasbe …), morajo ostati doma. Če ima učenec v šoli naštete naprave, morajo biti izklopljene in pospravljene. 
Šola za izgubljene ali ukradene naprave ne odgovarja. 

 Če učenec krši pravila šolskega reda, izvede šola vzgojne ukrepe, ki so zapisani v Pravilih šolskega reda. 

 Odsotnost učencev morajo starši sporočiti najpozneje v petih dneh po izostanku in jo pisno ali ustno (osebno) 
opravičiti v petih dneh po prihodu učenca v šolo. 
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IZ  HIŠNEGA  REDA: 

 Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila hišnega reda.  

 Učenci, delavci šole in občasni gostje morajo vedno ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in imetja 
tako v šoli kot tudi na zunanjih šolskih površinah.  

 V času poslovanja šole, med 6. in 17. uro, smejo šolski prostor uporabljati le učenci, delavci šole in drugi, 
ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje 
učencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z 
učitelji.  

 Uradne ure v obeh tajništvih šole so vsak dan od 8. do 10.15  in od 12. do 13. ure. 

 Uradne, tj. govorilne ure učiteljev ter uradne ure šolske svetovalne službe so za vsako šolsko leto zapisane 
v Publikaciji in objavljene na šolski spletni strani. 

 Uradne ure šolske svetovalne službe in šolske knjižnice so vsako leto objavljene na njihovih vratih ter 
zapisane v Publikaciji in na šolski spletni strani. 

 Uradne ure organizatorja šolske prehrane so vsak dan od 7. do 8. ure ter od 13.30 do 14. ure. 

 Uradne ure računovodstva so vsak dan od 8. do 10. ure ter od 12. do 14. ure. 

 Za prihod in odhod iz šole uporabljajo vsi učenci in drugi obiskovalci praviloma vhod v stavbo II.  

 V času od 8.10 do 15.00 ure velja popoln pedagoški mir. V tem obdobju so dovoljeni le predhodno 
dogovorjeni obiski v upravi šole, govorilnih ur in obiski za izvedbo servisnih nalog. 

 Vhodna vrata v stavbo I so odprta 15-30 minut pred napovedanim časom za sestanke in prireditve. Vhodna 
vrata v stavbo II so odprta od 6.00 do 21.00 ure. Vhodna vrata v stavbo III so odprta od 6.15 do 8.30 ure. 
Ves ostali čas so zaprta in zaklenjena. Vsa druga šolska vrata so zaprta.  

 V primeru, da izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa ni še 5 minut po posredovanem zvočnem 
signalu oziroma po najavljenem začetku vzgojno-izobraževalnega dela, reditelj oddelka o tem obvesti 
pomočnico ravnateljice oziroma tajništvo. 

 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. Zaradi varnosti 
lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom. 

 Starši svoje otroke pripeljejo do recepcije v drugi stavbi. Tu tudi sprejmejo otroka ob zaključku vzgojno-
izobraževalnega dela. Izjema so starši otrok iz vrtca in starši prvošolcev, ki svoje otroke pripeljejo do 
razreda in jih predajo učiteljici oz. vzgojiteljici. Tam jih tudi prevzamejo po končanih šolskih obveznostih. 
Izjema po dogovoru lahko velja tudi za starše drugošolcev. 

 Starši, ki želijo v dopoldanskem času oditi na govorilne ure k izvajalcu programa oziroma v upravo šole, 
se prijavijo pri receptorju šole. 

 Obiskovalci lahko vstopijo v  prostore šole med 7.00 in 16. uro šele po predhodni registraciji pri recepciji.  

 Učenci lahko zapustijo učilnico šele potem, ko jim to dovoli izvajalec programa. Učenci med izvajanjem 
programa zapuščajo prostor le izjemoma in z dovoljenjem izvajalca. 

 Pri organiziranih aktivnostih v prostorih šole in zunaj nje so učenci dolžni: dosledno spoštovati navodila 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev, v primeru nezgode ali drugega nepredvidenega dogodka o tem 
takoj obvestiti najbližjega strokovnega delavca, spoštovati pravico drugih učencev do nemotenega pouka 
oz. organizirane  aktivnosti. 

 Med poukom in odmori učenci ne smejo brez dovoljenja izvajalca zapuščati šolskega poslopja in šolskega 
igrišča oziroma prostora, kjer se izvaja program. 

 Med učnim procesom, ki traja od prve do zadnje ure dnevno po urniku, uporaba mobilnih telefonov, AV-
naprav in podobnega ni dovoljena, razen če je del pedagoškega procesa. To velja tako za pouk v šoli kot 
tudi za pouk pri zunajšolskih dejavnostih. V primeru kršenja tega pravila učitelj in učenec napravo med 
prvim možnim odmorom odneseta v tajništvu šole. Prevzamejo jo lahko samo starši oz. skrbniki učenca 
osebno, o čemer jih obvesti učenec sam. Če se starši ne odzovejo v 14 dneh, jih o tem obvesti razrednik. 

 Brez dovoljenja vodstva šole ni dovoljeno avdio- ali videosnemanje oziroma fotografiranje. 

 Pri delitvi kosila v okviru dežurstev sodelujejo učenci sedmega in osmega razreda. Poimenski seznam 
izdela razrednik. Dežurstvo poteka od konca četrte šolske ure do 13.45. Izvajalci dežurstva opravljajo 
naloge dežurstva v skladu z letnim delovnim načrtom šole. 

 Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci 
programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. 

 Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino 
učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili. 

 Dežurnemu učitelju v jedilnici pomagata dežurna učenca. Dežurna učenca opozarjata sovrstnike na 
primerno in dostojno čakanje v vrstah, skrbita za urejenost omizja in za čistočo jedilnice, pomagata pri 
razdeljevanju obrokov hrane, pomagata pri pospravljanju omizij.  

 Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva 
tedna in opravljata naloge po navodilih razrednika in hišnega reda. 
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 Kdor namerno, ali iz očitne nepazljivosti in malomarnosti ali razposajenosti poškoduje inventar ali drugo 
šolsko imovino ter opremo, mora škodo poravnati. Če oddelčna skupnost krivca ne odkrije, se mora 
pogovoriti o skupni poravnavi škode po enakih delih. 

 Kajenje in uživanje opojnih sredstev v šolskih prostorih in na njenem funkcionalnem ozemlju ni dovoljeno. 

 V primerih, v katerih hišni red ne določa posebnega vedenja ali v primerih izjemnih situacij, se 
učenci dosledno ravnajo po navodilih učiteljev oz. drugih delavcev šole. 

 

IZ  PRAVIL  O  ŠOLSKI  PREHRANI 
 Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. S starši oz. zakonitimi skrbniki se 

sklene Pogodba o šolski prehrani, na kateri so tudi označeni naročeni obroki. 

 V skladu s Pravili o šolski prehrani se Prijava na šolsko prehrano vloži na zakonsko določenem obrazcu, 
ki služi, v primeru upravičenosti, za pridobitev podatkov o subvencioniranih obrokih. Prijavo na šolsko 
prehrano oddajo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi. Prijava se lahko 
odda razredniku ali organizatorju šolske prehrane. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju (do zadnjega 
dne pouka v šolskem letu) za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadar koli med šolskim letom. 

 Starši lahko kadar koli, brez obrazložitve, prekličejo oz. spremenijo s pogodbo o šolski prehrani naročene 
šolske obroke za nedoločen čas. Preklic oz. sprememba pogodbe o šolski prehrani se v pisni obliki odda 
organizatorju šolske prehrane. Prijava oz. sprememba pogodbe se lahko sporoči po elektronski pošti 
(prehrana@os-danilekumar.si), faksu (01/5684105) ali pisno (na spletni strani šole je pod zavihkom 
prehrana tudi obrazec). V primeru odsotnosti organizatorja šolske prehrane se preklic odda v 
računovodstvu. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je 
podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. 

 Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, 
šolsko prehrano pravočasno odjaviti strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

 V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo posamezne obroke za določen čas oz. čas 
odsotnosti učenca, pri čemer navedejo ime in priimek učenca, razred, obroke, ki jih odjavljajo, in 
datum, za katerega odjava (od–do) velja.Prehrana se odjavi pri organizatorju šolske prehrane. 
Starši odjavijo prehrano ustno, po telefonu (tel. št.: 01/5636835) do 8.30 ure zjutraj, po elektronski 
pošti (prehrana@os-danilekumar.si), preko obrazca Odjava prehrane objavljenega na spletni strani 
šole med hitrimi povezavami ali faksu (01/5684105) do 14.00 ure. 

 Če je bila odjava prehrane podana na zgoraj naveden način, velja odjava z naslednjim dnem od prejema 
odjave oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Za učence, katerim v primeru bolezni oz. 
izrednih okoliščin ni mogoče pravočasno odjaviti prehrane, se upošteva tudi odjava za isti dan. Odjave 
šolskih obrokov za nazaj se ne upoštevajo. 

 Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in ostali, z organizirano 
prehrano povezani dokumenti. 

 Šola se kot izvajalec zavezuje, da bo: obračun prehrane pripravljala za pretekli mesec in denarne 
položnice neposredno po pošti poslala na naslov naročnika, nudila prehrano učencu/-ki naslednji šolski 
dan po prejetem naročilu in podpisu pogodbe o šolski prehrani, tedensko objavljala jedilnike, ki bodo 
izobešeni v šoli in objavljeni na spletni strani šole, vodila evidenco naročenih obrokov, evidenco plačil 
prehrane ter izvajala sistem stalnega nadzora kakovosti. 

 Z naročilom na šolske obroke nastopijo dolžnosti staršev oz. skrbnikov, da bodo spoštovali pravila šolske 
prehrane (v jedilnico vstopajo le abonenti in učitelji spremljevalci), redno in pravočasno plačevali stroške 
prehrane, pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, plačali polno ceno 
obroka, če obroka niso pravočasno odjavili, šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih 
navedli na pogodbi o šolski prehrani. 

 Če naročnik šolskih obrokov ne bo poravnal stroškov šolske prehrane tudi po osmih dneh od prejetega 
opomina, bo izvajalec učencu/-ki ukinil nadstandardne obroke, ki so predmet pogodbe o šolski prehrani. 
Nastali finančni dolg bo iztirjal preko pooblaščene odvetniške družbe. Vse stroške izterjave bo nosil 
naročnik. 

 S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnosti učencev, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, 
hišnega reda in vzgojnega načrta šole. Obroke, ki jih učenci niso prevzeli v času razdelitve obrokov (malica 
do 10.25, kosilo do 14.10 in popoldanska malica do 15.30), šola brezplačno odstopi drugim učencem. 

            Dodatne informacije o prehrani najdete tudi na spletni strani šole. 
 

 

PRIMERNA OBLAČILA 
Starše pozivamo, naj imajo učenci v šoli primerna oblačila in obutev. Šola je javni prostor, kjer se srečuje 
veliko otrok in odraslih, zato pričakujemo primerno kulturo oblačenja, predvsem pa snažnost in varno 
obutev. 

mailto:prehrana@os-danilekumar.si
mailto:prehrana@os-danilekumar.si
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KAKO NAJ REŠIM TEŽAVO, ČE ... 

 

Prav vsak ima kdaj slab dan ali pa naleti na težave, ki se mu zdijo prav tisti trenutek nerešljive. 
Pomembno je, da se svojega problema zavemo in ga želimo rešiti.  

Večina težav se najhitreje in najučinkoviteje razreši tako, da poiščemo osebo, ki ji lahko 
zaupamo, ali osebo, zaradi katere menimo, da je določen problem nastal, ter se z njo skušamo 
tudi pogovoriti. Velikokrat že kratek, kulturen pogovor razreši težave. Žaljenje, vpitje in nervoza 
ne rešijo problema, ga le še poglabljajo. 

Torej, kako naj rešim težavo, če: 

 

... SE NE POČUTIM DOBRO ALI ZBOLIM.   

Po končani učni uri poišči svojega razrednika ali pojdi k svetovalni delavki. Kratke slabosti 
ponavadi hitro minejo. Če ti je zelo slabo, se ulezi, sošolci pa naj poiščejo razrednika ali 
dežurnega učitelja. Pedagoški delavec bo poklical starše, ki bodo prišli pote, sam pa domov ne 
smeš iti, ker je to lahko nevarno. 

… IMAM ZOBOBOL. 

Obvesti o tem učitelja naslednje ure in takoj pojdi k zobozdravnici v II. stavbo. Ko se vrneš, 
oddaš učitelju potrdilo, da si moral nujno k zobozdravnici. Urnik njenega dela je objavljen na 
vratih ambulante. 

... DOBIM SLABŠO OCENO.  

Vsak lahko dobi slabšo oceno od tiste, ki jo je pričakoval. Učitelj ti bo prav rad povedal vzroke 
za slabšo oceno in če ga boš poslušal, boš dobil tudi napotke za nadaljnje delo. Če je treba, 
prosi učitelja, da te vključi v dopolnilni pouk. 

... NE MOREM TELOVADITI.  

Pojasni svojemu učitelju vzroke, zakaj ne moreš telovaditi. Če bodo vzroki upravičeni in ne 
samo trenutna "muhica", potem te bo učitelj ustrezno zaposlil z drugimi nalogami. V vsakem 
primeru pa so učitelji športa dovolj usposobljeni, da ti pomagajo z nasveti, če ne moreš 
telovaditi zaradi zdravstvenih razlogov. 

… NIMAM S SEBOJ NAROČENIH PRIPOMOČKOV ZA DELO.  

Na začetku ure obvesti učitelja. Če se ti je prvič zgodilo, da si kaj pozabil, ne bo težav, če pa 
se ti  pogosto dogaja, da pozabljaš prinašati pripomočke – opremo, potem nekaj ni v redu. Na 
listič si napiši, kaj moraš zjutraj prinesti v šolo. V kolikor pa namenoma pozabljaš na svoje 
obveznosti, potem boš seveda imel težave. Nevestno delo in prihajanje k pouku brez 
pripomočkov je lahko eden izmed kriterijev za določanje ocene. Poglej Pravilnik o ocenjevanju 
in napredovanju! 

… NISEM IZPOLNIL OBVEZNOSTI (DOMAČE NALOGE). 

Redno izpolnjevanje domačih nalog spada med osnovne obveznosti vsakega učenca. Z 
opravljanjem domačih nalog v različnih oblikah se predvsem dodatno urimo in vadimo. 
Največkrat že samostojno in pravilno izdelovanje domačih nalog pomaga k boljšemu 
razumevanju učne snovi. Bodi vztrajen, trud je kmalu poplačan.  
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… SE NE RAZUMEM S SOŠOLCEM/KO.  

Med ljudmi bi morali biti vseskozi primerni odnosi. Drug do drugega moramo biti spoštljivi. 
Vendar se včasih zgodi, da nastanejo nesporazumi ali še kaj hujšega. Ne pusti se izzvati in 
skušaj se pogovoriti. Če to ne gre, je bolje, da se za nekaj časa odmakneš in nov dan prinese 
nova spoznanja. Pri odpravljanju nesporazumov ti lahko pomagajo tisti sošolci, s katerimi se 
dobro razumeš. Včasih pomaga tudi razrednik, a je bolje, da medsebojne probleme rešite sami. 
Nikar pa ne posegaj po fizični sili, še posebno, če si močnejši. 

 

... IZGUBIM SVOJO LASTNINO.  

Takoj prijavi svojo izgubo razredniku in v tajništvu šole. Dosedanje izkušnje kažejo, da se veliko 
stvari že kmalu najde. Morda kdo namenoma skriva tvoje stvari. Pogovori se s sošolcem, in če 
je treba, pokliči na pomoč razrednika. Vse, kar na šoli najdemo, shranimo v posebne prostore. 
Vprašaj o tem hišnika. Ne nosi v šolo dragih osebnih predmetov (ure, drage verižice, zaponke, 
zlate prstane, drage instrumente). 

… PRI KOSILU NIMAM MIRU. 
 
Sošolce oziroma tistega, ki te pri uživanju hrane moti, opozori in mu prijateljsko povej, da želiš 
uživati v hrani. V primeru, da tvojega nasveta ne upošteva in grdo ravna s hrano, obvesti 
dežurne v jedilnici. V skrajnem primeru se presedi in mirno nadaljuj z uživanjem hrane.  
 

… ŽELIM POKLICATI STARŠE, ŽELIM TELEFONIRATI. 

V nujnih primerih ti bomo pomagali v tajništvu ali na recepciji šole, da boš lahko uporabil/a 
telefon.  

 

… ME JE STRAH PREVERJANJA IN OCENJEVANJA. 

Vsakega je strah preverjanja, včasih učitelja še bolj kot tebe. Če si opravil vse potrebne naloge 
in si sledil razlagi učiteljev, potem bo strah ob prvih odgovorih hitro minil. Seveda pa so tudi 
primeri, da nisi dovolj pripravljen za preverjanje in najbolje je, da to učitelju takoj poveš in ga 
vljudno poprosiš, da ti pomaga. 

 

… ME NADLEGUJEJO SOŠOLCI.  

Opozori sošolce, naj te pustijo pri miru. Če tega ne upoštevajo, pokliči najbližjo odraslo osebo. 
Če odraslih ni, ostani kar najbolj miren in ne poslabšuj situacije z izzivanjem. Ko se sošolci ali 
sovrstniki, ki so te nadlegovali, oddaljijo, poišči pomoč pri starših ali razredniku. Prav tako ti 
bodo radi pomagali delavci svetovalnih služb. 

 

… ME NADLEGUJEJO ODRASLI. 

Če moreš, se odstrani ali celo pobegni. Poišči pomoč staršev, učiteljev, policije. 

 

… STARŠI IZRAZIJO ŽELJO PO FOTOKOPIJI NALOGE.  

Staršem pokaži original svoje naloge.  
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… SE NE RAZUMEM S POSAMEZNIM/O UČITELJEM/ICO. 

Najprej se skušaj pogovoriti s tem učiteljem, učiteljico. Skoraj ni primerov, da se učenec in 
učitelj ne bi pogovorila o medsebojnem nerazumevanju, samo lepa beseda mora biti v mislih 
in na ustih. Če ne gre, ti bo pomagal razrednik. 

 

… NE RAZUMEM RAZLAGE.  

Takoj dvigni roko in učitelju povej, da razlage ne razumeš. Gotovo ti bo razložil še enkrat 
oziroma ti svetoval, da prideš k dopolnilnemu pouku. 

 

… UGOTOVIM NEPRAVILNOSTI, KI JIH POČNEJO DRUGI SOŠOLCI. 

Sošolce oziroma tistega, ki počne nepravilnosti, opozori in mu prijateljsko svetuj. V primeru, da 
sošolec ne upošteva tvojega nasveta, povzroča pa škodo ali počenja stvari, ki so nevarne, 
poišči dežurnega učitelja ali delavca v šolski upravi. 

 

… ŽELIM PREŽIVETI NEKAJ DNI S STARŠI V ČASU, KO JE POUK. 

Odsotnost do 5 dni morajo starši pisno sporočiti tvojemu razredniku ali razredničarki najmanj 
tri delovne dni pred nameravano odsotnostjo. Za odsotnost nad 5 dni morajo starši napisati 
prošnjo ravnateljici. Ta ti bo posredoval/a odgovor v tednu dni. 

 

… SE ŽELIM NAROČITI NA PREHRANO.  

O tem obvesti razrednika ali poišči vodjo šolske prehrane. Starši morajo izpolniti in podpisati 
pogodbo o prehranjevanju. Morebitne spremembe moraš takoj javiti v pisni obliki razredniku ali 
vodji šolske prehrane. 

 

 … SEM POŠKODOVAL OPREMO.  

O tem obvesti razrednika in hišnika. Če je bila oprema namenoma poškodovana, bodo morali 
starši poravnati vse stroške. 

 

… SEM UŽALIL/-A NEKOGA.  

Ni boljšega kot takojšnje opravičilo. Vse, kar storiš pozneje, ima manjšo veljavo. 

 

... SEM ZAMUDIL/-A K POUKU.  

Odloži obleko in obutev ter se takoj napoti v učilnico, kjer so ostali sošolci. Ne čakaj pred 
učilnico! 

 

… MI KDO PONUJA CIGARETE, DROGE.  

Nikar, pa čeprav je ponudba mamljiva in zastonj. Prvič, ko poskusiš, si "gospod", petič že 
"suženj". Poišči pomoč, svetovalni delavci ti bodo znali svetovati in tvojo skrivnost bodo 
varovali. 
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… SE ŽELIM VKLJUČITI V NEKO  DEJAVNOST NA  ŠOLI.  

Poišči dodatne informacije na šolski spletni strani ali pri mentorju. Prijavnice dobiš in oddaš v 
recepcijo šole. 

 

… ŽELIM DOBITI INFORMACIJE O DELU NA ŠOLI.  

V vseh treh stavbah so informativne table in monitorji, na katerih so zapisani najbolj aktualni 
podatki o delu šole. Več aktualnih informacij pa najdeš na oglasnih deskah in na spletni strani 
šole. 

 

 … ŽELIM DRUGE OBVESTITI O SVOJEM DELU IN DOSEŽKIH.  

Odlična misel. Vse premalo druge obveščamo o tem, kaj smo sami storili ali dosegli. Res je, da 
ni lepo, če se hvalim na vse pretege, škoda pa je, če drugih ne informiramo o svojih dosežkih. 
Torej z uspehi sproti seznanjaj razrednika ali učitelja ustreznega predmeta. Prav tako bomo 
veseli tvojega obiska v upravi. 

 

... NE MOREM PRITI NA TEKMOVANJE.  

Takoj o tem obvesti svojega učitelja, trenerja oziroma mentorja. Pokliči po telefonu, pridi 
osebno ali pošlji sporočilo po sošolcu/ki. V slednjem primeru se moraš nato ob prvi priložnosti 
osebno opravičiti učitelju oziroma osebi, ki te je čakala. 

 
… KAKO RAVNAM, KO GREM NA SPLET? 

- Česar ne bi rekel v živo, ne natipkam online. Sem spoštljiv. 
- Ne objavljam svojih osebnih podatkov, niti podatkov drugih oseb.  
- Vedno sprejemam le “prijateljske” prošnje oseb, ki jih poznam. 
- Pazim, da se na javnih računalnikih iz vseh uporabniških računov vedno odjavim. 
- Z uporabo internet ne pretiravam. 

 
… IN KAJ ČE … POSTANEM ŽRTEV SPLETNEGA NADLEGOVANJA?  
KAKO UKREPAM? 
 

1. Takoj, ko se nadlegovanje začne, opozorim nadlegovalca, kaj sledi, če bo grožnje 
uresničil. Lahko mu pošljem sporočilo z naslednjo vsebino:  

Zahtevam, da mojo fotografijo/posnetek, ki sem ti jo poslal dne __ ob __ uri, nemudoma 
izbrišeš. Prav tako ne dovolim, da jo deliš s komerkoli. Če posnetka ne boš izbrisal-a ali/in 
če ga boš delil-a naprej, boš storil-a kaznivo dejanje, kar bom prijavil/-a na policijo. 
 
2. Po poslanem sporočilu TAKOJ prekinem komunikacijo s storilcem (zablokiram 

nadlegovalca, zamenjam gesla, deaktiviram Facebook račun, itd.) 
 

3. Shranim vse dokaze groženj in nadlegovanja + vse podatke o izsiljevalcu. 
 

4. Povem družini/prijateljem, odrasli osebi, ki ji zaupam, obiščem šolsko svetovalno 
službo, pokličem TOM telefon. 
 

5. Izsiljevanje je kaznivo, zato je prav, da ga prijavim policiji. 
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6. Situacijo imam pod nadzorom. Na Google Alerts (www.google.com/alerts) vklopim 
avtomatski opomnik za moje ime in priimek, da bom z elektronskim sporočilom obveščen 
takoj, ko se na Youtube pojavi moj posnetek. Takrat lahko posnetek prijavim 
administratorjem, ki ga bodo odstranili.   
 

7. Naredim vse, kar je treba, da se moji podatki umaknejo s spleta. Kontaktiram lahko 
prijavno točko Spletno oko (info@spletno-oko.si) ali SI-CERT (cert@cert.si), kjer mi 
bodo pomagali z odstranjevanjem mojih posnetkov. 
 

8. Poiščem informacije, kako se zaščititi v prihodnje. Veliko teh informacij je dostopnih 
na naslednjih povezavah: 
 
www.safe.si 
www.spletno-oko.si 
www.policija.si 
www.varninainternetu.si 

 
(Vir: Mihelič, L. E-zlorabe otrok in mladostnikov. Spletno oko, 2017) 

 
  
 
  

http://www.google.com/alerts
mailto:info@spletno-oko.si
mailto:cert@cert.si
http://www.safe.si/
http://www.spletno-oko.si/
http://www.policija.si/
http://www.varninainternetu.si/
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Beležke:  
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VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA  
 

Šolski avtobus vozi na relaciji: SAVLJE (obračališče št.14) – SAVELJSKA CESTA – URŠKE 
ZATLERJEVE – KLEČE – SAVLJE (Prosvetni dom) – JEŽICA – BRATOVŠEVA PLOŠČAD 
(postajališče 7. september). 
 
Jutranji odhod: 

Postajališče 
1 

VSAK DAN 

2 

VSAK DAN 

Saveljska 98 07.05 07.45 

Saveljska 57 07.06 07.46 

Urške Zat. vodovod 07.08 07.48 

Urške Zatlerjeve 28 07.09 07.49 

Kleče 12 07.10 07.50 

Kleče 33 07.13 07.53 

Avšičeva 07.15 07.55 

Prosvetni dom 07.16 07.56 

Obračališče 14 Savlje 07.17 07.57 

Amigo 07.18 07.58 

Kališnikov trg 07.19 07.59 

7. september 07.21 08.02 

 

Popoldanski prihod: 

Postajališče 
3 

VSAK DAN 

4 

VSAK DAN 

5 

VSAK DAN 

7. september 13.40 14.40 15.40 

Kališnikov trg 13.42 14.42 15.42 

Amigo 13.43 14.43 15.43 

Obračališče 14 Savlje 13.44 14.44 15.44 

Saveljska 98 13.45 14.45 15.45 

Saveljska 57 13.46 14.46 15.46 

Urške Zat. Vodovod 13.47 14.47 15.47 

Urške Zatlerjeve 28 13.48 14.48 15.48 

Kleče 12 13.49 14.49 15.49 

Kleče 33 13.50 14.50 15.50 

Avšičeva 13.52 14.52 15.52 

Savlje, prosvetni dom 13.54 14.54 15.54 

Obračališče 14 Savlje 13.55 14.55 15.55 

Amigo 13.56 14.56 15.56 

 
Učenci in starši oziroma spremljevalci morajo biti še posebno pozorni – pri izstopanju na postajališčih 
Saveljska 57 (prečkanje cestišča), Vodovod (prečkanje od postajališča do hiš neposredno ob ovinku 
Ulice Urške Zatlerjeve, Urške Zatlerjeve 28 (prehod na drugo stran cestišča), Kleče 12 (promet po 
klancu od kapelice), Prosvetni dom (prečkanje ceste). Do postajališča Obračališče 14 Savlje in Amigo 
popoldan avtobus pripelje dvakrat. 
 

AVTOBUS UPORABLJAJO TUDI SPREMLJEVALCI UČENCEV 1. RAZREDA. 
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Osnovna šola Danile Kumar 
Danila Kumar International School 

Gogalova 15, 1000 LJUBLJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnik je vsakoletna pisna informacija o šolskem delu za tekoče 
šolsko leto. V njem so predstavljene operativne posebnosti, zato 

ga sestavljajo pretežno informativne tabele. 

 

 

Izdala: 
Osnovna šola Danile Kumar 

 

Lektorirala: 
Brigita Praznik Lokar 

 

 

Uredila: 
Urška Šuštaršič 

 
 

 
 
 
 
 

Ljubljana, oktober 2020 


