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V letnem delovnem načrtu (LDN) so določeni obseg, vsebina in organizacija vzgojno-

izobraževalnega dela za šolsko leto 2020/2021. Pri oblikovanju tega dokumenta smo izhajali iz 

zakonskih določil in predpisov, ki urejajo področje izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. 

Vzgojno-izobraževalno delo je organizirano na podlagi predmetnika in učnih načrtov.  

  

NAŠA VIZIJA 

 

S tradicijo k odličnosti:  

 

- z učenjem in s prizadevnim delom do uporabnega znanja in vsestransko razvite osebnosti ter 

do zmožnosti reševanja problemov, samooblikovanja odločitev in prevzemanja odgovornosti 

zanje,  

 

- s preventivnim delovanjem, z dobrim zgledom in izkustvenim učenjem do spoštljivih 

medsebojnih odnosov, strpnosti in razumevanja ter sprejemanja drugačnosti.  
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1. OPREDELITEV POMENA DOKUMENTA 

 

Z letnim delovnim načrtom 2020/21 se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 

št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) določijo vsebina, obseg in 

razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom 

ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. 

Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi 

se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike 

sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z 

visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi 

posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, 

potrebne za uresničitev programa osnovne šole. 

Pri oblikovanju letnega delovnega načrta upoštevamo veljavne predpise in zakone s področja 

vzgoje in izobraževanja, normative in standarde ter interese okolja, kolikor jih šola lahko 

uresničuje. 

Ob zaključku prejšnjega šolskega leta ter na začetku novega skupaj oblikujemo osnove in 

usmeritve, ob katerih opredelimo svoje aktivnosti vsi nosilci planiranja, tako posamezniki kot 

skupine. 

Letni delovni načrt je oblikovan na osnovi dosežkov preteklega leta in zastavljenih ciljev za novo 

šolsko leto. Načrtovalci smo upoštevali tudi možnosti šole glede na kadrovske in prostorske 

pogoje. 

Letni delovni načrt je torej vsestransko pretehtan dokument in vsebuje naloge, ki so tako ali 

drugače pomembne za šolo v tem šolskem letu v skladu s predmetnikom in učnim načrtom, in 

opredeljuje vsebino, obseg in razporeditev razširjenega programa, ki ga izvaja šola v šolskem letu 

2020/21. 

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje 

do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. 

 

SPREMLJANJE REALIZACIJE LDN 

Realizacijo Letnega delovnega načrta bomo spremljali s sprotnimi vpisi v uradno dokumentacijo, 

poročili in ovrednotenjem posameznih aktivnosti, z analizami dela na strokovnih aktivih.  

 

Za realizacijo Letnega delovnega načrta so odgovorni vsi delavci šole in ravnatelj šole.  

 

 SVET ZAVODA sprejme Letni delavni načrt in spremlja njegovo realizacijo.  

 UČITELJSKI ZBOR opravlja vzgojno-izobraževalni proces, oblikuje analize in smernice za 

nadaljnje delo.  

 RAZREDNIKI so odgovorni za vzgojno-izobraževalno in ostalo delo v oddelku. 

 UČITELJSKI ZBOR ODDELKOV je odgovoren za realizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in 

drugih aktivnosti v oddelku. 
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 RAVNATELJICA je odgovorna za pedagoško delo in organizacijo dela šole, ekonomsko 

poslovanje ter drugo delo v zvezi z veljavno zakonodajo.  

 POMOČNICA RAVNATELJICE je odgovorna za pedagoško delo in organizacijo dela v šoli ter 

gospodarnost v poslovanju šole kot enovitega zavoda.  

 ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA je odgovorna za pedagoško, psihološko in socialno pomoč 

na šoli. 

 KNJIŽNIČARKA je odgovorna za vključevanje knjižnice v vzgojno-izobraževalno delo in 

učbeniški sklad.  

 TAJNICA VIZ je odgovoren za kadrovske zadeve, za dela v zvezi z veljavno zakonodajo in 

ažurno administrativno delo.  

 RAČUNOVODKINJA je odgovorna za računovodsko delo ter natančno in sprotno vodenje 

finančnega poslovanja. 

 TEHNIČNO OSEBJE je odgovorno za gospodarnost in vzdrževanje vseh šolskih prostorov in 

vozil v lasti OŠ Vuzenica.  

 

2. USTANOVITELJ ZAVODA IN ORGANI UPRAVLJANJA 

 

Ustanovitelj zavoda je Občina Vuzenica. 
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Vuzenica, ki je najvišji upravni organ šole. 

 

SVET ZAVODA OŠ VUZENICA 

Sestavljajo: 

 pet predstavnikov delavcev: 

  Matjaž Jeznik, 

  Jasna Lampreht,  

  Nataša Praprotnik, 

  Urška Medved,  

  Stanko Topler, 
 

 trije predstavniki staršev: 

  Majda Knez,  

  Janja Viher,  

  Staša Peklar, 
 

 trije predstavniki ustanovitelja (Občina Vuzenica):  

  Milenko Skenderija,  

  Peter Ferk,  

  Nejc Črešnik. 
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Predsednik Sveta zavoda OŠ Vuzenica: Matjaž Jeznik. 

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom javnega zavoda OŠ Vuzenica.  

 

SVET STARŠEV OŠ VUZENICA 

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku 

potrdijo enega predstavnika. Na prvi seji Sveta staršev se izvoli predsednik Sveta staršev za šolsko 

leto 2020/21. 

Skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli.  

 

Člani Sveta staršev OŠ Vuzenica:  

 

Razred Predstavnik 

1. a Živa Pečoler 

1. b Tanja Štruc Gerold 

2. a Sonja Mravljak 

2. b Marija Skaza 

3. a Polonca Herman 

3. b Nataša Jezeršek 

4. a Mojca Arcet 

4. b Majda Knez 

5. a Matevž Bijol 

6. a Janja Viher 

6. b Anita Hebar 

7. a Bernarda Žvikart 

7. b Zdenka Bališ  

8. a Aleš Medved 

9. a Dejan Laznik 

 

Predsednica Sveta staršev: Janja Viher 
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3. MATIČNA ŠOLA 

 

Podatki iz registra 

Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica 

Matična številka: 5087279000 

Telefon: (02) 87 912 30 

Faks: (02) 87 912 31 

Davčna številka: 64020673 

TRR: SI56 0134 1603 0687 162 

Vodja zavoda: ravnateljica dr. Mojca Hrastelj Brelih 

Elektronski naslov zavoda: o-vuzenica.mb@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.osvuzenica.si/2015/ 

Podatki o ustanovitelju: Ustanovitelj šole je Občina Vuzenica. 

 

Šolski okoliš 

Vuzenica, Sv. Vid, Primož na Pohorju, Šentjanž nad Dravčami, Dravče 

 

Šolski prostor 

Strokovni delavci šole prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka in drugih 

aktivnosti (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi), določenih z LDN, na področju šolskega 

prostora, ki obsega šolsko stavbo, dvorišče, šolsko športno igrišče, šolske zelenice in šolsko 

dovozno pot ter v drugih prostorih, kjer poteka pouk in se izvajajo druge dejavnosti. 

 

 

4. ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 

 

dr. Mojca Hrastelj Brelih  ravnateljica 02 8791 235 

Ana Luršak pomočnica ravnateljice za OŠ  02 8791 232 

Andreja Kuhar pomočnica ravnateljice za vrtec 02 8791 241 

   

Tajništvo Rosita Glazer, Nataša Šavc 02 8791 230 

Računovodstvo Tamara Zupančič 02 8791 232 

   

Šolska svetovalna služba Sara Topler 02 8791 239 

Knjižnica Ines Gerold 02 8791 234 

Kuhinja Nadia Jevšnik Kac 02 8791 237 

Vodja šolske prehrane Suzana Planšak  

   

Internetna stran OŠ in vrtca http://www.osvuzenica.si/2015/ 
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5. STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

PEDAGOŠKI VODJA: RAVNATELJICA OŠ VUZENICA 

Ravnateljica skrbi za pedagoško in poslovodno vodenje šole. 

 

Ravnateljica bo kot pedagoški vodja skrbela za strokovno, pedagoško in organizacijsko vodenje 

programa življenja in dela šole. Odgovorna je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti 

učencev ter za zakonitost dela. 

 

Ravnateljica bo: 

 skrbela za oblikovanje Letnega delovnega načrta, izvajanje le-tega in izvajanje vzgojnega 

in akcijskega načrta šole, 

 redno sklicevala učiteljski zbor, prisostvovala pri vzgojno-izobraževalnem delu 

posameznih učiteljev, izvrševala analize vsebin in oblik ter metod dela, 

 skrbela za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, za obogatitev zbirk učil in 

pripomočkov, oblikovala predloge nadstandardnih programov ter skrbela za povezovanje 

z okoljem, zlasti z delovnimi organizacijami v šolskem okolišu, 

 spodbujala strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, predlagala 

napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odločala o napredovanju delavcev v plačne 

razrede in pomagala učiteljem – pripravnikom, poskrbela za mentorje, ki bodo vodili 

pripravnike in dijake ter študente pedagoške usmeritve, 

 spremljala delo svetovalne službe,  

 skrbela za sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki učencev 

(roditeljski sestanki, pogovorne ure in druge oblike sodelovanja), obveščala starše o delu 

šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, spodbujala in spremlja delo 

skupnosti učencev in odločala o vzgojnih ukrepih, 

 skrbela za zagotavljanje zakonitosti delovanja šole, načrtovanje finančnega poslovanja, 

konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem ter skrbela za planiranje in izvedbo 

vzdrževalnih in investicijskih del ter novogradnje,    

 zagotavljala izvrševanje odločb državnih organov,   

 zastopala in predstavljala šolo, 

 določala sistemizacijo delovnih mest,   

 odločala o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,  

 skrbela za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in  

 opravljala druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.    

 
Ravnateljica: dr. Mojca Hrastelj Brelih 
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SPREMLJAVA POUKA: OPERATIVNI NAČRT HOSPITACIJ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev bo v šolskem letu 2020/21 

potekalo po sledečem programu: 

1. Spremljava pedagoškega dela po pedagoški dokumentaciji, pregled bo opravljen v prvem 

ocenjevalnem obdobju. 

2. Spremljava pouka v razredu bo potekala v prvem in drugem ocenjevalnem obdobju. V 

tem šolskem letu bo poudarek na vpeljevanje dela na daljavo.  

3. Realizacija letnega delovnega načrta in pregled šolske dokumentacije bo opravljen po 

končanem pouku. 

4. Občasno oz. po potrebi prisotnost na sestankih aktivov. 

5. Hospitacije učiteljem pripravnikom in učiteljem novincem na šoli. 

 

                                                  

POMOČNICA RAVNATELJICE OŠ VUZENICA 
Pomoč pri organiziranju poslovanja zavoda in pedagoškega dela v skladu s pisnimi pooblastili 

ravnateljice.  

 Pomoč pri pripravi LDN-ja,  

 skrb za urejenost šolske dokumentacije,  

 pomoč pri vodenju, usmerjanju in usklajevanju dela strokovnih organov zavoda,  

 vodenje evidence opravljenega dela in izrabe dopusta,  

 usklajevanje in vodenje dela tehničnega osebja,  

 priprava in izvedba strokovnih ekskurzij,  

 urejanje nadomeščanj odsotnih učiteljev,  

 sodelovanje v organih upravljanja zavoda,  

 sodelovanje pri organizaciji dni dejavnosti, prireditev, razstav, tekmovanj, 

 urejanje zadev v zvezi z najemom prostorov,  

 sodelovanje pri planiranju in sprejemanju realizacije finančnega načrta,  

 nadomeščanje ravnatelja v času njegove odsotnosti,  

 sodelovanje s starši,  

 priprava in usklajevanje urnikov, varstva, dežurstva in nadomeščanj strokovnih delavcev,  

 opravljanje drugega dela po pooblastilu in navodilu ravnateljice.  

 

Pomočnica ravnateljice: Ana Luršak 
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UČITELJSKI ZBOR 
Sestavljajo ga vsi pedagoški delavci šole, delavka šolske svetovalne službe in knjižničarka. Člani 

zbora se sestajajo na sejah strokovnih delavcev, redovalnih konferencah, sestankih aktivov, 

komisij, oddelčnih učiteljskih zborih in drugih sestankih, ki jih sklicujejo po potrebi ali skladno s 

predpisi. Sklicuje jih ravnateljica, ki učiteljski zbor tudi vodi. 

Delo učiteljskega zbora:  

 razrešuje ključna strokovna vprašanja,  

 obravnava letni delovni načrt, pripravi analize rezultatov NPZ-ja, 

 pripravi izvedbeni načrt za posamezne dejavnosti in po njihovi realizaciji pripravi tudi 

kritično analizo dejavnosti, 

 skrbi za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev v povezavi z vzgojnim načrtom, pravili 

šolskega reda in hišnega reda, 

 odloča o dodelitvi statusa učencem.   

 

Seje strokovnih delavcev 

Na sejah strokovnih delavcev se bo:  

 oblikoval predlog LDN na osnovi predlogov in dogovorov aktivov, komisij ter 

organizacijskih enot,  

 spremljalo realizacijo LDN,  

 obravnavalo učni uspeh in vzgojno problematiko v posameznih obdobjih,  

 obdelalo nekatere izobraževalne teme,  

 prenašalo in izmenjevalo informacije s posvetov, izobraževanj ravnateljice in strokovnih 

delavcev. 

 

Redovalne konference 

Realizirani bosta dve redovalni konferenci.  

Prva redovalna konferenca predvidoma:  

 razredna stopnja, 25. 1. 2021 

 predmetna stopnja, 25. 1. 2021. 

 

Druga redovalna konferenca predvidoma:  

 razredna stopnja, 14. 6. 2021 

 predmetna stopnja,7. 6. 2021 in 14. 6. 2021. 

 

Oddelčni učiteljski zbor 

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. 

Ta obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z 

nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, ter določa o vzgojnih ukrepih; odloča o 

morebitnem odvzemu ali mirovanju statusa učencev, rešuje tekočo problematiko.  
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Razredniki 

Naloge razrednikov izhajajo iz šolske zakonodaje in predpisov. Ključne naloge razrednika so: 

 vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,  

 analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,  

 sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,  

 oblikuje in izdela vzgojni načrt razredništva ter vodi razredne ure,  

 usklajuje razredna pravila s šolskim in hišnim redom,  

 sklicuje in vodi roditeljske sestanke,  

 sodeluje pri oblikovanju programa dela strokovnih aktivov,  

 obvešča učence, starše in ravnatelja o življenju in delu oddelka, ki ga vodi, 

 opravlja druge naloge po navodilu ravnateljice ali pomočnice ravnateljice.  

 

Razred Razrednik Poučuje Dopoldanska pogovorna ura 

1. a Vlasta STEPIŠNIK 1. razred, JV, VV sreda, 5. šolska ura 

1. b Darja MRAKIČ 1. razred, JV, VV sreda, 5. šolska ura 

2. a Ines PLANINŠIČ 2. razred, VV, OPB sreda, 2. šolska ura 

2. b Zofija OŠLAK 2. razred, VV, OPB petek, 2. šolska ura 

3. a Darja JEZNIK 3. razred, VV torek, 3. šolska ura 

3. b Nina VERDNIK 3. razred, VV,  torek, 2. šolska ura 

4. a Milena PISNIK 4. razred, OPB, JV petek, 4. šolska ura 

4. b Jasmin DŽAMBIĆ 4. razred, JV, VV,  

drugi učitelj v 1. razredu 

petek, 3. šolska ura 

5. a Bojana MORI 

nad. Larisa PREGLAU 

5. razred, OPB  

četrtek, 3. šolska ura 

6. a Danijela KORŽE ZGO, GEO, DKE, VV četrtek, 2. šolska ura 

6. b Bogdan LOPERT MAT, VV, OPB četrtek, 3. šolska ura 

7. a Jasna LAMPREHT MAT, VV četrtek, 3. šolska ura 

7. b Nevenka KNEZ TJA, VV petek, 3. šolska ura 

8. a Matjaž JEZNIK TJA, VV ponedeljek, 4. šolska ura 

9. a Nataša PRAPROTNIK SLJ, VV ponedeljek, 0. šolska ura 
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Ostali strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo 
 

Učitelji Poučuje Dopoldanska pogovorna ura 

Mojca HRASTELJ BRELIH ravnateljica, TJA po dogovoru 

Lucija BIVŠEK ŠPO, IP ŠZZ, IP ŠZS, VV ponedeljek, 3. šolska ura 

Anže BOH računalnikar, NIP RAČ, IP MUL, 

IP OMR, OPB 

četrtek, 5. šolska ura 

Vanja HANŽEKOVIČ specialna pedagoginja, 

učiteljica za DSP 

ponedeljek, 5. šolska ura 

Ines GEROLD knjižničarka, SLJ po dogovoru 

Tatjana KRUMP FIZ, TIT, VV, OPB ponedeljek, 3. šolska ura 

Vera LEŠNIK BIO, KEM, IP POK, IP SPH, VV četrtek, 2. šolska ura 

Ana LURŠAK pomočnica ravnateljice, RP, 

OPB 

po dogovoru 

Andreja ŠVAJGER 

nad. Petra NAPEČNIK 

RP 

druga učiteljica v 1. razredu, 

VV, OPB 

 

torek, 4. šolska ura 

Luka OMAN LUM, IP LSNO, VV, OPB ponedeljek, 4. šolska ura 

Miran PAL ŠPO, NIP ŠPO, IP IŠ sreda, 3. šolska ura 

Petra PROHART TOMAŽIČ SLJ ponedeljek, 1. šolska ura 

Metka STEMLAK 

 nad. Rina REPNIK 

GUM, VV, OPB 

GUM, VV, OPB 

 

sreda, 1. šolska ura 

Sara TOPLER svetovalna delavka torek, 1. šolska ura 

Mateja VIHER NIP TJN, IP TJN, BIO, OPB torek, 5. šolska ura 

 

 

 

 

 

 

 

  



OŠ Vuzenica – Letni delovni načrt 2020/2021 

 

    14 

 

Strokovni aktivi 

So oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja, da bi kvalitetnejše 

medsebojno sodelovali in izvajali vzgojno-izobraževalne naloge.  

 

Dela in naloge:  

 izdelava programov dela aktiva,  

 planiranje dnevov dejavnosti,  

 usklajevanje in potrjevanje kriterijev za ocenjevanje,  

 medpredmetno povezovanje,  

 vzgojna problematika in vzgojni načrt,  

 obravnava problematike ocenjevanja in izpolnjevanje dokumentacije,  

 analiza uresničevanja pravil hišnega reda,  

 oblikovanje pravil šolskega reda,  

 sodelovanje pri celostni podobi šole,  

 izdelava zaključnih poročil,  

 priprava LDN.  

 

Aktiv za Vodja aktiva Člani aktiva 

1. –  5. razred Ines Planinšič Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič, Petra 

Napečnik, Darja Jeznik, Nina Verdnik, Zofija 

Ošlak, Milena Pisnik, Jasmin Džambić, 

Bojana Mori (Larisa Preglau), Ana Luršak 

podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo in 

varstvo vozačev  

Mateja Viher strokovni delavci šole 

slovenščino Nataša Praprotnik Petra Prohart Tomažič, Ines Gerold, 

strokovni delavci RS 

matematiko Bogdan Lopert Jasna Lampreht, strokovni delavci RS 

tuje jezike Nevenka Knez Matjaž Jeznik, Mojca Hrastelj Brelih, 

Mateja Viher 

naravoslovje, biologijo, 

kemijo, fiziko, tehniko, 

družboslovje 

Mateja Viher Vera Lešnik, Danijela Korže, Tatjana Krump, 

strokovni delavci RS 

šport Lucija Bivšek  Miran Pal, strokovni delavci RS 

glasbeno in likovno 

umetnost 

Luka Oman Metka Stemlak (Rina Repnik), strokovni 

delavci RS 

svetovalno delo Vanja HANŽEKOVIČ Sara Topler, Petra Napečnik 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Delo šolske svetovalne službe obsega delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole. 

 

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli: 

 optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo, 

 pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in 

vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in 

v tem okviru vseh drugih sistemsko zaustavljenih splošnih in posebnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev, 

 opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. 

 

Temeljna naloga: 

 vključevanje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po 

potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 

 

Dejavnosti pomoči: 

 neposredna pomoč posamezniku ali skupini, 

 posredne strokovne aktivnosti. 

 

Razvojne in preventivne dejavnosti: 

 vključevanje v razvojno-analitično delo, 

 sodelovanje pri načrtovanju sprememb, izboljšav. 

 koordinacija različnih razvojnih, inovativnih in preventivnih projektov. 

 

Dejavnosti načrtovanja in evalvacija: 

 pomembne za vrednotenje in zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti prispevka 

svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov 

šole, 

 predstavljajo bistven pogoj za kvalitetno opravljanje dela in ustvarjalni razvoj svetovalne 

službe in šole. 

 

Učenci s posebnimi potrebami: 

Na šoli imamo 17 učencev z odločbami o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo. 

Otroci prejemajo dodatno strokovno pomoč posameznih strokovnih delavcev. Skupno število ur 

pomoči po izvajalcih je naslednje: 

 17 ur specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 

 2 uri logopeda, 

 1 ura pedagoga, 
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 3 ure soc. pedagoga,  

 23 ur učne pomoči učitelja pri posameznih predmetih - matematiki, slovenskem in 

angleškem jeziku. 

 

Delo z nadarjenimi učenci: 

Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci: 

 širitev in poglabljanje temeljnega znanja,  

 hitrejše napredovanje v procesu učenja,  

 razvijanje ustvarjalnosti,  

 uporaba višjih oblik učenja,  

 uporaba sodelovalnih oblik učenja,  

 upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,  

 upoštevanje individualnosti,  

 spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,  

 skrb za celostni osebnostni razvoj,  

 raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,  

 uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci 

programa,  

 skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,  

 ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese. 

 

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI NA ŠOLI 

 

Zaposleni  Delovno mesto 

Tamara ZUPANČIČ računovodkinja 

Rosita GLAZER tajnica VIZ VI 

Nataša ŠAVC računovodkinja, tajnica VIZ VI 

Stanko TOPLER hišnik 

Sergej ROGINA  hišnik 

Nadia JEVŠNIK KAC kuharica – glavni kuhar 

Danijela VINŠEK kuharica 

Andrej MAHER kuhar 

Polonca HERMAN kuharica 

Tina ČERU čistilka 

Tatjana PRIDIGAR čistilka 

Andreja KREMZER čistilka 

Marija ŠKRATEK čistilka 

Silva POROČNIK čistilka 
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IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
Potreba po izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju vseh strokovnih delavcev pa tudi 

drugih je zelo velika, finančna sredstva pa so žal omejena in nam ne dopuščajo, da bi lahko zadostili 

vsem potrebam in željam.  

Načrt izobraževanja je oblikovan v skladu s prioritetami dela pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah 

in seznanjanjem z delovno in šolsko zakonodajo ter osebnostno rastjo strokovnih delavcev, druga 

izobraževanja pa bomo načrtovali le, če bodo za to obstajali potrebni pogoji (nizka kotizacija, 

seminarji v Ljubljani, soudeležba delavca).   

S sodelovanjem v mednarodnih projektih se odpirajo mednarodne izmenjave in šolanje v tujini, 

tovrstno udejstvovanje bomo vzpodbujali in omogočali preko raznih javnih razpisov in projektov.   

Sredstev za izobraževanje zaposlenih je zelo malo, zato se bomo morali posluževati izobraževanj z 

nizkimi kotizacijami ali brez njih in z nižjimi potnimi stroški (e-izobraževanja, e-kompetentnost, 

študijske skupine, posveti v Ljubljani, ZRSŠ …).  

Med šolskimi počitnicami in v popoldanskem času realiziramo skupna izobraževanja za celoten 

kolektiv iz pedagoško-psihološkega in sociološkega področja s poudarkom na osebnostni rasti. 

Zaradi usklajevanj ostalih delovnih nalog in izobraževanj so lahko določena izobraževanja izvedena 

tudi ob sobotah.   

Komunikacijo uvrščamo med najpomembnejše kompetence strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Pomembna je tako pri vzpostavljanju pozitivne klime z učenci kot pri sodelovanju z 

ostalimi kolegi v zbornici, s starši in drugimi udeleženci vzgoje in izobraževanja.   

 

OKVIRNO INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE POSAMEZNIKOV 

V dogovoru z ravnateljico. 

Izobraževanje učiteljev v okviru Zavoda za šolstvo in drugih ustanov: 

  Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela 

  Sodobne metode in oblike vzgojno izobraževalnega dela-učinkovite didaktične    

 strategije 

  Individualizacija in diferenciacija 

  Tuji jeziki v nižjih razredih OŠ  

  Učenci s posebnimi potrebami 

  Delo na daljavo 

  Računalniško opismenjevanje  

 Mediacija 

 

OKVIRNO SKUPINSKO IZOBRAŽEVANJE 

 Fit pedagogika – FIT4KID program, Kako motivirati za učenje 

 

ŠTUDIJSKE SKUPINE V OKVIRU ZAVODA ZA ŠOLSTVO 

 Po programu zavoda. 
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6. ORGANIZACIJA POUKA 

 

Šola je odprta vsak dan pouka od 6.15 do 22.00. Delovni čas v upravi je vsak delovni dan (od 

ponedeljka do petka) praviloma od 7.00 do 15.00. Delovni čas zaposlenih je v skladu z Zakonom o 

delovnih razmerjih in po Kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje 40 ur tedensko.  Šola ima 

dva vhoda, glavni vhod in stranski vhod ob krajevni knjižnici. Glavni vhod je namenjen učencem in 

je zaklenjen. Stranski vhod je namenjen le zaposlenim na šoli.  

Za tehnične in administrativne delavce je obvezna 8-urna prisotnost na delovnem mestu.  

Učitelji in ostali strokovni delavci imajo neenakomerno razporejen delovni čas. Časovno 

razporeditev dela opravi ravnatelj na podlagi organizacije dela in življenja v šoli. Učitelji in ostali 

strokovni delavci zapolnjujejo svojo obveznost s poukom in drugim delom v skladu s Pravilnikom o 

sistemizaciji delovnih mest OŠ Vuzenica. Delo sproti evidentirajo v skladu z navodili.  

Delovni čas učiteljev je določen po dnevnem časovnem razporedu in z urnikom. Dnevni časovni 

razpored je narejen v skladu z organizacijo in načinom dela v osnovni šoli. 

Pouk je v eni izmeni. Začetek je ob 8.20 uri. Pred poukom in po pouku potekajo izbirni predmeti, 

dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč, delo z nadarjenimi učenci, 

interesne dejavnosti, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 258 učencev je 

razvrščenih v 15 oddelkov. 

 

DNEVNI ČASOVNI RAZPORED PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI 
 

ura čas 

Predura 7.30 – 8.15  

1. ura  8.20 – 9.05  

2. ura  9.10 – 9.55  

3. ura  10.15 – 11.00  

4. ura  11.05 – 11.50  

5. ura  11.55 – 12.40  

6. ura  12.45 – 13.30  

7. ura  13.35 – 14.20  

- Jutranje varstvo od 6.15 dalje. 

- Podaljšano bivanje do 16.00. 

- Zajtrk: 7.00 – 7.30 

- Malica: 9.55 – 10.15  

- Kosilo: od 11.55 dalje. 

 

Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport 

ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 
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ORGANIZACIJA PREVOZOV  
Organizirani so redni prevozi učencev na relacijah Primož na Pohorju, Požarski jarek, Dravče, 

Šentjanž, Sveti Vid, Muta, Gortina, Trbonje in Zgornja Vižinga. 

 

JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV 

Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo organizirano v šoli od 6.15 do 8.15 ure. Za učence od 2. 

do 9. razreda je varstvo vozačev in tistih učencev, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno, 

organizirano v več skupinah v šoli. Vodili ga bodo delavci šole po programu.  

 

Organizirane so štiri skupine: 

 1. skupina JV - učenci 1. razreda: Jasmin Džambič, Darja Mrakič, Vlasta Stepišnik 

 2. skupina - vozači: Lucija Bivšek, Bogdan Lopert, Zofija Ošlak, Tatjana Krump, Nataša 

Praprotnik 

 3. skupina - vozači: Petra Napečnik, Danijela Korže, Rina Repnik, Nina Verdnik, Ines Planinšič  

 4. skupina – vozači: Luka Oman, Vera Lešnik, Matjaž Jeznik, Milena Pisnik, Vlasta Stepišnik  

 

Vsebina dela jutranjega varstva: 

 individualno delo (jutranje branje, poslušanje glasbe, pogovori, obveznosti do šole - naloge, 

priprava na pouk …) 

 

Varstvo učencev vozačev od 6. do 8. šolske ure je organizirano za vse učence, ki so vezani na šolske 

prevoze.  

Organizirana je ena skupina: 

 1. skupina – vozači: Jasmin Džambić, Darja Jeznik, Nevenka Knez, Darja Mrakič, Jasna 

Lampreht 

 

Vsebine dela varstva vozačev: 

 pisanje domačih nalog, 

 prosti čas, 

 sodelovanje v projektih z oddelki podaljšanega bivanja. 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je 

namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. 

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi 

šola. 

 

Podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente: 

 samostojno učenje, 
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 sprostitvene dejavnosti, 

 ustvarjalno preživljanje prostega časa, 

 prehrano - kosilo. 

 

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno izobraževalnimi cilji pouka. 

Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju 

interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev. 

Splošni cilji podaljšanega bivanja: 

 zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psiho-socialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje, 

 omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru 

potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč, 

 omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa 

posamezne dejavnosti, 

 omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj, 

 omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje 

in skupne dosežke. 

 

Urnik dela oddelkov podaljšanega bivanja: 

 

Čas Dejavnost 

11.50 – 12. 40 priprava na kosilo, kosilo 

12.40 – 13.30 kosilo, samostojno delo in učenje  

13. 30 – 14.20 ustvarjalno preživljanje prostega časa 

14. 20 – 15.10 ustvarjalno preživljanje prostega časa 

15.10 – 16.00 sprostitvene dejavnosti 

 

Organiziranih je pet skupin:  

 1. skupina OPB; učenci 1. razreda: Petra Napečnik, Larisa Preglau, Luka Oman, Anže Boh, 

Rina Repnik, Tatjana Krump, Mateja Viher 

 2. skupina OPB: Luka Oman, Anže Boh. Mateja Viher, Rina Repnik, Ines Planinšič, Ana 

Luršak, Larisa Preglau, Tatjana Krump, Bogdan Lopert 

 3. skupina OPB: Bogdan Lopert, Zofija Ošlak, Milena Pisnik, Anže Boh, Luka Oman, Rina 

Repnik, Mateja Viher, Tatjana Krump 

 4. skupina OPB: Luka Oman, Milena Pisnik, Bogdan Lopert  

 5. skupina OPB: Luka Oman, Tatjana Krump, Larisa Preglau, Bogdan Lopert, Mateja Viher, 

Milena Pisnik 
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VARSTVO ČAKAJOČIH UČENCEV NA POUK IZBIRNIH PREDMETOV 
Vsak dan od  5. oziroma 6. učne ure je organizirano varstvo učencev, ki imajo pouk še 6. ali 7. učno 

uro. Učenci so lahko vključeni v varstvo vozačev ali čakajo v knjižnici. V tem času lahko učenci pišejo 

domače naloge ali se individualno zaposlijo. 

 

 

7. SODELOVANJE S STARŠI  
 

RODITELJSKI SESTANKI 

Organizirani bodo trikrat letno za posamezni oddelek glede na problematiko in želje staršev. Dva 

sestanka bosta informativnega značaja (ob začetku šolskega leta in po prvem redovalnem 

obdobju), en pa bo izobraževalni. Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za 

izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

DOPOLDANSKE POGOVORNE URE 
V času dopoldanskih pogovornih ur lahko starši pokličejo v šolo (na dopoldanske pogovorne ure 

se najavijo). Pogovorne ure ima učitelj v dopoldanskem času zapisane v urniku.  

Za izvajanje le-teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter 

NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

POPOLDANSKE POGOVORNE URE 

Pogovorne ure so organizirane vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure. Za izvajanje le-

teh bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na 

epidemiološko sliko v državi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OŠ Vuzenica – Letni delovni načrt 2020/2021 

 

    22 

 

8. ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH 
 

 

 

 

 

 

Razred Razrednik Število 

fantov 

Število 

deklet 

Število 

otrok 

skupaj 

1. a Vlasta STEPIŠNIK  
(druga učiteljica Petra NAPEČNIK) 

8 7 15 

1. b Darja MRAKIČ 
(drugi učitelj Jasmin DŽAMBIĆ) 

8 7 15 

2. a Ines PLANINŠIČ  12 7 19 

2. b Zofija OŠLAK 9 9 18 

3. a Darja JEZNIK 6 9 15 

3. b Nina VERDNIK 7 8 15 

4. a Milena PISNIK 6 10 16 

4. b Jasmin DŽAMBIĆ 6 9 15 

5. a Bojana MORI (Larisa PREGLAU) 12 10 22 

6. a Danijela KORŽE 9 6 15 

6. b Bogdan LOPERT 8 6 14 

7. a Jasna LAMPREHT 7 7 14 

7. b  Nevenka KNEZ 8 7 15 

8. a Matjaž JEZNIK 15 10 25 

9. a Nataša PRAPROTNIK 13 12 25 

 Skupaj 134 124 258 
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9. ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
Koledar za osnovne šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole.  
 

 

2
0

2
0

 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - nedelja 26. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 
24. 12. 

PROSLAVA PRED DNEVOM 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek - sobota 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

 

2
0

2
1

 

petek - sobota 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 
29. 1. 

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA 

petek 
5. 2. 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM 

KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 
8. 2. 

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 

petek - sobota 
12. 2. – 13. 2. 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 

SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek -   petek 15. 2. – 19. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z 

OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE 

(RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, 

LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 

KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, 

POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE 

STATISTIČNE REGIJE  

ponedeljek -   petek 22. 2. – 26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z 

OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, 

NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, 

OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE 

STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, 

SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, 

OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

torek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek - nedelja 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota - nedelja 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 
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torek 

15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

četrtek 

24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA 
OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. 
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 

DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - torek 28. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

 

 

DELOVNA SOBOTA 

 13. 2. 2021, pouk, nadomeščanje prostega dne 24. 12. 2020 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

  

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

28. 6. - 9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO 

NA DOMU 

 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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PRAZNIKI - SPOMINSKI DNEVI  
Ob državnih praznikih in spominskih dnevih bo šola organizirala primerne svečanosti in prireditve. 

Organizacija nekaterih proslav in prireditev bo namenjena tudi ostalim prebivalcem kraja. Tudi na 

krajevnih prireditvah bodo sodelovali učenci naše šole. 

Pri sodelovanju na prireditvah bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in 

šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

 

 31. 10. 2020       Dan reformacije                            

 1. 11. 2020       Dan spomina na mrtve                  

 26. 12. 2020      Dan samostojnosti                        

 8. 2. 2021                   Slovenski kulturni praznik            

 27. 4. 2021        Dan upora proti okupatorju           

 1. 5. 2021        Praznik dela                               

 25. 6. 2021       Dan državnosti               

 

 

OBELEŽITVE POMEMBNIH DNI NACIONALNEGA IN MEDNARODNEGA 

POMENA 

 Mednarodni dan pismenosti, 8. september 

 Svetovni dan samomora, 10. september 

 Evropski teden mobilnosti, 17. do 23. september 

 Svetovni dan hrane, 16. oktober 

 Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober 

 Mesec preprečevanja zasvojenosti, november 

 Svetovni dan aidsa, 1. december. 

 Ta veseli dan kulture, 3. december 

 Svetovni dan brez cigarete, 31. januar 

 Mednarodni dan maternih jezikov, 21. februar 

 Svetovni dan poezije, 21. marec 

 Svetovni dan voda, 22. marec 

 Mednarodni dan knjig za otroke in mladino, 2. april 

 Svetovni dan Zemlje, 22. april 

 Svetovni dan zdravja, 7. april 

 Svetovni dan gibanja, 10. maj 

 Svetovni dan brez tobaka, 31. maj 

 Svetovni dan okolja, 5. junij              
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10. VSEBINA IN ORGANIZACIJA DELA 

 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI DEVETLETNE ŠOLE 

 

- Osnovne značilnosti devetletne šole so opredeljene z Zakonom o osnovi šoli (Uradni list RS, št. 

81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) in s Pravilnikom o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 

52/2013). 

- Cilji vzgoje in izobraževanja so posodobljeni: poudarek je na vseživljenjskem učenju, 

trajnostnem razvoju z Unescovimi štirimi stebri izobraževanja, razvijanju pozitivne 

samopodobe učenca, vzgajanju za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic, razvijanje podjetnosti … 

- Obvezno šolanje traja devet let, otroci vstopijo v prvi razred s šestimi leti (v koledarskem letu, 

ko dopolnijo starost 6 let). 

- Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. 

- Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni 

obdobji. 

- Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Prvo obdobje traja 

od 1. do 3. razreda. Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda. Tretje obdobje traja od 7. do 9. 

razreda. 

 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448# 

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583
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OBVEZNI IN RAZŠIRJENI PROGRAM DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

OBVEZNI PROGRAM 

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

Predmet/ 

Št. ur 

T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L 

SLJ 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3,5/122,5 4,5/144 

MAT 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128 

TJA  2/70  2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96 

LUM 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/32 

GUM 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 1/32 

DRU    2/70 3/105     

GEO      1/35 2/70 1,5/52,5 2/64 

ZGO      1/35 2/70 2/70 2/64 

DKE       1/35 1/35  

SPO 3/105 3/105 3/105       

FIZ        2/70 2/64 

KEM        2/70 2/64 

BIO        1,5/ 52,5 2/64 

NAR      2/70 3/105   

NIT    3/105 3/105     

TIT      2/70 1/35 1/35  

GOS     1/35 1,5/52,5    

ŠPO 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64 

Predmet 1       2/1 2/1 2/1;64/32 

Predmet 2       1/35 1/35 1/32 

Predmet 3       1/35 1/35 1/32 

Oddelčna sk. 0 0 0 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/16 

Št. 

predmetov 

6 7 6 9 10 12 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Št. ur na 

teden 

20 23 22 24 26 26 27,5/28,5 28/29 28/29 

Št. tednov 

pouka 

35 35 35 35 35 35 35 35 32 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih 

predmetov. 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa 

in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa 

mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. 

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo 

njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni oz. družboslovni 

sklop. 

Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji jezik dve uri), so obvezna sestavina učenčevega 

predmetnika in se ocenjujejo. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali 

deloma) lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali obvezne izbirne predmete 17 ur tedensko v 12 skupinah. 

Učenci so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete: Nemščina 1, Nemščina 2, Nemščina 3, 

Likovno snovanje, Šport za zdravje, Sodobna priprava hrane, Poskusi v kemiji, Šport za sprostitev, 

Računalništvo – multimedija, Šolsko novinarstvo, Izbrani šport in Računalništvo – računalniška 

omrežja. 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti šport in računalništvo izvajajo po eno uro 
tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru je to nemščina) pa se izvaja dve uri tedensko. 
Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere 
glede na svoje želje oz. sposobnosti. 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri 
neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost 
učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako 
odsotnost pa morajo starši opravičiti. 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni 
v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni 
izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro, lahko tudi v obliki blok ur, na 
14 dni. 

V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:  

 NIP TJA – 1. razred 

 NIP šport 

 NIP nemščina 

 NIP računalništvo 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
NPZ bodo opravljali učenci 6. razreda iz slovenščine, matematike ter angleščine in učenci 9. razreda 

iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta (v šolskem letu 2020/21 iz športa). Za izvedbo 

NPZ je na šoli odgovorna ravnateljica. Namestnica ravnateljice za NPZ je Sara Topler.  

 

Leto Mesec Datum Dejavnost 

 

2
0

2
0

 

SEPTEMBER 

1. 9. – torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi 

tretjega predmeta, iz katerih se bo na 

posamezni osnovni šoli preverjalo znanje 

učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem 

znanja 

NOVEMBER 
30. 11. – ponedeljek  Zadnji rok za posredovanje podatkov o 

učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ  

 

2
0

2
1

 

MAJ 
 

4. 5. – torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine 

za 6. in 9. razred 

6. 5. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z 
dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

2. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. 

razredu na RIC 

3. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. 

razredu na RIC 

7. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z 
dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 

8. 6. – torek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. 

razredu na RIC 

9. 6. – sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
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Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. 

razredu na RIC 

15. 6. – torek 
 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. 
razreda 
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov 

(po poizvedbah) učencev v 6. razredu 

24. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. 

razreda 
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MANJŠE UČNE SKUPINE 
Z dnem 31. 8. 2012 je prenehal veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v OŠ. Pravna 

podlaga organizacije manjših učnih skupin je 40. člen spremenjenega Zakona o osnovni šoli (ZOsn–

UPB3). 

Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v pristojnosti šole. 

V šolskem letu 2020/21 bomo formirali naslednje manjše učne skupine: 

 8. razred – manjše učne skupine pri slovenščini, angleščini in matematiki (vse ure čez vse 

leto); 

 9. razred – manjše učne skupine pri slovenščini, angleščini in matematiki (vse ure čez vse 

leto). 

Manjše učne skupine so oblikovane na podlagi strokovnega mnenja aktivov, razrednika in 

svetovalne službe. Prehodi med skupinami so med letom možni le izjemoma po predhodnem 

posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši. 

 

 

OBLIKE DIFERENCIACIJE 

 Dopolnilni pouk za učence, ki imajo učne težave (dodatna pomoč in razlaga). 

 Dodatni pouk za učence, ki presegajo standarde znanja. 

 Individualna in skupinska pomoč za nadarjene učence (testirani učenci) in pomoč 

posameznikom (učna pomoč). 

 Notranja diferenciacija in individualizacija pri vseh predmetih. 

 Zunanja diferenciacija v 8. in 9. razredu pri SLJ, MAT in TJA. 

 

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

V skladu s šolsko zakonodajo na šoli izvajamo: 

 5.razred: GUM 

 6. razred: GOS 

 7. razred: LUM, TIT 

 8. razred: TIT, SLJ, GEO, BIO 

 9. razred: SLJ 
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PROJEKTI 
V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali pri naslednjih projektih: 

 Zdrava šola 

 Korak k sončku 

 Stop nasilju 

 Noč na šoli 

 Policist Leon svetuje 

 Kolesarčki / Jumicar 

 Igraj se z mano 

 Evropski teden mobilnosti 

 Oprosti, prosim, hvala 

 Turizmu pomaga lastna glava 

 Glasbene urice v vrtcu 

 Varno s soncem 

 Varno na kolesu 

 Pešbus 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Tutorstvo 

 Moj SLOfit 

 Otroški parlament 

 Bralni nahrbtnik 

 Radi pišemo z roko 

 Rastem s knjigo  

 Bralna značka 

 Šola, da se ti zrola 

 Razpisani projekti 

 

 

NATEČAJI 

V šolskem letu 2020/21 bomo sodelovali v naslednjih natečajih: 

 Literarni natečaji 

 Prednovoletni čas 

 Foto natečaji 

 Razpisani natečaji 

 Varno na soncu 

 Varno na kolesu 
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TEKMOVANJA 
Učenci naše šole bodo v tem šolskem letu sodelovali na naslednjih tekmovanjih: 

 Cici vesela šola 

 Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki 

 Tekmovanje v znanju iz zgodovine 

 Tekmovanje v znanju angleškega jezika 

 Tekmovanje v znanju nemškega jezika 

 Zlati sonček 

 Tekmovanje za nemško bralno značko 

 Tekmovanje za angleško bralno značko 

 Tekmovanje za Štefanovo priznanje 

 Tekmovanje iz matematike 

 Logika 

 Tekmovanje iz geografije 

 Kresnička 

 Mali nogomet 

 Nogomet 

 Planinska orientacijska tekmovanja 

 Tekmovanja z mobilnimi roboti 

 Odbojka - dvoranska 

 Mala odbojka 

 Smučanje 

 Atletika 

 Modelarstvo in konstruktorstvo 

 Vesela šola 

 Območna in medobčinska revija otroških in mladinskih pevskih zborov 

 Tekmovanje iz biologije 

 Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 Šahovska tekmovanja 

 Bralna značka 

 EKO bralna značka 

 Šolski plesni festival 

 Tekmovanje iz kemije 

 Območno in regijsko tekmovanje otroških gledaliških skupin 

 Hitro branje 

 Memoriada 

 Logična pošast 

 Razpisana tekmovanja 
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URNIK TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

 

PREDMET 

IME TEKMOVANJA  

ŠOLSKO 

 

REGIJSKO 

 

DRŽAVNO 

SLJ Mehurčki  8. 4. 2021 ob 11.00 

17. 11. 2020 ob 

13.30 

 

14. 1. 2021 ob 

14.00 

 

13. 3. 2021 ob 

10.00 
Cankarjevo tekmovanje 

MAT 

 

Matematični kenguru - 

za bronasto priznanje 

 

 

 

18. 3. 2021 ob 

13.00 

2. 12. 2020 ob 

14.00 

  

 

 

17. 4. 2021 ob 9.00 

 

30. 1. 2021 ob 9.00 

Tekmovanje za Vegovo 

priznanje 

Razvedrilna matematika 

TJA Tekmovanje iz angleščine, 

7. razred 

1. 2. 2021  1. 3. 2021 

Tekmovanje iz angleščine, 

8. razred 

19. 10. 2020 ob 

13.00 

 23. 11. 2020 ob 

14.00 

Tekmovanje iz angleščine, 

9. razred 

12. 11. 2020 ob 

13.00 

20. 1. 2021 ob 

14.00 

16. 3. 2021 ob 

14.00 

TJN Tekmovanje iz nemščine, 

9. razred 

26. 11. 2020 ob 

13.00 

 23. 3. 2021 ob 

14.00 

NAR Kresnička 3. 2. 2021 ob 13.00   

BIO Tekmovanje za 

Proteusovo priznanje 

21. oktobra 2020 

ob 13.00 

 4. decembra 2020 

KEM Tekmovanje za Preglovo 

priznanje 

18. januar 2021 

ob 13.00 

 27. marec 2021 ob 

9.30 

FIZ Tekmovanje iz fizike 3. 2. 2021 ob 13.00 26. 3. 2021 ob 

14.00 

8. 5. 2021 ob 10.00 

GEO Astronomija 3. 12. 2020 ob 

13.00 

 9. 1. 2021 ob 10.00 

GEO Tekmovanje iz geografije 24. 11. 2020 ob 

13.00 

26. 1. 2021 ob 

14.00 

16. 4. 2021 ob 

10.00 

ZGO Tekmovanje iz zgodovine 8. 12. 2020 ob 

13.00 

2. 2. 2021 ob 14.00 20. 3. 2021 ob 

10.00 

Sladkorna 

bolezen 

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

16. 10. 2020 ob 

13.00 

 21.11.2020 ob 

10.00 

Logika Tekmovanje iz logike 24. 09. 2020 ob 

13.00 
 17.10.2020 ob 9.30 

Vesela šola Tekmovanje iz vesele šole 10. 3. 2021 ob 

13.00 

 14. 4. 2021 ob 

14.00 
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INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

 

Interesna dejavnost 
 

 

Mentor 
 

Razred 
 

Dan in ura 

 
KULTURNO UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

Pevski zbor 
 

Metka Stemlak  
(Rina Repnik) 

1. –  9. razreda ponedeljek,  
0. in 6. šolska ura 

torek,  
0. šolska ura 

četrtek,  
6. in 7. šolska ura 

petek,  
0. šolska ura 

Pravljični krožek 
 

Zofija Ošlak 1., 2. razred torek,  
0. šolska ura 

Plesni krožek Lucija Bivšek 4. – 6. razreda ponedeljek,  
7. šolska ura 

Bistre glavice 
 

Ines Planinšič 2. – 5. razreda torek,  
0. šolska ura 

Likovni krožek 
 

Luka Oman 8. – 9. razreda ponedeljek,  
7. šolska ura 

Gledališki krožek 
 

Nataša Praprotnik, 
Metka Stemlak (Rina 

Repnik), Matjaž Jeznik 

8., 9. razred po dogovoru 

Glasbene urice 
 

Metka Stemlak  
(Rina Repnik) 

1. razred sreda, 
 5. šolska ura 

Rajamo in plešemo Darja Mrakič 
Nina Verdnik 

1., 2. razred ponedeljek,  
6. šolska ura 

Pravljična joga  
 
 

Ines Planinšič 1. –  3. razreda ponedeljek,  
0. šolska ura 

Foto – filmski krožek  Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda po dogovoru 

3D projektiranje in 
printanje  

Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda delavnica med 
počitnicami 

 

 
NARAVOSLOVNO TEHNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

Astronomija 
 

Jasmin Džambić 6. – 9. razred delavnice v 
popoldanskem 

času  

Matematični krožek 
 

Jasna Lampreht 6. – 9. razred petek,  
0. šolska ura 
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Poizkusi v kemiji  
 

Vera Lešnik 6. – 7. razreda ponedeljek,  
0. šolska ura 

Turistični krožek 
 

Danijela Korže 7. – 9. razreda četrtek,  
6. šolska ura 

Vesela šola 
 

Danijela Korže 5. – 9. razreda po dogovoru 

Ustvarjalni krožek 
 

Vlasta Stepišnik 
Darja Mrakič 

1. – 3. razred sreda,  
6. šolska ura 

Kreativni krožek 
 

Ana Luršak 4., 5. razred sreda,  
6. šolska ura 

Vezenje 
 

Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek,  
0. šolska ura 

Modelarstvo 
 

Tatjana Krump 6. – 9. razreda sreda na 14 dni, 
17. – 18. 30 

Robotika 
 

Tatjana Krump 6. – 9. razred četrtek,  
7. šolska ura 

Kresnička 
 

Milena Pisnik 2. – 3. razred petek,  
0. šolska ura 

Kresnička 
 

Mateja Viher 4. – 5. razred petek,  
0. šolska ura 

Mladi člani RK  Bojana Mori 
Jasna Lampreht 

1. –  9. razreda po dogovoru 

Kolesarski tečaj Milena Pisnik 
Ana Luršak 

4., 5. razred po pouku, jeseni 

 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 

Splošna športna vzgoja Darja Jeznik 2., 3. razred sreda,  
6. šolska ura 

Šahovski krožek 
 

Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek, 
6.šolska ura 

Mladi planinci 
 

Darja Mrakič 1. – 9. razreda ob sobotah 

Nogomet 
 

Jasmin Džambič 3. – 5. razred torek,  
6. šolska ura 

Nogomet 
 

Jasmin Džambič 6., 7. razred sreda,  
0. šolska ura 
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DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE 
Učenci in učitelji imajo v sodobno opremljeni knjižnici bogat izbor leposlovne in strokovne 

literature ter knjig, ki so priporočene za bralno značko in predpisane za domače branje. Na voljo 

je tudi pester izbor revij in časopisov. 

Vsak učenec in učitelj je član šolske knjižnice, kjer si lahko izposoja knjige, bere revije ter sam ali s 

pomočjo knjižničarke išče podatke za šolsko ali domače delo. Rok izposoje je tri tedne za knjige in 

en teden za revije. 

Učenec mora izgubljeno ali poškodovano gradivo nadomestiti z novim. 

V šolski knjižnici lahko z učenci potekajo tudi pogovori za bralno značko od 6. do 9. razreda, 

knjižničarka pa izvaja tudi ure KIZ-a (knjižnično-informacijska znanja) za vse razrede, in sicer po 

dogovoru z učitelji. 

Glede izposoje knjižničnega gradiva, uporabe knjižnice in izvajanj ur KIZ-a bomo upoštevali 

navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v 

državi. 

 

 

NADSTANDARDNI PROGRAM 

ŠOLA V NARAVI 

 

Šola v naravi 4. in 5. razred 

Šola v naravi je integralni pedagoški proces, ki poteka zunaj kraja stalnega bivanja. Prepletajo se 

vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Osnovni namen je 

spodbuditi kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne in kulturne dediščine.  

Šola v naravi pa je tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med 

učenci ter nudi možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učencev 

in učiteljev. 

Učenci, ki bodo v šoli v naravi opravili tečaj plavanja, bodo dobili potrdilo o opravljenem plavalnem 

tečaju. 

Letna šola v naravi za učence 4. in 5. razreda bo organizirana v Čatežu od 14. 6. 2021–18. 6. 2021. 

 

Razpored dela: 

 jutranja telovadba, 

 dopoldansko plavanje, 

 počitek, 

 popoldansko plavanje, 

 druge aktivnosti. 

Glede izvedbe šole v naravi za 4. in 5. razred bomo upoštevali navodila Ministrstva za 

izobraževanje, šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 
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Šola v naravi 8. razred 

Šola v naravi je postala ena od meril kakovosti v vzgoji in izobraževanju. 

Šola v naravi za učence 8. razreda bo organizirana od 6. 4. 2021 – 10. 4. 2021 v CŠOD Bohinj. 

Cilji: 

 večdnevno kontinuirano delo na različnih področjih 

 pridobivanje spoznanj preko neposrednega opazovanja procesov in pojavov v naravi. 

 
Glede izvedbe šole v naravi za 8. razred bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, 

šolstvo in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

 

TABORI 
Tabor, 1. razred 

Za učence 1. razreda bo v spomladanskem delu organiziran dvodnevni tabor, ki bo izveden v CŠOD-

ju ali na koči Planinc. 

 

Tabor, 2. razred 

Za učence 2. razreda bo od 16. – 18. 6. 2021 organiziran tridnevni tabor, ki bo izveden v CŠOD 

Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu.  

 

Tabor, 3. razred 

Za učence 3. razreda bo od 7. –  9. 10. 2020 organiziran tridnevni tabor, ki bo izveden v CŠOD 

Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu.  

 
Glede izvedbe taborov bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport ter 

NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

 

EKSKURZIJE V TUJINO 
7. – 9. razred 

 Anglija, London: Učencem od 7. do 9. razreda bomo v spomladanskem delu glede na 

ustrezno epidemiološko sliko ponudili ekskurzijo v London.  

 Avstrija, Nemčija: Glede na zanimanje in ustrezno epidemiološko sliko. 
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DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA 

 Tečaj za vožnjo s kolesom v 4. razredu (kolesarski izpit v 5. razredu), 

 tečaj plavanja za učence 2., 3. in 4. razreda, Dom telesne kulture Ravne na Koroškem, 

 preverjanje znanja plavanja v 6. razredu, 

 prireditve v kraju, 

 sodelovanje z lovci, gobarji, gasilci, čebelarji … 

 bralna značka,  

 prometna varnost,  

 kolesarstvo,  

 eko bralna značka. 

 

 

FAKULTATIVNE DEJAVNOSTI 
 Plesna dejavnost: izvaja plesna šola po izboru staršev devetošolcev (9. razred, valeta)  

 Smučanje: DR7 (1. – 3. razred, sodelovanje s spremljevalci) 

 Plavanje: DR7 (1. razred, sodelovanje s spremljevalci) 
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11. DEJAVNOSTI ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ 

UČENCEV, VARNOST  
 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 
Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec 

prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Zakon o šolski prehrani celovito ureja organizacijo šolske 

prehrane in subvencioniranje šolske malice in kosil. 

 

Pri organizaciji prehrane bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport 

ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

Časovna razporeditev: 

 7.00 do 7.30 zajtrk 

 9.55 do 10.15 malica 

 11.50 do 14.30 kosilo 

 

Za posamezne obroke so jedilniki pripravljeni za vsak mesec posebej. 

Pravilna prehrana močno vpliva na naše zdravje, zato bomo uživali raznovrstno hrano z manj 

maščob, sladkorja in soli ter z veliko zelenjave, sadja in izdelkov iz žitaric. 

Promocijo zdravega načina življenja in s tem prehranjevanja bomo izvajali preko nalog projekta 

Zdrave šole, Šolska shema in Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

 

VZGOJA ZA ZDRAVJE 

PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE PREVENTIVE 
Preventivni zobozdravstveni pregledi v vseh razredih: 

 sistematski pregled zobovja in ustne votline, 

 vsakodnevno umivanje zob, 

 ugotavljanje prisotnosti zobnih oblog, 

 demonstracija pravilne tehnike čiščenja zob, 

 aktivno umivanje zob. 

 

1. razred: Storimo vse za zdrave zobe. 

3. razred: Poškodbe zob in obzobnega tkiva. 

4. razred: Ohranimo zdrave zobe in ustno votlino. 

8. razred: Preprečevanje zobnih in ustnih bolezni ter pomen pravočasnega zdravljenja zob. 

9. razred: Skrb za zdrava usta po zaključku osnovne šole. 
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PROGRAM VZGOJE ZA ZDRAVJE V OŠ 
Vsebine za posamezne razrede: 

 1. razred - Zdrave navade 

 2. razred - Ohranimo zdravje 

 3. razred - Preprečevanje poškodb in varno s soncem 

 4. razred - Prehrana, gibanje in prosti čas 

                              -  Zdravi, varni in srečni v šoli v naravi 

 5. razred - Zasvojenost 

 6. razred - Odraščanje 

 7. razred - Duševno zdravje 

 8. razred - Vzgoja za zdravo spolnost 

 9. razred - Tvegana vedenja 

                 - Prva pomoč in ABC oživljanje 

                 - Bratec dobi sestrico - razlike med spoloma 

 

Izvaja ga diplomirana višja medicinska sestra v dogovoru z razredniki in učiteljico biologije. 

Namen zdravstvenega doma je informirati in motivirati posameznika, da aktivno skrbi za svoje 

zdravje. 

Globalni cilji programa so informirati in osveščati z namenom doseganja učinkovite uporabe 

pridobljenih informacij, razvijati sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja 

ter presojanja, usposabljanje za samozavestno soočanje z življenjskimi problemi in za njihovo 

reševanje. 

 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI POLICIJE 
SEPTEMBER   

 Razgovor s starši in učenci 1. razreda na temo Varna pot v šolo, 

 za 1. razred predavanja Varna šolska pot in obhodi po varnih šolskih poteh, 

 projekt Policist Leon svetuje v 5. razredih (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost 

pešcev…). 

NOVEMBER 

 Policist Leon svetuje , 2. sklop (pirotehnika, vandalizem, varna smuka…). 

FEBRUAR 

 Policist Leon svetuje 3. sklop (vrstniško nasilje, družinsko nasilje, skrivnost, neznanci na 

internetu …). 

APRIL 

 Policist Leon svetuje 4. sklop (moje - tvoje, vlom v   stanovanje…).  

MAJ 

 Preventivni projekt Otrok - policist za en dan v 6. razredu, 
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 policist Leon svetuje 5. sklop v 5. razredu na temo Varna vožnja s kolesom, varnost na 

kopališčih, skiroji in rolerji … 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 
Šola vodi učbeniški sklad, spremlja izposojo učbenikov in vsako leto pripravi analizo stanja. Do 

meseca junija evidentira potrebe po učbenikih in iz sredstev učbeniškega sklada dokupi nove 

učbenike. Vsako leto dokupimo in zamenjamo dotrajane učbenike. V skladu so učbeniki, ki jih 

potrdi ZRSŠ. V skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. V primeru 

poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške le-tega v skladu s Pravilnikom učbeniškega 

sklada. 

Skrbnik učbeniškega sklada je Ines Gerold. 
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12.  PROGRAM DNEVOV DEJAVNOSTI 
 

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI 

1. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje 

½ 

20. 11. 2020 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

Planetarij 12. 4. 2021 Mateja Viher 

Obisk kmetije (tabor) 

 

maj, junij 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

 

2. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje 

½ 

20. 11. 2020 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

Planetarij 12. 4. 2021 Mateja Viher 

Travnik – življenjsko okolje (tabor) junij 2021 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

 

3. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje 

½ 

20. 11. 2020 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

Planetarij 12. 4. 2021 Mateja Viher 

Orientacija (tabor) oktober 2020 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

 
4. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje 

½ 

20. 11. 2020 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Planetarij 12. 4. 2021 Mateja Viher 

Ogled HE Vuzenica februar 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

 

5. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za 

zdravje ½ 

20. 11. 2020 Bojana Mori 
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Planetarij 12. 4. 2021 Bojana Mori 

Zaključna ekskurzija –  Kulturna dediščina 10. 6. 2021 Bojana Mori 

 
6. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za 

zdravje ½ 

20. 11. 2020 Mateja Viher, Vera Lešnik 

Planetarij 13. 4. 2021 Mateja Viher 

Zaključna ekskurzija –  Doživljajski park 

Vulkanija in lončarska vas Filovci 

10. 6. 2021 Danijela Korže, Bogdan Lopert 

 

7. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za 

zdravje ½ 

20. 11. 2020 Mateja Viher, Vera Lešnik 

Planetarij 13. 4. 2021 Mateja Viher 

Zaključna ekskurzija – Ogled Županove jame 10. 6. 2021 Jasna Lampreht, Nevenka Knez 

 

8. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za 

zdravje ½ 

20. 11. 2020 Mateja Viher, Vera Lešnik 

Planetarij 13. 4. 2021 Mateja Viher 

Ekosistemi – CŠOD  april 2021 Matjaž Jeznik 

 
9. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za 

zdravje ½ 

20. 11. 2020 Mateja Viher, Vera Lešnik 

Planetarij 13. 4. 2021 Mateja Viher 

Zaključna ekskurzija –  Geografske značilnosti 

pokrajin (Gardaland) 

4. 6. 2021 Nataša Praprotnik 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
1. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti  februar 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

Pohod – tabor maj 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

Orientacija april 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

 

2. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti  februar 2021 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

Plavanje  Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

Plavanje  Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

 

3. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti  februar 2021 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

Plavanje  Darja Jeznik, Nina Verdnik 

Plavanje  Darja Jeznik, Nina Verdnik 

 

4. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti  februar 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Orientacija (4. – 5. razred) april – junij 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Plavanje junij 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

 

5. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 razrednik, Miran Pal 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 
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Zimske aktivnosti (5. – 9. razred) februar 2021 Lucija Bivšek 

Atletika (5. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

Orientacija (4. – 5. razred) april – junij 2021 Bojana Mori 

 

6. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 razrednik, Miran Pal 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti (5. – 9. razred) februar 2021 Lucija Bivšek 

Športne igre (6. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

Atletika (5. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

 

7. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 razrednik, Miran Pal 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti (5. – 9. razred) februar 2021 Lucija Bivšek 

Športne igre (6. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

Atletika (5. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

 

8. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 razrednik, Miran Pal 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti (5. – 9. razred) februar 2021 Lucija Bivšek 

Športne igre (6. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

Atletika (5. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

 

9. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Jesenski pohod 10. 9. 2020 razrednik, Miran Pal 

Dan slovenskega športa 23. 9. 2020 Darja Mrakič, Lucija Bivšek 

Zimske aktivnosti (5. – 9. razred) februar 2021 Lucija Bivšek 

Športne igre (6. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 

Atletika (5. – 9. razred) april – junij 2021 Lucija Bivšek 
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TEHNIŠKE DEJAVNOSTI 
 

1. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

Zaključna ekskurzija – Slovenj Gradec 10. 6. 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

 

2. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

Zaključna ekskurzija – Akvarij-terarij Maribor 10. 6. 2021 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

 

3. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

Zaključna ekskurzija – Ptujski grad 10. 6. 2021 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

 

4. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Elektrika – poizkusi februar 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

Zaključna ekskurzija – Rudnik Mežica, Kmečki 

muzej Libeliče 

10. 6. 2021 Milena Pisnik, Jasmin Džambić 

 
5. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Bojana Mori 

Kolesarjenje – poligon maj – junij 2021 Milena Pisnik, Ana Luršak 

Pokrajinski muzej Slovenj Gradec maj 2021 Bojana Mori 
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6. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Danijela Korže, Bogdan Lopert 

Od ideje do izdelka november 2021 Tatjana Krump 

Energija in električna vezja  Tatjana Krump 

 
7. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Jasna Lampreht, Nevenka Knez  

Od ideje do izdelka november 2021 Tatjana Krump 

Energija in električna vezja  Tatjana Krump 

 
8. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Matjaž Jeznik 

CŠOD Bovec april 2021 Matjaž Jeznik 

Zaključna ekskurzija – Gorenjska 10. 6. 2021 Matjaž Jeznik 

 
9. razred 

 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Varnost – ETM 17. 9. 2020 Jasna Lampreht 

Novoletni bazar  24. 11. 2020 Nataša Praprotnik 

Poklicno usmerjanje januar 2021 Sara Topler, Nataša Praprotnik 

Valeta junij 2021 Nataša Praprotnik 
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KULTURNE DEJAVNOSTI 
 

1. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razrednik, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 

Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

Zaključek šolskega leta 24. 6. 2021 Vlasta Stepišnik, Darja Mrakič 

 

2. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razrednik, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 

Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

Zaključek šolskega leta 24. 6. 2021 Ines Planinšič, Zofija Ošlak 

 

3. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razrednik, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 

Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

Zaključek šolskega leta 24. 6. 2021 Darja Jeznik, Nina Verdnik 

 

4. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razrednik, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 
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Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

 

5. razred 
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razrednik, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 

Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

 

6. – 9. razred  
 

dejavnost 
 

 

čas izvajanja 
 

vodja 

Z glasbo v novo leto 23. 12. 2020 razredniki, Darja Jeznik, Milena 

Pisnik 

Gledališka predstava februar 2021 Ines Gerold 

Knjiga, moja prijateljica april 2021 Petra Prohart Tomažič, Nataša 

Praprotnik, Ines Gerold, Vlasta 

Stepišnik, Ana Luršak 

 

*Opombe k programu dnevov dejavnosti.  

 

Pri organizaciji dnevov dejavnosti bomo upoštevali navodila Ministrstva za izobraževanje, šolstvo 

in šport ter NIJZ glede na epidemiološko sliko v državi. 

 

Vsebine dnevov dejavnosti in čas izvajanja bodo spremenjeni, kadar bo (zaradi aktualizacije, 

dogodkov, vremena…) to potrebno. Razpored vsebin je okviren in ga lahko razredniki ali vodje 

spreminjajo po lastni presoji.  
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Vsebino dokumenta pripravili:  

 dr. Mojca Hrastelj Brelih, ravnateljica, 

 Ana Luršak, pomočnica ravnateljice skupaj s strokovnimi delavci šole. 

 

Oblikovanje dokumenta:  

 Ana Luršak, pomočnica ravnateljice. 

 

 

_______________      _______________ 

 

 

 

Z realizacijo letnega delovnega načrta se bosta Svet šole in Svet staršev seznanjala na rednih 

srečanjih z vodstvom šole. Ravnatelj vsaj dvakrat letno poroča Svetu šole o realizaciji letnega 

delovnega načrta.   

  

Celovit pregled in analiza bosta opravljena ob zaključku šolskega leta v Letnem poročilu šole.   

  

Letni načrti posameznih aktivov za šolsko leto 2020/21 so sestavni del originala Letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2020/21, ki se nahaja v tajništvu šole.   

  

Letni delovni načrt je bil obravnavan na zboru delavcev, dne 24. 8. 2020. 

 

Letni delovni načrt je bil obravnavan na seji Sveta staršev, dne 28. 9. 2020. 

 

 

 

 

Letni delovni načrt je bil obravnavan in sprejet  

na seji Sveta zavoda OŠ Vuzenica, 

dne 29. 9. 2020. 

 

 

 

    

                 Predsednik Sveta šole                                                          Ravnateljica         

                         Matjaž Jeznik                                                         dr. Mojca Hrastelj Brelih  

                   


