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1. UVOD 

 

V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v 

skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli je letni delovni načrt dokument, s katerim osnovna 

šola skupaj z dejavniki okolja določa obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela in 

pogoje za njegovo izvedbo. 

 

Z letnim delovnim načrtom se določijo (31. člen Zakona o osnovni šoli): 

• vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s predmetnikom 

in z učnim načrtom,  

• obseg, vsebina in razporeditev interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola, 

• delo šolske svetovalne službe in drugih služb ter delo šolske knjižnice;  

• določi se aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje,  

• obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev;  

• določi oblike sodelovanja s starši,  

• strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev;  

• sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi 

inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oz. svetovalnimi centri,  

• ...in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.  

 

V programu so upoštevani normativi in standardi iz Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Zakona o osnovni šoli (ZOsn), Pravilnika o normativih 

in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter Zakona o uravnoteženju javnih 

financ (ZUJF). Prav tako so na pripravo Letnega delovnega načrta vplivali Zakon o 

izvrševanju proračuna (ZIPRS 1819), Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 

leti 2018 in 2019 ter Sklep MIZŠ o financiranju šole za leto 2019.  

 

Postopek nastajanja letnega delovnega načrta:  

 

– individualni osnutki obremenitev in dodatnih nalog učiteljev, maj in junij 2019, 

– predstavitev pregleda obremenitev posameznikov, avgust 2019,  

– obravnava predloga na pedagoški konferenci do 18. 9. 2019, 

– obravnava na svetu staršev, 26. 9. 2019 

– sprejem in potrditev na svetu šole, 30.9.2019. 

 

Letni delovni načrt dopolnjujemo z novostmi in s potrebami novega šolskega leta. Vsako leto 

po pregledu opravljenega dela (letno pedagoško poročilo) in na mesečnih konferencah 

preverimo, katere naloge je smiselno nadaljevati v naslednjem šolskem letu in katerih ne 

bomo več. 

Letni delovni načrt je zastavljen operativno in omogoča spremljanje vseh dejavnosti. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html


LETNI DELOVNI NAČRT OŠ 8 TALCEV LOGATEC za šol. leto 2019/20 

4 
 

Izvajanje se mesečno spremlja na rednih pedagoških konferencah. Vsa dopolnila bodo osnova 

za letni delovni načrt v prihodnjem šolskem letu. 

 

Sestavni del Letnega delovnega načrta OŠ 8 talcev Logatec so tudi: 

• letni delovni načrti strokovnih aktivov, svetovalne službe in strokovnih služb, ki 

delujejo v šoli oz. za potrebe šole (spletna zbornica),  

• letni delovni načrti pedagoških delavcev (vsi individualni programi dela strokovnih 

delavcev šole so priloga LDN in se hranijo v spletni zbornici), 

• publikacija za učence in starše s prikazom organizacije in okvirnega programa dela 

šole, ki je objavljena na spletni strani šole vsako leto 1. 10.,  

• beležka za učence, kjer imamo prostor za načrtovanje svojega dela, beleženje 

dogodkov in rezultatov dela, beleženje sporočil med šolo in starši,… 

• organizacijsko poročilo šole za šolsko leto 2019/20 in sistemizacija delovnih mest, 

• Pravila šolske prehrane 

• Letni program dela Skupnosti učencev šole  

 

Vsi sestavni deli Letnega delovnega načrta se hranijo v arhivih šole, v času šolskega leta tudi v 

pisarni ravnateljice, nekateri (LDN, publikacija, Pravila šolske prehrane) so dostopni v spletni 

zbornici in na spletni strani šole. 

 

DOGOVORI IN PRIPRAVE NA NOVO ŠOLSKO LETO 2019/20 

V šolskem letu 2019/20 bomo, podobno kot v preteklih letih, posebno pozornost namenili: 

- izvajanju kakovostnega učno-vzgojnega programa v vseh razredih, 

- kakovostnemu učnemu delu (izvajanje, nadomeščanje, izobraževanje ...), 

- izobraževanju delavcev za potrebe šole v prihodnosti, predvsem za posodabljanje pouka in 

učenja, 

- dobri komunikaciji med zaposlenimi, učenci in starši,  

- spodbujanju nenasilne komunikacije, izobraževanju za nenasilje, 

- spoštovanju šolskih dogovorov in vseh ustreznih aktov (zakoni, pravilniki, hišni red, 

šolska pravila in vzgojni načrt), 

- dobremu sodelovanju s starši učencev in z okoljem,  

- varnosti vseh (učencev, obiskovalcev in delavcev šole), 

- spodbujanju ustvarjalnosti in iniciativnosti učencev, staršev in delavcev šole, 

- povezavi z lokalno skupnostjo, 

- delu v različnih projektih in projektnih nalogah na nivoju šole in na nivoju posameznih 

triad ali razredov. 
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2. ORGANIZACIJA POUKA 

JUTRANJE VARSTVO  6.00 - 8.20 

POUK  

1. ŠOLSKA URA 7.30 - 8.15 

2. ŠOLSKA URA 8.20 - 9.05 

3. ŠOLSKA URA 9.10 – 9.55 

GLAVNI ODMOR 9.55 – 10.25 

4. ŠOLSKA URA 10.25 – 11.10 

5. ŠOLSKA URA 11.15 – 12.00 

6. ŠOLSKA URA 12.05 – 12.50 

7. ŠOLSKA URA 12.55 – 13.40 

8. ŠOLSKA URA 13.45 – 14.30 

PODALJŠANO BIVANJE  12.00 – 15.45 

DEŽURNO VARSTVO  15.45 – 16.30 

 

V prvem razredu je organizacija urnika nekoliko spremenjena, in sicer:  

POUK  

1. URA 8.20 – 9.05 

ODMOR ZA MALICO 9.05 – 9.35 

2. URA 9.35 – 10.20 

3. URA 10.25 –11.10 

4. URA 11.15 – 12.00 

KOSILO  12.00 – 12.45 

  

PODALJŠANO BIVANJE 12.00 – 15.45 

DEŽURNO VARSTVO 15.45–16.30 

PLAČLJIVO VARSTVO  po 16. 30  
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3. OBVEZNI DEL VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ŠOLE 

 

Delo v šoli je organizirano v času od 6.00 do 16.30 ure. 

Pouk se začenja med 7.30 in 9.10 in traja do 14.30. 

Pouku sledijo interesne dejavnosti in podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. 

 

V šolskem letu 2019/20 bomo večino interesnih dejavnosti izvajali po 14. uri ter tako v času 

podaljšanega bivanja omogočili čas za sprostitev in samostojno delo.  

 

RAZREDI IN RAZREDNIKI  

1.a - 28 

EVA BOŽIČ 

Špela Tomažinčič 

1.b - 27 

SUZANA BERNETIČ 

Agata Smrekar 

1.c - 27 

MARUŠA TEKAVČIČ 

Simona Nagode 

  

  

2.a – 25 

Danijela F. Martinčič 

2. b – 24 

Polona Kogej 

 2.c – 27 

Margarita Jereb 

2.d – 25 

Martina Leskovec 

3.a - 26 

Bojana P. Križnar 

3.b -26 

Marija Urbas 

3.c - 27 

Julija Bešvir 

  

4. a - 27 

Tanja Smrtnik 

4.b - 26 

Katja Jug 

4.c– 24 

Karmen Osredkar 

4.d- 25 

Simona Kavčič 

5.a – 25 

Roman Meden 

5.b – 26 

Aleš P. Vavken 

5.c – 27 

Nataša Resnik 

5.d - 25 

Anita Garafolj 

6. a– 25 

Ida Robek 

6.b – 24 

Maja Grbec Švajncer 

6.c – 24 

Judita Cempre 

6.d – 24 

Janja Pavlič 

6.a – 24 

Karin Primožič 

6.b – 23 

Marinka Istenič 

6.c – 23 

Urška Župec Mele 

  

8.a – 24 

Andreja Erker 

8.b –27 

Katarina Mozetič 

8.c –26 

Tonči Peteh 

  

9.a – 22 

Martin Pišlar 

9.b – 26 

Elizabeta Žabkar 

9.c – 24 

Boštjan Martinčič 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA LAZE 

Kombinacija 1. in 2. razred - Iris Cepič, kombinacija 3. in 4. razred - Mitja Ajdič 

OPB Irena Lipovec 

 

1.r - 3 2.r.- 3 3.r.-5 4.r - 3 OPB -14 

 

PODALJŠANO BIVANJE  

1. skupina 1.a - 26 

 Eva Gombač (nadomešč. Petra Rančov) 

8. skupina  3.a (17) 

Špela Voljč 

2. skupina 1.b. – 27 

Agata S. , Zarja Trček 

9. skupina 3.b (24) 

Florijan Ambrožič 

3. skupina 1.c – 27 

Simona Nagode, Metka Intihar 

10. skupina 3.c (26) 

Tina Petkovšek Plahutnik 

4. skupina 2.a – 25 

Klara Kranjc 

11. skupina 4.a (22) + 4.b (7) 

Tjaša Posega 

5. skupina 2.b – 25 

Eva Nagode 

12. skupina 4.c (16) + 4.b (12) 

Melita Mihevc Sark 

6. skupina 2.c – 26 

Maja S. Mihelič (nadomešč. Bojana Škof) 

13. skupina 4. d (21) + 5.d (9) 
Jana Košir 

7. skupina 2.d – 23 

Anja Cerpič 

14. sk. 5.a (9) + 5.b (15) + 5.c (8) 

Milena Herblan Gostiša, Karmen Osredkar, 
Nina Rožmanec 

 

Pojasnilo: oznaki oddelka sledi število prijavljenih učencev. 
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Od 6. do 9. razreda v času odsotnosti razrednika naloge razrednika opravlja namestnik. 

Namestniki razrednikov so:  

 

6.a Petra Fefer 6.b Zala Lukan Sedej 6. c Jasna Brenčič 6.d Alenka 

Lepoša Berro 

7. a Boris Šprajc 7. b Milena Herblan 

Gostiša 

7.c Vesna Šošter  

8. a Bojana Breznikar 8. b Sergeja Šorli 8. c Suzana Erjavec  

9.a Jolanda Vesel 9.b Živa Vengust 9.c Zdenka Dežman   

 

4. KADROVSKA ZASEDBA  

Vodstveni delavci 

Ravnateljica 

Cunder Karmen  

Pomočnici ravnateljice 

Frančiška Šega in Urša Špeh  

Pedagoški delavci 

 

AJDIČ MITJA MIHEVC SARK MELITA 

AMBROŽIČ FLORIJAN MIKLUŠ MATEJA 

ANDREJAŠIČ ANJA MOZETIČ KATARINA 

BABIČ MOJCA NAGODE EVA 

BERNETIČ SUZANA NAGODE SIMONA 

BEŠVIR JULIJA OSREDKAR KARMEN 

BOŽIČ EVA PAVLIČ JANJA 

BRENČIČ JASNA PERŠIN MAZI URŠKA 

BREZNIKAR BOJANA PETEH ANTONIJA 

CEMPRE JUDITA PETKOVŠEK PLAHUTNIK Tina 

CEPIČ IRIS PIŠLAR MARTIN 

CERPIČ ANJA PIVK KRIŽNAR BOJANA 

DEŽMAN ZDENKA 
POSEGA TJAŠA 
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ERJAVEC SUZANA POŽARNIK VAVKEN ALEŠ 

ERKER ANDREJA PRIMOŽIČ KARIN 

FEFER PETRA RANČOV PETRA 

FLERIN MARTINČIČ DANIJELA RESNIK NATAŠA 

GABROVŠEK IRENA ROBEK IDA 

GARAFOLJ ANITA ROŽMANEC NINA 

GODEŠA ELIZABETA SMREKAR AGATA 

GOMBAČ EVA SMRTNIK TANJA 

GRBEC ŠVAJNCER MAJA STARE MIHELIČ MAJA 

HERBLAN GOSTIŠA MILENA ŠEGA FRANČIŠKA 

HROVAT KUHAR EVA ŠKOF BOJANA 

INTIHAR METKA ŠORLI SERGEJA 

ISTENIČ MARIJA ŠOŠTER VESNA 

JEREB MARGARITA ŠPEH URŠKA 

JUG KATJA ŠPRAJC BORIS 

KAVČIČ SIMONA ŠTEMBERGER ROK 

KOGEJ POLONCA TEKAVČIČ MARUŠA 

KOGOJ BRANKA TOMAŽINČIČ ŠPELA 

KOGOVŠEK TINA TRČEK ZARJA 

KOŠIR JANA URBAS MARIJA 

KRANJC KLARA URŠIČ LUCIJA 

LEPOŠA BERRO ALENKA VENGUST ŽIVA 

LESKOVEC MARTINA VESEL JOLANDA 

LIPOVEC IRENA VIPAVC JERICA 

LUKAN SEDEJ ROZALIJA VOLJČ ŠPELA 

NIKA LUKAN 
ŽABKAR ELIZABETA 
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MARTINČIČ BOŠTJAN 
ŽUPEC MELE URŠKA 

MEDEN ROMAN  

 

Strokovne delavke za dodatno strokovno pomoč 

Breznikar Bojana 

Erjavec Suzana  

Anja Andrejašič 

Irena Gabrovšek 

Mateja Mikluš 

Lukan Sedej Rozalija 

Elizabeta Godeša/Nika Lukan  

Vipavc Jerica 

Tina Kogovšek 

3 zunanje sodelavke - logopedinje: 

Neža Grapulin Draškovič 

Tina Rus 

Mangala Serčič 

Ostali strokovni delavci 

Breznikar Bojana – ŠSS, psihologinja 

Fefer Petra – vodja šolske prehrane 

Hrovat Kuhar Eva – ŠSS, psihologinja 

Peršin Mazi Urška – knjižničarka  

Janja Pavlič - knjižničarka 

Nagode Miran – računalnikar, laborant 

                              in tehnični delavec 

Pišlar Martin – računalnikar 

Urša Špeh -  ŠSS, pedagoginja  

Štemberger Rok (nadomešča Mojca Babič) – 

računalnikar 

Administrativno osebje 

Krmavnar Sonja – računovodkinja 

Mivšek Sonja– knjigovodkinja 

Nagode Vera – poslovna sekretarka 

Kuharice 

Frumen Marija 

Lapajne Urška  

Likovič Silva  

Maček Jana – vodja kuhinje 

Bojana Đurđević (nadomešča) 

Klavdija Žigon (nadomešča) 

Meštrovac Đula 

Plantarič Frančiška 

Rupnik Marjetka 

Uršič Lucija 

 

 

Hišnik 

Remic Franc (Janez Klevišar) – hišnik v šoli in POŠ Laze  

Gospodinja na POŠ Laze 

Simšič Irena (nadomešča jo Silva Likovič) 

 

Čistilke 

Murić Rasima 

Tahić Zijada 

Petrovič Milena 

Samardžić Safeta 

Simšič Metoda – čistilka v ŠD 

Trček Silva 
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Rupnik Jana 

  

 

ZUNANJE IN NOTRANJE UREJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV 

V šolskem letu 2019/20 načrtujemo predvsem nadaljevanje zvočne izolacije šolskih 

prostorov. Če bodo sredstva dopuščala, bomo preuredili avlo, kjer je hrup zaradi množice 

učencev prevelik in moteč za vse na šoli, še najbolj pa za razrede, ki imajo pouk v pritličju. 

Poskusili bomo zvočno izolirati tudi eno od učilnic.  

 

UČILA IN UČNA TEHNOLOGIJA 

V šol.letu 2017/18 smo se vključili v Arnesov projekt SIO 2020 opremljanja šole z 

računalniško opremo ter izgradnjo brezžičnega omrežja. Do konca poletja 2019 smo večino 

zastavljenih ciljev realizirali. Pridobili smo novo računalniško opremo ter v poletnih mesecih 

tudi novo optično omrežje, ki je izboljšalo brezžični internetni dostop v vseh šolskih prostorih. 

S tem je projekt že skoraj zaključen, možno je še pridobiti nekaj dodatne računalniške opreme. 

Prav tako načrtujemo v primeru, da bomo pridobili manjkajoča sredstva izgraditi optično 

omrežje tudi na podružnični šoli Laze.  

 

5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

Pouk je najpomembnejša dejavnost. Tudi v tem šolskem letu bomo svoje delo usmerili v 

razvijanje temeljnih kompetenc. O kompetencah bi lahko govorili tudi kot o veščinah, ki jih 

razvijajo učenci v šoli, vendar pojem kompetenca pokriva nekoliko širše področje. Je 

kombinacija veščin, znanja, stališč in vedenja.  

Kompetence so:  

- komunikacija v maternem jeziku, 

- komunikacija v tujih jezikih, 

- številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji, 

- uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije, 

- učenje učenja, 

- medosebne, medkulturne in družbene kompetence, 

- inovativnost in podjetnost, 

- kulturna zavest in izražanje. 

Vse navedene kompetence razvijamo pri pouku in pri vseh ostalih dejavnostih, ki se odvijajo 

na šoli. Tudi s projekti, ki smo jih začeli izvajati v zadnjih dveh šolskih letih razvijamo 

omenjene kompetence.  

 

URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 

 

Leto 2019/20 začenjamo z nekoliko posodobljenim Vzgojnim načrtom. Predvsem smo pri 

neopravičenih izostankih dodali tudi možnost izreka vzgojnega opomina po presoji 

razrednika. Do sedaj je za neopravičene izostanke obstajala le možnost vključitve svetovalne 



LETNI DELOVNI NAČRT OŠ 8 TALCEV LOGATEC za šol. leto 2019/20 

12 
 

delavke in centra za socialno delo. Prav tako smo v VN dodali nedopustnost neprimernih 

zapisov na pisnih preverjanjih in ocenjevanjih znanja.  

Zaradi uvedbe rekreativnega odmora smo dodali tudi poglavje o pravilih obnašanja ter o 

dežurstvu učiteljev v času rekreativnega odmora.  

 

Še naprej pa bomo seveda skrbeli za dosledno upoštevanje pravil, zapisanih v Vzgojnem 

načrtu.  

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

  

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 12/2011),v  6., 24. in 32. členu daje zakonsko 

obveznost delodajalcu, da načrtuje in izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu. 

Z 12. 6. 2017 je imenovana delovna skupina za pripravo programa za promocijo zdravja na 

delovnem mestu za obdobje junij 2017 do junija 2020. V skupini so naslednji člani: Frančiška 

Šega (vodja delovne skupine), Florijan Ambrožič, Maruša Tekavčič, Vera Nagode. 

Člani skupine smo se  po uvodnih aktivnostih in preučitvi gradiva o promociji zdravja na 

delovnem mestu strinjali o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih 

odnosov v kolektivu. 

Na podlagi rezultatov ankete iz šol. leta 2017/18 načrtujemo v šolskem letu 2019/20 

nadaljevati z že dobro uveljavljenimi aktivnostmi za izboljšanje in ohranjanje duševnega 

zdravja z namenom zmanjšanja stresa, s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga na 

splošno in z usklajevanjem dela in zasebnega življenja: strokovna ekskurzija, medsebojna 

izobraževanja, izobraževanja za kolektiv, pohodi, srečanja ob raznih obeležitvah (novo leto, 

dan učiteljev), neformalna srečanja kot so pikniki, večerje, obisk gledališke predstave ali 

koncerta, sindikalne zimske igre, prosti dnevi za starše otrok prvošolčkov ali devetošolcev. 

Pod vodstvom športnega učitelja Florijana Ambrožiča, bomo izvajali tečaj nordijske hoje in, če 

bo zima primerna, tudi tek na smučeh. V naslednjem letu bomo spremljali prisotnost na teh 

aktivnostih in na podlagi rezultatov ocenili ali z njimi nadaljujemo ali ukrepe spremenimo.  

V šol. letu 2019/20 bomo imeli ob ponedeljkih od 15.00 do 16.00 rezervirano šolsko 

telovadnico za rekreacijo zaposlenih. Marinka Istenič bo v tem šolskem letu organizirala 

krajše pohode za vse zaposlene. Dejavnosti v okviru skrbi za zdravje se bodo letos povezovale 

tudi s projektom Hrup, ne hvala. 

za skupino zapisala F. Šega 

6. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH DEJAVNOSTI  

 

JUTRANJE VARSTVO 

Jutranje varstvo je organizirano od 6. do 8.20. ure za učence 1., 2. in 3. razreda. Vsi učenci 

morajo biti predhodno prijavljeni. V jutranje varstvo pripeljejo otroke starši ali druga 

odrasla oseba oz. brat ali sestra, starejša od 10 let – velja za učence 1. razreda (Zakon o 

varnosti v cestnem prometu).  
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Spremljevalec učenca 1. razreda mora otroka pospremiti do učilnice. Za učence ne 

organiziramo zajtrka, za vse pa je v učilnici na razpolago kruh in čaj. Malica v prvih razredih je 

že po prvi šolski uri, zato zajtrk ni potreben.  

V šol. letu 2019/20 bo v jutranjem varstvu več učiteljev.  

Zakon o osnovni šoli predvideva jutranje varstvo samo za učence 1. razreda, vendar smo se 

odločili, da v jutranje varstvo sprejmemo tudi učence 2. in 3. razreda. Pri tem nam finančno 

pomaga Občina Logatec. Ostali učenci na začetek pouka počakajo v avli šole.  

Varstvo bo organizirano v naslednjih terminih:  

 

6.00 – 8.20 varstvo za učence 1., 2. in 3. razreda učilnica 3 

7.00 – 8.20 varstvo za učence 2. in 3. razreda učilnica 8 

7.20 – 8.20 varstvo za učence 3. razreda učilnica 9 

8.00 – 8.20 učenci 1. razreda se zbirajo v svojih 

učilnicah 

učilnice  2, 3,4 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

V šolskem letu 2019/20 imamo v podaljšano bivanje ponovno vpisanih več učencev, kakor 

pretekla leta, na razpolago pa imamo 226 ur oz. 9,04 skupin. V podaljšano bivanje je 

prijavljenih 365  učencev.  

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport predvideva podaljšano bivanje le do 15.45.  

Organizacija podaljšanega bivanja je zelo zahtevna, saj imamo na razpolago premalo ur in 

preveč učencev, da bi lahko organizirali ure PB tako, kakor predvidevajo smernice za delo v 

podaljšanem bivanju.  

Zaradi navedenega bomo:  

● PB bomo izvajali v 14 skupinah (MIZŠ nam dodeli  9,04 skupin).  

● PB traja od 12.00 do 15.45. Že v tem času se skupine združujejo.  

● Od 15.45 do 16.30 organiziramo varstvo učencev.  

● Od 16.30 do 17.00 ure organiziramo varstvo samo izjemoma - to varstvo je v soglasju s 

svetom staršev in svetom šole za starše plačljivo.   

● Učenci 5. razreda imajo PB samo do 14.45,  ko odpelje avtobus za Martinj hrib.   

 

Poleg navedenih nadaljujemo s sistemom iz leta 2015/16 in sicer so vse interesne dejavnosti 

prestavljene na 14. uro. Izjema bodo interesne dejavnosti, ki jih ne moremo organizirati 

drugače, npr. pevski zbor in v primeru težav z urnikom v telovadnici še določene športne 

interesne dejavnosti za 1. razred. 

Neobvezni izbirni predmeti za drugo triletje (italijanščina, šport, umetnost, tehnika in 

računalništvo) so na urniku v času podaljšanega bivanja oziroma po končanem rednem pouku 

četrtih, petih in šestih razredov – prva ura.  

Še vedno se bomo trudili, da bi tudi ure podaljšanega bivanja izpeljali čim bolj strokovno in v 

korist otrok. V tem času imamo organizirane naslednje dejavnosti: sprostitvena dejavnost, 

kosilo, samostojno učenje ter ustvarjalno preživljanje prostega časa.  
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Po povprečno 5-ih urah pouka učenci najprej potrebujejo sprostitev in igro, sledi kosilo. V 

času samostojnega učenja bodo učenci lahko pisali domače naloge, v kolikor bo to zaradi same 

organizacije podaljšanega bivanja, kosila, interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, 

samostojnega preživljanja prostega časa in združevanja skupin izvedljivo. Učitelj je učencem 

na voljo za pomoč pri pisanju naloge in pregledovanju le-te, ni pa odgovoren za pravilno in v 

celoti rešeno domačo nalogo.  

 

V preteklosti je program podaljšanega bivanja sledil potrebam, interesom in željam otrok, v 

zadnjih letih je zaradi zmanjševanja ur podaljšano bivanje vedno bolj le čas, ko učenci čakajo 

na popoldanske dejavnosti. Zaradi združevanja različnih skupin namreč ne moremo več 

organizirati vseh načrtovanih dejavnosti. Kljub vsemu se trudimo, da bi učenci tudi v času 

podaljšanega bivanja sodelovali pri različnih projektih in svoj čas preživljali čim bolj 

sproščujoče in  koristno. Med šolskim letom učenci tako sodelujejo pri številnih projektih, ki 

potekajo na šoli, svoje delo v podaljšanem bivanju pa tudi predstavijo. 

 

VARSTVO VOZAČEV  

Varstva vozačev že drugo leto zapored ne organiziramo. Vozačev je malo, saj so formalno 

vozači le učenci iz Laz in Jakovice. Vsega skupaj pa prevoz sicer koristi nad 70 učencev, ki pa 

so pretežno z Martinj Hriba. Od 2017/18 imamo urejen tudi lokalni prevoz, ki se ga prav tako 

lahko poslužujejo tudi naši učenci. Poleg lokalnega prevoza imamo zjutraj tri šolske prevoze iz 

Jakovice, popoldne pa dva prevoza proti Jakovici.  

V zadnjih letih se je izkazalo, da se učenci tega varstva ne udeležujejo, čeprav smo jih o 

varstvu vozačev sproti obveščali. Učenci imajo pogosto po pouku tudi druge dejavnosti. Če bi 

se izkazala ponovno večja potreba po varstvu vozačev, ga bomo ponovno uvedli.  

Zaradi nemira smo po 6. uri na avtobusnem postajališču za športno dvorano uvedli varstvo 

vozačev.  

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ IN UČNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Število ur dodatne strokovne pomoči (DSP) v načrtu ni napisano, saj se spreminja. V 

septembru 2019 ima odločbo o usmeritvi 78 učencev (36 od 1. - 5. r.; 42 od 6. - 9. r.). Poleg ur 

zmanjševanja primanjkljajev je lahko otroku z odločbo o usmeritvi dodeljena tudi ura učne 

pomoči, ki ni sistemizirana in jo izvajajo učitelji ter ure svetovalnih storitev, ki jih izvajajo vsi 

pedagoški delavci. Zaradi omejitev pri zaposlovanju bomo lahko učence, ki bodo prejeli nove 

odločbe, vključili v manjše učne skupine. 

Razdelitev ur dodatne strokovne pomoči je vezana na vsebino odločbe o usmeritvi otroka, ki 

je prilagojena potrebam posameznega otroka. Nekaj odločb je v preverjanju, nekaj pa v 

postopku, torej se bo število učencev z odločbami med letom spremenilo. Z novim šolskim 

letom imamo zaposlenih sedem učiteljic dodatne strokovne pomoči. Zaradi potreb po 

specialnem pedagogu smo se v preteklem šolskem letu (2018/19) prijavili na razpis Prva 

zaposlitev in dobili možnost zaposlitve delavke, ki med drugimi nalogami prevzema tudi 

dodatno strokovno pomoč. Poleg njih DSP izvajata še dve strokovni delavki (Bojana Breznikar 

in Urša Špeh), ki svoje delo dopolnjujeta z drugimi obveznostmi. Na šoli gostujejo 3 

logopedinje. 
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Razrednik, izvajalci ur dodatne strokovne pomoči in koordinator (svetovalna delavka) 

izdelajo individualizirani program (IP) z jasno razvidnimi cilji in s prilagoditvami za tekoče 

šolsko leto. S prilagoditvami seznanijo celoten oddelčni učiteljski zbor. Učitelji, ki poučujejo 

učenca, izvajajo prilagoditve. 

Redno se vodi evidenca realiziranih ur dodatne strokovne pomoči in svetovalnih storitev. 

Strokovna skupina opravi delno evalvacijo ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in ob  

zaključku šolskega leta. Strokovna skupina ovrednoti celotno delo in dosežene cilje ter 

načrtuje delo za prihodnje šolsko leto. Nosilec dejavnosti je razrednik. Koordinator dela 

strokovnih skupin je šolska svetovalna služba (za 1. triletje Eva Hrovat Kuhar, 4. in 5. razred 

Urša Špeh, 6. - 9.r Bojana Breznikar). 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči so Suzana Erjavec, Anja Andrejašič, Rozalija Lukan Sedej, 

Elizabeta Godeša, Irena Gabrovšek, Jerica Vipavc, Mateja Mikluš, Tina Kogovšek in Bojana 

Breznikar (psihologinja), Urša Špeh (pedagoginja), drugi strokovni delavci naše šole in 

zunanji izvajalci ZGNL. 

Strokovna skupina se sestane praviloma trikrat letno, in sicer avgusta, ko pripravi 

individualiziran program, in pred vsako ocenjevalno konferenco oziroma po potrebi. 

Razrednik zapiše zapisnike sestankov strokovnih skupin. Dokumentacijo hrani šolska 

svetovalna služba. 

Starši otroka s posebnimi potrebami sodelujejo pri pripravi, izvajanju in ovrednotenju 

individualiziranega programa. S starši otroka se izvajalke DSP srečajo vsaj trikrat v šolskem 

letu.  

 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK OD 6. DO 9. RAZREDA 

 

Dodatni pouk bomo izvajali vse leto pri dogovorjenih predmetih (tabela), dopolnilni pouk pa 

izvajamo po potrebi. Dodatni pouk je najpogosteje namenjen pripravam na tekmovanja, saj je 

interes učencev po udeležbi na tekmovanjih vsako leto večji.  

Dopolnilni pouk izvajamo po potrebi. Učitelji sproti ugotavljajo morebitne učne težave, 

zaostajanje pri usvajanju ciljev, nerazumevanje snovi in učence povabijo k uram dopolnilnega 

pouka. Ure dodatnega pouka so tako že dodane v urniku, ure dopolnilnega pouka pa 

prilagajamo urnikom učencev. Ugotavljamo pa, da se učenci dopolnilnega pouka ne 

udeležujejo radi in ure pogosto odpadejo. Na prvih roditeljskih sestankih bomo tako starše 

predmetne stopnje ponovno opozorili na to možnost.  

JASNA BRENČIČ slovenščina 1 

KARIN PRIMOŽIČ Angleščina,  0,5 

MAJA GRBEC ŠVAJNCER zgodovina 0,5 

ALENKA LEPOŠA BERRO geografija 0,5 

IDA ROBEK sladkorna 0,5 

VESNA ŠOŠTER matematika 1 
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ŽIVA VENGUST 
Kemija, biologija 

- Proteus 

1 

 

Na razpolago je 7,5 ur dopolnilnega pouka tedensko, za razrede od 6. do 9 za vse učne 

predmete. Učitelji te ure izvajajo po potrebi. Učence seznanijo z urnikom dopolnilnega pouka 

in jih sproti vabijo, da se ur udeležijo.  
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URE ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ  

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira 0,5 ur na oddelek za dodatno 

individualno in skupinsko strokovno pomoč. Te ure so namenjene na eni strani učencem z 

učnimi težavami in na drugi strani evidentiranim nadarjenim učencem. Ker ima matična šola 

31 oddelkov, lahko razdeli 15,5 pedagoških ur, poleg tega pa še 1 uro za dva oddelka na 

podružnični šoli Laze. Ure so tako letos dodeljene za odpravljanje specifičnih primanjkljajev 

(vaje za grafomotoriko, vaje za odpravljanje težav slušnega zaznavanja, ...).  

Del teh ur (0,25 na oddelek od 4. razreda dalje) je namenjenih delu z razredom, razvijanju 

kompetence učenje učenja, karierni orientaciji, ozaveščanju o medvrstniškem nasilju, delu z 

nadarjenimi posamezniki, pastem uporabe interneta, reševanju konfliktnih situacij in 

podobno. 0,25 ure pridobi tudi vsak razrednik od 4. razreda dalje, s čimer omogočimo 

tedenska enourna srečanja z oddelkom.  Navedene vsebine v času ur oddelčne skupnosti 

izvajata Urša Špeh za 4. in 5. razred ter Bojana Breznikar za 6. do 9. razred.  

Vsak oddelek ima zato izdelan program dela, ki vključuje tudi sodelovanje v projektu eko šole, 

sodelovanje v skupnosti učencev šole in vključevanje v druge akcije. 

V razredih od 1. do 3. je del ur ISP namenjenih odpravljanju SUT (specifičnih učnih težav). 

Izvajalci so učitelji razredniki ali učiteljice strokovne pomoči. 

 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

Pouk v manjših skupinah na podlagi 40. člena Zakona v osnovni šoli bomo v šolskem letu 

2019/20 izvajali  od 4. razreda dalje:  

PRE 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

MAT 

Fleksibilna 
diferenciacij
a 1 ura 
tedensko od 
aprila dalje 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
3 ure 
tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri 
 tedensko 

4 manjše 
učne 
skupine 

4 manjše 
učne 
skupine 

TJA 

 Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri 
 tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri 
 tedensko 

4 manjše 
učne 
skupine 

4 manjše 
učne 
skupine 

SLJ 
 
 

Fleksibilna 
diferenciacij
a 1 ura 
tedensko od 
aprila dalje 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
3 ure 
tedensko 

Fleksibilna 
diferenciacija 
2 uri 
tedensko 

4 manjše 
učne 
skupine 

4 manjše 
učne 
skupine 

 

Delitev učencev v skupine pripravijo razredni in predmetni aktivi. Fleksibilna diferenciacija 

nima vnaprej določenih skupin. Razredniki 5.r. oz. učitelj predmeta v 6. in 7. r. učence v 

skupine določajo sproti in po potrebi.  
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UČENCI S STATUSOM 

Status učencev ureja Zakon o osnovni šoli. 

Vsi potrebni obrazci so na voljo na šolski spletni strani. Razpis za status je odprt do 15. 

septembra in ga koordinira Bojana Breznikar. Status je namenjen učencem, ki so perspektivni 

ali vrhunski mladi umetniki, in učencem, ki so perspektivni ali vrhunski športniki. O tem, 

katerim učencem je dodeljen status odloča ravnateljica. Pred odločanjem pridobi mnenje 

oddelčnega učiteljskega zbora.  

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA   

Svetovalna služba preko dejavnosti pomoči, načrtovanja in vrednotenja ter razvojnih in 

preventivnih dejavnosti pomaga učencem, staršem in učiteljem na naslednjih področjih 

vsakdanjega življenja in dela v šoli: 

– učenje in poučevanje, 

– osebni in socialni razvoj, 

– sprejem otrok v šolo, karierna orientacija in vpis v srednjo šolo, 

– področje socialno-ekonomskih stisk, 

– koordinacija aktivnosti in neposredno delo z učenci s posebnimi potrebami, 

– koordinacija aktivnosti za nadarjene učence, 

– sodelovanje z učitelji, z vodstvom šole, z zunanjimi institucijami, sodelovanje in svetovanje 

staršem, 

– skrb za strokovno izpopolnjevanje kolektiva, 

- spremljevalno in terapevtsko delo z učenci, s poudarkom na opazovanju v oddelku. 

 

V šolski svetovalni službi so zaposlene 3 strokovne delavke:  

- psihologinja Eva Hrovat Kuhar pokriva 1. triletje,  

- pedagoginja Urša Špeh pokriva 4. in 5. razred,  

- psihologinja Bojana Breznikar pokriva 6. - 9. razred.  

Šolske svetovalne delavke so tudi članice razrednih aktivov od 1. do 6. razreda oziroma 

aktivov razrednikov od 7. do 9. razreda. 

 

Delo z nadarjenimi učenci  

 

Dejavnosti šole so razdeljene v dve skupini, na dejavnosti med poukom in dejavnosti ob 

pouku. Poudarjene so dejavnosti, vezane na pouk. Predvsem so to izvajanje različnih oblik 

notranje diferenciacije, dodatni pouk, dnevi dejavnosti ter izbirni predmeti. V skupino 

dejavnosti, ki niso vezane na pouk, sodijo pestre interesne dejavnosti, tabor "Spodbujajmo 

svoje sposobnosti", priprava na tekmovanja in udeležba na njih, izdelava raziskovalne naloge 

v okviru akcije Mladi raziskovalci, aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi različnih 

dejavnosti v življenju šole (proslave, razstave, medijska podpora, projekt Beremo skupaj, 

vrstniška mediacija …) ter program za osebnostni in socialni razvoj.  
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Letos bomo ponovno raziskovalno pripravljalnico za učence 5. in 6. razreda, z različnimi 

delavnicami, ki se bodo v popoldanskem času na šoli izvajale meseca decembra. 

Pripravljalnico sofinancirajo starši. 

Izvajalci: učitelji - mentorji delavnic 

Nosilka: Janja Pavlič 

 

Od 27.9.2019 do 29.9.2019 bomo v športnem centru Kovač v Osilnici izvedli športni tabor za 

identificirane nadarjene učence od 7. do 9. razreda. Tabor financirajo starši. 

Izvajalci: posamezni učitelji in zunanji izvajalec športnega centra 

Nosilka: Urša Špeh 

 

Šolska koordinatorica za delo z nadarjenimi je Urša Špeh. 

 

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Notranjske - naslednji dve leti bo naša šola gostila 

regijsko srečanje mladih raziskovalcev. Koordinatorica srečanja je Urša Špeh.  

  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom redni del vzgojno-izobraževalnega dela. V 

knjižnici imamo 17.200 knjig, namenjenih učencem, in 4.000 enot strokovnega gradiva za 

strokovne delavce. Naročeni smo na 56 različnih revij. Knjižnična-informacijska znanja 

potekajo v vseh razredih po učnem načrtu. V knjižnici skrbimo tudi za učbeniški sklad.  

 

HIŠNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE  

Ob vpisu na šolo postane vsak učenec tudi član šolske knjižnice. Članarine ni. Urnik izposoje: 

od ponedeljka do četrtka: 12.00-14.45 v petek: 12.00-14.00. Zjutraj je knjižnica za učence 

zaprta, čas je namenjen učiteljem, sestankom in internemu delu. 

Učenci prvega razreda obiskujejo knjižnico enkrat tedensko z razredničarko, ostali učenci 

nižjih razredov pa z učiteljem podaljšanega bivanja. Na obisk knjižnice z otrokom so vabljeni 

tudi starši.  

Uporabniki vstopajo v knjižnico v copatih. Mobiteli in druge elektronske naprave, hrana, 

glasba in druženje ne sodijo v knjižnico. Obiskovalci se v knjižnici vedejo mirno in tiho.  

Izposojevalni čas za gradivo je tri tedne. Izposojo je možno podaljšati še za tri tedne, razen za 

zelo iskano gradivo in domače branje. Enciklopedije učenci praviloma uporabljajo v čitalnici. 

Uporaba medmrežja v knjižnici je dovoljena izključno za potrebe pouka.  

Izgubljeno ali uničeno gradivo je potrebno nadomestiti z enakim. Če to ni možno, knjižničarka 

v dogovoru z ravnateljico določi višino odškodnine. Ob koncu šolskega leta morajo vsi 

uporabniki vrniti vso izposojeno gradivo. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

PRIJAVA 

Prijavo na obroke šolske prehrane je potrebno izpolniti v juniju za prihodnje šolsko leto. 

Prijava naj bo čitljivo izpolnjena, s točnimi podatki in podpisom staršev. Odjava od obrokov 

šolske prehrane je možna le pisno na posebnem obrazcu ali preko elektronske pošte kadarkoli 

med šolskim letom. Če prijavnica ni oddana, pomeni, da učenec ni naročen na noben obrok 

šolske prehrane. 

 PRIJAVA IN ODJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA 

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen ali prijavljen, če se ga odjavi ali prijavi preko 

elektronske pošte vsaj en delovni dan prej med 7.30 in 9.00 uro. Za tiste, ki nimajo dostopa do 

interneta, pa s pisnim obvestilom preko učenca ali osebno v računovodstvu šole prav tako en 

dan prej med 7.30 in 9.00 uro. V primeru bolezni upoštevamo odjavo na isti dan, in sicer 

od 7.30 do 9.00 ure. 

Odjava po telefonu ni možna.  

Izjemoma je možno tudi enkratno naročilo kosila še isti dan do 9.00 ure. 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih 

in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. 

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan od 7.30 do 9.00 

ure obvestili računovodstvo šole, da bo prisoten pri pouku.   

Zaradi specifike priprave dietnih obrokov in obrokov z dodatnimi zahtevami, starše 

naprošamo, da pri odjavi obrokov opozorijo, da ima otrok dieto. 

Telefonska številka računovodstva je: 01 759 00 51 

Elektronski naslov za odjavo prehrane je: prehrana@8talcev.si  

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE: 

Subvencioniranje obrokov šolske prehrane starši urejajo na Centru za socialno delo. 

 CENA IN PLAČILO ŠOLSKE PREHRANE 

Cenik šolske prehrane je objavljen na šolski spletni strani. S podpisom prijave se starši 

zavezujejo, da bodo redno plačevali stroške šolske prehrane preko položnic. Šola ima urejeno 

tudi plačevanje preko trajnika pri različnih bankah. Šola za dolžnike, ki niso plačali stroškov 

prehrane niti po obvestilu z opominom, sproži postopek plačila preko sodišča. 

Položnice je prejemati tudi v elektronski obliki v svojo spletno banko. Vlogo za izdajo E-

računa dobite v računovodstvu šole. 

 DIETE IN PREHRANA Z DODATNIMI ZAHTEVAMI: 

mailto:prehrana@8talcev.si
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Če ima otrok dieto, naj starši razredniku ali vodji šolske prehrane oddajo potrdilo osebnega 

zdravnika oz. pediatra. V primeru hujših oblik alergij pa svetujemo, da se starši oglasijo pri 

vodji šolske prehrane. 

Za druge oblike prehrane (vegetarijansko, prehrana brez svinjine ...), ki niso posledica 

zdravstvenih težav otroka, pa šola sama presodi, koliko je zmožna upoštevati želje in predloge 

staršev. Starši naj v tem primeru pred pričetkom šolskega leta vodji šolske prehrane ali 

razredniku oddajo prošnjo na posebnem obrazcu, ki ga dobijo pri vodji šolske prehrane. 

KLJUČKI ZA REGISTRACIJO KOSILA 

Učenci za registracijo kosila uporabljajo ključke. Pri sami evidenci registracije kosil imamo 

tudi pregled nad postreženimi in nepostreženimi kosili. Opažamo, da je največ nepostreženih 

kosil v času dnevov dejavnosti (ND, KD, ŠD) in kadar jim jedilnik ni všeč.  Ker starši kljub temu 

plačate kosilo, svetujemo, da se s svojimi otroki o tem pogovorite. V računovodstvu je možen 

pregled koriščenih kosil za tekoči mesec za posameznega učenca, če starši to želijo. 

Če je učenec pozabil ključek, lahko v računovodstvu dobi potrdilo o naročenem kosilu. Vendar 

ne več kot 2x v mesecu, ker se je dogajalo, da so učenci to izrabljali. Potrdilo se zaračuna in 

znaša 0,20€ za izdano potrdilo ter se obračuna pri položnici za tekoči mesec. Če učenec 

ključek izgubi, se zaračuna strošek 3 €. 

OBROKI IN RITEM PREHRANJEVANJA 

MALICA: 

9.10  – malica za učence 1. razredov v matičnih učilnicah 

9.55 –  malica za učence od 2. – 5. razreda v matičnih učilnicah in malica za učence predmetne 

stopnje v učilnicah, kjer so tretjo šolsko uro. 

KOSILO: 

12.00 – kosilo za učence 1. razredov v matičnih učilnicah, 

12.00 – 14. 00 – kosilo za učence podaljšanega bivanja po razporedu 

12.05 – 14.40 –  za vse ostale učence in učence predmetne stopnji ter učitelje 

POPOLDANSKA MALICA: 

15.00 –  za učence podaljšanega bivanja 

Popoldansko malico svetujemo tistim učencem, ki so v tem času še v podaljšanem bivanju. 

Predčasno dvigovanje posameznih obrokov ni mogoče, zato v tem primeru svetujemo 

pravočasno odjavo obroka, v izjemnih primerih pa se lahko obrnete na vodjo šolske prehrane. 

JUTRANJI PRIGRIZEK 

Za vse učence v jutranjem varstvu bo ob 7.oo na razpolago topel čaj in košček kruha 

brezplačno. 

DEJAVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO 

Šola bo z naslednjimi dejavnostmi preko celega leta poskušala dvigniti nivo zdravega in 

kulturnega prehranjevanja na naši šoli: 

− projekt Zdrava šola, 

− Shema šolskega sadja in zelenjave, ki ga financira Evropska unija, 
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− Izvedba projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, 

− Teden zdravja, 

− celoletne aktivnosti na področju spodbujanja pitja vode, da imajo učenci vsak dan na 

razpolago jabolko v jedilnici, postopno uvajanje ekološko pridelanih živil v šolsko 

prehrano, spodbujanje k izogibanju uživanja slaščic, spodbujanje k poskušanju zdravih 

živil in jedi ter drugo. 

− ND – živila in prehrana lokalnega izvora 

 NEKAJ NAPOTKOV ZA ZDRAVJE IN ZDRAVO PREHRANJEVANJE DOMA TER V ŠOLI 

− najboljša kuharica je lakota, 
− popijmo čim več vode in to pred obrokom, 
− obrok zaužijmo sede, v primernem okolju, kjer ni hrupa, 
− vsako živilo temeljito prežvečimo, s tem je hrana lažje prebavljiva, ima večji volumen in 

hitreje smo siti, 
− preverite deklaracijo živila in se prepričajte, da je rok uporabe ustrezen, da vsebuje čim 

manj zdravju škodljivih dodatkov in da ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov, 
− izbirajmo ustreznejša živila, kot so na primer: nerafinirano olje, nehomogenizirano mleko, 

jajca iz talne oz. ekološke reje, kaše, polnozrnate izdelke, meso, sadje in zelenjavo pa 
lokalnega ali vsaj slovenskega porekla, 

− za pravilno rast in razvoj otrok pa je zelo pomembno, da zaužijejo 5 uravnoteženih 
obrokov na dan, 

− pri povečani telesni teži otroka je pomembno, da spremenimo nezdrave prehranske 
navade, kot so: ukinitev sladkih pijač, sladkarij in vmesnih prigrizkov, obvezno uvedemo 
zdrav zajtrk in čim več gibanja. 

 HIŠNI RED V JEDILNICI IN PRI DELITVI MALICE 

Objavljena sta na spletni strani in visita v jedilnici in v vsaki učilnici šole. 

 PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 

So objavljena na šolski spletni strani. V pravilih je natančno določeno vse v zvezi z delovanjem 

in organizacijo šolske prehrane. 

 Za vse težave, nejasnosti, pripombe, predloge, želje in pohvale v zvezi s šolsko prehrano je na 

razpolago vodja šolske prehrane Petra Fefer. Telefon: 01 759 00 54. 

  

UČBENIŠKI SKLAD  

Starši svojega otroka lahko prijavijo na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. To storijo s 

prijavnico, ki velja za vsa nadaljnja leta šolanja na OŠ 8 talcev. Učenci 1. in 2. razreda dobijo v 

skladu tudi delovne zvezke, ki jih ni potrebno vrniti. Starši lahko kadar koli pisno odjavijo 

otroka iz učbeniškega sklada. Izposoja učbenikov je za starše brezplačna. Za poškodovane, 

uničene ali izgubljene učbenike knjižničarka in ravnateljica določita odškodnino po Pravilniku 

o upravljanju učbeniških skladov. Med poškodovane spadajo učbeniki z zmečkanimi listi, 

zavihanimi listi in platnicami (t.i. ušesi), raztrganinami, popisanimi, porisanimi, pobarvanimi 

ali izpolnjenimi deli, učbeniki, na katerih ostane lepilo samolepilnih folij ali trakov ter politi 

učbeniki. Odškodnino starši plačajo z redno položnico. 
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DNEVI DEJAVNOSTI  
 

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa osnovne šole, vendar so kljub temu včasih 

organizirani na »nadstandardni« način, torej je udeležba na teh dejavnostih občasno plačljiva. 

V šoli smo zelo pozorni na to, da organiziramo čim manj plačljivih dni dejavnosti. Plačljivi so v 

glavnem tisti dnevi, ko učence peljemo na dejavnosti izven šole, npr. v gledališče, v muzeje, ali 

takrat, ko na šolo povabimo določene izvajalce. Starši so o plačilu dejavnosti in o okvirni ceni 

obveščeni pred izvedbo dejavnosti. Poleg tega so starši vsako leto septembra seznanjeni z 

okvirno ceno vseh dejavnosti v posameznem letu za preteklo šolsko leto.  

Ob vsaki plačljivi dejavnosti vodja dejavnosti izvajalcu pošlje prošnjo za brezplačne vstopnice 

za določeno število učencev posameznega razreda. Vzorec prošnje je objavljen v spletni 

zbornici šole, prav tako je v spletni zbornici seznam socialno ogroženih učencev iz 

posameznih oddelkov.  

 

Po predmetniku osnovne šole imajo vsi razredi letno 15 dni dejavnosti:  

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

kulturni  4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

tehniški 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

športni  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

vsebina – 

tema 

cilj  čas nosilec/nosilka 

 

1. RAZRED 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Skrbimo za svoje 
zdravje 

Vedo, da zdrav način prehranjevanja, telesne 
vaje in počitek omogočajo rast in razvoj ter da 
jim pomagajo ohranjati zdravje. 

Poznajo svoje telo ter znajo poimenovati 
zunanje dele telesa. 

ob 
zdravniške
m 
pregledu 

Agata Smrekar 

Sile in gibanje Znajo natančno opazovati, opisati in 
poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in 
igrač. 

Znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično 
igračo. 

maj Suzana 
Bernetič 
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Snovi Spoznajo lastnosti, po katerih ločimo snovi in 
tekočine. 

Vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi 
lastnostmi. 

Znajo povezati lastnosti gradiv in načine 
obdelave. 

Znajo uporabiti različna gradiva (snovi, 
orodja) in obdelovalne postopke ter 
povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: 
preoblikujejo, režejo, žagajo, spajajo, lepijo… 

junij Simona 
Nagode 

KULTURNI DNEVI  

Plesne delavnice 

  

Izražajo svoje občutke in razpoloženja z 
gibanjem. 

Zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese. 

november Maruša 
Tekavčič 

Kamišibaj 

  

Izražajo predstavo književnega prostora v 
obravnavanem književnem besedilu 
(risba/zapis) in svojo predstavo primerjajo s 
predstavami sošolcev; ob ponovnem branju 
svojo predstavo dopolnjujejo. 

januar Simona 
Nagode 

Lutkovna 
predstava 

  

Prepoznavajo značilnosti glavne književne 
osebe in drugih pomembnih oseb, zaznavajo in 
doživljajo dogajalni prostor in druge prvine 
gledališkega dogodka. 

december Maruša 
Tekavčič 

Srečanje z 
umetnikom 
(glasbenik) 

Ob poslušanju instrumentalne glasbe 
poglabljajo koncentracijo, zbranost in 
pozornost ter razvijajo slušno zaznavo in 
zvočno senzibilnost. 

Navajajo se na pozorno poslušanje. 

Raziskujejo zvočnost glasbil ter ugotavljajo in 
opisujejo razlike. 

dogovor z 
izvajalcem 
(marec) 

Suzana 
Bernetič 

 ŠPORTNI DNEVI 

Pohod okoli 
Sekirice 

  

Izboljšujejo splošno vzdržljivost. 

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja 
(hoja). 

Poznajo osnovna načela varnosti na 
pohodu. 

Pohod za športni program Zlati sonček. 

septem
ber 

Eva Božič 
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Zimski 
športni 
dan/pohod 

Izvajajo različne gibalne igre na snegu. 

Poznajo osnovna načela varnosti na snegu. 

januar/ 
junij 

Suzana 
Bernetič 

Pohod čez 
Blekovske 
gmajne 

Izboljšujejo splošno vzdržljivost. 

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja 
(hoja). 

Poznajo osnovna načela varnosti na 
pohodu. 

Pohod za športni program Zlati sonček. 

maj/ju
nij 

Špela 
Tomažinčič 

Rolanje Izboljšujejo gibalne in funkcionalne 
sposobnosti. 

Zavestno nadzorujejo telo v različnih 
položajih. 

Poznajo osnovna načela varnosti. 

Dejavnost za športni program Zlati sonček. 

marec/
april 

Eva Božič 

Športne igre Razvijajo gibalne sposobnosti (koordinacijo 
gibanja, ravnotežje) z naravnimi oblikami 
gibanja in drugimi prvinami različnih 
športnih zvrsti. 

junij Suzana 
Bernetič 

 TEHNIŠKI DNEVI 

Arhitekturni 
detektiv 

V učilnici oblikujejo bivalne kotičke. 

Razvijajo prostorske predstave. 

Oblikujejo prostorske tvorbe z uporabo 
različnih materialov. 

septemb
er/oktob
er 

Špela 
Tomažinčič 

EKO dan – 
zvočna škatla 

 Osmisliti in zavedati se zvokov okoli sebe, 
pridobiti osnovna znanja o zvoku, zavedanje o 
pomenu zvoka in njegove jakosti. 

oktober Maruša 
Tekavčič 

Mali arheolog  Vedo, da je bilo življenje v preteklosti drugačno. 
Znajo preoblikovati snovi z vlivanjem in izdelajo 
odlitek. 

marec Simona Nagode 
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2. RAZRED 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Čarobni gozd Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna 
živa bitja in okolja. Vedo, da je življenje živih 
bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. 
Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, 
drugimi živalmi in obojim. 

CŠOD 
marec 

CŠOD 

Človek Poznajo svoje telo in poimenujejo notranje 
dele telesa. 

april Martina 
Leskovec 

Snovi Vedo, da se pri mešanju snovi lahko 
spreminjajo lastnosti sestavin ali pa ne. 

Znajo opisati in razlikovati snovi ter jih 
razvrščati po njihovih lastnostih. 

maj Martina 
Leskovec 

KULTURNI DNEVI 

Lutkovna ali 
gledališka 
predstava 

Ogledajo si lutkovno ali gledališko 
predstavo. 

november Margarita Jereb 

Srečanje z 
umetnikom 

(Anja Štefan) 

Srečajo se z umetnikom in spoznajo njen 
umetniški opus. Razvijajo zmožnost 
poslušanja umetnostnega besedila. 

februar Danijela Flerin 
Martinčič 

Zvočna 
doživetja 

Poslušajo koncert Pihalnega orkestra. 
Razvijajo glasbene spretnosti. 

december Margarita Jereb 

Etnografski 
muzej 

Spoznavajo različne vidike življenja ljudi v 
preteklosti in danes. 

marec Danijela Flerin 
Martinčič 

 

ŠPORTNI DNEVI   

Pohod za Zlati 
sonček - 
Ravnik 

Razvijajo vzdržljivost in vztrajnost pri 
premagovanju naporov. 

september Martina Leskovec 

Orientacijski 
tek 

Tečejo v naravi. 

Ob različnih nalogah se orientirajo v 
prostoru. 

Učijo se medsebojnega sodelovanja. 

CŠOD 
marec 

CŠOD 

Spoznavanje 
drugih športov 
(lokostrelstvo, 
športno 
plezanje) 

Celostno razvijajo gibalne sposobnosti. 

Poznajo osnovna načela varnosti pri športih. 

CŠOD 
marec 

CŠOD 

Plavanje Povezava elementov privajanja na vodo z 
izbranimi elementarnimi igrami v vodi. 

18. in 19. 
september 

Danijela Flerin 
Martinčič 

Pohod za Zlati 
sonček - 

Gradišnica 

Pridobivajo osnovno izletniško znanje 
(obutev, oblačila, nahrbtnik). Navajajo se na 
primeren tempo hoje. 

junij Polonca Kogej 
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TEHNIŠKI DNEVI   

Izdelovanje 
okraskov in 
voščilnic 

Povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: 
preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo. 

Znajo preoblikovati z rezanjem in striženjem. 

Znajo povezati lastnosti gradiv in načine 
obdelave. 

december Polonca Kogej 

Izdelajmo igračo 

  

Razvijajo ročne spretnosti, navajajo se na 
organizirano delo, uporabljajo različne 
materiale in orodja in razvijajo smisel za 
estetsko ureditev prostora. 

junij Margarita Jereb 

Naredimo leseni 
zabojček 

Uporabljajo različna gradiva, orodja in 
obdelovalne postopke ter povezujejo lastnosti 
gradiv z načini obdelave: preoblikujejo, režejo, 
spajajo. Iz snovi izdelajo uporabne predmete. 

april Polonca Kogej 

3. RAZRED 

Naravoslovni dnevi 

Naše zdravje Seznanjajo se s preprečevanjem bolezni, pogostimi 
boleznimi, zdravljenjem, nego in okrevanjem. 
Vedo, da poznamo nekatere bolezni, za katerimi 
lahko zbolijo le enkrat in da mnoge bolezni lahko 
preprečujemo z zaščitnim cepljenjem. 

ob 
zdravniškem 
pregledu 
  

Julija Bešvir 

Smeri neba Poznajo glavne smeri neba. 
Znajo uporabiti različne vrste skic in zemljevidov 

maj Julija Bešvir 

Življenjska 
okolja - 
Kmetija 

Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih 
živijo 
  

oktober Bojana Pivk 
Križnar 

 

KULTURNI DNEVI 

Dan v 
knjižnici 
  

Ohranjajo in razvijajo pozitiven odnos do branja. 
Obiščejo šolsko knjižnico in poznajo njeno 
delovanje. 
Navajajo se na samostojno iskanje in izbiro knjig 
glede na zvrst ter obnovijo pravila obnašanja v 
knjižnici in jih upoštevajo. 

konec 
septembra/ 
oktober 

Julija Bešvir 

Narodna 
galerija 
  

Razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine 
in kulturne različnosti. 
Medpredmetne povezave: slovenščina (Gal v 
galeriji), likovna vzgoja, spoznavanje okolja 

november Bojana Pivk 
Križnar 



LETNI DELOVNI NAČRT OŠ 8 TALCEV LOGATEC za šol. leto 2019/20 

28 
 

Gledališka 
ali 
filmska 
predstava 

Ogledajo si lutkovno ali filmsko predstavo in 
primerjajo prebrano pravljico s predstavo po isti 
predlogi. 

februar Bojana Pivk 
Križnar 

Baletna 
predstava 

Doživljajo in izražajo glasbo z glasbenimi 
dejavnostmi (poslušanje, izvajanje, poustvarjanje). 
V skupini sproščeno in doživeto pojejo ljudske pesmi. 
Pojejo pesmi iz preteklosti in širijo pevski repertoar. 
Ob petju doživljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine 
estetskega oblikovanja pesmi. 
z glasbili (iz odpadnih materialov) izvajajo preproste 
ritmične vzorce in poglabljajo glasbeni spomin. 
Urijo spretnost igranja (drža glasbil, usklajevanje 
gibov) na glasbila. 
Ogledajo si baletno predstavo. 

maj Marija Urbas 

 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod za 
Zlati sonček 
– 
Javornik 
  

Izboljšujejo funkcionalne sposobnosti (splošno 
vzdržljivost). 
Izvedejo zahtevnejši pohod, kjer se 
povzpnejo na 
višjo vzpetino. 

september Julija Bešvir 

Alternativni 
športni dan 
(Mesto in 
igrala) 

Spoznavajo nove športe. 
Izboljšujejo funkcionalne sposobnosti (splošno 
vzdržljivost). 
  

november Bojana Pivk 
Križnar 

Plavanje Prilagajajo se na vodo ter usvajajo osnove drsenja 
in plovnosti. Urijo tehniko 
plavanja. 

16., 17. 
september 

Julija Bešvir 

Zimski 
športni dan 
ali športne 
igre 

Izvajajo različne gibalne igre na snegu. 
Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti 
  

januar ali maj Florjan 
Ambrožič 

Pohod za 
Zlati sonček 
– 
Razgledišče 

Izboljšujejo funkcionalne sposobnosti (splošno 
vzdržljivost). 
Izvedejo zahtevnejši pohod, kjer se povzpnejo na 
višjo vzpetino. 

april Bojana Pivk 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

Zrak 
  

Poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje 
in gorenje 

marec-maj Marija Urbas 

Lutke iz 
odpadnega 
materiala 

Izdelajo lutke in dramatizirajo pravljico. 
Uporabljajo različna gradiva, orodja in obdelovalne 
postopke ter povezujejo lastnosti gradiv in načine 

april Marija Urbas 
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Pes obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo in lepijo. 
Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu 
pospraviti. 

Vodni mlinček 
  

Uporabljajo različna gradiva, orodja in obdelovalne 
postopke ter povezujejo lastnosti gradiv in načine 
obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo in lepijo. 
Znajo se za delo pripraviti in po končanem delu 
pospraviti. 

maj Marija Urbas 

 4. RAZRED 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Kartografija in 
planetarij 

V praksi utrdijo uporabo tlorisov, načrtov, 
zemljevidov. Spoznajo naše osončje. 

25. oktober Katja Jug 

Skrb za svoje 
zdravje 

Navajajo se na pravilno prehrano in spoznajo 
posledice škodljivih razvad. 

15. november Tanja Smrtnik 

Skrb za okolje Preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna 
uporaba. 

januar Simona Kavčič 

 

KULTURNI DNEVI   

Gledališka 
predstava 

Spoznajo žanr glasbenega gledališča, v katerem je 
zvok enakovreden drugim elementom predstave. 

20. marec Karmen 
Osredkar 

Šolski muzej Spoznajo razlike med šolo nekoč in danes, šolske 
pripomočke ter inventar, ki so ga uporabljali v 
preteklosti. 

16. in 17.januar Tanja Smrtnik 

Kamišibaj 
gledališče 

Ogledajo si in spoznajo tehniko kamišibaj 
gledališča in izdelajo kamišibaj gledališče. 
Medsebojna izmenjava s slovenskimi šolami v 
okviru projekta IP Kamišibaj. 

april Simona Kavčič 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod za ŠZ 
Krpan 

Ohranjajo gorniško tradicijo. Spoznavajo in 
upoštevajo pravila varne hoje. 

september Tanja Smrtnik 

Plavanje in 
športne igre 

Preverjanje znanja plavanja. Izpolnijo plavalno 
tehniko plavanja. 

januar Karmen 
Osredkar 

Zimski športni 
dan (pohod) 

Izvajajo različne zimske športe. Izboljšajo gibalne 
in funkcionalne sposobnosti. V primeru neugodnih 
zimskih razmer bo ŠD izveden kot zimski pohod. 

dec-feb Florijan 
Ambrožič 

Kros in tek 
trojk 

Razvijajo funkiconalne sposobnosti z dalj časa 
trajajočim tekom v naravi. 

april Florijan 
Ambrožič 

Spoznavanje 
novih športov 

Ob igranju športnih iger privzgajajo primeren 
odnos do športa. Izvajajo in spoznavajo nove 
športe. 

oktober Katja Jug 
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TEHNIŠKI DNEVI 

Hišica iz 
kartona 

Spoznajo različne vrste papirja in iz njih naredijo 
hišice. 

november Katja Jug 

Animirani 
risani film 

Spoznajo izdelavo risanega filma in izdelajo 
preprost risani film. 

december Simona Kavčič 

Tehniški muzej 
Bistra 

Izdelajo vodno kolo iz različnih materialov kot 
model mlinskega kolesa. 

junij Simona Kavčič 

Električni krog Izdelajo model električnega kroga maj  Karmen 
Osredkar 

 
5. RAZRED 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Ogled 
kraškega 
podzemlja – 
Škocjanske 
jame (odprti 
dan za starše) 

Spoznajo različne kraške pojave v domačem in 
širšem okolju; 
razvijajo pozitiven odnos do naravne dediščine. 

Maj Anita Garafolj 

Idrija, rudnik, 
muzej 

Spoznavajo kulturno in tehniško dediščino; 
razumejo pomen kulturne in tehniške dediščine; 
znajo se orientirati v času in prostoru. 

April Roman Meden 

Življenje ob 
morju in v 
njem 

Spoznajo značilnosti obsredozemskega sveta; 
spoznajo življenjski prostor morje; 
spoznajo človekove dejavnosti, povezane z 
morjem (ribištvo, promet, turizem …). 

Izveden v šoli 
v naravi v 
septembru 

Razredniki 

KULTURNI DNEVI 

Stavbna 
dediščina v 
Logatcu 

Spoznajo bivanjske stavbe in prostore v 
preteklosti; 
arhitekturne elemente notranjske hiše; 
oblikujejo pozitiven odnos do kulturnih 
spomenikov. 

Oktober Roman Meden 

Gledališka 
predstava 

Oblikovanje pozitivnega čustvenega in 
razumskega razmerja do slovenskega jezika, 
zavedanje o pomenu vloge materinščine in 
slovenščine v svojem osebnem in družbenem 
življenju. 
Doživljanje, razumevanje in vrednotenje proznih 
in dramskih besedil. 
Opazovanje prvin gledališke/lutkovne predstave 

Februar Aleš P. Vavken 

Obisk koncerta 
izbranega 
orkestra in 
obeležitev 
dneva 
samostojnosti 
in enotnosti 

Spodbujanje doživljanja glasbe, 
oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in 
svetovne glasbene dediščine, 
spodbujanje estetskega razvoja z dejavnostmi 
glasbenega poslušanja, 
spoznavanje slovenske kulturne dediščine in 
razvijanje zavesti o narodni identiteti in državni 
pripadnosti, 

December Nataša Resnik 
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spoznavanje organiziranosti slovenske države s 
poudarkom na demokraciji, 
spoznavanje vlog in pomenov državnih simbolov 
in državnih praznikov. 

ŠPORTNI DNEVI    

 

Plavanje Izpopolnjevati plavalno tehniko prsnega plavanja; 
naučiti drugo plavalno tehniko – kravl; 
seznaniti učence z novimi dejavnostmi, ki jih nudi 
morje (supanje, surfanje, veslanje, skoki, 
potapljanje …). 

Izveden v šoli 
v naravi v 
septembru 

Boštjan 
Martinčič 

Pohod za 
Krpana – 
Planina nad 
Vrhniko 

Učenci spoznajo način hoje v gore; 
seznanijo se s pravilno opremo in obutvijo za 
daljše pohode; 
razvijajo vztrajnost in gibalne sposobnosti; 
razvijajo sposobnosti opazovanja okolja; 
razvijajo kulturen odnos do okolja. 

September Anita Garafolj 

Pohod in 
športne igre 

Seznanijo se z različnimi športi in se jih naučijo; 
razvijajo gibalne sposobnosti z različnimi oblikami 
gibanja; 
spoznajo in upoštevajo osnovna načela varnosti. 
seznanijo se s pravilno opremo in obutvijo za 
daljše pohode; 
razvijajo vztrajnost in gibalne sposobnosti; 
razvijajo sposobnosti opazovanja okolja; 
razvijajo kulturen odnos do okolja. 

Izveden v šoli 
v naravi v 
septembru 

Učitelji ŠPO in 
razredniki 

Kolesarjenje Pridobivanje spretnosti, znanja in pravilne presoje 
za varno vožnjo s kolesom ter učenje pravilnega 
ravnanja v prometu, v skladu s predpisi in glede 
na razmere na cestišču, 
vzgoja za kulturno in humano sodelovanje v 
cestnem prometu, 
učenje varovanja sebe in drugih udeležencev v 
prometu. 
Razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti z 
izbranimi, dalj časa trajajočimi različnimi 
gibalnimi nalogami v naravi (kolesarjenje). 

Junij Aleš P. Vavken 

Plavanje – 
bazen 
(Zapolje) 

Preverjanje plavalnih sposobnosti in razdelitev v 
plavalne skupine; 
izpopolnjevanje in razvijanje pravilne tehnike 
plavanja. 

Januar Boris Šprajc 

 

TEHNIŠKI DNEVI    

Izolacija – 
hladilna torba 

Ugotovijo, da različne snovi različno prevajajo 
toploto; 
opišejo pomen izolacijskih materialov; 
opredelijo lastnosti in namen izdelka – hladilne 
torbe; 
načrtujejo, naredijo in ovrednotijo izdelek. 

Januar Anita Garafolj 
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Jumicar 
(vožnja z 
avtomobilčki, 
teoretične 
vsebine s 
področja 
prometne 
vzgoje) 

Pridobivanje spretnosti, znanj in pravilne presoje 
za varno vožnjo s kolesom in motornim vozilom, 
učenje pravilnega ravnanja v prometu, v skladu s 
predpisi in glede na razmere na cestišču, 
vzgoja za kulturno in humano sodelovanje v 
cestnem prometu, učenje varovanja sebe in drugih 
udeležencev v prometu. 

Po dogovoru z 
izvajalcem 

Aleš P. Vavken 

Gonila Znajo sestaviti in poimenovati dele in skicirati 
jermensko gonilo; 
spoznajo, da jermen prenaša gibanje ali breme; 
razvijajo ročne spretnosti. 

Marec Nataša Resnik 

Tehnični 
izdelek 

Po natančnem navodilu samostojno izdelajo 
izdelke; 
ob sestavljanju preučujejo sestavne dele in njihovo 
delovanje; 
opišejo izdelke in predstavijo njihovo vlogo; 
spoznavajo in predlagajo možnost uporabe. 

December Roman Meden 

 
 6. RAZRED 
 NARAVOSLOVNI DNEVI 

Živalski vrt Umetni eko sistem 26. 9. 2019 Ida Robek in 
razredniki 

Zdravstvena 
vzgoja 

Sistematski pregled  ZD in učitelji, ki 
poučujejo 

Travnik in 
metode 
terenskega 
dela 

Zgradba cveta, primerjanje eno- in dvokaličnic 
(ekologija, biologija, LUM, ŠPO). Samostojna 
uporaba zemljevida in kompasa in samostojno 
gibanje v širši okolici šole.  

v času NPZ Ida Robek, 
Alenka Lepoša 
Berro 

  TEHNIŠKI  DNEVI 

Znam 
poskrbeti 
zase 

Določi razrednik glede na ponudbo zimske šole v 
naravi 

čas zimske 
šole v naravi 

razredniki 

Okrasitev šole Izdelava okraskov iz papirja december Urška Župec 
Mele in 
razredniki 

Obdelava 
podatkov 

matematika štetje prometa čas NPZ Antonija Peteh 

Mostovi nosilna konstrukcija iz papirja čas NPZ Beti Žabkar 

  
KULTURNI DNEVI  

Mediji Učenci spoznajo vlogo in pomen medijev ter 
razvijajo kritičen odnos do njih. 

25. 9. 2019 Milena Herblan 
Gostiša 

Film Učenci spoznajo film kot umetnost november Sergeja Šorli 
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Cankarjeva 
Vrhnika 

Ogled Cankarjeve rojstne hiše in obeležij maj Sergeja Šorli 

 
ŠPORTNI DNEVI  

 Pohod 

  

Ohranjanje pohodniške tradicije in varovanje 
narave v povezavi s spoznavanjem železnice v 
Logatcu in starega jedra z vodnjakom in 
cerkvico na Čevici. 

10.9.2019 Boris Šprajc 

  

 Zimski športni 
dan 

Izveden v ZŠN, Pohorje. jan. ali feb.. 
2020 

Florjan Ambrožič 

 Zimski športni 
dan 

Izveden v ZŠN, Pohorje. jan. ali feb.. 
2020 

Florjan Ambrožič 

 Plavanje Preverjanje znanja plavanja, izveden v ZŠN jan. ali mar. 
2020 

Boštjan Martinčič 

 Alternativni ŠD Seznanjanje z različnimi športnimi aktivnostmi 
kot možnostjo pestrega in zdravega načina 
preživljanja prostega časa. 

23. 6. 2020 Boštjan Martinčič 

7. RAZRED 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Gozd SGLŠ Postojna 27.9. 7a in 3.10. 
7bc 2019 

Ida Robek in 
razredniki 

Prirodoslovni 
muzej in 
Narodni muzej 

Ogled muzejev in stalnih zbirk. marec, april 
2020 

Ida Robek in 
razredniki 

Hrana in 
zdravje 

Ogled lokalnih dobaviteljev junij Petra Fefer 

 
TEHNIŠKI  DNEVI 

Robotika Izdelava in vodenje avtonomnih sistemov - 
LEGO Mindstorms EV3 (uvod v avtonomne 
sisteme, spoznavanje osnovnih konceptov 
vodenja mobilnih sistemov, izgradnja robotske 
platforme za namen opravljanja naloge, razvoj 
algoritma za namen izvedbe predpisane 
naloge) - Fakulteta za elektrotehniko LJ 

27.9.(potrjeno) 
in 3.10. (še ni 
potrjeno s strani 
fakultete) 

Jolanda Vesel 

Načrtovanje 
izdelka iz 
umetnih snovi 

Spoznavanje umetnih snovi, lastnosti, 
obdelava. 

17., 19. in 24. 
september 

Jolanda Vesel 

Ventilator Izdelava izdelka iz umetnih snovi 17., 19. in 24. 
september 

Jolanda Vesel 

Ploščine likov Preoblikovanje večkotnikov v ploščinsko enake 
like. 

začetek junija Vesna Šošter 
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KULTURNI DNEVI 

Jeziki štejejo - učence seznaniti z osnovami nemščine, 
francoščine, albanščine, makedonščine, latinščine 
in prekmurščine, 
- širiti obzorje in povečevati strpnost. 

26. september JeŠT (Maja G. 
Š., Alenka L. B.) 

Rastem s 
knjigo 

- učenci obiščejo splošno knjižnico Logatec, 
- spoznajo osnove sistema COBISS, 
- v dar dobijo knjigo J. Vidmar: Elvis Škorc, 
genialni Štor. 

17. 9.: 7. a 
19. 9.: 7. b 
24. 9.: 7. c 

J. Pavlič 

Koncert in 
obisk 
Narodne 
galerije 

Učenci spoznajo dve kulturno pomembni ustanovi 
in v živo prisluhnejo priznanim glasbenikom. 
Ogledajo si stalno razstavo v NG. 

1. 10. 2019 U. Mele Župec 
in M. Istenič 

 
ŠPORTNI DNEVI   

 Pohod Ohranjanje pohodniške tradicije - Vremščica  10.9.2019  Boris Šprajc 

 Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot 
načina zdravega preživljanja prostega časa 
pozimi. 

19.12.2019 Zdenka Dežman 

Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot 
načina zdravega preživljanja prostega časa 
pozimi. 

12.2.2020  Boris Šprajc 

Akvatlon Preverjanje in izboljšanje aerobne vzdržljivosti v 
povezavi s plavanjem učencev na daljši progi v 
naravi. 

v času NPZ 
2020 

 Zdenka 
Dežman 

 Alternativni ŠD Seznanjanje z različnimi športnimi aktivnostmi 
kot možnostjo pestrega in zdravega načina 
preživljanja prostega časa. 

19. 6. 2020 Boštjan 
Martinčič 

 
8. RAZRED 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zdravstvena 
vzgoja 

Ob sistematskem pregledu. december- 
januar 

razrednik 

Astronomija Planetarij in eksperimentalno delo. junij Martin Pišlar 

Človeško telo Mikroskopiranje tkiv, ogled trajnih 
mikroskopskih preparatov. Kardiovaskulani 
sistem, ogled pljuč … V sodelovanju ZD Logatec - 
prva pomoč. 

marec Živa Vengust, 
Branka Kogoj 

 
TEHNIŠKI  DNEVI 

Večkotniki Spoznavajo lastnosti večkotnikov 26. 9. 2019 Antonija Peteh 
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Izdelki iz 
kovine 

Izdelava kovinskega izdelka v kombinaciji z 
drugimi gradivi 

17., 18., 19. 6. 
2019 

Elizabeta 
Žabkar 

Bistra Spoznajo prenose, delovanje motorjev, obiščejo 
dneve meroslovja. 

1. 4. 2020 Jolanda Vesel 

Raketa na 
vodni pogon 

Sila, tlak, ročne spretnosti 17., 18., 19. 6. 
2019 

Martin Pišlar 

  
KULTURNI DNEVI 

Gledališče, 
obisk 
razstave 

Obisk gledališke predstave in razstave  glede na 
ponudbo 

Andreja Erker 

Kranj in 
Škofja Loka; 
Prešeren, 
Tavčar, 
Jenko 

Spoznajo življenje in delo književnikov. Razvijajo 
sposobnost razumevanja in vrednotenja 
književnosti. (SLO, ZGO) oktober 2019 

Milena 
Herblan 
Gostiša 

Plečnikova 
Ljubljana 

Ogled poglavitnih Plečnikovih del  september 2019 Urška Župec 
Mele 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod - 
Slivnica 

Ohranjanje pohodniške tradicije po zahtevnejših 
planinskih smereh v povezavi s spoznavanjem 
geografije in orientacije. 

10.9.2019 Boris Šprajc 

Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot načina 
zdravega preživljanja prostega časa pozimi. 

19.12.201
9 

Zdenka Dežman 

Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot načina 
zdravega preživljanja prostega časa pozimi. 

12.2.2020 Boris Šprajc 

KROS s 
pohodom 

Preverjanje in izboljšanje aerobne vzdržljivosti učencev 
na daljši progi v naravi. 

24.4.2020 Zdenka Dežman 

Alternativni ŠD Seznanjanje z različnimi športnimi aktivnostmi kot 
možnosti pestrega in zdravega načina preživljanja 
prostega časa. 

19. 6. 
2020 

Boštjan Martinčič 

9. RAZRED 
 NARAVOSLOVNI DNEVI 

Živila Kemijska analiza živil. Dietna prehrana - ZD 
Logatec 

v času NPZ Živa Vengust 

Spoznavanj e 
delovnega 
okolja  

Ogled proizvodnje v tovarni 26. 9. 2019 Martin Pišlar 
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Raziskovanje 
krasa 

Opazovanje kraških pojavov, spoznavanje 
biološke pestrosti. Zavarovana območja, 
posebnosti Cerkniškega jezera in Rakovega 
Škocjana… (BIO, KEM, GEO)  

v času NPZ Živa Vengust, 
Miran Nagode, 
Branka Kogoj 

 
TEHNIŠKI  DNEVI 

Steklarske 
in druge 
delavnice 

Obdelujejo različne materiale in razvijajo ročne 
spretnosti 

december 
2019 

Elizabeta 
Žabkar 

Izdelava 
stola 

Obdelava lesa, varna uporaba orodij, strojev in 
naprav 

marec - v 
kombinaciji z 
TD mreže teles 

Jolanda Vesel 

Mreže teles Geometrijska telesa, izdelava modelov, mrež marec - v 
kombinaciji z 
TD mreže teles 

Antonija Peteh 

Priprava 
zaključne 
prireditve za 
9. r  

Priprava scene, vabil in daril junij 2020 razredniki 

 KULTURNI DNEVI 

Vojni muzej Spoznavanje ZGO 20. st. (1., 2. svetovna vojna, 
poudarek na osamosvajanju Slovenije). 

v času NPZ  Maja Grbec 
Švajncer  

Etnojazz in 
obisk 
Moderne 
galerije 

Učenci prisluhnejo koncertu jazzovske glasbe in se 
seznanijo z njihovo osnovno značilnostjo. Ogledajo 
si razstavo v Moderni galeriji. 

24. 3. 2020 U. Mele Župec 
in M. Istenič 

Gledališče, 
obisk 
razstave 

Obisk gledališke predstave in razstave  glede na 
ponudbo 

Andreja Erker 

ŠPORTNI DNEVI  

Pohod Nanos Ohranjanje pohodniške tradicije - Nanos 10.9.2019 Boris Šprajc 

Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot 
načina zdravega preživljanja prostega časa 
pozimi. 

19.12.2019 Zdenka 
Dežman 

Zimski športni 
dan 

Spoznavanje različnih zimskih športov kot 
načina zdravega preživljanja prostega časa 
pozimi. 

12.2.2019 Boris Šprajc 

+ 

Ples Spodbujanje medsebojnega sodelovanja, zdrave 
tekmovalnosti in sprejemanje drugačnosti. 

16.3.2020 Boštjan 
Martinčič 

Zaključni izlet 9. r. Preizkus motoričnih sposobnosti učencev. 13.6.2020 Razredniki 
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Natančnejši datumi vseh dni dejavnosti so znani vsak mesec ob pripravi operativnega načrta 

za tekoči mesec. Operativni načrt takoj po jutranji konferenci objavimo na spletni strani šole.  

 

Navodilo nosilcem dejavnosti 

Vodja dejavnosti je zadolžen za vsebinski program, ki ga odda skupaj z varnostnim načrtom  

pred dejavnostjo v spletno zbornico. Pripravi obvestilo za starše, kjer predstavi okvirno ceno 

dejavnosti. Z zadolžitvami seznani vse izvajalce dneva. Obvesti računovodstvo o finančnih 

obveznostih posameznega učenca, odda seznam udeležencev na dejavnosti. Učenci oziroma 

starši bodo obveznosti poravnavali s položnicami. Vodja dejavnosti poskrbi tudi za prevoz 

učencev vozačev, če se dejavnost zaključi po 14.45.  

Vodja naroči primerno malico in odda v tajništvo pisno naročilnico za avtobuse. 

Evalvacijo naredi skupina, ki realizira dan dejavnosti, jo zapiše in odda k pripravi dneva 

dejavnosti v spletno zbornico. Enako velja tudi za šolo v naravi, tabore  in ekskurzijo. Vodja 

dejavnosti preveri ustreznost dneva v tednu z vodjem aktiva razrednikov. 

EKSKURZIJE 

razred smer Vsebine, ki bodo realizirane, in število ur 
predmetov. 

čas nosilci 

1.r Polhov 
Gradec 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa 
bitja in okolja. 
Uporabljajo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi 
pojmi (zadaj, spredaj, levo, desno …). 
Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo 
ter kako sami dejavno prispevajo k varovanju in 
ohranjanju naravnega okolja.  
Pridobivajo osnovno pohodniško znanje (obutev, 
oblačila, nahrbtnik …). 

maj Agata Smrekar 

2. r. Ekskurzija 
po Logatcu 
(Sekirica) 

Orientirajo se v okolju glede na znane objekte; 
poznajo značilnosti domačega kraja ali soseske 
(ustanove); spoznajo in uporabljajo zemljevid. 

Razvijajo funkcionalne sposobnosti in splošno 
vzdržljivost z dalj časa trajajočimi gibalnimi 
nalogami v naravi. 

(predvidoma 2 SPO, 2 ŠPO) 

junij Polonca Kogej 

3. r Obisk  
Živalskega 
vrta 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa 
bitja in okolja. 

Navajajo se na delo v skupini in na dosledno 
upoštevanje navodil. 

junij Julija Bešvir 

4.r Ekskurzija  
Laze 

Razvijajo orientacijo v svoji občini. 

Odkrivajo in spoznavajo značilnosti domače 
pokrajine in življenje človeka v njej ter razvijajo 
spoznanje o človekovem spreminjanju okolja. 

maj Karmen 
Osredkar 

5. r. Ekskurzija 
Hotedršica 

Naselje, trg, zemljanke, zbirka starih predmetov in 
orodja, Hotenjka s periščem, Tomažinov mlin. 

junij Anita Garafolj 
 



LETNI DELOVNI NAČRT OŠ 8 TALCEV LOGATEC za šol. leto 2019/20 

38 
 

6. r. Primorska Piran – mesto in akvarij, Strunjanske soline, Muzej 
školjk (2 NAR, 2 GEO, 2 ZGO,) 

april  Alenka Lepoša 
Berro, Ida 
Robek, Judita 
Cempre  

7. r. Dolenjska Stična, Velike Lašče, Rašica, Turjak (1 GEO, 2 SLJ, 2 
ZGO, 1 TIT, 1 DKE) 

junij Jasna Brenčič,  
Maja Grbec 
Švajncer 

8. r. Štajerska Ptuj, Rogaška Slatina (1 SLJ, 2 GEO, 2 ZGO, 1 GUM, 1 
BIO, 1 DKE)  

junij Alenka Lepoša 
Berro,  
Živa Vengust 
(Branka Kogoj 
Jaksetič), 
Sergeja Šorli 

9. r. Gorenjska 
in Posočje  

Vrba, Zelenci, Ravelnik, Vršič, Kobarid. (2 GEO, 2 
ZGO, 2 SLJ, 1 BIO)  

september 
oktober 

Alenka Lepoša 
Berro, Maja 
Grbec Švajncer, 
Andreja Erker, 
Živa Vengust 
(Branka Kogoj 
Jaksetič)  
Judita Cempre 

 

Ekskurzije izbirnih predmetov 

IP ŽČZ, IP Etnologija, 

IP RDK, DOD Geo, DOD 

Zgo IP  NI 

Celovec, Minimundus, Gosposvetsko polje 22. 5. 2020 Alenka Lepoša 

Berro, Maja 

Grbec 

Švajncer, Janja 

Pavlič 

Projekt Pogum, IP ŽČZ, 

SUŠ in OP 

Belgija in Nizozemska konec 

marca/začetek 

aprila 

Alenka Lepoša 

Berro, Maja 

Grbec 

Švajncer, Janja 

Pavlič, Sergeja 

Šorli 

 

Vsebino in traso ekskurzije pripravi skupina. Ta predlaga tudi imena spremljevalcev glede na 

potrebe strokovne izvedbe ekskurzije. Spremljevalci niso nujno razredniki, so pa vedno 

zadolženi za določene naloge (vodenje, nadzor, pomoč pri izpolnjevanju učnih listov,...). 

Trajanje ekskurzije je odvisno od priprave trase in ciljev. Določi jih pripravljalna skupina. 

Evalvacija ekskurzije je pravi prostor in čas za ubesedenje vseh pohval, predvsem pa vseh 

predlogov za izboljšanje. 

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI 
Učenci se za tekmovanje odločijo samoiniciativno. Učitelji jih k prijavi vzpodbujajo, jih 

seznanijo z vsebino tekmovanj in jim posredujejo dodatne naloge in literaturo. Učitelji so 

predvsem mentorji, uspeh na tekmovanju pa je odgovornost učenca. Priprave na tekmovanja 

izvajamo v času dodatnega pouka, v primeru uvrstitve na državno tekmovanje pa se lahko 

posebne priprave izvajajo tudi kot interesna dejavnost.  
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V tem šolskem letu se bodo učenci lahko udeležili naslednjih tekmovanj: 

a) Bralna značka 1.–5. razred (razredniki, vzgojiteljice in knjižničarka); 

b) Bralna značka 6.–9. r. (koordinatorica Urška Peršin Mazi, izvajajo učiteljice 

slovenščine); 

c) EPI READING BADGE od 4. do 6. r., učiteljice TJA; 

d) Sodelovanje na literarnih in likovnih natečajih. Evidenco o sodelovanju na različnih 

natečajih vodi pomočnica ravnateljice Urša Špeh.  

 

TEKMOVANJE V 

ZNANJU 

ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO NOSILCI 

Tekmovanje za 
Vegovo priznanje 
(matematika) 

19. 3. 2020  18. 4. 2020 Vesna Šošter, učitelji 
od 1. do 9. razreda  

Tekmovanje za 
Stefanovo priznanje 
(fizika) 

5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020 Martin Pišlar 
 

Tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje 

12. 11. 2019 
(od 4. do 9. r.) 

9. 1. 2020 
(8. in 9. r.) 

7. 3. 2020 
(8. in 9. r.) 

Jasna Brenčič, 
Milena Herblan 
Gostiša, učitelji 4. in 
5. razreda 

Mehurčki (za 
I.triletje) tekmovanje 
iz slovenščine 

2. 4. 2020 / / Martina Leskovec in 
učiteljice 2. in 3. 
razreda 

Tekmovanje v znanju 
naravoslovja 
Kresnička, 2. in 3. 
razred 

5. 2. 2020 / / Polonca Kogej 

Tekmovanje Logična 
pošast, 2. razred 

8. 5. 2020 / 22. 5. 2020 Margarita Jereb 

Tekmovanje iz 
angleščine, 9. razred 

14. 11. 2109 17. 1. 2020 20. 3. 2020 Karin Primožič 

Vesela šola 4. do 6. 
razred 

11. 3. 2020 / 8. 4. 2020 Anja Cerpič 

Tekmovanje iz logike 26. 9. 2019  19. 10. 2019 Antonija Peteh  

Vesela šola 7. do 9. 
razred 

11. 3. 2020 / 8. 4. 2020 Judita Cempre 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

11. 12. 2019 13. 2. 17. 4. 2020 Alenka Lepoša Berro 
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Tekmovanje v 
konstruktorstvu in 
tehnologiji obdelav 

 3. 4. 2020 16. 5. 2020 Jolanda Vesel 

Tekmovanje iz znanja 
biologije (Proteus) 

16.10.2019  29.11.2019 Živa Vengust 

Tekmovanje za 
Preglovo priznanje 

20.1.2020  4.4.2020 Branka Kogoj 
Jaksetič, Živa 
Vengust 

Tekmovanje v znanju 
zgodovine 

3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020 Maja Grbec Švajncer 

Tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni 

11. 10.2019  16. 11.2019 Ida Robek 

Srečanje mladih 
raziskovalcev 
Slovenije 

marec 2020 datum sporoči 
ZOTKS 

 Urša Špeh 

Razvedrilna 
matematika 

4. 12. 2019  1. 2. 2020 Beti Žabkar 

Tekmovanje iz znanja 
astronomije (za 
Dominikova 
priznanja) 

5. 12. 2019  11. 1. 2020 Martin Pišlar 

Prva pomoč marec 2019   Urša Špeh 

Bober 11. - 15. 11. 
2019 

 18. 1. 2020 Martin Pišlar, 
Elizabeta Žabkar 

Tekmovanje Male 
sive celice 

4. 9. 2019 25. 9. 2019 določi 
uredništvo 

Nina Rožmanec 

 

Sodelovali bomo na spodaj navedenih literarnih natečajih. Seznam ni dokončen, ker vsi razpisi 

še niso znani. 

> Občinski literarni natečaj za tretjo triado, JSKD Logatec. Uvodna literarna delavnica za mlade 

bo 17. septembra, rok za oddajo prispevkov je 14. oktober, zaključna prireditev pa bo 21. 

novembra. 

> Osnovnošolski Haiku natečaj (rok še ni določen). 

> V okviru projekta Ješt bomo sodelovali na natečaju pod temo Moja šola je prijazna vsem 

jezikom/Kakšna naj bo do jezikov prijazna šola/Jeziki so pomembni na naši šoli. 

> Bodi pisatelj/pisateljica, Pionirski dom, rok za oddajo prispevkov je 6. 1. 2020. 

 

Sodelovali bomo tudi na literarnem pohodu po Logatcu, ki bo 12. 9., organizira ga literarno 

društvo Zeleni oblaki. 

 

Sodelovali bomo tudi na drugih tekmovanjih, če bomo nanje povabljeni in bo izražen interes. 
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ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Učenci se bodo pod vodstvom mentorjev udeležili šolskih športnih tekmovanj od občinske 

ravni dalje v športnih panogah, ki jih razpiše Zavod za šport RS Planica. Za učence, ki 

obiskujejo interesne dejavnosti in tekmujejo za šolo, priporočamo nezgodno zavarovanje. 

Tekmovanja bomo izvedli skladno  s koledarjem tekmovanj MIZŠ in drugih organizatorjev.  

PRIREDITVE IN OBELEŽITVE 
 
Vsaka prireditev ima vodjo ali koordinatorje, ki opravijo prvi sklic in poskrbijo za razdelitev 

nalog. Koordinatorji ali vodja razširijo ekipo z dodatnimi sodelavci, ki jih potrebujejo. 

Na šoli bomo vodili knjigo prireditev (shranjena je pri pomočnicah ravnateljice), v katero naj 

vodja shrani: 

– vabilo na prireditev, 

– scenarij prireditve in 

– kratko analizo prireditve. 

 

Del vzgojno-izobraževalnega dela bo potekal tudi v okviru naslednjih prireditev: 

September: 

● sprejem prvošolcev, 2. 9.  2019 ob 10.00, nosilka  Eva Božič;  

● teden mobilnosti; 20. sept. (eko- in zdrava šola) 

● evropski dan jezikov, 26. september (JeŠT) 

● 17. 9. 2019 mini olimpijada za učence 2. in 3. raz. razreda v času OPB (koordinator A. 

Cerpič, F. Šega) 

Oktober:  

● obeležitev spomina na mrtve, Horjul, 25. 10. ob 10.00 (SUŠ, deklamatorji) 

● obeležitev dneva reformacije, nosilci: aktiv 4. in 9. razreda (vodji aktivov);  

● raziskovalni tabor POGUM: 18. do 20.  

 

 

November:  

● Tradicionalni slovenski zajtrk; Petra Fefer 

 

December: 

● obeležitev dneva samostojnosti v avli šole, nosilci: aktiv 2. in 7. razreda 

● 24. 12. – proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Janja Pavlič in SUŠ, pihalni 

orkester, Boštjan Martinčič; 

● praznično popoldne, nosilka Agata Smrekar 

 

Januar:  

● oddelčno tekmovanje v deklamiranju; Milena Herblan Gostiša in učitelji slovenščine na 

vseh stopnjah 

● 27. januarja 2020: Razstava in obeležitev v avli šole ob mednarodnem dnevu spomina 

na žrtve holokavsta (zgodovinski krožek, Janja Pavlič) 

 

Februar:  
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● šolsko tekmovanje v deklamiranju; Milena Herblan Gostiša in izbrani ocenjevalci 

● petek, 7. februar - proslava ob slovenskem kulturnem prazniku za 1., 2. in 3. razred, 

nosilci in izvajalci: vse učiteljice 1. triletja; 

● petek, 7. februar - proslava ob slovenskem kulturnem prazniku za drugo in tretje 

triletje, nosilec: organizacijski odbor z vodjo Jasno Brenčič, člani so še Katja Jug, Nataša 

Resnik, Marinka Istenič, Beti Žabkar, Katarina Mozetič, Urška Peršin Mazi.  

 

 

Marec: 

● literarno-likovni projekt Pisane misli; razstava likovnih del v avli šole. Nosilki: Milena 

Herblan Gostiša, Urška Župec Mele. 

 

April:  

● aktivnosti eko in zdrave šole iz njihovega letnega načrta: Razstava ob zaključku 

projekta Hrup - ne, hvala 

● april: revija OPZ in MPZ v sodelovanju z JSKD na OŠ Rovte. 

● predstavitev v avli za obeležitev 27. april, dan upora proti okupatorju, in 1. maj, 

praznik dela; nosilci: aktiv 3. in 8. razreda. 

● delavnice za bodoče prvošolce, nosilka Agata Smrekar  

● državno tekmovanje iz Vesele šole 8. 4. 2020 

 

 

Junij:  

● obeležitev dneva državnosti v avli šole. Nosilci aktiv 6. razreda. 

● Valeta, učenci in razredniki 9. razredov, pomagajo učenci in razredniki 8. razredov 

● zaključek šolskega leta in proslava ob dnevu državnosti, nosilke Nina Rožmanec in 

Metka Intihar, 

 

Aktivnosti, ki potekajo celotno šolsko leto: sodelovanje na likovnih, literarnih in drugih 

natečajih/razpisih v občini in izven nje. 

Nosilci: vodje aktivov, koordinatorica Urša Špeh. Učitelji o sodelovanju na natečaju/razpisu 

obvestijo koordinatorico. 

 

7. ORGANIZACIJE NA ŠOLI 

 

V letošnjem šolskem letu bodo na šoli delovale naslednje organizacije: 

 

1. Skupnost učencev šole –mentorica: Janja Pavlič. 

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela, ki je priloga LDN. 

2. Šolski parlament 

Je izvršilni organ skupnosti učencev. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. 

Sklicatelj je ravnateljica ali mentor skupnosti učencev šole.  
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8. DODATNI PROGRAM ŠOLE 

 

Šola v naravi in šola na CŠOD 

Šola v naravi 2. razred 

Učenci 2. razreda bodo ŠVN izvedli v CŠOD Jurček, Kočevje - prva skupina 2. a, 2. b in učenci 

podružnične šole iz Laz (52 učencev) od 16. 3. do 18. 3. 2020 ter druga skupina 2. c in 2. d (52 

učencev) od 18. 3. do 20. 3. 2020. 

Letna šola v naravi 

Učenci 5. razreda imajo od 23. do 27. 9. 2019 šolo v naravi na Debelem rtiču, nosilec: Boštjan 

Martinčič. 

 

Zimska šola v  naravi 

Učenci 6. razreda imajo od 6. 1. do 10. 1. 2020 (6. a, 6. c) in 3. 2. do 7. 2. 2020 (6. b, 6. d) alpsko 

šolo smučanja na SC Pohorje, nosilec Florijan Ambrožič. 

Tabor za otroke s posebnimi potrebami 

Tabor je namenjen učencem z dodatno strokovno pomočjo.  

 

Nosilki: Rozalija Lukan Sedej in Suzana Erjavec 

 

Matematični tabor 

Matematični tabor bo potekal na primorskem, en teden pred državnim tekmovanjem 

Kenguru. 

Traja dva do tri dni. 

Udeležijo se ga učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje in tisti, ki so prijavljeni na 

matematični krožek. 

Program: priprava na državno tekmovanje, naloge iz razvedrilne matematike in logika. 

Nosilka: Beti Žabkar,  

Spremljevalka na taboru bo Vesna Šošter.  

 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN 

  

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s športnima programoma Zlati sonček in 

Krpan. Vodja športnega programa za prvo triado je Eva Božič za drugo triado Zdenka Dežman. 

Koordinatorica na začetku predstavi program in ga na koncu skupaj z izvajalci ovrednoti. ŠP 

Zlati sonček poteka v prvem triletju, ŠP Krpan pa v drugem triletju. Namenjena sta obogatitvi 

redne športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami, spodbujanju veselja in želje po 

športni igrivosti kot zasnovi poznejšega zdravega športnega sloga življenja. V 1. razredu bomo 

v okviru projekta Zlati sonček izvedli 10-urno plavalno opismenjevanje v Zapolju, in sicer v 

času PB. Rolanje bo izvedeno v času pouka ŠPO. Oba programa sta zasnovana tako, da 
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spodbujata tekmovanje s samim seboj, sta zanimiva in uresničljiva tudi za manj zmogljive. Ko 

učenec opravi predpisane naloge, prejme priznanje. 

 

 

9. KAJ VSE BOMO LETOS ŠE DELALI (PROJEKTI IN NALOGE) 

 

UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
Po analizi stanja, ki smo jo dobili z rešeno anketo celotnega kolektiva, bomo pregledali močna 
in šibka komunikacijska področja naše šole ter določili področje izboljšave. 

Rezultate ankete bomo predstavili celotnemu kolektivu. 

Skupina, ki je predvidoma sestavljena iz predstavnikov aktivov,  se bo srečevala 1 x mesečno, 

vsak drugi torek oziroma po potrebi.  

Vodja: Margarita Jereb 

Člani skupine: Anja Cerpič, Elizabeta Godeša, Karmen Osredkar, Boris Šprajc, Janja Pavlič 

Judita Cempre, Marija Urbas, Bojana Breznikar, Ida Robek, Iris Cepič, Janja Pavlič.  

 

Jeziki štejejo - JeŠT 
V šolskem letu 2019/20 nameravamo: 

- obeležiti evropski dan jezikov z razstavo v vitrini avle, 

- izpeljati kulturni dan v 7. razredu na temo jezikov, 

- udeleževati se izobraževanj in regijskih srečanj, 

- izpeljati sestanke šolskega tima JeŠT, 

- sodelovati v jezikovni pripravljalnici, 

- razvijati primere dobrih praks večjezičnosti pri pouku. 

 

V projektu JeŠT sodelujemo: 

Šolska koordinatorica: Urška Peršin Mazi 

Članice tima: Alenka Lepoša Berro, Jasna Brenčič, Bojana Breznikar, Andreja Erker, Maja 

Grbec Švajncer, Simona Kavčič, Martina Leskovec, Simona Nagode, Maja Stare Mihelič (na 

porodniškem dopustu), Marija Urbas. V letu 2019/20 so se projektu pridružile še Polonca 

Kogej, Špela Tomažinčič in Špela Voljč 

 

Krepitev kompetenc podjetnosti 
Projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah  

 

Šolski tim: Maja Grbec Švajncer, Martin Pišlar, Alenka Lepoša Berro, Aleš P. Vavken, Urška 

Župec Mele, Špela Voljč, Simona Kavčič, ravnateljica Karmen Cunder in vodja projekta Sergeja 

Šorli nadaljujemo z delom.  

Naše področje dela - Šola kot središče skupnosti bomo razvijali s pomočjo izbranih vsebinskih 

smernic: aktivna participacija mladih, povezovanje z deležniki lokalne skupnosti, izmenjavanje 

znanj in dobrin v prostorih šole. V mesecu novembru načrtujemo izvedbo raziskovalnega 
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tabora, katerega osnovne cilje določajo učenci. Med šolskim letom bodo potekale vertikalne 

povezave pri obravnavanju tem o domačem kraju: 5. razred, izbirni predmet ŽČZ, podaljšano 

bivanje. Soudeležba   pri obisku Evropskega parlamenta v Bruslju. 

 

Slovenski teden filma 

Ob 100-letnici rojstva Franceta Štiglica bomo v Sloveniji pričeli z obeležitvijo filma kot 
umetniške stvaritve in pomembnega gradnika narodne identitete.  

Od 11. do 15. novembra si bomo pri pouku ogledali slovenski film in učence spoznavali s filmom 
kot umetniškim medijem. 

Nosilki: Sergeja Šorli in Simona Kavčič 

 

Učenci tujci (priseljenci iz evropskih in izvenevropskih držav)  
Naša šola je ena izmed slovenskih šol, na katero je od leta 2016 povečan vpis šoloobveznih 

otrok iz Azilnega doma -izpostava Logatec. Večina se šola na naši šoli prehodno (povprečen 

čas je 4 - 6 mesecev), do izdaje odločbe o azilu; potem se prešolajo v eno od šol v Sloveniji. Za 

te učence izvajamo Uvajalnico - program, s katerim učence uvajamo v poznavanje slovenskega 

jezika in kulture v enotni skupini izven pouka. Sledi ji Pripravljalnica, kjer so učenci že 

vključeni v svoje matične oddelke, nekaj ur tedensko pa obiskujejo ure poučevanja 

slovenskega jezika izven oddelka. Letošnje šolsko leto smo začeli s 3 učenci, ki so pouk 

obiskovali že preteklo šolsko leto. Trenutno ni novih vpisov otrok, predvidevamo pa, da se bo 

stanje na tem področju tekom šolskega leta spreminjalo. 

Koordinatorica za vključevanje učencev priseljencev je Bojana Breznikar.   

Istočasno na šolo vpisujemo tudi tujce iz evropskih držav, predvsem so to otroci priseljencev 

iz držav bivše Jugoslavije. Tudi za te učence nam MIZŠ omogoča izvajanje tečaja slovenščine. 

Te učence že ob vpisu vključimo v razred in vzporedno začnemo z izvajanjem pouka 

slovenščine, ki ga izvajajo strokovne delavke naše šole.  

 

MEPI-Mednarodno priznanje za mlade 
Program MEPI – Mednarodno priznanje za mlade je svetovno vodilni program za mlade, v 

okviru katerega se mladi spopadajo z izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno 

priznani. Je netekmovalen program, ki naj bi mlade spodbudil, da si oblikujejo svoj program 

aktivnosti, si zastavljajo osebne izzive, oblikovane po lastni meri, se spoprimejo z njimi in jih 

tudi uspešno premagajo. Za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Zasnova 

programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu.  

 

MEPI je preizkus samega sebe. Naš cilj je mlade prepričati, jih navdušiti, da le z odločenostjo 

in vztrajnostjo prideš do željenega cilja. Največji izziv za mlade je dvodnevna samostojna 

odprava v širši ali daljni okolici Logatca, na katero se odpravijo z nahrbtniki, v katerih so 

šotor, spalna vreča, hrana, pijača in zemljevid.  

Nosilka: Urša Špeh 

Izvajalci: Miran Nagode, Urša Špeh 
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Literarno-likovni projekt Pisane misli  
Dejavnosti Pisanih misli  vzbujajo željo po branju, odkrivanju neodkritega, izmenjavi mnenj, 

literarnem in likovnem ustvarjanju, govornem izražanju, nastopanju. Spodbujajo kritično 

razmišljanje, budijo kreativnost in zavedanje o pomenu jezika in skrbi zanj. Pisane misli  

povezujejo vse učence in učitelje naše šole.  V letu 2019/20 prihajamo v 22. leto 

organiziranega delovanja.  

Nosilka: Milena Herblan Gostiša 

 

Šolsko glasilo 
V šol. l. 2019/2020 bo izšla ena številka šolskega glasila, učenci bodo likovno in literarno 

ustvarjali na temo Pojdimo ven, pojdimo v naravo!  

Skupina: 

● likovno področje – Urška Župec Mele 

● računalniška obdelava – Martin Pišlar 

● urednica, jezikovni pregled – Jasna Brenčič 

● vodje razrednih aktivov 1.–9. r. in podaljšanega bivanja 

Glavna urednica šolskega časopisa je Jasna Brenčič 

 

Eko- in zdrava šola 

Vodja aktiva eko- in zdrava šola: Marinka Istenič 

Ostale članice aktiva: Petra Fefer, Anja Andrejašič, Katarina Mozetič, Zala Lukan Sedej, Živa 
Vengust, Irena Gabrovšek 

Vodja nacionalnega projekta Zdrava šola: Maruša Tekavčič 

Vodja nacionalnega projekta Eko šola: Marinka Istenič 

 
Zdrava šola s svojo načelnostjo, usmerjenostjo in raznovrstnimi dejavnostmi spodbuja otroke, 

pedagoške delavce ter starše k večji osveščenosti na področju zdravega življenjskega sloga, še 

posebej na področju duševnega zdravja, zdrave prehrane in gibanja. Že nekaj let v okviru 

Zdrave šole izvajamo dejavnosti, ki so postale stalnica v učnem procesu znotraj pouka in 

interesne dejavnost. V mesecu novembru izvedemo tradicionalni slovenski zajtrk, tedensko 

se izvaja shema šolskega sadja, sladkan čaj in sok smo nadomestili z navadno vodo. K jedem 

smo dodali bogate žitarice (npr. ajdo), ki popestrijo jedilnik. Na področju gibanja se izvajajo 

dejavnosti znotraj dnevov dejavnosti in podaljšanega bivanja. Na šoli imamo delovno skupino 

ljudi, ki izvaja projekt Promocija zdravja na delovnem mestu. V okviru  Zdrave šole se 

posvečamo tudi kakovosti zraka. Naštete dejavnosti izvajajo učenci naše šole s podporo in 

motivacijo učiteljev.  

 

V tem šolskem letu bomo za celo šolo izvajali projekt Hrup - ne, hvala. Z dejavnostmi, ki jih 
bomo izvajali znotraj pouka, dnevov dejavnosti ali kot celovita aktivnost šole (minuta za zdravje 
(1. do 5. r) oz. rekreativni odmor (6. do 9. r), brain gym, tihi odmor itd.) bomo pripomogli k 
prijetnejšemu zvočnemu okolju v katerem se bomo dobro počutili, si znali dati možnost govoriti 
in prisluhniti ter nenazadnje krepiti dobre medsebojne odnose. 
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Natisnjen bo priročnik Prvi koraki k zmanjševanju hrupa, v katerem bodo predstavljene 
aktivnosti, kako zmanjšati oz. omiliti hrup v šolskih prostorih. 

V eko šoli bomo nadaljevali z že utečenimi dejavnosti, ki potekajo skozi celo šolsko leto: 

ločevanje in zmanjševanje odpadkov v vseh prostorih šole, zmanjševanje porabe papirnatih 

brisačk, vode in papirja za fotokopiranje, skrb za manjšo porabo elektrike (ugašanje luči in 

računalnikov), pravilno zračenje prostorov predvsem v zimskem oz. hladnejšem času. Še 

precej dela nas čaka pri pravilnem odnosu do pripravljenih obrokov hrane (predvsem kosila), 

saj mentorice in vodja šolske prehrane ugotavljamo, da je odpadkov (predvsem skoraj 

nedotaknjene hrane) še vedno preveč. V vsakem razredu je vsaj en dan dejavnosti namenjen 

ekološkim vsebinam. Sodelovali bomo tudi na Tednu mobilnosti, kjer bomo imeli svojo 

stojnico.  

Lanskoletna novost, da učencem ob dnevih dejavnosti ne ponudimo več vode v plastenkah, je 

tudi pri starših doživela precejšno podporo, zato bomo s tem nadaljevali. Ena od usmeritev 

vseh zaposlenih za to šolsko leto bo zmanjševanje prinašanja nezdrave hrane (sladkarije, 

sladka pijača, energetski napitki …) v šolo. Poleg tega, da slabo vpliva na zdrav razvoj otrok in 

je pogosto tudi ekološko sporna (razni dodatki, embalaža…), je velika težava tudi z vse večjim 

pojavom raznih alergij med učenci.  

 

Organizirani bosta zbiralni akciji odpadnega papirja:  

od 30. 9. do 2. 10. 2019 in od 20. do 22. 4. 2020 

V avli so postavljeni koši za nevarne odpadke, ki jih bomo redno praznili. 

V fotokopirnici je velika škatla za odpadne tonerje in kartuše. 

 

PROJEKT SHEMA ŠOLSKE SADJA  
Projekt je financiran s strani Evropske unije in je pri nas že zelo dobro utečen. Shema 

predvideva, da učenci v dopoldanskem času dobijo dodaten obrok sadja oziroma zelenjave. 

Izbiramo sezonsko sadje in zelenjavo, ki je lokalno pridelana. 

Cilji: 

- povečati uživanje sadja in zelenjave pri učencih, 

- izboljšati prehranske navade otrok, 

- spodbujanje kulturnega prehranjevanja na šoli, 

- povečati vnos sveže in lokalno pridelanih živil, 

- spodbujanje lokalnega kmetijstva in 

- navajanje učencev na raznovrstno zelenjavo in sadje. 

Vodja projekta je Petra Fefer 

 

SHEMA PLAVALNEGA OPISMENJEVANJA 
 

 1. raz.; plavalno opismenjevanje se izvaja v času OPB, v 1.razredu. V mesecu marcu 

bomo izvedli 10-urno prilagajanje na vodo v GC Zapolje. Cilj je prilagoditi se na vodo in 

drseti v vodi z rokami naprej in glavo pod vodo 5 sekund. Pedagoški vodja plavalnega 

opismenjevanja je Eva Božič.  
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 Učenci 3. razreda bodo 16. in 17. 9. 2019  ter od 30. 9. do 11. 10. 2019 izvedli 20 - urni 

tečaj plavanja v bazenu v Zapolju v Logatcu. Cilj: preplavati 25 m neprekinjeno. 

Pedagoški vodja tečaja je Tina Petkovšek Plahutnik. 

 

 5. razred ima 20 urni tečaj plavanja v okviru letne šole v naravi. Vodja ŠVN je Boštjan 

Martinčič.  

 

PRIJATELJSTVO MED RAZREDI 
Projekt se izvaja kot dejavnost za večanje občutka lastne vrednosti in zmanjšanje nesocialnih 

oblik vedenja. V sklopu tega projekta pripravijo razredi obeležitve državnih praznikov v avli 

šole ali po ozvočenju.  

Cilji projekta: 

● razvijamo občutek sposobnosti, 

● gradimo medsebojno zaupanje, 

● razvijamo občutek sprejetosti, 

● razvijamo občutek pripadnosti, 

● povečujemo občutek varnosti. 

 

Nosilci:  

1. in 6. razred – vodja: Simona Nagode,  izvajalci: razredniki  

2. in 7. razred – vodja: Polonca Kogej, izvajalci: razredniki  

3. in 8. razred – vodja: Bojana Pivk Križnar, izvajalci: razredniki 

4. in 9. razred – vodja: Katja Jug; izvajalci razredniki 

 

Beremo s Piko Nogavičko 
V projekt bodo vključeni učenci 1. b ter učenci 2. in 3. razreda. Z učenci 1. b bomo ob 

izdelanem gradivu spoznavali in urili pravilno tehniko branja. V 2. in 3. razredu bomo na 

začetku šolskega leta ocenili izhodiščno stanje na področju bralne tekočnosti in bralnega 

razumevanja pri posameznemu učencu, nato pa ob koncu šolskega leta izmerili njegov 

napredek. Podatki bodo razredničarkam in staršem pomemben vir informacij o stanju in 

napredku učencev na področju branja ter pomoč pri načrtovanju strategij pomoči. Bralne 

dejavnosti, ki se bodo po potrebi izvajale tekom šolskega leta, bodo v 2. razredu usmerjene 

predvsem v izboljšanje bralne tekočnosti, v 3. razredu pa bo poudarek na razvijanju bralnega 

razumevanja. Dejavnosti za razvoj pravilne tehnike branja in za izboljšanje bralne tekočnosti 

bodo vključevale tudi uporabo najnovejših računalniških aplikacij, ki so dostopne na 

slovenskem trgu in bodo po dogovoru z razredničarkami izvedene individualno ali v manjši 

skupini. 

Nosilka: Jerica Vipavc 
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Pouk na prostem v 1. razredu 

Narava kot okolje je sredstvo in učilnica, s katerimi vplivamo na otroka, na njegov razvoj in 
odnos do narave - okolja. V takšnem okolju otrok začuti potrebo, da svoja občutja in misli 
izrazi. 
Naravo je treba doživeti. Biti v naravi pomeni biti v učilnici vseživljenjskega učenja, v učilnici 
za trajnostni razvoj. 
Z učenci 1. razredov bomo tedensko/mesečno izvajali dejavnosti zunaj učilnice. 

Cilji: 
- učenje za trajnostni razvoj (medsebojni odnosi, kakovostno preživljanje prostega časa v 

naravnem okolju), 

- spodbujanje in razvijanje učenčevih številnih razvojnih lastnosti, 

- pridobivanje izkušenj (samostojnost, spretnost, vztrajnost) in doživetij, 

- ustvarjanje spodbudnih učnih okolij. 

Izvajalki naloge sta Maruška Tekavčič in Simona Nagode 

Beremo skupaj 
Šolski projekt Beremo skupaj bo nadaljeval z ustaljenimi šolskimi aktivnostmi projekta 

Beremo skupaj v mesecu kulture (februar), v mesecu septembru se bomo pridružili  

nacionalnemu projektu Beremo skupaj. Temeljil  bo na aktivaciji idej učencev, ki jih bodo ob 

pomoči učiteljev-mentorjev realizirali sami.  

Cilji: razvijanja bralne kulture na šoli v sodelovanju z zunanjimi  ustanovami in strokovnjaki. 

Koordinator KUV: Simona Kavčič Nosilci: učenci, učitelji 

Naša mala knjižnica 

Projekt je namenjen promociji bralne kulture evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki poteka 
skozi celo šolsko leto. S pomočjo Ustvarjalnikov se bomo vključili v različne dejavnosti (bralni 
kotiček, izmenjava knjižnega junaka, natečaj, knjižne razglednice, bralni vlakec, pismo 
presenečenja …).  

Cilji: branje kakovostnih knjig in spoznavanje skupne evropske dediščine 

Koordinatorica: Zarja Trček, nosilci učitelji 1. in 2. razreda ter 4. in 5. razredov (II. triletje) 

Prostovoljstvo   
Nosilka: Tina Petkovšek Plahutnik 

Razvijali in krepili bomo vrednote, kot sta SOLIDARNOST in EMPATIJA. Učence, njihove starše 
in zaposlene na šoli bomo spodbujali k razmisleku in krepitvi teh vrednot ter ustreznemu 
ukrepanju. 
Načrtovane aktivnosti so različne: medvrstniška mediacija, prijateljstvo med razredi, MEPI, 
eko in zdrava šola, sodelovanje z vrtcem, begunskim centrom, hišo sadeži družbe in domovi 
starejših občanov. 

V šolskem letu 2019/20 so k prostovoljstvu povabljeni učenci druge in tretje triade. 

Cilji, ki jim bomo sledili: 

· predstavitev humanitarnih vrednot (solidarnost, empatija, strpnost, sprejemanje 
drugačnosti), 

· medgeneracijsko sodelovanje, 
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· spodbujanje aktivnega odzivanja na socialne potrebe učencev in njihovih družin, 
· spodbujanje  učencev, da se aktivno odzivajo na aktualne lokalne, nacionalne ali 

mednarodne naravne in druge katastrofe, 
· povezovanje s prostovoljskimi organizacijami v lokalnem okolju in na nacionalni 

ravni (območno združenje RK Logatec, Hiša Sadeži družbe Logatec, Slovenska 
filantropija, Karitas ...) 

 

Rastem s knjigo 
 

V okviru vseslovenskega projekta učenci obiščejo Splošno knjižnico Logatec. Predstavijo jim 

splošno knjižnico in spoznajo delovanje sistema Cobiss. V dar dobijo knjigo Janje Vidmar Elvis 

Škorc, genialni štor. Obisk načrtujemo ob torkih in četrtkih v septembru kot kulturni dan za 7. 

razred. 

Nosilka: Janja Pavlič 

 

SLO FIT šolar 
 

95. člen Zakona o osnovni šoli določa, da šola vodi zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in 

morfoloških značilnostih tistih učencev (športnovzgojni karton), za katere pridobijo pisno 

soglasje staršev. Zbrani podatki so obdelani na nacionalni ravni. Starši, ki so soglašali s 

posredovanjem e-naslova Fakulteti za šport, ob koncu leta dobijo povratno  informacijo, 

oziroma, možnost vpogleda v aplikacijo za svojega otroka. S pomočjo obdelanih podatkov 

lahko svetujemo učencem in njihovim staršem ter načrtujemo svoje delo. Meritve potekajo od 

1. do 20. aprila.  

Nosilka je Zdenka Dežman  

 

Podaljšano bivanje 
 

oktober 

● Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OPB, nosilki: Anja Cerpič, Klara Kranjc  

● Jesenske delavnice v OPB, nosilki: Melita Mihevc Sark, Bojana Škof 

november/december 

● Bazarjeve ustvarjalne delavnice, nosilke: Anja Cerpič, Klara Kranjc, Eva Nagode, Petra 

Rančov, Bojana Škof 

januar 

● Zimske delavnice (datum glede na zimske razmere), nosilci: Florijan Ambrožič, Tina 

Petkovšek Plahutnik, Tjaša Posega 

februar 

● Pustne delavnice v OPB, nosilki: Metka Intihar, Tina Kogovšek, Eva Nagode, Zarja Trček 

april 

● Medgeneracijsko sodelovanje (dom starejših občanov), nosilki: Tina Kogovšek, Petra 

Rančov, Zarja Trček 

junij 
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● Vodne igre v OPB, nosilki: Florijan Ambrožič, Tina Petkovšek Plahutnik, Tjaša Posega, 

Špela Voljč 

● Zaključek podaljšanega bivanja - ples za otroke, nosilci: učitelji OPB 

  

Uporaba formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme 

 
Čas: maj 2018 – september 2020 

Model in faze formativnega spremljanja pri pouku 

Učenec je vključen v načrtovanje ciljev, namenov učenja in samoregulacijo učenja, kar pomeni, 

da zvečuje odgovornost za svoje znanje in oceno. Učitelj  z diagnostiko predznanja, sprotnim 

spremljanjem učenčevega napredka, s kakovostno povratno informacijo o izboljšanju znanja v 

obliki nasveta odpravlja vrzeli v znanju. Učenec skupaj z učiteljem postavi merila/kriterije  za 

uspeh, načrtuje aktivne oblike učenja, zbira različne dokaze o znanju, uči se (samo) 

vrednotenja dosežkov in učenja. Učenec se uči oceniti svoje delo ob predstavitvi  svoje zbirke 

dosežkov znanja. Faze potekajo v cikličnem zaporedju, da se učenci naučijo celotnega modela.  

V letošnjem šolskem letu je cilj skupine učiteljev, ki bodo sodelovali, konkretno vpeljevati v 

učni proces posamezne faze, si medsebojno podeliti znanje, srečevati na dva meseca in 

diskutirati o dobrih straneh in pasteh modela. V okviru zmožnosti šole se udeležiti v večjem 

številu konference FS, ter morda na šolo pripeljati zunanjega strokovnjaka. 

Izvajalka: Simona Kavčič in skupina učiteljev podpornikov modela 

 

“Poslušaj, kaj ti govorim!”  

Čas: šolsko leto 2019/20 
Ime projekta “Poslušaj, kaj ti govorim!” so besede otroka odraslemu. Projekt bo izvajala 

razredničarka z učenci 2. d razreda v času izven rednega pouka. Vključeval bo pogovorne ure 

z učencem, kjer bo učenec imel večjo možnost povedati svoje mnenje, težave, želje … kot sicer 

v času pouka. Poleg tega bo z učenci dvakrat letno izvedeno testiranje OSBZ (Ocenjevalna 

shema bralnih zmožnosti učencev) za ugotavljanje razvitosti predopismenjavalnih spretnosti. 

Ugotavljala se bodo posamezna šibka in močna področja pri učencu in na podlagi tega 

oblikoval individualni načrt za delo z učencem predvsem na področju razvijanja branja in 

pisanja ter matematičnih spretnosti. Učenec bo imel pri tem možnost izraziti svoje želje, cilje, 

jih spremljati in evalvirati. Učitelj mu bo nudil sprotno povratno informacijo. Projekt sicer 

vključuje tudi načela formativnega spremljanja. 

Cilji: 

- vzpostavljanje osebnega odnosa z učenci z namenom spoznavanja učenčevih močnih in 

šibkih področij ter načrtovanja za delo z učencem 

- povečanje motivacije učencev za pouk 

- razvijanje samorefleksije in načrtovanja pri učencih 

- omogočanje povratne informacije učencu 

Izvajalka: Martina Leskovec 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI - DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2019/2020 
Projekt se bo izvajal v 2. razredu v tednu od 11. do 15. novembra. Podpirata ga MIZŠ in 

Ministrstvo za pravosodje. Namenjen je ozaveščanju in spodbujanju strpnosti, sprejemanja in 

spoštovanja.  

Vodja: Margarita Jereb; Izvajalci: Polonca Kogej, Margarita Jereb, Danijela Flerin Martinčič, 

Martina Leskovec;  

Cilji:  

- ozaveščanje pomena strpnosti 

- spoznavanje problematike obrekovanja 

- razvijanje in negovanje medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in 

spoštovanje ter spodbujajo medsebojno prijateljstvo in sodelovanje. 

 

Prva likovna kolonija Franca Musca  

Kolonija se bo letos odvijala v tednu mobilnosti na Cankarjevi ulici v Logatcu in sicer v petek, 

20. 9. 2019. Letos je nosilka naša šola, naslednji dve leti pa OŠ Rovte in OŠ Tabor. S to kolonijo 

bi se radi likovni pedagogi povezali med seboj in s tem tudi učence treh šol. 

Nosilka: Urška Župec Mele  

Projekt Krokus 

Projekt Krokus, šolarje seznanja s holokavstom in jih ozavešča o nevarnostih rasizma in 

diskriminacije ter jih spodbuja k strpnosti. V okviru projekta bomo posadili čebulice žafrana, 

ki zacvetijo konec januarja in simbolično predstavljajo 1,5 milijona judovskih otrok, umrlih v 

holokavstu in tisoče drugih otrok, žrtev rasizma in diskriminacije.  

Vodja projekta: Janja Pavlič 

 

10. PREVENTIVNI PROGRAM 

- Vaje korekcij, ki se izvajajo v okviru preventivnega programa šole in so namenjene 

zmanjševanju primanjkljajev, bomo izvajali v prvem triletju.  

- Predstavitev in ponovitev pravilne drže pisala in telesa v vseh oddelkih 2. razreda 

(september 2019); S. Erjavec 

- Prijateljstvo med razredi; 

- Varnostno-zaščitna vaja, nosilec: Boštjan Martinčič; 

- Kolesarski izpiti (5. r.), nosilca: Aleš Požarnik Vavken in Martin Pišlar; 

- Teoretično usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit (4.r. - razredniki) 

- Trening obvladovanja konfliktov (po dogovoru z razrednikom izvaja Bojana Breznikar); 

-    "Izštekani" – program preventive drog za 7. razred (Bojana Breznikar v okviru razrednih 

ur); 

-     Skupina za sproščanje - pomoč otrokom, ki imajo tremo.  6-9. razred po dogovoru s šolsko 

svetovalno službo. Izvajalka: Katarina Mozetič 
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-  NEON - program Varni brez nasilja bo ekipa strokovnih delavk v letošnjem šolskem letu 

izvajala v 3.r., 4.r. 7.b ter 8.r.; 

- Varno ravnanje na spletu (delavnica v okviru KD Mediji 6.r., sodelovanje v mesecu varne 

rabe interneta (vsaj 1 ura na oddelek po celi vertikali v februarju na aktualno temo), 

roditeljski sestanek za starše 4. in 5. razreda v aprilu 2020 - Varni na spletu (Safe.si), 

roditeljski sestanek za starše 8. in 9. razreda v aprilu 2020 - Biti starš mladostnika na 

pametnem telefonu…); 

- Dejavnosti preventivnega programa šole, ki jih bomo izvajali skupaj s policisti v Logatcu:  

1.razred: projekt 'Varno na poti v šolo in domov', izvajanje v septembru in začetku oktobra, 

čas: v posameznem razredu 1 šolska ura (teoretični del ob pobarvanki in praktični del s 

sprehodom);  

2.razred: projekt 'Varno na poti v šolo in domov', izvajanje v septembru in začetku oktobra, 

čas: v posameznem razredu 1 šolska ura (praktični del s sprehodom);  

5.razred: projekt 'Policist Leon svetuje', izvajanje celo leto – 1 roditeljski sestanek s starši + 5 

sklopov z učenci, čas: v posameznem razredu vsak sklop 2 šolski uri;  

7. razred: projekt 'Zberi pogum, povej naprej' - medvrstniško nasilje, izvajanje v novembru ali 

po dogovoru, čas: v posameznem oddelku 1 šolska ura;  

8. razred: preventivna aktivnost 'Internetne zlorabe', izvajanje v februarju (mesec varne rabe 

interneta), čas: v posameznem oddelku 1 šolska ura;  

9.razred: preventivna aktivnost Mladi in droge.  

Koordinatorji: Blaž Alič (Policijska postaja Logatec), vodje aktivov od 1. do 5. razreda in 

Bojana Breznikar od 6. do 9. razreda. 

 

11. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Na naši šoli uspešno deluje več različnih interesnih dejavnosti. Želimo, da vsak učenec 

obiskuje vsaj en krožek, kjer se lahko sprosti, uveljavi svoje interese, razvije svoje 

sposobnosti. Nadaljujemo s tradicijo, da so interesne dejavnosti, ki vključujejo učence od 1. do 

5. razreda prestavljene na čas po 14.00. Zaradi preureditve malih vadbenih prostorov v 

športni dvorani v učilnice, bodo športne dejavnosti za 1. raz. tudi ob 13.00. S tako organizacijo 

dela bomo zagotovili nemoteno delo v oddelkih podaljšanega bivanja. 

Posamezno dejavnost bomo organizirali, če bo prijavljenih najmanj 10 učencev. Skupaj s 

starši učenci izberejo dejavnost pri kateri bodo najbolj uživali in ustvarjali. O začetku in času 

poteka izbrane dejavnosti obvesti učence mentor, za zunanje mentorje koordinira obveščanje 

pomočnica ravnateljice Frančiška Šega.  

  

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA UČENCE od 1. – 3. razreda  

  
Dejavnost Mentor Za učence Kdaj? Kje? 

1. 

  

Igre z žogo 1.r Eva Božič 1. r 7.30 – 8.20 

petek 

šolska 
telovadnica 
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2.   
Igre z žogo 2.r Tina 

Petkovšek 
Plahutnik 

2.r. petek 

15.00 -16.00 

šolska 
telovadnica 

3.   
Igre z žogo 2., 3.r Florijan 

Ambrožič 
2., 3. r. sreda 

7.30 – 8.15 

šolska 
telovadnica 

4.   
Med dvema 
ognjema 3. r 

Zdenka 
Dežman 

3.r. sreda 

7.30 

športna 
dvorana 

5.  
Rokomet dečki 
3.r 

Nedeljko Ribić  3. r petek 

14.00 -14.45 

šolska 
telovadnica 

6.   
Odbojka 3. r. Danijela Jekić 

Borković 
3.r. sreda 

 14.00 – 
15.00 

športna 
dvorana 

7.   
Rokomet deklice 
3.r. 

Sara Železnik 3.r torek 

14.00 – 15.00 

šolska 
telovadnica 

8.  
Gimnastika 1.r Boštjan 

Martinčič 

Suzana 
Bernetič 

1. r ponedeljek 

14.00 – 15.00 

šolska 
telovadnica 

9.  
Gimnastika 2.r Boštjan 

Martinčič 
2.r ponedeljek 

13.00 – 14.00 

šolska 
telovadnica 

10.  
Košarka 3.r Uroš Trdan 3. r četrtek 

14.00 – 15.00 

športna 
dvorana 

11.  
Šahovski krožek 
2., 3., r 

Nedeljko Ribić 2. – 3.  r. torek 

7.30 – 8.15 

uč. 32 

12.  
Nogomet 3.r Matjaž 

Švajncer 
3. r četrtek 

15.00 -16.00 

šolska 
telovadnica 
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13.  
Namizni tenis 3.r Darko Malić 3. r torek 

14.00 – 15.00 

prostor NTK 

14.  
Ročno delo - 
vezenje 

Martina 
Leskovec 

2. r – 3. r četrtek 

7.30 – 8.15 

uč. 7 

15.  
Likovni krožek Zala Lukan 

Sedej 
1.r torek 

13.00 -14.00 

uč. 7 

16.   
Likovni krožek Polona Kogej 2. r. torek 

7.30 – 8.15 

uč. 1 

17.   
Poskusi iz 
naravoslovja 

Polona Kogej 2., 3. r. četrtek 

7.30 – 8.15 

uč. 6 

18.  
Mažoretno 
gibalne urice 1. – 
3.r. 

Sara Pečkaj 2. - 3. r ponedeljek 

14.00 -15.00 

športna 
dvorana 

19.  
Plesne urice 1.r Iris Cepič 1.r. torek 

13.00 -14.00 

šolska 
telovadnica 

20.   
Pravljični krožek Maruša 

Tekavčič 
1.r. četrtek 

13.00 -13.45 

mali vadbeni 
2 

21.   
Pevska 
pripravljalnica 

Nina 
Rožmanec 

1.r. ponedeljek 

13.00 – 14.00 

uč. 28 

22.   
Otroški pevski 
zbor 2., 3. r 

Nina 
Rožmanec 

2., 3. raz ponedeljek 
14.00 -14.45 
in torek 
13.45 – 14.30 

uč. 28 

23.   
Triatlon 1., 2., 3.r Peter Harnold 1.-  3.r četrtek 

16.00 – 17.00 

šolska 
telovadnica 
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24.   
Matematične 
igrarije 

Danijela Flerin 
Martinčič 

2.r. petek 

7.30 – 8.15 

uč. 1 

25.   
Igriva joga Saša Perpar 

1. – 3.r. 
ponedeljek 

7.30 – 8.15 

šolska 
telovadnica 
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PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA UČENCE od 4. – 6. razreda  

  Dejavnost Mentor Za učence Kdaj? Kje? 

26.   
Rokomet dečki 4., 5., 
6.r 

Nedeljko Ribić 4. – 6. r torek 

 15.00 – 15.45 

šolska telovadnica 

27.   
Rokomet deklice 4. Sara Železnik 4. r. torek 

14.00 -15.00 

šolska telovadnica 

28.   
Rokomet deklice  5., 
6.r. 

Sara Železnik 5.,  6.r sreda 

15.00 -16.00 

šolska telovadnica 

29.   
Odbojka 4.r. Danijela Jekić 

Borković 
4. r. sreda 

14.00 – 15.00 

športna dvorana 

30.   
Odbojka 5., 6. r Katarina Vraber 5., 6.r. ponedeljek 

14.00 – 15.00 

športna dvorana 

31.   
Nogomet 4., 5..r Matjaž Švajncer 4. , 5. r četrtek, 

14.00 – 15.00 

šolska telovadnica 

32.   
Med dvema 
ognjema 

Zdenka Dežman 4.r Sreda,  

7.30 -8.15 

športna dvorana 

33.   
Lokostrelci 4., 5., 6.r Anda Ovsec 4. – 6. r ponedeljek 

16.00 – 17.00 
šolska telovadnica 

34.   
Namizni tenis  4., 5., 
6.r 

Darko Malić 4. -  6. r četrtek 

14.00 – 15.00 

prostor NTK 

35.   
Košarka 4., 5.r Uroš Trdan 4. - 5. r. petek 

14.00 -15.00 

športna dvorana 

36.   
Atletika  6.r Boris Šprajc 6. r petek 

7. šol. ura 

športna dvorana 
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37.   
Triatlon 4.r. Peter Harnold 4.r. četrtek 

16.00 – 17.00 

šolska telovadnica 

38.   
Recitacijski krožek 
4., 5., 6.r 

Jasna Brenčič 4. - 6. r po dogovoru 

39.   
Vesela šola 4., 5., 6.r Anja Cerpič 4. – 6. r torek 

7.30 – 8.15 

uč. 18 

40.   
Modelarski krožek 
4., 5., 6.r 

Aljoša  Rupnik 

Janko Rupnik 

4. – 6. r četrtek 

16.30 

Prostori 
modelarsko 
raketarskega kluba 

41.   
Razvedrilna  mat. 4., 
5., 6.r 

Elizabeta Žabkar 4. – 6. r po dogovoru 

42.   
Mažoretno gibalne 
urice 4., 5., 6.r 

Sara Pečkaj 4. – 6. r petek 

14.00 – 15.00 

športna dvorana 

43.   
Španščina 

ZAČETNI 4., 5., 6.r 

Karin Vegelj 4. – 6. r torek 

14.00 -14.45 

po dogovoru 

44.   
Španščina 

NADALJ.  5., 6.r 

Karin Vegelj 5., 6.r. torek 

15.00 -15.45 

po dogovoru 

45.   
Klekljarski krožek 
4.,5., 6..r 

Vera Nagode 

  

4. – 6.r. sreda 

14.30 – 16.30 

uč. 13 

46.   
Otroški pevski zbor 
4. r 

Nina Rožmanec 4. raz. ponedeljek 
14.00 -14.45 in 

torek 

13.45 – 14.30 

uč. 28 

47.   
Biološki krožek Ida Robek 6. raz. tor, 8. šol. ura uč. 21 

48.   
Planinski krožek Elizabeta Žabkar 4. -  6.r po dogovoru 
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49.   
Likovni krožek Urška Ž. Mele 5.- 6. r četrtek 

13.30 – 15.00 

uč. 17 

50.   
Mediacija Margarita Jereb 4.r po dogovoru 

51.   
Mladinski pevski 
zbor 5., 6.r. 

Nina Rožmanec 5., 6.r tor 14.40 – 15. 25           uč. 28 

 sre 13.45 -14.30 

čet 14.40 -15.25 

52.   
Igriva joga Saša Perpar 4. - 6. torek 

7.30 – 8.15 

šolska telovadnica 

53.   
Šah Nedeljko Ribić 4.r torek 

7.30 – 8.15 

uč. 32 

54.   
Razvoj 
računalniških iger 

Matej Milek 5., 6.r petek 

 14.00 – 15.30 

računalniška 
učilnica 

55.   
Računalniško 
animirani film 

Matej Milek 5., 6.r. petek 

15.45 – 17.15 

računalniška 
učilnica 

56.   
Znakovni jezik – 
jezik v katerem se 
sporazumevajo 
gluhi 

Anda Ovsec 4. – 6.r po dogovoru 

57.   
Bralni klub Jasna Brenčič 6.r. pon. 6. šol. ura bralni kotiček 

58.   
Prostovoljstvo Tina P. Plahutnik 6. r. po dogovoru 

59.   
Zgodovinski krožek Janja Pavlič 6.r. petek 

14.00 – 14.45 

  

uč. 30 

60.   
Raziskovalna 
pripravljalnica 

Urška Peršin 
Mazi 

5., 6.r. četrtek 

14.00 – 14.45 

uč.21 
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61.   
Knjižničarski krožek Urška Peršin 

Mazi 
4.- 6.r. torek 

14.00 -14.45 

knjižnica 

 
PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA UČENCE od 7. – 9. razreda  

  Dejavnost Mentor Za učence Kdaj? Kje? 

1. 48 
Rokomet dečki 7., 8., 
9. r 

Nedeljko Ribić 7. – 9. r torek 

15.45 -16.30 

šolska 
telovadnica 

2.   
Rokomet deklice 7.r. Sara Železnik 7.r. sreda 

14.00 – 15.00 

šolska 
telovadnica 

3.   
Rokomet deklice 8., 
9.r 

Sara Železnik 8., 9.r sreda 

15.00 – 16.00 

šolska 
telovadnica 

4. 51 
Lokostrelci 7., 8., 9.r Anda Ovsec 7. – 9. r ponedeljek 

16.00 – 17.00 

šolska 
telovadnica 

5. 53 
Atletika 7., 8., 9. r. Boris Šprajc 7. – 9. r petek 

7. šol. ura 

športna dvorana 

6.   
Odbojka Katarina Vraber 

7. r. 
ponedeljek 

14.00 -15.00 

športna dvorana 

8. 58 
Recitacijski krožek 7., 
8., 9.r 

Jasna Brenčič 7. – 9. r po dogovoru 

9. 60 
Vesela Šola 7., 8., 9.r Judita Cempre 7. – 9. r po dogovoru 

10.   
Modelarski krožek 

za 7., 8., 9.r 

Janko Rupnik 

Aljoša Rupnik 

7. – 9. r četrtek 

16.30 

Prostori 
modelarsko 
raketarskega 
kluba 

11. 64 
Razvedrilna  
matematika 7., 8., 9.r 

Elizabeta 
Žabkar 

7. – 9. r po dogovoru 
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12. 65 
Španščina 

ZAČETNI za 7., 8., 9.r. 

Karin Vegelj 7. – 9. r torek 

14.00 – 14.45 

po dogovoru 

13.   
Španščina 

NADALJEVALNI za 7., 
8., 9. 

Karin Vegelj 7. – 9. r torek 

15.00 -15.45 

po dogovoru 

14. 70 
Prva pomoč Urša Špeh 7. - 9. r po dogovoru 

15. 71 
MEPI Urša Špeh, 

Miran Nagode 
9.r po dogovoru 

16.   
Klekljanje Petra Fefer 7.- 9.r sreda 

13.45 – 14.30 

uč. 13 

17.   
Filmski  krožek Kaja Pregrat 7., 8., 9 r po dogovoru 

18.   
Mladi in denar Mitja Ajdič 7. -9.r po dogovoru 

19.   
Knjižničarski krožek Urška Peršin 

Mazi 
7. – 9.r torek 

14.00 – 14.45 

knjižnica 

20.   
Bralni klub Jasna Brenčič 7.r ponedeljek 

6. šol. ura 

bralni kotiček 

21.   
Mladinski pevski zbor Nina Rožmanec 7. – 9.r tot 14.40 – 

25.25 

sre 13.45 -
14.30 

čet 14.40 -
15.25 

uč. 28 

22.   
Prostovoljstvo Tina P. 

Plahutnik 
7. – 9.r po dogovoru 

23. R 
Razvoj računalniških 
iger 

Matej Milek 7. -9.r petek 

14.00 -15.30 

računalniška 
učilnica 
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24.   
Računalniško 
animirani film 

Matej Milek 7. -9.r petek 

15.45 – 17.15 

računalniška 
učilnica 

25.   
Raziskovalna 
pripravljalnica 

Urška Peršin 
Mazi 

7.r. četrtek 

14.00 – 14.45 

uč. 21 

26.   
Zgodovinski krožek Janja Pavlič 7. -  9.r petek 

14.00 -14.45 

uč.30 

 

RAZSTAVE 
Koordinatorica razstav v vitrini v avli šole in na hodnikih od 5. do 9. razreda je Urška Župec 

Mele. V zbornici je tabela, kamor se vpisujejo teme in nosilci razstav. 

Na hodnikih od 1. do 4. razreda razstave koordinirajo vodje aktivov, ki imajo kabinete v 

posameznih nadstropjih. 

V juniju je v vitrini razstava uspehov devetošolcev, na panojih v avli pa prikaz uspehov ostalih 

učencev po predmetnih področjih. Koordinatorica: Urša Špeh z vodji predmetnih aktivov. 

 

12. ZDRAVSTVENA VZGOJA  

 

Predavanja zdravstvenega doma od 1. do 9. razreda  

V tem šolskem letu bodo usposobljene delavke ZD Logatec izvajala predavanja zdravstvene 

vzgoje po programu, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. V vsakem oddelku 

traja predavanje 2 šolski uri, razen v 1. razredih 1 šolsko uro. 

Predlagane vsebine iz priročnika "Za boljše zdravje otrok in mladostnikov" (NIJZ) so:  

1.razred Zdrave navade, pregledovanje 

lasišč 

Tina Korenč, dipl.med. sestra 

1.a 8. 11. 2019  4. ura 

1.b 12. 11. 2019  3. ura 

1.c 15. 11. 2019 4. ura 

 

2.razred Osebna higiena 

Urška Mele, mag. zdr. nege 

2.a in 2.b 20. marec 2020  

2. c in 2.d 16. marec 2020  

(od 2. - 5. ure) 

3. razred Zdrav način življenja 

Urška Mele, mag. zdr. nege 

3.a, 3.b 6. april 2020 (od 2. - 5. ure) 

3.c 10. april 2020 (4., 5. ura) 

 

4. razred Preprečevanje poškodb 

reševalci 

4.a, 4.b 4. 10. 2019  (2., 3.  in 4., 5. ura) 

4.c, 4.d 27. 9. 2019 (2., 3. in 4., 5. ura) 

5. razred Zasvojenost 

Urška Mele, mag. zdr. nege 

5.a, 5.c  14. 10. 2019 (4.,5. in 6., 7. ura) 

5.b, 5.d 18. 10. 2019 (2., 3. in 4., 5. ura) 
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6. razred Odraščanje – dve plati medalje 

Tina Korenč, dipl.med. sestra 

6.a  12. 11. 2019 (4., 5. ura) 

6.b 19. 11. 2019 (4., 5. ura) 

6.c 26. 11. 2019 (4., 5. ura)  

6.d 26. 11. 2019 (2., 3. ura) 

7. razred Duševno zdravje - pozitivna 

samopodoba in stres  

Jelena Milić, mag. psih. 

7.a 10. 1. 2020 (2., 3. ura) 

7.b 17. 1. 2020  (2., 3. ura) 

7.c  24. 1. 2020  ( 2., 3. ura) 

8. razred Temeljni postopki oživljanja  

dr. Turk Šverko Andrea 

ND - človeško telo 

marec 2020 (sreda) 

9. razred Dietna prehrana pri mladostniku 

da ali ne? 

(vpliv sodobnega časa na 

prehrano mladostnika  

Marjana Benigar Manias, mag. 

dietetike 

4., 5. šolska ura v času testov NPZ  

(5. 5., 7. 5., 11. 5. 2020) 

  

 Laze 1., 2., 3., 4. raz.  november 2019  (dogovor z ZD) 

 

ZD Logatec nadaljuje v tem šolskem letu z  s projektom (družinska obravnava za zdrav 

življenjski slog), kjer bodo učenci in učenke 3. in 6. razredov dodatno vključeni v Nadgradnjo 

preventivnih pregledov otrok in mladostnikov.  Obravnava je namenjena otrokom s čezmerno 

telesno težo oz. debelostjo in zmanjšano telesno zmogljivostjo. T. i. zdravnik šole bo na 

roditeljskih sestankih navedenih razredov predstavil predvideni potek aktivnosti in prednosti 

za učence. V ta namen naj bi bili preventivni pregledi 3. in 6. razredov izvedeni prednostno, v 

začetnem obdobju šolskega leta. 

 

Zdravstvena vzgoja, sistematski pregledi in cepljenja 

Sistematski pregledi: 1., 3., 6. in 8. razred 

Cepljenje: 

- 1. razred (hepatitis »B«, 3. doza), 

- 3. razred (davica, tetanus, oslovski kašelj), 

- 6. razred; 

V 6. razredu bodo deklice cepljene proti raku materničnega vratu (HPV), če bodo na 

zdravniškem pregledu imele s seboj soglasje staršev. 

- Za HPV se lahko cepijo tudi deklice 8. razredov, ki niso bile cepljene v šestem razredu. Tudi 

te morajo imeti pisne privolitve staršev. 

 

Učence v ZD spremlja učitelj, ki jih tisto uro poučuje. Učenci 1. in 3. razreda imajo ob 

sistematskem pregledu naravoslovni dan. Spremlja jih razredničarka in v 1. razredu tudi 

vzgojiteljica. 

Tudi učenci 6. in 8. razreda imajo ND. 
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vir: http://www.zd-logatec.si/osnovno-zdravstvo/solski-dispanzer 

 

Zobozdravstvenovzgojno delo za učence na predlog Zdravstvenega doma Logatec 

(prepisano iz dokumenta Zobozdravstveno vzgojno delo za učence):  

 

1. r.: 

– demonstracija čiščenja zob na modelu, 

– do največ 8 x –kontrola čistosti zob,  

-  1 x mesečno ščetkanje zob v OPB po kosilu pod nadzorom ustne higieničarke; 

 

2. r.: 

– 1 x v letu demonstracija čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani,  

– do največ 8 x kontrola čistosti zob,  

-  ZZV delo v skupinah - opozorilo na stalne zobe in morebitne poškodbe; 

– enkrat mesečno želiranje zob z ELMEX gelom pod mentorstvom ustne higieničarke; 

 

3. r.:  

– ponovitev, utrditev, dopolnitev snovi o zgradbi zob ter o zdravi in škodljivi prehrani; 

– 1 x v letu demonstracija čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani,  

- do največ 8 x kontrola čistosti zob;  

 

4. r.: 

– ponovitev, utrditev, dopolnitev snovi o zgradbi zob ter o zdravi in škodljivi prehrani; 

- spoznajo razvoj bolezni obzobnih tkiv in nastanek kariesa 

- do največ 8 x kontrola čistosti zob; 

 

5. r.: 

– 1 x v letu demonstracija čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani,  

– pomen pravilnih funkcij za pravilno rast in razvoj čeljustnic; 

- do največ 8 x kontrola čistosti zob;  

 

6. r.  

- v tem obdobju se ponovi vsa osvojena znanja s področja ohranjanja zdravja zob in celotne 

ustne votline, vključeno z zdravo prehrano, razvad in rednimi obiski pri zobozdravniku,  

- 1 x v letu demonstracija čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani,  

- 2 x v šolskem letu ZZV delo v skupini – pomen pravilnih funkcij za pravilno rast in razvoj 

čeljustnic, prehod na Bassovo tehniko umivanja zob, pri kateri poskušamo doseči optimalno 

higieno za vse življenje;  

7. r.  

-1 x v šolskem letu – demonstracija čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani, ponovitev 

Bassove tehnike,  

- kako preprečiti vnetje obzobnih tkiv – gingivitis;  

8.r. 

http://www.zd-logatec.si/osnovno-zdravstvo/solski-dispanzer
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- 1 x v šolskem letu – demonstracija čiščenja zob, ponavljanje Bassove tehnike umivanja zob, s 

katero želimo doseči optimalno higieno,  

- 2 x v šolskem letu – ZZV delo v skupini – nastanek kariesa in razvoj bolezni obzobnih tkiv;  

9. r.  

- 1 x v šolskem letu – demonstracija čiščenja zob, ponavljanje Bassove tehnike umivanja zob, s 

katero želimo doseči optimalno higieno,  

Demonstracija čiščenja zob na modelu v šolskem letu 2019/20 bo izvedeno v 6., 7., 8. in 9. 

razredu zaradi slabe ustne higiene v tem obdobju. Posledica tega je poleg kariesa tudi 

gingvitis (vnetje dlesni). Obiski se bodo izvajali po dogovoru ZD Logatec in vodstva šole.  

 

Kontrola plaka se ugotavlja s pomočjo testne tablete, ki je popolnoma neškodljiva. Žal se 

istočasno obarvajo tudi dlesen, jezik in sluznica. Obarvanost izgine po nekaj urah.  

 

ELMEX gel bo priskrbel ZD Logatec.  

 

Kontrole zobnih oblog bomo izvajali do osemkrat letno v vsakem razredu do 5. razreda pod 

naslovom Tekmovalna lista o negi zob. 

ZZV dejavnost bo na šoli izvajala Sonja Pajntar, ustna higieničarka.  

 

LEPI ZDRAVI ZOBJE SO VIR ZDRAVJA IN ZADOVOLJSTVA! 

Zobozdravstveni pregledi 

 

Sistematski zobozdravstveni pregledi bodo predvidoma opravljeni v 1., 3., 6. in 8. razredu.  

Po sklepu Sveta staršev v šolskem letu 2002/2003 zobozdravnica po pregledu pisno opozori 

starše, če pri otroku opazi, da je treba ukrepati. 

 

Kaj bomo za zdravje še naredili na šoli? 

– Zelo pomembno je stalno zračenje učilnic. Pravilno zračenje v zimskem času pomeni, 

da vsako šolsko uro za kratek čas odpremo vsa okna. 

– Učence bomo navajali na pitje vode iz vodovoda. 

– Učence bomo opozarjali na pravilno držo med poslušanjem, pisanjem in branjem. 

– Pazili bomo na ustrezno glasnost govorjenja ter na primeren način sporočali svoje 

nestrinjanje. 

– Opozarjali bomo na pogosto umivanje rok. 

– Posebno skrb bomo namenjali čistoči v vseh šolskih prostorih. Učenci morajo razumeti, 

da čiščenje ni samo naloga snažilk. 

– Na šoli bomo učenci in vsi zaposleni dosledno ločevali odpadke v ta namen postavljene 

koše: papirnate brisače, papir in odpadno embalažo ter plastiko in ostanke hrane pri 

malici. 
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13. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

Sodelovali bomo z naslednjimi ustanovami, združenji in društvi: 

– Občino Logatec; 

– Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; 

– Azilnim domom - izpostava Logatec; 

– Glasbeno šolo Logatec; 

– Policijsko postajo Logatec; 

– KS Naklo in KS Laze-Jakovica; 

– Zdravstvenim domom Logatec; 

– Zavodom za šolstvo RS (vključevanje v projekte, usmerjanje učencev s posebnimi 

potrebami); 

– šolami v občini in drugimi osnovnimi šolami; 

– JSKD – območna izpostava Logatec; 

– CSD Logatec (svetovalna služba); 

– Vojnim muzejem Logatec, 

– svetovalnimi in mentalno-higienskimi centri; 

– Knjižnico Logatec; 

– NUK-om; 

– Športno zvezo Logatec;  

– Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic, Koper; 

– Safe.si; 

– Amnesty International; 

– domovi starejših občanov; 

– občinsko in krajevno Gasilsko zvezo; 

– Komunalnim podjetjem Logatec; 

– Ministrstvom za obrambo, Izpostava za zaščito in reševanje; 

– Območnim združenjem RK Logatec; 

– Župnijo svetega Nikolaja Logatec; 

– vzgojno-varstvenimi zavodi v Logatcu; 

– Društvom invalidov Logatec; 

– Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; 

– Pedagoško fakulteto Ljubljana; 

– Pedagoško fakulteto Koper; 

– Filozofsko fakulteto Ljubljana; 

– Fakulteto za šport; 

– Pedagoškim inštitutom Ljubljana; 

– Osnovno šolo "Alojz Gradnik" Col, občina Repentabor; 

– PŠ Unec (sodelovala bo PŠ Laze); 

– športniki in športnimi klubi iz Logatca in okolice; 

– Slovensko filantropijo in Hišo sadežev Logatec; 

– Območno obrtno zbornico Logatec; 

– Centrom RS za mobilnost in evropske programe CMEPIUS;  
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– Združenjem ravnateljev in Republiškim odborom Združenja ravnateljev; 

– Sodelovanje z društvom tabornikov Rod srnjak Logatec; 

– KD Drevored; 

– MEPI organizacijo; 

– Zavod Ivan Cankar Vrhnika 

– Zavod za šport Planica 

– Društvo čebelarjev Logatec 

– RTV Slovenija 

– Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana 

 

14. ŠOLSKI SKLAD 

 

Upravni odbor šolskega sklada je sestavljen iz sedmih članov, štirih predstavnikov staršev in 

treh učiteljev. Članice šolskega sklada Ježek so: predstavnice staršev Martina Perc Tratnjek, 

Mira Brataševec, Barbara Pečnik, Ines Palčič, predstavnice šole pa Marija Urbas in Anja Cerpič. 

Tretjega člana/članico bomo zaradi kadrovskih sprememb predlagali na seji Sveta šole.  

Predsednica upravnega odbora je ga.Martina Perc Tratnjek.  

 

Šolski sklad Ježek Osnovne šole 8 talcev Logatec je bil ustanovljen, da bi pridobili dodatna 

sredstva za izvajanje nadstandardnih dejavnosti in deloma tudi za pomoč socialno ogroženim. 

Sklad pomaga tudi pri nakupu nadstandardne opreme, igral in učil ter zagotavlja sredstva za 

spodbujanje razvojnih in raziskovalnih dejavnosti učencev.  

V letu 2018/19 je Šolski sklad ponovno polno zaživel in načrtujemo, da bo pripravil različne 

aktivnosti tudi v letu 2019/20. Svoje načrte šolski sklad predstavi na Svetu staršev.  

Načrtovane naloge v šol.letu 2019/20 so:  

 2 teden v oktobru : OTVORITEV IGRALA 
 NOVEMBER ob 18tih : PREDAVANJE Marko Juhant -MEJE (šolska telovadnica) 
 DECEMBER: ''Božični bazar'' 
 JANUAR ob 18tih : PREDAVANJE Marko Juhant -UČIM SE UČITI (šolska telovadnica) 
 JANUAR: Predstavitev srednjih šol in poklicev (od 13.1. do 24.1.) 
 25.2. - MAŠKARADA 
 MAREC ob 18tih:  PREDAVANJE Marko Juhant -USPEŠNI IN SREČNI OTROCI ( šolska 

telovadnica)  
 23.5 ali 30.5 .2019 - 2. JEŽKOVA OLIMPIJADA  
 
Teme predavanj - Marko Juhant so še v dogovoru in se lahko spremenijo.  

15.  DELO STROKOVNIH ORGANOV 

 

STROKOVNI ORGANI 

Strokovni organi šole so: 

- učiteljski zbor; 

- razredni in oddelčni učiteljski zbor; 

- razredni in predmetni strokovni aktivi; 
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- aktiv ravnateljice (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba, in 

predstavnik - dogovor na konferenci); 

- razširjen aktiv ravnateljice (ravnateljica, pomočnica, svetovalna služba in vodje 

aktivov);  

Delo posameznih organov bo potekalo na ocenjevalnih konferencah, oddelčnih ali razrednih 

konferencah, na informativnih sestankih, na pedagoških konferencah in na sestankih 

posameznih aktivov. 

Delo učiteljskega zbora 

Ocenjevalne konference (datumi konferenc bodo določeni v mesečnih načrtih) 

1. ocenjevalno obdobje: 2. 9. 2019–31. 1. 2020, 

2. ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2020–15. 6. 2020 za 9. razred ter do 24. 6. 2020 za ostale 

razrede. 

Pedagoške konference (operativni načrti) 

Sklicani so praviloma enkrat mesečno (najpogosteje prvi torek v mesecu ob 7.30) z naslednjo 

vsebino: mesečni načrt in analiza izvedenih nalog, obveščanje kolektiva in razni dogovori. 

Ravnateljica se bo po potrebi sestajala z vodji razrednih ali strokovnih aktivov ob torkih 

zjutraj. Predvidoma bo to zadnji torek v mesecu oziroma en torek pred sestankom za pripravo 

operativnega načrta.  

 

Pedagoške konference z aktualno vsebino 

Vsak mesec bo praviloma ena pedagoška konferenca z aktualno vsebino.  

Pedagoške konference lahko potekajo ločeno za razredno in predmetno stopnjo ali združeno. 

Udeležba na pedagoških konferencah je obvezna za vse pedagoške delavce šole.  

 

Praviloma bodo pedagoške konference potekale: 

– ob sredah ob 13.30 za strokovne delavce od 1. do 5. razreda, 

– ob ponedeljkih ob 14.00 za strokovne delavce od 6. do 9. razreda, 

– ob torkih ob 10.30 za strokovne delavce v oddelkih podaljšanega bivanja,  

– skupne konference za RS in PS bodo ob sredah ob 14.30. 

Izjemoma so lahko konference tudi ob drugih dnevih, če je to v naprej javljeno in kadar so 

na konference vabljeni zunanji predavatelji.  

Predvidena vsebina: 

– avgust: letni delovni načrt, priprave na novo šolsko leto …; 

– september: letni delovni načrt – obravnava in dopolnitve, priprave za sprejem na 

svetu šole; predlogi sprememb vzgojnega načrta, status učencev; predstavitev 

rekreativnega odmora;  

– oktober: (7. 10. 2019 ob 14.00) predavanje o hrupu in predstavitev projekta Hrup- ne 

hvala.  

– november: orientacijska konferenca, ločeno PS in RS  (PS - s kakšnimi težavami se 

srečujemo v oddelkih, kako doseči večjo aktivnost, samoiniciativnost in sodelovanje 

učencev); RS - kako izboljšati opismenjevanje učencev v prvem triletju ter predstavitev 

izvedbe in praktičnih izkušenj »gozdne šole«; predstavitev projekta Berem s Piko; na 

tej konferenci načrtujemo tudi predstavitev projekta NEON;   
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– december: Analiza vprašalnika o komunikaciji v šoli.  Kakšne konference si želimo? 

Delo v delavnicah - v manjših skupinah bomo pregledali, kakšne konference bi 

potrebovali (glede na vsebino, glede na način dela...), kaj bi želeli na konferencah 

spremeniti, kaj bomo sami naredili za boljše pedagoške konference,...  

– januar: ocenjevalna konferenca, ločeno 1.–5. razred ter 6. –9. razred; 

– februar: Koncept dela z učenci s posebnimi potrebami – svetovalka ZRSŠ, 4ŠU, za vse;  

– marec: drugi del izobraževanja za delo z učenci s posebnimi potrebami – konkretna 

vprašanja, svetovalna storitev ZRSŠ, svetovalka Andreja Vouk;  navodila za izbor 

učbenikov za učbeniški sklad, začetki načrtovanja,   

– april: ločeni konferenci za RS in PS, razprava o prehajanju, vzgojna problematika na 

PS, …, načrtovanje novega šol.leta;  

– maj: načrtovanje 2020/21, orientacijska konferenca (PS - pregled ocen, možnih 

popravnih izpitov, ponavljanj in načrti za obveščanje staršev,...; RS – zaključek razprave  

o prehajanju, predstavitev izvajanja in rezultatov naloge Poslušaj, kaj ti govorim)  

– junij: ocenjevalna konferenca - ločeno 9. r., 1. in 2. r., 3. do 5. r. ter 6. do 8. r.   

– julij: zaključna konferenca;  pregled opravljenega dela, predstavitev dobrih praks 

posameznih aktivov (aktivi pripravijo in predstavijo eno od posebnosti, novosti ali 

utečenih nalog, ki jim je v tem letu še posebej dobro uspela – največ 5 aktivov, 

predhodno napovejo svojo predstavitev pri ravnateljici) 

 

Na pedagoških konferencah je možna tudi predstavitev izobraževanj, ki so se jih udeležili 

posamezniki in so njihove vsebine zanimive za cel kolektiv.  

Razredni in oddelčni učiteljski zbor 

Pri delu razrednega učiteljskega zbora bomo upoštevali programske smernice. Razredni in 

oddelčni učiteljski zbor se sestajata po potrebi, skliče ga razrednik. Oddelčni učiteljski zbor se 

sestane obvezno ob vpisu učenca tujca ali prosilca za azil v oddelek z namenom priprave 

individualnega načrta izvajanja pouka slovenščine ter dogovora o prilagoditvah ocenjevanja 

glede na to, ali je učenec vpisan prvo ali drugo leto.    

 

Razredni in predmetni strokovni aktivi 

Aktivi se praviloma sestajajo enkrat tedensko oziroma po potrebi. Aktivi MAT, SLJ in TJA 

imajo praviloma tedenske sestanke zaradi načrtovanja pouka v manjših skupinah. O sestanku 

aktiva se vedno napiše tudi zapisnik (dnevni red in sklepe v zvezek aktiva, lahko v spletno 

učilnico ali v svojo mapo). Na koncu šolskega leta vodja aktiva odda zapisnike ravnateljici v 

pregled.  

Po opravljenem dnevu dejavnosti aktiv vedno naredi evalvacijo in bistvene pripombe napiše v 

zapisnik. Vse sestanke aktiva sklicuje vodja aktiva. 

Razširjeni aktiv ravnateljice bo zasedal po potrebi. 

 

Vodje aktivov 

OPB Anja Cerpič 

1. RAZRED Eva Božič 
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2. RAZRED Polonca Kogej 

3. RAZRED Julija Bešvir 

4. RAZRED Karmen Osredkar 

5. RAZRED Nataša Resnik 

6. RAZRED Ida Robek 

7. RAZRED Karin Primožič 

8. RAZRED Antonija Peteh 

9. RAZRED Martin Pišlar 

1. TRIADA Danijela Flerin Martinčič 

LAZE Iris Cepič 

ANGLEŠČINA Judita Cempre 

ŠPORT Zdenka Dežman 

GOS-BIO-KEM-NAR  Živa Vengust 

DSP Anja Andrejašič 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV Simona Kavčič 

MATEMATIKA Elizabeta Žabkar 

NARAVOSLOVNI AKTIV Antonija Peteh 

ZDRAVA IN EKO ŠOLA Marinka Istenič 

GEO-ZGO-DKE Janja Pavlič 

SLOVENŠČINA Sergeja Šorli 

KNJIŽNICA Urška Peršin Mazi 

SVETOVALNA SLUŽBA  Urša Špeh 

 

16. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Izobraževanju pedagoških delavcev so namenjeni prosti dnevi med jesenskimi, novoletnimi, 

zimskimi, prvomajskimi in poletnimi počitnicami ter čas izven pouka. Za izobraževanje 

celotnega učiteljskega zbora načrtujemo:  
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- oktober 2019; delavnica Hrup - ne, hvala (dr. S. Jeram, NIJZ Ljubljana), izvajalo se bo v okviru 

pedagoške konference;  

- 25. in 26. oktober 2019: Izstopajoča vedenja v šoli - 16 urno izobraževanje za 45 strokovnih 

delavcev šole – za učitelje rpedmetne stopnje je izobraževanje obvezno, ostali učitelji se na 

izobraževanje prijavijo (Izvajalci: Ingrid Klemenčič, Katja Filipčič, Peter Janjušević) 

- tematska konferenca (4PU) in svetovalna storitev ZRSŠ (4PU) – Koncept dela z učenci s 

posebnimi potrebami ter odgovori na najpogostejša vprašanja učiteljev (predvidoma v dveh 

delih, februar  in marec 2020).  

- avgusta 2020 strokovno ekskurzijo celotnega kolektiva v okviru promocije zdravja na 

delovnem mestu;   

 

Ostalih skupnih izobraževanj zaenkrat ne predvidevamo, lahko pa se med letom pokažejo 

potrebe po izobraževanju kolektiva. Vsi delavci šole imajo (ne samo pedagoški delavci) 

možnost izbire izobraževanja po lastnih željah/potrebah. Če je kotizacija nižja (do 70 € za 

pedagoške delavce) in je izobraževanje izven pouka, lahko delavec odda prošnjo ravnateljici. 

Vsa individualna izobraževanja bodo odobrena glede na razpoložljiva sredstva. Učiteljem 

bomo omogočili predvsem udeležbo na seminarjih, ki pokrivajo temeljna področja dela – delo 

razrednika, sodoben pouk,  preverjanje in ocenjevanje znanja ter delo z učenci s posebnimi 

potrebami. Za izobraževanja, kjer je kotizacija nad 70E ali se izvajajo v času pouka,  morajo 

učitelji utemeljiti potrebo po konkretnem izobraževanju ter pripraviti ali medsebojno 

izobraževanje ali predstavitev za kolektiv.   

V aktivu DSP je že dogovorjeno, da se vsako leto ena od učiteljic lahko udeleži izobraževanja, 

za katero je kotizacija do 250 €. Vsebino izobraževanja mora predstaviti na aktivu DSP ter po 

dogovoru z ravnateljico tudi na eni od pedagoških konferenc.  

Vsak strokovni delavec pripravi in odda individualni plan izobraževanja, ki se hrani in 

dopolnjuje v mapi izobraževanja v zbornici. Po kolektivni pogodbi ima pravico in dolžnost 

opraviti do 5 dni izobraževanja letno oziroma 15 dni v treh letih (možnost neenakomerne 

razporeditve). Pri načrtovanju izobraževanja bomo upoštevali tudi finančne omejitve, saj 

MIZŠ omejuje sredstva, namenjena izobraževanju.  

Ob koncu šolskega leta vsak strokovni delavec zapiše tudi evalvacijo svojega izobraževanja. 

Priporočljivo je, da evalvacijo piše sproti po vsakem izobraževanju. Vabilo na seminar odda ob 

oddaji potnega naloga.  

 

Izobraževanje za večjo strokovnost 

Zavod RS za šolstvo nadaljuje z izvedbami študijskih skupin, vendar je njihova organizacija 

vsako leto drugačna. Za večino predmetov se za leto 2019/20 predvideva skupna srečanja že 

avgusta 2019.  

Vse učitelje spodbujamo, da se udeležujejo študijskih srečanj, čeprav se zaradi stalnih 

sprememb in vedno istih vsebin teh srečanj večinoma ne želijo več udeleževati. Pričakujemo, 

da bo ZRSŠ posodobil svoj program študijskih srečanj. Na pobudo ravnateljice OŠ Tabor v tem 

letu nadaljujemo s srečanji učiteljev prve triade vseh treh šol v občini. Organizatorica srečanj 

bo letos OŠ Rovte.  
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Hospitacije vodstva šole 

 

Že v letu 2018/19 smo hospitacije izvajale obe pomočnici in ravnateljica, podobno bodo 

hospitacije potekale tudi v letu 2019/20. Učitelji so vabljeni, da pripravijo tudi medsebojne 

hospitacije, ki se jih udeleži vsaj ena iz vodstva. Hospitacije bodo potekale od oktobra do maja.  

Po vsaki hospitaciji bo ravnateljica skupaj z učiteljem opravila evalvacijo ure in napisala 

zapisnik.  

 

Za morebitne učitelje začetnike bo ravnateljica izvajala obveznih 5 hospitacij po 

dogovorjenem urniku v času pred prijavo na strokovni izpit. Za ostale učitelje bodo 

hospitacije izvajane po dogovoru.  

 

Medsebojno izobraževanje – ponudba kolegom 

V šoli je zelo zaživela ponudba medsebojnega izobraževanja. S temi izobraževanji skrbimo za 

širjenje znanj, ki jih učitelji že imajo oziroma pridobijo na posameznih izobraževanjih. Prav 

tako medsebojno izobraževanje samo po sebi skrbi za večje povezovanje strokovnih delavcev 

v šoli in predvsem za večje zaupanje med njimi.  

 

       Področje pouka 

 Mentorstvo mlademu raziskovalcu, Bojana Breznikar; 

 Didaktične igre v 1. triletju, Martina Leskovec in Danijela Flerin Martinčič 

 Formativno spremljanje, Simona Kavčič 

 Testiranje ŠVK za OPB, Zdenka Dežman; SLOFIT – uporaba aplikacije; Boris 

Šprajc 

 Osnove športnih vsebin, ki so v pomoč pri izpeljavi ŠD, TD, KD v I. in II. Triletju; 

Tina Petkovšek Plahutnik;  

      Področje razredništva 

● Primeri iz razrednikovega vsakdana (intervizijski način dela), Bojana 

Breznikar; 

● Trening socialnih veščin (za učitelje OPB) in druge, Julija Bešvir 

Področje komunikacije, odnosov 

● Tehnike svetovalnega razgovora (začetno/nadaljevanje), Bojana 

Breznikar  

● Obvladovanje konfliktov, Bojana   Breznikar 

● ADHD, avtizem: kako se soočati… Karmen Osredkar 

● Po poteh zgodnjih civilizacij, Bojana Pivk Križnar 

● O tihotapljenju zdravil za gobavce, Bojana Pivk-Križnar 

● Žalovanje otrok, Irena Gabrovšek 

● Bralna značka za zaposlene, Janja Pavlič 
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Področje IKT 

● Predstavitev izbora spletnih orodij za učenje in poučevanje (tujega) jezika ( Jasna 

Brenčič, Špela Tomažinčič) 

● Izdelovanje zanimivih PPT; Bojana Škof 

 

Jezik 

● Lektoriranje in pomoč pri sestavljanju besedil učiteljev za učence in starše,  A. Erker;  

 

Ustvarjalne delavnice 

 

● Različni materiali, Marija Urbas, 

● Ogled filmskih predstav, Sergeja Šorli 

● Ročne spretnosti,  Bojana Škof 

 

Zakonsko obvezni seminarji 

Na šoli bomo organizirali oziroma omogočili udeležbo na izobraževanju za varstvo pri delu in 

požarno varnost (glede na veljavnost v Izjavi o varnosti). 

 

17. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Za učence 6.  in 9. razreda je nacionalno preverjanje znanja obvezno. Za šol. leto 2019/20 je že 

objavljen sklep ministra o izboru in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. 

razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja. V šolskem letu 2019/20 je izbrani predmet 

za našo šolo zgodovina. Spremembe na področju nacionalnega preverjanja znanja še niso 

sprejete v Zakonu o osnovni šoli, zato to šolsko leto na tem področju ni sprememb.  

 

18.  SODELOVANJE S STARŠI 

 

Roditeljski sestanki 

Za vsak razred načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki jih bo vodil razrednik. Na prvem 

roditeljskem sestanku v razredu izberejo predstavnika za svet staršev, ki na prvem sklicu 

sveta staršev že predstavi morebitna vprašanja oddelka. Drugi roditeljski sestanek je 

organiziran po drugi seji sveta staršev, zato se bo v potek roditeljskih sestankov lahko vključil 

tudi predstavnik sveta staršev. Razpored je datumsko in vsebinsko objavljen v šolski 

publikaciji in Beležki za učence. Za posamezne razrede organiziramo tudi skupne roditeljske 

sestanke, na katere povabimo različne predavatelje (svetovalni delavki, zdravnica, zunanji 

sodelavci) 

Če bo potrebno, bomo na pobudo staršev ali učiteljev organizirali izredne roditeljske sestanke 

in starše o tem pisno obvestili. 
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Govorilne ure 

Za starše učencev od 1. do 4. razreda bodo govorilne ure ob torkih od 17. do 19. ure, za starše 

učencev od 5. do 9. razreda pa ob ponedeljkih od 17. do 19. ure. Tudi v šolskem letu 2019/20 

bomo GU na PS izvajali v dveh ponedeljkih in sicer bomo ločili učitelje glede  na družboslovno 

in naravoslovno področje. Hkrati bomo omogočili staršem učencev vpogled v e-redovalnico 

njihovega otroka. V času govorilnih ur so prisotni vsi pedagoški delavci. Na razredni stopnji je 

prisotna še psihologinja Eva Hrovat Kuhar, na predmetni stopnji pa psihologinja Bojana 

Breznikar. Ravnateljica je prisotna občasno v času govorilnih ur predmetne ali razredne 

stopnje.  Starši se sami odločite, s kom boste imeli govorilno uro. Za razgovor z ravnateljico se 

lahko dogovorite tudi predhodno za drug termin.  

Učiteljice dodatne strokovne pomoči se po predhodnem dogovoru srečajo s starši otrok, ki 

imajo odločbo, najmanj trikrat letno.  

 

Dopoldanske govorilne ure 

Vsak pedagoški delavec ima tedensko eno govorilno uro v dopoldanskem času. Razpored teh 

govorilnih ur bodo učenci vpisali v publikacijo ob začetku šolskega leta. Razpored je objavljen 

tudi na oglasni deski v avli šole in spletni strani šole. 

 

SVET STARŠEV 
V svet staršev so imenovani predstavniki vseh oddelkov.  

Svet staršev ima naslednje naloge:  

- predlaga in potrdi nadstandardne programe, 

- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

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

- voli predstavnike v Svet šole, 

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

SVET ŠOLE 
Svet šole sestavljajo:  

o predstavniki staršev: Sara Ahlin Doljak, Walter Dugar,  Evgenija Pravica,   

o predstavniki občine so: Janez Istenič, Andrej Perc, Vesna Istenič,   

o predstavniki zaposlenih so Jasna Brenčič,  Judita Cempre,  Boštjan Martinčič,  

Vesna Šošter,  Danijela Flerin Martinčič  

Predsednik sveta šole je Boštjan Martinčič.  

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni 

načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 

obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s 

statusom učenca, kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži 

učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost 

učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 
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19. SPREMLJANJE REALIZACIJE 

 

Realizacijo letnega delovnega načrta bodo spremljali: 

– vodje aktivov, 

– ravnateljica,  

– Svet šole. 
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20. NAČRT DELA ZA PŠ LAZE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

OBVEZNI PROGRAM 

 

RAZRED RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV 

1. r., 2. r.  
IRIS CEPIČ 

 

1. r. - 3 

2. r. - 3 

3.r., 4. r. MITJA AJDIČ 
3. r. - 5 

4. r - 3 

 

V letošnjem šolskem letu je na podružnični šoli v Lazah 14 učencev. Pouk poteka v dveh 

kombiniranih oddelkih. 

Učence kombiniranega oddelka poučujeta Iris Cepič in Mitja Ajdič . Šolsko malico pripravlja 

Silva Likovič. 

Na šoli je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00, ki ga izvaja Metka Intihar ter 

podaljšano bivanje, ki ga izvaja Irena Lipovec. 

Neobvezni izbirni predmet angleščina in angleščino v 2., 3., 4. razredu izvaja Metka Intihar. 

 

DNEVI DEJAVNOSTI (1. in 2. razred) 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

vsebina – tema cilj čas nosilec/nosilka 

Skrb za zdravje 

1., 2.razred 

Spoznavajo pomen zdravja in 

zdravih zob za človeka in se 

seznanijo z vsemi aktivnostmi 

preprečevanja težav z zobmi. 

v dogovoru z 

ZD Logatec 

Iris Cepič 

 (v sodelovanju z ZD 

Logatec) 

 

112 

1., 2.razred 

Našteje možne nesreče doma; 

interpretira in zna uporabiti 

varstvena navodila v vsakdanjem 

življenju; 

izvedba vaje požarne varnosti. 

(evakuacija šole) 

 

oktober 

Mitja Ajdič 

(sodelovanje z gasilskim 

društvom in z vrtcem) 

Kraljestvo 

rastlin in živali 

1.,2.razred 

Spoznajo različna travniška in rečna 

bitja, jih opisujejo in primerjajo 

– z vsemi čutili doživljajo naravo. 

 

 

maj 

 

 

Iris Cepič 
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KULTURNI DNEVI 

vsebina – tema cilj čas nosilec/nosilka 

Lutkovna ali 

gledališka 

predstava 

1., 2. razred 

 

Ogledajo si lutkovno ali gledališko 

predstavo. 

november  

Margarita Jereb 

(sodelovanje z 

matično šolo) 

Srečanje 

z umetnikom 

1., 2. razred 

Srečajo se z umetnikom in spoznajo njen 

umetniški opus. Razvijajo zmožnost 

poslušanja umetnostnega besedila. 

 

februar 

 

Iris Cepič 

Glasbene 

delavnice 

(nastop 

Cantabila + 

obisk 

knjižnice) 

1., 2.razred 

 

 

Ogledajo si glasbeno prireditev. 

Doživljajsko poslušajo glasbo za 

različne sestave s programsko in 

absolutno vsebino. 

 

 

 

december 

 

Mitja Ajdič 

 

Srečanje 

gledaliških 

skupin 

podružničnih 

šol 

(1.,2. razred) 

 

Nastopajo z gledališko igrico; 

ogledajo si gledališke predstave.  

 

 

april 

 

 

Iris Cepič 

 

 

ŠPORTNI DNEVI 

vsebina – 

tema 

cilj čas nosilec/nosilka 

Pohod za Zlati 

sonček 

Planina nad 

Vrhniko 

1., 2.razred 

Razvijajo vzdržljivost in vztrajnost 

pri premagovanju naporov. ( pohod s 

starimi starši) 

  

 junij 

 

Iris Cepič 

 

Igre na snegu 

1., 2. razred 

Spodbujamo veselje do športnih 

dejavnosti na snegu. Vzgajamo odnos 

do športne opreme. 

 

januar 

 

Mitja Ajdič 

Rolanje 

1.razred 

 Spoznavanje 

drugih športov 

2. razred 

 

Izboljšujejo gibalne in funkcionalne 

sposobnosti. 

Zavestno nadzorujejo telo v različnih 

položajih. 

Poznajo osnovna načela varnosti. 

 

april/ 

maj 

 

 

marec 

 

Iris Cepič 

 

 

 

CŠOD 
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Gibalna 

abeceda 

1., 2.razred 

Izvajajo gibalne naloge za športno 

značko in ŠVK. 

Zadovoljujejo potrebo po gibanju z 

zahtevnejšimi gibalnimi nalogami. 

Spoznavajo športne naprave, orodja 

in pripomočke. 

 

 

april 

 

Iris Cepič 

(sodelovanje z matično 

šolo, 

Zdenka D.) 

Pohod za Zlati 

sonček 

Javornik 

1., 2.razred 

Izboljšujejo funkcionalne 
sposobnosti (splošno 
vzdržljivost). 
Izvedejo zahtevnejši pohod, kjer se 
povzpnejo na 
višjo vzpetino. 

 

oktober 

 

Julija Bešvir 

(sodelovanje z matično 

šolo) 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

vsebina – 

tema 

cilj čas nosilec/nosilka 

Izdelovanje 

okraskov in 

voščilnic 

 ( bazar) 

1., 2. razred 

Povezujejo lastnosti gradiv in načine 

obdelave: preoblikujejo, režejo, 

spajajo, lepijo. 

Znajo preoblikovati z rezanjem in 

striženjem. 

Znajo povezati lastnosti gradiv in 

načine obdelave. 

 

november 

 

Mitja Ajdič 

Arhitekturni 

detektiv v 

gozdu 

1., 2. razred 

V gozdu oblikujejo bivalne kotičke. 

Razvijajo prostorske predstave. 

Oblikujejo prostorske tvorbe z 

uporabo različnih  naravnih 

materialov. 

 

oktober 

 

Iris Cepič 

 

Eko dan 

1., 2. razred 

Razvijajo ročne spretnosti, navajajo 

se na organizirano delo, uporabljajo 

različne materiale in orodja in 

razvijajo smisel za estetsko ureditev 

prostora. 

Obeležitev dneva zemlje in ureditev 

šolskega vrta. 

 

april 

 

Mitja Ajdič 
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DNEVI DEJAVNOSTI (3. in 4. razred) 

 NARAVOSLOVNI DNEVI 

vsebina – tema cilj čas nosilec/nosilka 

Skrb za zdravje 

(3., 4.r.) 

Spoznavajo pomen zdravja in zdravih 

zob za človeka in se seznanijo z 

vsemi aktivnostmi preprečevanja 

težav z zobmi. 

v dogovoru z 

ZD Logatec 

Iris Cepič 

(v sodelovanju z 

ZD Logatec) 

  

112 

(3., 4.r.) 

Našteje možne nesreče doma; 

interpretira in zna uporabiti 

varstvena navodila v vsakdanjem 

življenju; 

izvedba vaje požarne varnosti. 

  

oktober 

Mitja Ajdič 

(sodelovanje z 

gasilskim 

društvom in 

vrtcem) 

Kraljestvo 

rastlin in živali 

(3., 4.r.) 

Spoznajo različna travniška in rečna 

bitja, jih opisujejo in primerjajo 

– z vsemi čutili doživljajo naravo. 

  

maj 

  

Iris Cepič 

  

KULTURNI DNEVI 

vsebina – tema cilj čas nosilec/nosilka 

Glasbene delavnice 

(nastop Cantabila + 

obisk knjižnice) 

(3., 4.r.) 

Ogledajo si glasbeno 

prireditev. Doživljajsko 

poslušajo glasbo za različne 

sestave s programsko in 

absolutno vsebino. 

  

december 

  

Mitja Ajdič 

(sodelovanje z 

matično šolo) 

  

Srečanje 

z umetnikom 

3., 4. razred 

Srečajo se z umetnikom in 

spoznajo njen umetniški opus. 

Razvijajo zmožnost poslušanja 

umetnostnega besedila. 

februar Iris Cepič 

Šolski muzej 

(3., 4.r.) 

Spoznajo razlike med šolo 

nekoč in danes, šolske 

pripomočke ter inventar, ki so 

ga uporabljali v preteklosti. 

  

februar 

  

Tanja Smrtnik 

(sodelovanje z 

matično šolo s 3. 

razredom) 

Srečanje gledaliških 

skupin podružničnih 

šol 

(3.r.) 

Nastopajo z gledališko igrico; 

ogledajo si gledališke 

predstave. 

  

april 

  

Iris Cepič 
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ŠPORTNI DNEVI 

vsebina – tema cilj čas nosilec/nosilka 

Planinski pohod 

za Zlati sonček 

in ŠZ Krpan s 

starimi starši- 

Planina nad 

Vrhniko 

(3., 4.r.) 

Izboljšujejo funkcionalne 

sposobnosti (splošno 

vzdržljivost). 

Izvedejo zahtevnejši pohod, kjer 

se povzpnejo na višjo vzpetino. 

junij Iris Cepič 

 

Plavanje 

(3., 4.r.) 

Prilagajajo se na vodo ter 

usvajajo osnove drsenja in 

plovnosti. Urijo tehniko 

plavanja. Testiranje za plavalne 

skupine. 

  

januar 

 

 

(sodelovanje z matično 

šolo s  

3. r.) 

  

Igre na snegu 

(3., 4.r.) 

Razvijajo gibalne sposobnosti z 

naravnimi oblikami gibanja in 

drugimi prvinami različnih 

športnih zvrsti; 

Izvajajo različne gibalne igre na 

snegu. 

  

januar 

  

Mitja Ajdič 

  

Gibalna abeceda 

(3., 4.r.) 

Izvajajo gibalne naloge za 

športno značko in ŠVK. 

Zadovoljujejo potrebo po 

gibanju z zahtevnejšimi 

gibalnimi nalogami. 

Spoznavajo športne naprave, 

orodja in pripomočke. 

  

april 

 

Iris Cepič 

( Sodelovanje z 

matično šolo 

Zdenka D.) 

  

Pohod na 

Javornik - 

razgledišče 

(3., 4.r.) 

Izboljšujejo funkcionalne 

sposobnosti (splošno 

vzdržljivost). 

Izvedejo zahtevnejši pohod, kjer 

se povzpnejo na višjo vzpetino. 

  

oktober 

  

Julija Bešvir 

(sodelovanje z matično 

šolo ) 
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TEHNIŠKI DNEVI 

vsebina – 

tema 

cilj čas nosilec/nosilka 

Izdelovanje 

okraskov in 

voščilnic 

 ( bazar) 

3.,4. razred 

Izdelajo izdelek iz naravnih 

materialov. Razvijajo ročne spretnosti, 

navajajo se na organizirano delo, 

uporabljajo različne materiale in 

orodja in razvijajo smisel za estetsko 

ureditev prostora. 

Znajo se za delo pripraviti in po 

končanem delu pospraviti. 

  

november 

  

Mitja Ajdič 

  

Eko dan -  

(3. r., 4) 

Uporabljajo različna gradiva, orodja in 

obdelovalne postopke ter povezujejo 

lastnosti gradiv z načini obdelave; 

Spoznavajo, kako lahko dejavno 

prispevajo k varovanju naravnega 

okolja. Obeležitev dneva zemlje in 

ureditev šolskega vrta. 

  

april 

  

Mitja Ajdič 

Animirani 

risani film 

(4. r.) 

Spoznajo izdelavo risanega filma in 

izdelajo preprost risani film. 

marec Simona Kavčič 

(sod. z matično 

šolo  4.r) 

Vodno kolo - 

Tehniški 

muzej Bistra 

(4. r.) 

Izdelajo vodno kolo iz različnih 

materialov kot model mlinskega 

kolesa. 

april Simona Kavčič  

(sodelovanje z 

matično šolo  4.r) 

Elektrika- 

svetilnik 

(4. r.) 

Izdelajo električni krog in nato model 

svetilnika s stikalom. 

maj Mitja Ajdič 

 

DRUGE DEJAVNOSTI 

 

EKSKURZIJA – Obisk živalskega vrta -  vodja: Iris Cepič, Mitja Ajdič   

Priključitev 3. razredom na matični šoli. 

Cilj: Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. Navajajo se na delo v 

skupini in na dosledno upoštevanje navodil. 

Realizacija : 1., 2., 3., 4. razred – 2 ŠVZ, 2 SPO ( za 4.r 2 DRU) (v juniju) 

 

PRIREDITVE IN OBELEŽITVE 

Oktober: OTVORITEV MOSTU, Vodja: Mitja Ajdič 
December: MIKLAVŽEVANJE, PRAZNIČNI BAZAR, Vodja: Iris Cepič  
Praznično popoldne na matični šoli: sodelujoči 
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Februar: Februarska prireditev, Vodja: Irena Lipovec 
Marec: Delavnice ob materinskem dnevu, Vodja: Iris Cepič 
April: ŠOLSKO GLASILO Laze : Irena Lipovec 
Maj: Delavnice za bodoče prvošolce, Vodja: Iris Cepič 
Junij: Zaključno druženje s starši: Mitja Ajdič, Iris Cepič, Irena Lipovec 
Zaključna prireditev matična šola: sodelujoči 
 

PROJEKTI 

Sodelovali bomo pri projektih matične šole : Eko šola, Zdrava šola, Beremo skupaj … in se 

prijavljali na zanimive natečaje in projekte. 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

 

Interesne dejavnosti 

Na podružnični šoli imajo učenci možnost obiskovati interesno dejavnost Umetnostni krožek 

od A do Ž in Pevski zbor. Interesno dejavnost vodi Metka Intihar, pevski zbor pa Mitja Ajdič. Z 

različnimi dejavnostmi se pripravljamo za nastope na prireditvah. 

 

Tekmovanja, športni programi 

Učenci lahko pokažejo svoja znanja in spretnosti na različnih področjih: bralna značka, 

Vegovo priznanje, športni program Zlati sonček, Cankarjevo priznanje, šolsko glasilo …  

V 1. razredu bo v mesecu marcu izvedeno plavalno opismenjevanje, v 3. razredu pa bo oktobra 

izveden 20-urni plavalni tečaj v bazenu v Zapolju v Logatcu.  

 

Naravoslovni tabor 

Učenci 2. razreda bodo ŠVN izvedli v CŠOD Jurček, Kočevje od 16. 3. do 18. 3. 2020. 

 

Sistematski pregled 

Sistematski pregled bo za učence 1. in 3. razreda. Kontrolo plaka pa mesečno izvaja Sonja 

Pajntar. 

Roditeljski sestanki in govorilne ure 

Načrtujemo naslednje roditeljske sestanke: 

- v juniju – informativni sestanek za starše bodočih prvošolcev, na matični šoli. 

- 5. 9. 2019 – predstavitev šolskega leta 2019/2020 na PŠ Laze in plavalni tečaj v Zapolju za 3. 

razred (1. + 2. razred ob 17.00, OPB ob 17.45  3. + 4. razred ob 18.00 ), 

- 6. 2. 2020 – analiza dela v oddelku na PŠ Laze (1. + 2. razred ob 17.00, 3. + 4. razred ob 

18.00), 

- 24. 3. 2020 - 2. razred - protokol ob nasilju, razvojne značilnosti osemletnika (na matični 

šoli) 

- 7. 4. 2020 - 3. razred - nadarjeni učenci, NIZ (na matični šoli),  

- 20. 4. 2020 - 4.razred - Varni na spletu ( na matični šoli), 

- 8. 6. 2020 - 4. razred - šola v naravi ( na matični šoli). 
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Govorilne ure bodo ob ponedeljkih od 1600 ure dalje po razporedu glede na predhoden vpis 

staršev. 

Govorilne ure:  

- 14. oktober 2020 (1., 2., 3., 4. razred),OPB  

- 13. januar 2020 (1., 2., 3., 4. razred),OPB  

- 30. marec 2020  (1., 2., 3., 4. razred),OPB  

- 11. maj 2020 (1., 2., 3., 4. razred),OPB  

 

Šola bo sodelovala z: 

- matično šolo OŠ 8 talcev Logatec, 

- Vrtcem Kurirček Logatec, 

- Občino Logatec, 

- KS Laze-Jakovica,  

- TD Lanski vrh-Laze,  

- PDG Laze-Jakovica, 

- matično šolsko knjižnico in s Knjižnico Logatec,  

- Zdravstvenim domom Logatec- zdravstvena vzgoja, 

- JSKD OI Logatec, 

- PŠ Rudolfa Maistra Unec in PŠ Planina, 

- s podružničnimi šolami Občine Logatec.  

 

Delo podružnične šole bomo skupaj s pomembnimi dogodki, ki se bodo odvijali med šolskim 

letom, predstavljali tudi na šolski spletni strani matične šole v meniju Podružnična šola ter v 

objavah šolskega glasila podružnice.                                                                                                                                       
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Letni program dela  

Skupnosti učencev 

 OŠ 8 talcev Logatec 

 

2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: Janja Pavlič 
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21. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 

 

Skupnost učencev OŠ 8 talcev Logatec v šolskem letu 2019/2020 sestavlja 42 predstavnikov 
oddelčnih skupnosti od četrtega do devetega razreda. Predstavniki oddelčnih skupnosti se 
izvolijo pri urah razredne skupnosti, in sicer na tajnih, demokratičnih volitvah po predhodnem 
soočenju kandidatov (to sta predsednik in njegov namestnik). Za opravljanje te funkcije se 
učenci odločijo prostovoljno. SUŠ ima tudi svoje simpatizerje. 

 

Predsednika skupnosti učencev šole (in hkrati parlamenta) izvolijo predstavniki skupnosti 
učencev šole ob začetku šolskega leta na tajnih volitvah po predhodnem soočenju kandidatov. 
V letošnjem letu je predsednik skupnosti učencev OŠ 8 talcev Logatec _____ iz __ oddelka, njegov 
namestnik pa ____ iz ____ oddelka (izbiramo ju šele oktobra, zato bosta vpisana naknadno).  

 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih sodelavce šole, 
predlagajo pa ga lahko predstavniki oddelčnih skupnosti sami. Mentorja potrdi skupnost 
učencev šole. Mentorica skupnosti učencev OŠ 8 talcev Logatec za leto 2019/2020 je Janja 
Pavlič.  

 

1. Šolski parlament 
 

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Število predstavnikov se določi glede 
na število oddelkov od 4. do 9. razreda. Šolski parlament OŠ 8 talcev Logatec sestavlja 20 
učencev in učenk od 4. do 9. razreda. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj 
je ravnateljica, lahko pa tudi mentorica skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega 
parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj 
treh oddelčnih skupnosti, je ravnateljica oziroma mentorica dolžna sklicati šolski parlament.    

 

2. Sodelovanje SUŠ z drugimi organi in institucijami 
 

Pri uresničevanju svojih idej skupnosti učencev OŠ 8 talcev Logatec sodeluje z ravnateljico, 
učiteljskim zborom, delavci šole, županom, centrom za socialno delo, EKO skupnostjo ter 
prostovoljci. 

 

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo  predloge, mnenja in 
pobude učencev, ki so jih le ti oblikovali v skupnosti učencev šole in šolskem parlamentu. 

  



LETNI DELOVNI NAČRT OŠ 8 TALCEV LOGATEC za šol. leto 2019/20 

86 
 

 

3. Letni program dela za šolsko leto 2019/2020 
 

Skupnost učencev šole sprejme letni program dela: 

 

- sprejem in krst novih članov, 
- soočenje predsedniških kandidatov, izvedba tajnih volitev predsednika SUŠ ter 

slovesna zaprisega predsednika SUŠ (september), 
- priprava in potrditev letnega programa dela SUŠ (september), 
- obeležitev Tedna otroka (prvi teden v oktobru), 
- poklon padlim borcem v Horjulu (konec oktobra), 
- obeležitev Svetovnega dne človekovih pravic – 10. december, 
- pomoč pri uresničevanju Vzgojnega načrta (domače naloge, hišni red, projekt 

prostovoljstva), urejanje aktualnih zadev, 
- priprave na šolski parlament na temo: MOJA POKLICNA PRIHODNOST ter 

organizacija in izvedba ŠP (november, december, januar), 
- organizacija šolske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 
- udeležba na regijskem parlamentu (marec), 
- zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi  s programom 

pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih 
dejavnosti, ki jih organizira šola, 

- spremljanje odnosa do kvalitetne prehrane v šoli, 
- poročanje na Svetu staršev in Svetu šole enkrat letno, 
- informiranje učencev o dejavnosti skupnosti učencev šole (urejanje spletne 

strani), 
- v tem šolskem letu bomo na povabilo logaške poslanke ge. Jerce Korče 

predvidoma aprila 2020 obiskali Državni zbor Republike Slovenije. 
 

Priloga 1: 

Predstavniki SUŠ 2019/2020 

 

4. a: Tara de Gleria, Karpo Alabanda Kogej   

4. b: Pia Stojaković, Lara Žnidaršič 

4. c: Ema Hren, Leneja Gorjanc 

4.d: Adam Lukan, Maša Maček 

 

5. a: Mija Pupis, Matej Čuk 

5. b: Jerca Prezelj, Gal Cigale 

5. c: Tinkara Mozoli, Karin Urbas 

5. d: Lovro Doles, Aljaž Uršič 
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6. a: Jakob Jurca Sinkovič, Aljaž Gorjanc 

6. b: Izak Roderik Štemberger, Sabina Vovk 

6. c: Pika Babič, Ajda Rapotec 

6. d: Tinkara Nagode, Lea Žnidaršič 

 

7. a: Julia Modic, Patricija Čuk 

7. b: Lara Nagode, Brina Gasser Nežić (Lara Košir) 

7. c: Nik Celarc, Monika Slabe 

 

8. a: Julia Jež, Tijana Livnjak 

8. b: Valentin Doljak, Enej Pejić 

8.c: Živa Hozjan, Sara Gorjanc  

 

9. a: Neli Rovtar, Marjeta Rudolf 

9. b: Špela Rebeka Presker, Maša Fistonić 

9. c: Klara Papež, Gašper Klanjšček 
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Letni delovni načrt skupaj z učitelji pripravila:  

 

 

Karmen Cunder,  

ravnateljica 

 

 

 

 

LDN je bil 26. 9. 2019  predstavljen na seji Sveta staršev. Svet staršev je dal pozitivno mnenje.  

 

         

 

 

 

 

LDN je bil 30.9.2019  sprejet na redni seji Sveta šole. 

 

 

 

 

 

 

Boštjan Martinčič 

predsednik Sveta šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 


