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Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Začenjamo novo šolsko leto 2018/2019, leto novih priložnosti, 
novih izzivov, novih obveznosti. Tako kot vsako leto vam v šolski 
publikaciji predstavljamo nekatere pomembne informacije, ki vam 
bodo koristile preko celega šolskega leta (splošne informacije o 
šoli, kontakti, predmetnik, šolski koledar, dejavnosti razširjenega 
programa, izvlečki šolskih pravil …). Vse podatke in tekoče šolske 
dogodke boste lahko spremljali tudi na novi šolski spletni strani.  

 

V šolskem letu 2018/2019 bo šolo obiskovalo 448 učenk in 
učencev v 19 oddelkih. Kljub prostorski stiski smo odprli dodatni 
oddelek v 3. razredih.  

 

Letos se bo naša šola priključila 155 šolam v Sloveniji v projektu 
preizkušanja koncepta razširjenega programa na področju gibanja 
in zdravja in dobrega psihofizičnega počutja.  

 

Poleg uporabnega znanja želimo našim učencem omogočiti razvoj 
vseh darov, ki jih nosijo v sebi. Trudili se bomo, da se bodo učenci 
učili sprejemati sebe, živeti v ravnovesju in se bodo znali uspešno 
spopadati z življenjskimi izzivi. Življenjska uspešnost je namreč v 
veliki meri povezana z našim samozavedanjem in odnosom z 
drugimi ljudmi. 

 

Tako kot v preteklih letih tudi ob začetku letošnjega šolskega leta 
otrokovemu šolanju namenite ustrezno pozornost. Vzdržujete 
redne stike z otrokovimi učitelji, predvsem pa zaupajte učiteljevi 
strokovni presoji. Otrok naj sam opravi naloge, ki jih zmore. 
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Sleherni otrok zmore postati samostojen in odgovoren, le priložnost 
mu je potrebno dati. 

 

Verjamem, da bomo tudi letos učence uspešno vodili na njihovi 
šolski poti in bomo kot do sedaj delovali z roko v roki. 

 

Vsem želim uspešno šolsko leto 2018/2019. 
 

 

 Ravnateljica Janja Sršen 
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Osnovna šola Predoslje KRANJ   

redoslje 17A, 4000 KRANJ  
Telefon: (04) 281 04 00  

                                                                                               
Faks: (04)281 04 04   

URL: http://www.os-predoslje.si/  
E-pošta: 

projekt2.oskrpre@guest.arnes.si   

1 PODATKI O ŠOLI  
  
Ravnateljica:       Janja Sršen  
      (030) 333 723  
      

  
(04) 281 04 12   

Pomočnica     Katja Perčič Košir  
ravnateljice:     

  
  

(04) 281 04 13  

Tajnica:      Vesna Rogelj Boštar  
Tel. tajništvo:    (04) 281 04 00  
      
  

  

Internet:    
  

http://www.os-predoslje.si/  

E-pošta:      
  
  

projekt2.oskrpre@guest.arnes.si  

Številka transakcijskega računa: 01252-6030658058  
  
Davčna številka šole: 53580664  
  
Matična številka šole: 5083222000  
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1.1 Ustanovitelj  

Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.  
  
1.2 Šolo upravljajo  

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni 
mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.   
  
1.3 Strokovni organi šole   

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

1.4 Skupnost učencev  

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, katerih 
predstavniki tvorijo parlament učencev. Ta predstavlja izvršilni 
organ skupnosti učencev šole. Skupnost učencev zbira pripombe in 
predloge oddelčne skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in 
dolžnosti učencev, organizira šolske prireditve, načrtuje skupne 
zbiralne akcije in druge dejavnosti, za katere se učenci dogovorijo. 
Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov na šoli, 
ne more pa biti manjše od devet. Mentor šolske skupnosti je Anja 
Šter. 
 
1.5 Svet staršev šole  

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu 
oblikovan svet staršev šole. Sestavljen je tako, da ima vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem 
roditeljskem sestanku oddelka.  
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2 STIKI MED ŠOLO IN STARŠI  
  
Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo 
pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Svetujemo 
vam, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, saj 
boste le tako učinkovito spremljali otrokov napredek v šoli.  
  
2.1 Govorilne ure   
 

Dopoldanske govorilne ure  
Na pogovor z učiteljem lahko pridete v dopoldanskem času na 
štirinajst dni. Razpored dopoldanskih govorilnih ur posameznih 
učiteljev bo objavljen na šolski spletni strani. 
 
Popoldanske govorilne ure: 
V popoldanskem času bodo imeli govorilne ure vsi pedagoški delavci 
ob torkih od 17.30 do 18.30 ure v naslednjih terminih: 
 
16. 10. 2018, 20. 11. 2018, 15. 1. 2019, 19. 3. 2019, 16. 4. 2019, 21. 
5. 2019. 
 
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE V ŠOL. LETU 2018/19 
UČITELJ/ICA RAZRED/ 

PREDMET 
DAN URA PROSTOR 

Polona Sečnik 
1. a 

pon., 2./4. 
teden v mes.  

12.05-
12.50 

Kabinet 1. r. 
 

Eva Pilar 
1. a 

pon. 2./4. teden 
v mes. 

12.05-
12.50 

Kabinet 1.r 

Ksenija Mugerli 
1. b 

četrtek, 2./4. 
teden v mes. 

12.50-
13.35 

Kabinet 1.r 

Mira Volčjak 
1. b 

torek, 2./4. 
teden v mes. 

10.15-
11.00 

Kabinet 1.r 

Mateja Papov 
2. a 

torek, 2./4. 
teden v mes. 

12.50-
13.35 

Kabinet 2. r 

Simona Vreček 2. b torek, 2./4. 12.50- Kabinet 1. r. 
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Šavs teden v mes. 13.35 
Anja Šter 

3. a 
torek, 2./4. 
teden v mes. 

12. 05 - 
12. 50 

Kabinet 4. r 

Maja Resnik 
3. b 

torek, 2./4. 
teden v mes. 

12. 05 - 
12. 50 

Učilnica 3.b 

Darja Arh 
3. c 

torek, 2./4. 
teden v mes. 

12. 05 - 
12. 50 

Kabinet 2. r 

Anita Vrtač 
Pičman 4. a 

četrtek, 
urnik A 

8.20 - 
9.05 

Učilnica 4. a 

Nuša Skumavc 
4. b 

petek,  
urnik B 

8.20 - 
9.05 

Kabinet 4. r. 

Olga Leben 
5. a 

ponedeljek, 
urnik A 

7.30 - 
8.15 

Kabinet 5. r. 

Milanka Zdjelar 
5. b 

ponedeljek, 
urnik B 

7.30 - 
8.15 

Kabinet 5. r. 

Jana Remic 
6. a, MAT 

sreda,  
urnik A 

6.45 -
7.30 

Učilnica fiz. 

Eva Traven 
6. b, SLJ 

sreda, 
urnik B 

12.05-
12.50 

SLJ 1 

Žiga Kert 
7. a 

sreda 11.00-
11.45 

Kabinet 5. r. 

Jelka Seč 
7. b, MAT 

sreda,  
urnik A 

6.45 - 
7.30 

Učilnica MAT 

Branka 
Vodopivec  8. a, SLJ 

torek,  
urnik B 

12.05-
12.50 

Kabinet 
jezikoslovja 

Maja Klopčič 8. b, BIO, 
GOS, OPB 

sreda,  
urnik B 

7.30-
8.15 

Kabinet KEM 

Erna Fajfar 
9. a, FIZ, TIT

četrtek, 
urnik A 

8.20 -
9.05 

Učilnica TIT 

Simon Demšar 9. b, TJA, 
GEO 

petek, 
urnik A 

8.20 
9.05 

Kabinet 
jezikoslovja 

Silva Ajdovec  
OPB 

pon 12.05-
12.50 

Kabinet 2 

Aleš Čarman 
LUM 

torek 12.05-
12.50 

Zbornica 

Andreja MAT  torek, 12.05- Kabinet 
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Dolničar urnik B 12.50 matematika 
Irena Gramc 
Zupan TJA 

sreda, 
urnik A 

7.30-
8.15 

Zbornica 

Anja Jurančič 
N1A, TJA 

ponedeljek, 
urnik B 

7.30-
8.15 

Kabinet 5. r 

Nika Lampret  
SLJ 

sreda, 
urnik A 

9.10-
9.55 

Zbornica 

Katja Knific 
GEO 

sreda, 
urnik A 

14.00- 
14.45 

Knjižnica 

Petra Lavtar 
OPB 

četrtek/urnik A 
 

12.00-
12.45 

Knjižnica 

Polonca Ložar NI1 NI3 petek 14.50-
15.35 

Zbornica 

Matej Maček 
OPB, GZDP 

ponedeljek, 
urnik A 

12:05-
12:50 

Kabinet 4 

Boštjan Orehar 
ROID, RAČ 

torek 8.20 – 
9.05 

zbornica 

Matjaž Pelko ZGO, DKE petek, 
urnik A 

8.20- 
9.05 

Učilnica 
geografije 

Katja Perčič 
Košir KEM 

četrtek, 
urnik B 

10.10-
10.55 

Pisarna 
pomočnice 
ravnateljice 

Eva Puhar 
Račič OPB 

ponedeljek,   
urnik A 

11.00-
11.45 

Kabinet 1.r 

Helena Vidmar 
GOS, NAR 

četrtek, 
urnik A 

9.10-
9.55 

Kabinet KEM 

Andreja Zalokar 
ŠPO 

petek/, 
urnik A 

12.05-
12.50 

Zbornica 

Miha Palovšnik 
ŠPO 

sreda, 
urnik A 

12.05-
12.50 

Zbornica 

 

 
 
 
RODITELJSKI SESTANKI  
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V tem šolskem letu bodo potekali tudi roditeljski sestanki za vsak 
oddelek. 
 
Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev razrednega pouka bo 
19. septembra, za starše učencev predmetnega pouka pa 20. 
septembra. 
 
Drugi roditeljski sestanek bo ob koncu prvega ocenjevalnega 
obdobja, v začetku februarja, tretji pa v mesecu maju.  
Pred odhodom na tabor oz. šolo v naravi bomo pripravili še dodaten 
informativni sestanek.   
 
V okviru sestankov bodo organizirana tudi predavanja z različno 
vzgojno problematiko, za starše 8. in 9. razredov pa še dodatno o 
poklicnem usmerjanju. 
 
Okvirni načrt predavanj: 
 
Ingrid 
Klemenčič 
 

 
Nenasilje – vloga in 
naloga staršev 

rod. sest.  
1.–4. r. 

sreda,  
19. 9. 2018,  
ob 17.00 

rod. sest.  
5.–9. r. 

četrtek,  
20. 9. 2018,  
ob 17.00  

 
Miha Kramli 

 
Radosti in pasti vzgoje 
(možna tudi druga 
tema) 

rod. sest. za 
vrtec, vabljeni 
tudi  
starši otrok v 
šoli 

torek,  
25. 9. 2018,  
ob 16.30  

 
Janez Logar 

Moč in pomen staršev 
– spodbujanje razvoja 
zdrave samopodobe in 
samospoštovanja pri 
otroku in najstniku 

predavanje za 
vse starše 
pred 
govorilnimi 
urami 

torek,  
15. 1. 2019, 
ob 16.30 

Saša Pesrl Vpis v srednjo šolo rod. sest. 9. r torek,  
5. 2. 2019, 
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ob 17.00  
Saša Pesrl Dejavniki poklicnega 

odločanja 
rod. sest. 8. r. četrtek,  

9. 5. 2019, 
ob 17.00  

Marko Juhant Kako postanemo starši 
srečnih in uspešnih 
otrok? 

predavanje za 
vse starše 
pred 
govorilnimi 
urami  

torek,  
19. 3. 2019, 
ob 16.30  

 
Saša Pesrl 

Priporočila za 
spodbujanje razvoja 
otroka pred vstopom v 
šolo 

sest. za starše 
bodočih 
prvošolcev 

četrtek,  
6. 6. 2019, 
ob 17.00  

  
S PODROČJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA:  
Razred  Inštitut za varovanje zdravja  

(2 šolski uri)  
OORK, 
Biljana Djaković  

1.  Zdrave navade     
2.  Osebna higiena    
3.  Zdrav način življenja    
4.   Preprečevanje poškodb (pred šolo v 

naravi) in prva pomoč  
  

5.  Zasvojenost  Spolna vzgoja  
6.   Odraščanje  Ne skači v neznano – 

Poškodba glave in 
hrbtenice  

7.   Pozitivna samopodoba in stres    
8.   Medsebojni odnosi  Oživljanje po ABC 

sistemu  
9.  Vzgoja za zdravo spolnost  Krvodajalstvo  
S PODROČJA ODVISNOSTI:   
 

 3. razred: Ne bodi ovčka na spletu, Safe.si – Center za 
varnejši internet   
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 4. razred: Ne bodi ovčka na spletu, Safe.si – Center za 
varnejši internet   

 5. razred: Moja odločitev – preventivni projekt s področja 
uživanja alkohola, Društvo MOJA ODLOČITEV   

 6. razred: Spletno ustrahovanje in spletna etika  
 7. razred: delavnica O2 za vsakega, Mladinsko združenje 

BREZ IZGOVORA   
 7.a,b razred skupaj: Varna in odgovorna uporaba spleta, IT 

svetovanje Tilen Dominko s. p.  
 7.a,b razred skupaj: Spletno nasilje, IT svetovanje Tilen 

Dominko s. p.  
 7. razred: Beseda lahko močneje udari kakor pest, Društvo 

za boljši svet, Marjan Savnik   
 8.a, b razred skupaj: Digitalni državljan, IT svetovanje Tilen 

Dominko s. p.  
 8.a, b skupaj: Mobilna družbena omrežja, IT svetovanje Tilen 

Dominko s. p.   
 8. razred: Zasvojenosti in odnos do psihoaktivnih snovi, 

Miha Kramli   
 8. razred: Strpnost do drugih; Društvo za boljši svet, 

Goran Škobalj   
 8. razred: Alkohol in mladi, Miha Kramli  
 9. razred: Mladoletnik na sodišču, Odvetniška pisarna    

  
Na predavanja zunanjih predavateljev ste vabljeni vsi starši otrok v 
šoli. 
 
 
 
 
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI  
 

Učenec mora biti prisoten pri pouku in vseh dejavnostih obveznega 
šolskega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši 
najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok 
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izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni 
obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se 
izostanek šteje za neopravičenega. 
 
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko 
razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti 
izostanka. Če se ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne 
opraviči in ukrepa v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih 
učencev v OŠ. 
 
Načrtovano odsotnost morajo starši vnaprej sporočiti razredniku. Tak 
izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih dni 
v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz 
opravičljivih razlogov odobri učencu tudi daljši izostanek od pouka. 
(Povzeto po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ). 
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3 PREDMETNIK  
  
3.1 Predmetnik osnovne šole (1.–4. razred)  

PREDMET  

  

  

RAZRED   

1.  2.  3.  4.  

T  T  T  T  

SLOVENŠČINA  6  7  7  5  

MATEMATIKA  4  4  5  5  

ANGLEŠČINA    2  2  2  

LIKOVNA UMETNOST  2  2  2  2  

GLASBENA 
UMETNOST  

2  2  2  1.5  

DRUŽBA        2  

SPOZNAVANJE 
OKOLJA  

3  3  3    

NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA  

      3  

ŠPORT  3  3  3  3  

ODDELČNA 
SKUPNOST  

      0,5  

INTERESNE 
DEJAVNOSTI  

2  2  2  2  

DODATNA POMOČ  0,5  0,5  0,5  0,5  

KULTURNI DNEVI  4  4  4  3  

NARAVOSLOVNI 
DNEVI  

3  3  3  3  

TEHNIŠKI DNEVI  3  3  3  4  

ŠPORTNI DNEVI  5  5  5  5  

ŠTEVILO PREDMETOV  6  7  7  8  

TEDENSKO UR POUKA  20  23  24  23,5  

ŠT. TEDNOV POUKA  35  35  35  35  
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Dopolnilni-dodatni pouk  1  1  1  1  

Neobvezni izbirni 
predmet  

2      2/1  

  

 

3.2 Predmetnik osnovne šole (5.–9. razred)  

PREDMET  

  

  

RAZRED   

5.  6.  7.  8.  9.  

T  T  T  T  T  

SLOVENŠČINA  5  5  4  3,5  4,5  

MATEMATIKA  4  4  4  4  4  

ANGLEŠČINA  3  4  4  3  3  

LIKOVNA UMETNOST  2  1  1  1  1  

GLASBENA 
UMETNOST  

1,5  1  1  1  1  

DRUŽBA  3          

GEOGRAFIJA    1  2  1,5  2  

ZGODOVINA    1  2  2  2  

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA   
KULTURA IN ETIKA  

    1  1    

FIZIKA        2  2  

KEMIJA        2  2  

BIOLOGIJA        1,5  2  

NARAVOSLOVJE    2  3      

NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA  

3          

TEHNIKA IN  
TEHNOLOGIJA  

  2  1  1    

GOSPODINJSTVO  1  1,5        
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ŠPORT  3  3  2  2  2  

ODDELČNA 
SKUPNOST  

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

IZBIRNI PREDMET 1      2/1  2/1  2/1  

IZBIRNI PREDMET 2      1  1  1  

IZBIRNI PREDMET 3      1  1  1  

DODATNA POMOČ  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

DOPOLNILNI, 
DODATNI POUK  

1  1  1  1  1  

Neobvezni izbirni 
predmet  

2  2  2  2  2  

KULTURNI DNEVI  3  3  3  3  3  

NARAVOSLOVNI 
DNEVI  

3  3  3  3  3  

TEHNIŠKI DNEVI  4  4  4  4  4  

ŠPORTNI DNEVI  5  5  5  5  5  

ŠTEVILO 
PREDMETOV  

9  11  14  16  14  

TEDENSKO UR 
POUKA  

25,5  25,5  28  28,5  28,5  

ŠT. TEDNOV POUKA  35  35  35  35  32  
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4 UČITELJI   

 

4.1 Učitelji (1.–5. razred)  

RAZRED  
UČITELJICA/ 
RAZREDNIČARKA 

2. UČITELJICA oz. 
VZGOJITELJICA 

1. A Polona Sečnik Eva Pilar 

1. B Ksenija Mugerli Mira Volčjak 

2. A Mateja Papov  

2. B Simona Vreček Šavs  

3. A Anja Šter  

3. B Maja Resnik  

3. C Darja Arh  

4. A Anita Vrtač Pičman  

4. B Nuša Skumavc  

5. A Olga Leben  

5. B Milanka Zdjelar  

 UČITELJ/ICA PREDMETI/ RAZREDI 

 
Mira Volčjak, Eva Pilar, 
učiteljice razrednega pouka  

Jutranje varstvo  

 Anja Jurančič N1A: 1.a,b 

TJA: 2.a,b, 3.a,b,c, 4.a,b, 
5.a,b  

 Eva Puhar Račič OPB  

 
Silva Ajdovec 

Matej Maček 

OPB 

OPB 
 

 Petra Lavtar 
OPB  
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4.2 Učitelji (6.–9. razred)    

RAZRED  
UČITELJ / 
RAZREDNIK 

PREDMETI, RAZREDI  

6. A Jana Remic MAT: 6.a, 6.b, 6.a HS1, HS2, 7.a 
HS1, 8.a,b HS1, HS2, 9.b HS4 

6. B  Eva Traven SLJ: 6.a, 6.b, 6.a,b HS3, HS4, 7.a, 
7.a,b HS1, 9.a,b HS1 

7. A Žiga Kert GUM 4.a, 4.b; 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 
7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

7. B Jelka Seč MAT: 7.a, 7.b, 7.b HS3, HS4, 9.a,b 
HS1, HS2, HS3 

8. A Branka Vodopivec  SLJ: 6.a,b HS1, HS2, 7.b, 7.a,b 
HS2, 7.a,b HS3, 7.a,b HS4, 8.a,b 
HS1, 8.a,b HS2, 8.a,b HS3 

8. B Maja Klopčič BIO: 8.b, 8.a, 9.a, 9.b,  

GOS: 5.a, 5.b, 6.b2 

OPB 

9. A Erna Fajfar TIT: 6.a1, 6.a2, 6.b1, 6.b2, 7.a1, 
7.a2, 7.b1, 7.b2, 8.a, 8.b 

FIZ: 8.a, 8.b, 9.a, 9.b 

9. B Simon Demšar TJA: 6.a, 6.b, 6.a,b HS2, HS3, 
HS4, 9.a,b HS2, HS3, HS4, GEO 
9.a, 9.b 

 Aleš Čarman LUM 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 
9.b 

 Andreja Dolničar MAT: 6.b HS3, HS4, 7.a HS2, 8.a,b 
HS3 

OPB  
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 Irena Gramc Zupan TJA: 6.a,b- HS1, 7.a, 7.b, 7.a,b 
HS1, HS2, 7.a,b HS3, HS4, 8.a,b 
HS1, HS2, HS3, 9.a,b HS1 

 Nika Lampret / 
Aleksandra Jušić 

SLJ: 9.r HS2, HS3, HS4 

 Katja Knific GEO: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

 Miha Palovšnik 
 

ŠPO: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a,b , 9.a, 
9.b 

 Matjaž Pelko ZGO: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 
9.a, 9.b 

DKE: 7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

 Katja Perčič Košir KEM: 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  

 Helena Vidmar GOS: 6.a1, 6.a2, 6.b1 

NAR: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 

 Andreja Zalokar ŠPO: 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a,b, 9.a, 
9.b 
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5. OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Na naši šoli poleg obveznih izbirnih predmetov družboslovno-
humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa v 7., 8. in 9. razredu 
izvajamo pouk neobveznih izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. razredu, in sicer 
iz nemščine, športa, računalništva in likovne umetnosti ter pouk 
neobveznega izbirnega predmeta angleščina v 1. razredu. 

 

5.1 Seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v 
šolskem letu 2018/2019  

 

RAZRED UČITELJ/ICA PREDMETI, RAZREDI  

7.  

Polonca Ložar  Nemščina 1 (NI1)  

Boštjan Orehar  Urejanje besedil (UBE)  

Aleš Čarman  Likovno snovanje 1 (LS1)  

Maja Klopčič 
Organizmi v naravi in 
umetnem okolju (ONA) 

Nika Lampret Gledališki klub (GKL) 

Helena Vidmar Sodobna priprava hrane (SPH) 

Andreja Zalokar  Šport za sprostitev (ŠSP)  

8.  

Eva Traven Vzgoja za medije – televizija 
(VZM) 

Boštjan Orehar  Multimedija (MME)  

Aleš Čarman  Likovno snovanje 2 (LS2)  

Maja Klopčič 
Organizmi v naravi in 
umetnem okolju (ONA) 

Helena Vidmar Sodobna priprava hrane (SPH) 

 Andreja Zalokar  Izbrani šport – odbojka (IŠP) 

9.  

Polonca Ložar Nemščina 3 (NI3)  

Boštjan Orehar  Računalniška omrežja (ROM)  

Aleš Čarman  Likovno snovanje 3 (LS3)  
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Miha Palovšnik  Šport za zdravje (ŠZZ)  

Katja Perčič Košir  Poskusi v kemiji (POK)  

Eva Traven  Vzgoja za medije – televizija 
(VZM) 

1.  Anja Jurančič Prvi tuji jezik angleščina (N1A)  

4., 5., 6. 

 Miha Palovšnik Šport (NŠP)  

Boštjan Orehar  Računalništvo (NRA)  

Sabina Konc  Drugi tuj jezik nemščina (N2N)  

Eva Puhar Račič Umetnost (NUM) 
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6 DIFERENCIACIJA, NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  
  
6.1 Diferenciacija  

V 1., 2. in 3., 4. in 5. razredu devetletke učitelj pri pouku diferencira 
delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija).  
  
V 6. in 7. razredu devetletke se delo pri pouku organizira kot 
temeljni  in heterogeni pouk, pri čemer se lahko heterogeni pouk 
organizira le pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku, in sicer 
največ v obsegu ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom 
(fleksibilna diferenciacija). Učitelj delo z učenci pri pouku 
diferencira glede na njihove zmožnosti.  
  
V 8. in 9. razredu devetletke se diferenciacija izvaja pri matematiki, 
slovenščini in angleščini v obliki heterogenih skupin pri vseh urah.  
 
 
6.2 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)  

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 
drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ 
zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, 
saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za 
vse učence v državi.  
  
Ob koncu drugega obdobja (6. razred) in tretjega obdobja (9. 
razred) je NPZ za vse učence OBVEZNO. V lanskem šolskem letu 
smo poskusno izvedli tudi NPZ v 3. razredu, kar bomo nadaljevali 
tudi letos.  
  
Ob koncu drugega obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: 
slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razredov 
izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga 
vsako leto določi minister.  
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Rezultati vsakoletnih NPZ-jev dokazujejo, da naši učenci 
presegajo državno povprečje in s tem dokazujejo kakovost svojega 
znanja.  
 
Datumi letošnjega Nacionalnega preverjanja znanja: 

Torek, 7. maj 2019 NPZ IZ SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred  

Četrtek, 9. maj 2019 NPZ IZ MATEMATIKE za 6. in 9. razred 

Ponedeljek, 13. maj 2019 
NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA 9. razred, 
NPZ IZ TUJEGA JEZIKA za 6. razred 

  
6.3 Dodatni pouk (DOD), dopolnilni pouk (DOP), individualna 
in skupinska pomoč (ISP)  

 

Učencem z učnimi težavami, ki težje dosegajo standarde znanja v 
skladu s Konceptom učne težave, prilagajamo oblike in metode 
dela pri pouku, nudena jim je učna pomoč, omogočimo jim 
vključitev v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in 
skupinske pomoči. Za te učence pripravimo izvirne delovne 
projekte pomoči.  
 
Učenci so glede na področje primanjkljaja (z govorno-jezikovnimi 
motnjami, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na posamezni področjih 
učenja, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z avtistično motnjo, 
gibalno oviranostjo …) v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami večinoma usmerjeni v izobraževalni program 
osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. 
 
V individualiziranih programih, ki jih ob sodelovanju staršev 
oblikujejo strokovne skupine, so opredeljene oblike in metode dela 
ter prilagoditve pri pridobivanju, preverjanju in ocenjevanju znanja, 
ki učencem omogočajo uspešno napredovanje.  
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Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti in nadgrajevati, 
vključujemo v dodatni pouk ter jih spodbujamo, da se udeležijo 
tekmovanj in drugih dejavnosti šole.  
 
Za učence, ki so v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z 
nadarjenimi v osnovni šoli identificirani kot nadarjeni učenci, 
ponujamo prilagojene vsebine, metode in oblike dela med poukom. 
Poleg tega jih spodbujamo k vključevanju v dodatni pouk ter druge 
oblike individualnega in skupinskega dela, da le-ti lahko razvijajo 
svoje potenciale.  
 
 
Poleg prilagojenega programa dela v okviru šole, ki ga opredelimo 
v individualiziranem programu za nadarjene, učenci svoja močna 
področja razvijajo tudi z domačim delom ter vključevanjem v 
različne obšolske dejavnosti.  
 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje 
izpopolniti in se seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.  
 
Učenci, ki imajo iz kakršnega koli razloga težave s snovjo, 
obiskujejo dopolnilni pouk.  
 
Po predmetniku devetletne osnovne šole pripada učencem 0,5 ure 
dodatne učne pomoči na oddelek. Na naši šoli jo izvajajo specialna 
pedagoginja in učitelji.  

Za vključitev v dodatno učno pomoč je potrebno soglasje staršev.   
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7 TABORI IN ŠOLA V NARAVI  
 

Za učence 3., 4., 5., 6. in 7. razredov organiziramo naravoslovne in 
športne tabore ter šolo v naravi. 
 

RAZRED TEMA  KRAJ  DATUM  

3. r Naravoslovje  CŠOD Lipa  12. 9.–14. 9. 2018 

4. r Naravoslovje  CŠOD 
Čebelica  

18. 2.–22. 2. 2019 

5. r Letna šola v 
naravi  

Poreč 3. 6.–7. 6. 2019 

6. r Zimska šola v 
naravi  

Cerkno 11. 3.–15. 3.  2019 

7. r Naravoslovje, 
etnologija  

CŠOD Murska 
Sobota 

27. 5.–31. 5. 2019 
 

 
 
Ministrstvo za šolstvo na podlagi Pravilnika o financiranju šole v 
naravi v osnovni šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje in 
subvencioniranje izvedbe šole v naravi.   
  
Del teh sredstev je posebej namenjen učencem, ki zaradi slabega 
socialnega položaja le-te ne morejo plačati v celoti. Starši zaprosijo 
za subvencijo s pisno vlogo, naslovljeno na Šolski sklad.  
 
 
 
 
 
 
 
V tem šolskem letu bomo organizirali tudi tabor za nadarjene in 
aktivni pevski tabor 1.–9. r. 
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V okviru izbirnih predmetov bomo ponudili tudi:  

Ekskurzija v okviru izbirnega predmeta Nemščina od 4. do 9. 
razreda. 

Ekskurzija v London za vse zainteresirane učence od 6. do 9 
razreda.  
Ekskurzija v okviru izbirnega predmeta likovno snovanje v Benetke 
z otoki, Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka) in Slikarska kolonija 
UNESCO (Cerklje na Gorenjskem).  
 
  
  

 RAZRED KRAJ  DATUM  

6.–9.  Astronomija  CŠOD 
Medved 

12. 4.–14. 4. 2019 

3.–9.  Pevski vikend CŠOD Bohinj februar 
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8 INTERESNE DEJAVNOSTI  
  
Mentorji interesnih dejavnosti na naši šoli so učitelji naše šole in 
zunanji sodelavci.  
 
Učitelji naše šole bodo mentorji naslednjih dejavnosti:  

DEJAVNOST   RAZRED   MENTOR   

Otroški pevski zbor  1.–2.   Žiga Kert   

Mlajši mladinski pevski 
zbor  3.–5.   Žiga Kert   

Mladinski pevski zbor  6.–9.   Žiga Kert   

Likovni krožek  1.–3.  Eva Puhar Račič   

Logika  3.   Anja Šter   

Logika   1.–2. Ksenija Mugerli   

Logika   4.–5.   Nuša Skumavc   

Planinski krožek  6.–9.  Matjaž Pelko  

Kaligrafski krožek   3.–9.   Eva Pilar   

Lego krožek  3.  Darja Arh  

Oblikovanje gline   1.–5.   Aleš Čarman   

Lego krožek   1.–2. Polona Sečnik   

Lego krožek  4.–5. Anita Vrtač Pičman  

Gasilski krožek  1.  Darja Arh  

Računalniški krožek 4. 
Boštjan Orehar 
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Bralna značka 3.–9. 
Razredničarke in 
slovenistke 

Folklora   3.–6.   
Anita Vrtač Pičman,  

Žiga Kert   

Orffov instrumentarij   1.–9.   Žiga Kert   

Angleške bralne urice   4.–5.   Anja Jurančič 

Vrtičkarji – vrtnarski 
krožek  3.–9.  Milanka Zdjelar  

Vesela šola   4.–6.   Maja Resnik   

Literarni klub   6 –9.   Eva Traven   

Pripovedovanje zgodb         6.–9.  Nika Lampret  

Kulturen sem   6.–9.   Branka Vodopivec   

SLOLvenščina         6.–9.  Branka Vodopivec  

Angleška bralna 
značka 

6.–9.  
Simon Demšar  
Irena Gramc Zupan 

Tekmovanje 
angleščina 

9. 
 
Simon Demšar 

Nemška bralna 
značka   7.–9.   Polonca Ložar 

Športne igre   6.–9.   Miha Palovšnik   

Matematična 
delavnica   8.   Jana Remic  

Matematična 
delavnica  9.   Jelka Seč   

Matematična delavnica 6. Jana Remic   

Proteus  8., 9.  Maja Klopčič  



PUBLIKACIJA – OŠ PREDOSLJE KRANJ 2017/18 
 

32  
  

Sladkorna bolezen  8., 9.  Helena Vidmar  

Fizikalna delavnica  8., 9.  Erna Fajfar  

Astronomska delavnica 7.–9.  Andreja Dolničar 

   
Prijavnico k interesnim dejavnostim učenci prejmejo v mesecu 
septembru. Dejavnosti se prično 1. oktobra.   
 
Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci, potekajo pod okriljem 
športnih klubov, ki prevzemajo tudi vso odgovornost za strokovno 
izvajanje in varnost učencev med izvajanjem dejavnosti in na 
športnih tekmovanjih, ki se jih bodo udeležili.  
  

DEJAVNOST  RAZRED  IZVAJALEC  

*Košarka – dečki 1.–9.  KK Triglav  

*Košarka – deklice 1.–6.  ŽKK Triglav  

*Nogomet – dečki 1.–9.  NK Britof  

*Namizni tenis  1.–9.  Lado Urbanc  

*Ritmična gimnastika  1.–9.  ŠRD Gazela  

*Športna gimnastika 1.–9. Tina Šolar 

*Folklora Iskra Emeco  7.–9.  Iskra-Emeco  

*Plesne vaje  1.–9.  
Plesna šola Studio 
Ritem  

*Nemščina  1.–9.  Maruša Jazbec 
Colja   

*Taborniki  1.–9. Eva Brzin 

*Atletika  1.–9.  AK Triglav Kranj  

*Smučarski tek 1.–9. SD Kokrica 
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*Judo 1.–5. Judo akademija 

*Odbojka 1.–6. Primož Slavec 

*Nogomet - deklice 3.–9. Ženski nogometni 
klub Cerklje 

  
*Za program, kvaliteto in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo 
zunanji sodelavci, šola ne odgovarja.  
  
Učenci smejo v učilnice in v telovadnico le v copatih in v spremstvu 
mentorja. Športno opremo prinesejo s  seboj.  
 
  
8.1 Gibanje, zdravje in dobro psihofizično počutje  

 

Učenci tudi letos lahko izberejo dodatni dve uri športnih vsebin. 
Program se bo izvajal v okviru projekta preizkušanja Koncepta 
razširjenega programa pod okriljem MIZŠ in Zavoda za šolstvo. 
Naša šola  se bo priključila 155 šolam v Sloveniji, ki bodo 
preizkušale omenjen koncept. Ure se bodo izvajale po 
vnaprejšnjem urniku po pouku za učence od 1. do 9. razreda in so 
brezplačne.  
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9 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA   
 

Na šoli deluje šolska svetovalna služba, ki pomaga otrokom, 
staršem in pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, 
psihosocialnih in drugih problemih. Če iščete nasvet, kam po 
osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas zanima, kako se 
učiti, kako priti do znižanja plačila malice, tabora, ipd. se oglasite 
pri šolski svetovalni delavki Saši Pesrl.  

V svetovalni službi se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem 
času od 8.00 do 15.00 (obvezno po predhodni najavi) ali v času 
popoldanskih govorilnih ur.   

Posebno skrb namenjamo tudi učencem razredne stopnje s 
specifičnimi učnimi težavami v govoru, branju, pisanju in pri 
komunikaciji. Za te učence imamo organizirano individualno in 
skupinsko pomoč, ki jo nudi specialna pedagoginja. Pri specialni 
pedagoginji se oglasite po dogovoru (dogovor preko el. pošte).   
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10 KNJIŽNICA  
  
Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega 
dela. Namenjena je potrebam učencev in učiteljev. V knjižnici se 
zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja 
informacijsko delo v okviru izvajanja knjižničnih informacijskih 
znanj.  
Knjige si učenci lahko izposojajo vsak dan glede na urnik izposoje 
v knjižnici, ko vas bosta sprejeli in vam pomagali knjižničarka Katja 
Knific in učiteljica Nika Lampret. Urnik visi na vratih knjižnice. 
 
Poleg izposoje na dom si učenci lahko knjige izposojajo za branje 
v knjižnici. Učenec si knjige lahko izposodijo za 14 dni. 
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11 UČBENIŠKI SKLAD  
 
Knjižničarka vodi tudi učbeniški sklad. Iz učbeniškega sklada si 
učenci brezplačno izposojajo učbenike.  
Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s 
seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. Učenci se 
na učbenike iz učbeniškega sklada naročajo v juniju za prihodnje 
šolsko leto, v začetku novega šolskega leta jih v prvem tednu 
prejmejo v šoli. Ob izteku šolskega leta učenci izposojene 
učbenike nepoškodovane vrnejo v knjižnico.  
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12 TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO  
 

Delovni čas v tajništvu in računovodstvu je od 7. do 15. ure.  
 
Za učence in starše so v tajništvu uradne ure vsak dan od 7.00 do 
9.00 ter med 12.00 in 14.30 uro.  
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13 ŠOLSKA PREHRANA  
 

Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske 
prehrane, ki so objavljena na spletni strani šole. Učencem nudimo 
tri obroke: dopoldansko malico, kosilo in  popoldansko malico. V 
okviru svojih zmožnosti poskrbimo tudi za dietno prehrano. Dietno 
prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika 
ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. 
Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši 
predložiti novo zdravniško potrdilo.  
  
Učenci prve triade imajo malico po 1. šolski uri, učenci druge in 
tretje triade po drugi šolski uri.   
  
13.1 Prijave in odjave prehrane   
 

Prijave na prehrano se po zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, 
praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto, lahko tudi 
kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu, ki 
je na spletni strani šole. Oddano prijavo lahko starši na 
predpisanem obrazcu kadarkoli prekličejo. Za prevzem kosila 
morajo imeti učenci kartico, ki jo dobijo v šoli. V primeru izgube 
kartice, učenec v tajništvu naroči novo kartico, ki jo šola zaračuna v 
znesku 2 € pri naslednji položnici. Posamezni obrok za odsotnega 
učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je 
pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.00 tekočega dne.   
  
Nepravočasna odjava subvencionirane prehrane pomeni za starše 
plačilo polne cene. Ne glede na določila v prejšnjem odstavku ima 
učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more 
pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije 
za malico oz. kosilo za prvi dan odsotnosti.  
  
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.   
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Posamezni obrok lahko starši odjavijo preko aplikacije e-asistent, 
lahko pa tudi preko telefona (04) 281 04 00 ali osebno pri poslovni 
sekretarki Vesni Rogelj Boštar.  
   

13.2 Plačilo za šolsko prehrano   

 

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo 
šola pošlje do 20. v mesecu za pretekli mesec. V kolikor starši ne 
plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se 
vroči staršem obvestilo in opomin. Dvakrat letno (predvidoma 
januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti 
po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. Učencu 
se lahko začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do 
plačila zaostalih obveznosti. V primeru socialnih stisk se lahko 
starši obrnejo na svetovalno delavko Sašo Pesrl, da se poišče 
rešitev za zagotovitev obrokov.   
  
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) v 
povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(ZUPJS).  
 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za 
socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni 
zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni 
podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, 
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.  

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za 
socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne 
razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni: 
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 učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v 
družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji, ne presega 545,98 evrov. 

 

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno 
izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi 
o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša: 

 nad 432,67 do 545,98 evrov (peti razred otroškega 
dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice; 

 nad 545,99 do 659,30 evrov (šesti razred otroškega 
dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice. 

Brezplačno kosilo 

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo 
in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji, ne presega 370,86 evra. 

Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno). 
Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan 
prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v 
skladu s šolskim koledarjem.  

Na šoli je imenovana šestčlanska skupina za šolsko prehrano 
(člani so tudi predstavniki učencev in staršev), ki daje mnenja in 
predloge glede šolske prehrane in obravnava pripombe 
uporabnikov. Za organizacijo šolske prehrane na šoli skrbi Helena 
Vidmar, organizatorka šolske prehrane, uporabniki se z vprašanji v 
zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo.   
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 CENE: 
DOPOLDANSKA  MALICA 1.–9. r = 0,80 €/DAN  

KOSILO 1.–5. r = 2,40 €/DAN  

KOSILO 6.–9. r = 2,60 €/DAN  

OPB (kosilo + malica) = 2,90 €/DAN   

  
Na dveh fontanah je ves dan na voljo voda, v jedilnici pa kruh, 
sadje, pozimi tudi čaj ter neprevzete malice. Dostop do teh živil 
imajo vsi učenci.  
  
Če se od MALICE ali KOSILA ne morete odjaviti preko spletne 
aplikacije, lahko za pravočasno odjavo pokličete v TAJNIŠTVO 
šole do 8. ure zjutraj, sicer plačate polno ceno obroka.   
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14 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
  
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski 
zdravstveni pregledi, za učence 1. in 3. razreda cepljenje, za 
učence 1. in 7. razreda pa tudi sistematski zobozdravstveni 
pregledi.  
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15 ŠOLSKI ZVONEC  
  
1.–3. razred 

 ZAČETEK KONEC 

Predura 7.30 8.15 

1. ura 8.20 9.05 

2. ura 9.25 10.10 

3. ura 10.15 11.00 

4. ura 11.05 11.50 

5. ura 12.00 12.45 

 
 
4.–9. razred 

 ZAČETEK KONEC 

Predura 7.30 8.15 

1. ura 8.20 9.05 

2. ura 9.10 9.55 
3. ura 10.10 10.55 

4. ura 11.00 11.45 
5. ura 12.05 12.50 
6. ura 13.10 13.55 
7. ura 14.00 14.45 
8. ura 14.50 15.35 

 
Kosilo bo organizirano v dveh 20-minutnih odmorih, in sicer po 4. 
in po 5. šolski uri. Učenci lahko kosijo tudi po njihovem končnem 
pouku do 14.15.  
 
V rekreativnem odmoru, kadar učenci nimajo kosila, gredo ven, 
kjer imajo prosti čas, lahko pa se priključijo vodeni športni 
aktivnosti. V primeru slabega vremena, ta aktivnost poteka v 
telovadnici. 
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16 JUTRANJE VARSTVO (JV) IN PODALJŠANO BIVANJE 
(OPB)  
  
Jutranje varstvo za učence 1. razreda devetletke se pričenja ob 
6.15 in traja do 8.15. Od 2. do 5. razreda pa za učence vozače 
organiziramo jutranje varstvo od 7.30 do 8.15. Jutranje varstvo 
poteka v učilnicah prvih in drugih razredov. 
 
Učence je potrebno v jutranje varstvo prijaviti.   
  
Učenci 1. in 2. razreda v šolo vstopajo skozi vhod Orehovlje. 
Učenci 3. in 4. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Prosimo, 
da učenci, v kolikor niso vključeni v organizirano obliko varstva, v 
šolo prihajajo deset minut pred začetkom pouka in ne prej.  
 
Učenci od 6. do 9. razreda v šolo vstopajo skozi stranski vhod na 
predmetni stopnji, ki bo odprt od 7.15 do 7.30 in od 8.00 dalje. 
Predčasno lahko vstopajo v šolo le vozači. Ostali učenci naj v šolo 
prihajajo deset minut pred začetkom pouka in ne prej. 
 
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke 
podaljšanega bivanja, ki poteka od 12.00 do 16.10, dežurni 
oddelek do 17.00.  
  
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji v 
OPB predčasno spustijo otroka iz šole samo s pisnim 
potrdilom staršev.   
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17 ŠOLSKI KOLEDAR  

 

OCENJEVALNO 
OBDOBJE  

 TRAJANJE   KONFERENCE  

Prvo  3. 9. 2018–31. 1. 2019 30. 1. 2019  

Drugo  
1. 2. 2019–14. 6. 2019 (9. r),  
oz. do 24. 6. 2019 (1.–8. r) 

 
10. 6. 2019 (9. r ) 
18. 6. 2019 (1.–8. r.)  
  

  
    

Ponedeljek, 3. 9. Začetek pouka  

Sobota, 29. 9. Pouk, nadomeščanje prostega dne 24. 12. 2018 

Ponedeljek–petek, 
29. 10.–2. 11.  

Jesenske počitnice  

Sreda, 31. 10.   Dan reformacije  

Četrtek, 1. 11. Dan spomina na mrtve  

Ponedeljek, 24. 12. Pouka prost dan, nadomeščanje 29. 9. 

Torek, 25. 12. Božič 

Sreda, 26. 12. Dan samostojnosti in enotnosti  
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ponedeljek – sreda, 
25. 12.–2. 1. 

Novoletne počitnice  

Torek – sreda,  
1., 2. 1. 

Novo leto 

Četrtek, 31. 1. Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja  

Sobota, 1. 12. Pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena 
pravilnika o šolskem koledarju) 

Petek, 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik  

Petek in sobota,  
15. in 16. 2.   

Informativna dneva za vpis v srednje šole  

Ponedeljek–petek, 
25. 2.–1. 3. 

Zimske počitnice  

Ponedeljek, 22. 4.   Velikonočni ponedeljek  

Sobota, 27. 4. Dan upora proti okupatorju  

Ponedeljek–četrtek, 
29. 4.–2. 5.   

Prvomajske počitnice  

Sreda–četrtek,  
1., 2. 5. 

Praznik dela  

Petek, 3. 5. Pouka prost dan, nadomeščanje 11. 5. 

Sobota, 11. 5.  Pouk, nadomeščanje prostega dne 3. 5. 

Petek, 14. 6. Zaključek pouka za učence 9. r., spričevala  
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Ponedeljek, 24. 6.  Zaključek pouka za učence 1.–8. r., spričevala  

Torek, 25. 6. Dan državnosti  

Sreda–sobota,  
26. 6.–31. 8. 

Poletne počitnice  
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18 DNEVI DEJAVNOSTI 

 
1. razred  
  
KULTURNI DNEVI  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Srečanje s policijskim 
orkestrom  

7. 2. 2019 Anja Šter 

Balet – Glej Larsa z 
Marsa  

5. 12. 2018 Anita Vrtač Pičman 

Muca Copatarica   april Mateja Papov 

Filmsko gledališče   december Anja Šter 

   
NARAVOSLOVNI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Brdo pri Kranju / narava 
jeseni   

oktober Mira Volčjak 

Obisk živalskega vrta   junij Polona Sečnik 

Arboretum Volčji potok  maj Ksenija Mugerli 

   
 
TEHNIŠKI DNEVI  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Bazar  november razredničarki 

Ogled kmetije  po dogovoru Ksenija Mugerli 

Osem krogov odličnosti  29. 9. 2018 Mateja Papov, Maja 
Resnik 

   
ŠPORTNI DNEVI  
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VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Jesenski kros   18. 9. 2018 Matej Maček 

Pohod z vzponom 
(okoliški hribi)  jeseni Matej Maček 

Zimske aktivnosti   pozimi Matej Maček 

Atletika (tek na 600 m)   april Matej Maček 

Pohod  11. 5. 2019 Matej Maček 

 
  
2. razred  
   
KULTURNI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Srečanje s policijskim 
orkestrom  

7. 2. 2019 Anja Šter 

Balet – Glej Larsa z 
Marsa  

5. 12. 2018 Anita Vrtač Pičman 

Muca Copatarica   april Mateja Papov 

Filmsko gledališče   december Anja Šter 

  
NARAVOSLOVNI DNEVI  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Čebelar  maj Simona Vreček Šavs 

Poskusi z vodo  februar Mateja Papov 

Kmetija   marec Mateja Papov 

  TEHNIŠKI DNEVI  
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VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Bazar  30. 11. 2018 razredničarki 

Blejski grad  junij Simona Vreček Šavs 

Osem krogov 
odličnosti  

29. 9. 2018 Mateja Papov, Maja Resnik 

   
ŠPORTNI DNEVI  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Jesenski kros   18. 9. 2018 Matej Maček 

Pohod z vzponom 
(okoliški hribi)  jesen Matej Maček 

Zimske aktivnosti   zima Matej Maček 

Atletika (tek na 600 m)   april Matej Maček 

Pohod   11. 5. 2019 Matej Maček 

 
 
3. razred  
  
KULTURNI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Srečanje s policijskim 
orkestrom  

7. 2. 2019 Anja Šter 

Balet – Glej Larsa z 
Marsa  

5. 12. 2018 Anita Vrtač Pičman 

Muca Copatarica   april Mateja Papov 

Filmsko gledališče   december Anja Šter 
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NARAVOSLOVNI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Gozdne zgodbe CŠOD 
Lipa  12. 9. 2018, CŠOD Anja Šter 

Preživetje v gozdu 
CŠOD Lipa  

13. 9. 2018, CŠOD Anja Šter 

Sveta jama   21. 6. 2019 Maja Resnik 

   
TEHNIŠKI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Bazar  november razredničarke 

Osem krogov odličnosti  29. 9. 2018 Mateja Papov, 
Maja Resnk 

Šolski muzej   maj Darja Arh 

   
 
ŠPORTNI DNEVI   

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

Jesenski kros   18. 9. 2018 Matej Maček 

Pohod z vzponom (bližnji 
hrib)  jeseni Matej Maček 

Zimske aktivnosti   zima Matej Maček 

Atletika (tek na 600 m)   april Matej Maček 

Pohod  11. 5. 2019 Matej Maček 

 
4. in 5. razred   
 
KULTURNI DNEVI  
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RAZRED 

  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

 4. 

Razredna prireditev  
 
Mesto Kranj 
 
Glej Larsa z Marsa 

ŠVN – februar 
 

pomlad 
 

5. 12.  2018 

Nuša Skumavc 
 

Nuša Skumavc 
 

Anita Vrtač Pičman 

 5.   

Po poti kulturne 
dediščine  
 
Mesto Ljubljana  
 
Glej Larsa z Marsa  

17. 9.  2018 
 
 

3. 1.  2019 
 

5. 12.  2018 

Milanka Zdjelar 
 
 

Olga Leben  
 

Anita Vrtač Pičman 

  
NARAVOSLOVNI DNEVI  
RAZRED 

  

VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

 4. 

Začutimo živali  
 
Gozdna pot –
Zaplaške stezice  
 
Začutimo naravo  

ŠVN – februar 
 

ŠVN - februar 
 
 

ŠVN - februar 

Nuša Skumavc 
 

Nuša Skumavc 
 
 

Nuša Skumavc 

 5. 

Od ovce do puloverja  
 
Alpski svet – Bohinj  
 
Akvarij v Poreču  

maj 
 

junij 
 

junij 

Milanka Zdjelar 
 

Milanka Zdjelar 
 

Milanka Zdjelar 

  
 
 
 
TEHNIŠKI DNEVI   
RAZRED 
  

VSEBINA   ČAS 
IZVEDBE 

VODJA 
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 4. 
  

Muzej premogovništva 
Velenje  
 
Voziček na notranji 
pogon  
 
Preprost svetilnik  
 
8 krogov odličnosti  

19. 3. 2019 
 
 

december 
 
 

marec 
 

29. 9.  2018 

Anita Vrtač Pičman 
 
 

Nuša Skumavc 
 
 

Anita Vrtač Pičman 
 

Milanka Zdjelar 

 5. 
   

Tehniški muzej Slovenije 
– Polhov Gradec (Muzej 
pošte in telekomunikacij)  
 
Lesena škatlica  
 
Tehniški muzej Slovenije 
– Bistra  
 
8 krogov odličnosti  

9. 1.  2019 
 
 
 

november 
 

po dogovoru 
 
 

29. 9. 2018 

Olga Leben 
 
 
 

Olga Leben 
 

Milanka Zdjelar 
 
 

Milanka Zdjelar 

  
ŠPORTNI DNEVI   
RAZRED  VSEBINA   ČAS IZVEDBE VODJA 

 4. 

Jesenski kros 

Pohod z vzponom 

Zimske aktivnosti 

Atletika 

Pohod 

september 

ŠVN - februar 

pozimi 

16. 4. 2019 

11. 5. 2019 

Andreja Zalokar 

Nuša Skumavc 

Andreja Zalokar 

Andreja Zalokar 

Andreja Zalokar 

 

 5.  

Jesenski kros  

Plavanje  

september 

ŠVN - junij 

Andreja Zalokar 

Andreja Zalokar 
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Zimske aktivnosti  

Atletika  

Pohod  

pozimi 

16. 4. 2019 

11. 5.  2019 

Andreja Zalokar 

Andreja Zalokar 

Andreja Zalokar 

  
6.–9. razred   
  
KULTURNI DNEVI   
 
 

RAZRED   KULTURNI DAN   
ČAS 

IZVEDBE 
VODJA 

ŠESTI 
RAZRED   

Literarna ekskurzija – 
CŠOD: Mesto Ljubljana – 
slovenska prestolnica  

24. 5. 2019 Eva Traven 

Glasbena prireditev v 

Ljubljani – Rdeči v 
kraljestvu zvoka + ogled 
galerije ali muzeja  

 
8. 1. 2019 

 
Žiga Kert 

Kinobalon  
november ali 

januar 
Branka Vodopivec 

SEDMI 
RAZRED   

Literarna ekskurzija 
CŠOD: Celeia – Cilli – 
Celje   

12. 11. 2018 Nika Lampret 

Glasbena prireditev v 
Ljubljani - Rdeči v 
kraljestvu zvoka + ogled 
galerije ali muzeja  

 
8. 1. 2019 

 
Žiga Kert 

Kinobalon november ali 
januar 

Branka Vodopivec 
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OSMI   
RAZRED   

Literarna ekskurzija –    
CŠOD: Groharjeva hiša v 
Sorici  

24. 5. 2019 Branka Vodopivec 

Glasbena prireditev v 
Ljubljani - Rdeči v 
kraljestvu zvoka + ogled 
galerije ali muzeja  

 
8. 1. 2019 

 
Žiga Kert 

Kinobalon november ali 
januar 

Branka Vodopivec 

   
DEVETI   
RAZRED   
   
   

Literarna ekskurzija –    
CŠOD: Začetki slovenske 
književnosti 
na Dolenjskem in Krka  

 
4. 9. 2018 

Eva Traven 

Glasbena prireditev v 
Ljubljani - Rdeči v 
kraljestvu zvoka + ogled 
galerije ali muzeja  

 
8. 1. 2019 

 
Žiga Kert 

 
Kinobalon 
   

november 
ali januar 

 
Branka Vodopivec 

  
 
 
 
 
 
 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI   

RAZRED  NARAVOSLOVNI DAN  
ČAS  

IZVEDBE  
VODJA  
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ŠESTI 
RAZRED  

Arboretum Volčji potok  6. 6. 2019 Helena Vidmar  

Interdisciplinarna 
ekskurzija v slov. 
pokrajine Primorska  

8. 5. 2019 Katja Knific  

Zimska šola v naravi  11.–15.3.2019  razrednik  

SEDMI 
RAZRED  

Škocjanski zatok   11. 10. 2018 Helena Vidmar  

Interdisciplinarna 
ekskurzija v slov. 
pokrajine Posotelje  

  

2. 10. 2018 
Katja Knific  

Naravoslovni tabor  

Murska Sobota  
27.–31. 5.  razrednik  

OSMI  
RAZRED  

Interdisciplinarna 
ekskurzija v slov.  

pokrajine Notranjska  

8. 5. 2019 Matjaž Pelko  

Razstava Človeško telo  3. 12. 2018  Maja Klopčič 

Delavnice Človeško telo 
– čutila  7. 3. 2019  Maja Klopčič 

DEVETI 
RAZRED  

Interdisciplinarna 
ekskurzija v slov.  

pokrajine Predalpsko 
hribovje, Posočje  

2. 10. 2018  Matjaž Pelko  
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Razstava Človeško telo 3. 12.  2018  Maja Klopčič 

Vrtiljak poklicev  18. 10. 2018  Saša Pesrl  

  
TEHNIŠKI DNEVI   

RAZRED  TEHNIŠKI DAN  ČAS 
IZVEDBE VODJA  

ŠESTI  
RAZRED  
  

8 krogov odličnosti  29. 9.  – 
sobota Milanka Zdjelar  

Zdravstvene vzgoja 
(predavanje + zdravniški 
pregled)   

Katja Perčič Košir 

Delavnice – Lesarska šola  april Erna Fajfar  

Zimske delavnice BAZAR  1. 12. Jelka Seč  

 
SEDMI 
RAZRED  

8 krogov odličnosti  29. 9. - 
sobota Milanka Zdjelar  

Naravoslovni CŠOD tabor  27.–31. 5. razrednik  

Zdravstvene vzgoja 
(predavanje 
+ zobozdravstveni pregled)   

Katja Perčič Košir 

Zimske delavnice BAZAR  1. 12. Jelka Seč  

OSMI  
RAZRED  

8 krogov odličnosti  29. 9. – 
sobota Milanka Zdjelar  

Preventivne delavnice  december Saša Pesrl  

Zimske delavnice BAZAR  1. 12. Jelka Seč  
Zdravstvene vzgoja 
(predavanje + zdravniški 
pregled)   

Katja Perčič Košir 

DEVETI   
RAZRED  Zimske delavnice BAZAR  november Jelka Seč  
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8 krogov odličnosti  29. 9. – 
sobota Milanka Zdjelar  

Srednje šole predstavljajo 
poklice  november Saša Pesrl  

Spoznavanje poklicev pri delo
dajalcih   12. 2. Saša Pesrl  

 
ŠPORTNI DNEVI   

RAZRED   ŠPORTNI DAN   
ČAS   

IZVEDBE   
VODJA  

 6.–9.    Medgeneracijski športni 
dan  

maj Andreja Zalokar  

 6.–9.    Zimski  športni dan  januar/februar 
Miha Palovšnik  

 6.–9.    Atletski športni dan    april  Miha Palovšnik 

 6.-9.  Športni dan na bazenu november 
Andreja Zalokar 

 8.    Športni dan 8. razred   maj/junij 
Andreja Zalokar 

 6.   Športni dan – 
zimska ŠVN  marec 

Miha Palovšnik  

 7.   CŠOD tabor  maj 
razredniki 7.r 

 9.   Športni dan 9. razred  maj/junij razredniki 9. r  

 
 
 
19 OSTALE ŠOLSKE DEJAVNOSTI   
 
 

RAZRED VSEBINA ČAS IZVEDBE VODJA 
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1. Sprejem prvošolčkov   1. 9. 2018 Ksenija Mugerli 

1. Kolesarček   7. 9. 2018 Polona Sečnik 

1.–3. Bralne urice pod 
brezami   celo leto učiteljice 

razrednega pouka 

1.–5. Zdrava drža   celo leto Maja Resnik 

1.–5. Mavrični kotiček   celo leto učiteljice 
razrednega pouka 

1.–5. Potujoči nahrbtnik   celo leto učiteljice 
razrednega pouka 

1.–9. Sodelovanje z lokalnimi 
časopisi   celo leto Simona Vreček 

Šavs 

1.–9. 
Proslava pred 
slovenskim kulturnim 
praznikom   

7. 2. 2019 Nika Lampret 

1.–9. Proslava pred dnevom 
državnosti   24. 6. 2019 Branka Vodopivec 

1.–9. 
Proslava pred dnevom 
samostojnosti in 
enotnosti  

21. 12. 2018 Eva Traven 

1.–9. Pust  5. 3. 2019 Maja Klopčič 
+ učenci 8.r 

1.–9. 
FOS –  mednarodni 
festival otroških 
folklornih skupin    

maj Darja Arh 

1.–9. 
Dobrodelna prireditev 
z  bazarjem   

1. 12. 2018 
Jelka Seč 

 

1.–9. Koncert pevskih zborov  22. 3. 2019 Simona Vreček 
Šavs 
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1.–9. Novoletni koncert   13. 12. 2018 Anita Vrtač Pičman 

2. Plavalni tečaj november/ 
december Andreja Zalokar 

1.–9. 
Zbiralna 
akcija odpadnega 
papirja    

tretji torek v 
mesecu na 2 

meseca 

MiraVolčjak, 
ErnaFajfar 

1.–9. Čistilna akcija   marec Miha Palovšnik 

1.–9. Šport mladih   celo leto Miha Palovšnik 

1.–9. 
 

Zdrava šola celo leto 
Maja Klopčič, 

Helena Vidmar 

1.–9. Dan hrane   16. 10. 2018 Helena Vidmar 

1.–9. Tradicionalni slovenski 
zajtrk  16. 11. 2018  Helena Vidmar 

Vrtec, 
1.–9. Gregorjevo  11. 3. 2019 Polona Sečnik, 

Alenka Butara 

1.–9. Mamutov tek oktober Petra Lavtar 

1.–9. 8 krogov odličnosti  29. 9. Milanka Zdjelar 

1.–9. 
Cajon delavnica –  
Jaka Strajnar 

14. 11. 2018 Žiga Kert 

1.–9. Zdravniški pregledi    po načrtu ZD 
Kranj Katja Perčič Košir 

7. Rastem s knjigo   vse leto Katja Knific 

1.–9. 
Sodelovanje pevskega 
zbora na krajevnih 
dogodkih   

celo leto Žiga Kert 
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7.–9. First Lego League – 
FLL    vse leto Boštjan Orehar 

1.–9. Teden vseživljenjskega 
učenja    maj 2019 Eva Pilar 

1.–9. 
Zdravje, gibanje in 
dobro psihofizično 
počutje 

celo leto Matej Maček 

9. Valeta   13. 6. 2019 razredniki 

1.–9. Koordiniranje šolskega 
časopisa  vse leto 

Anja Šter 

Simon Demšar 

6.–9. Medgeneracijsko 
branje  april Katja Knific 

6.–9. 
Izmenjava z OŠ 
Holandija 

jeseni Jelka Seč 

1.–9. Šolska shema  celo leto Helena Vidmar 

1.–9. Kulturni koordinator šole celo leto Branka Vodopivec 

9. Moj poklic  februar Saša Pesrl 

7. Preventivne delavnice  december Saša Pesrl 

4.–6. 
Računalniško 
opismenjevanje (Word, 
PowerPoint…) 

oktober–
december Nuša Skumavc 

1.–9. Varna mobilnost v VIZ  celo leto Simon Demšar 

6.–9. Ekskurzija nemščina  maj Polonca Ložar 

6.–9. Ekskurzija London  februar ali 
marec Irena Gramc Zupan 
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6.–9. 
Ekskurzija likovno 
snovanje (Benetke z 
otoki)  

25. 5. 2019 Aleš Čarman 

6.–9. 
Mala 
Groharjeva kolonija 
(Škofja Loka) 

oktober Aleš Čarman 

6.–9. 
Slikarska kolonija 
UNESCO 
(Cerklje na Gorenjskem 

april Aleš Čarman 

6.–9. 
Tabor za nadarjene 
učence  

april Katja Perčič Košir 

1.–9. Gozdna šola  celo leto Darja Arh 

3.–9. Aktivni pevski vikend  februar, marec Žiga Kert 
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20 POHVALE, PRIZNANJA …  
  
Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za 
uspešno delo pri učenju, interesnih dejavnostih, bralni znački in 
delu v oddelčni skupnosti. Priznanja podeli razrednik.   
  
Ravnateljica in razredniki na slovesni podelitvi ob zaključku 
šolskega leta učencem podeljujejo pohvale za prizadevno delo, 
priznanja in knjižne nagrade za dosežke na različnih tekmovanjih 
in priznanja za izjemen učni uspeh v vseh devetih letih.   
  

20.1 Kje in kako se učenec lahko potrjuje?   

  
Za uspešno delo pri pouku, vključevanje v šolske in obšolske 
dejavnosti, motivacijo za šolsko delo ipd. je pomembno, da ima 
učenec pozitivno samopodobo. Za oblikovanje pozitivne 
samopodobe je potrebno zadovoljiti učenčeve potrebe po 
sprejetosti, pripadnosti, uspešnosti ter smislu. Samo učenec, ki se 
v razredu dobro počuti, pripada skupini sošolcev ter lahko opazi 
svoj napredek v pridobivanju znanja in socialnih veščin, lahko 
najde smisel in s tem motivacijo za sledenje šolskim obveznostim 
ter ciljem tudi na področju izven šole.  
 
Učenec se lahko potrjuje:   

● s spoštljivim in prijaznim odnosom do sošolcev, učiteljev in 
širšega okolja,   

● s sprotnim reševanjem morebitnih nesoglasij v razredu,   
● z aktivnim sodelovanjem pri pouku in s sprotnim učenjem,   
● s sodelovanjem v raziskovalnih dejavnostih (raziskovalne 

naloge, šole v naravi …),   
● z doseganjem uspehov na tekmovanjih,  
● z vključevanjem v interesne dejavnosti in pevski zbor,   
● s sodelovanjem v projektih in mednarodnih izmenjavah 

učencev,   
● s sodelovanjem na likovnih, literarnih idr. natečajih,   
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● s sodelovanjem na razstavah,   
● s sodelovanjem na različnih kulturnih in športnih prireditvah 

…  
  
Za doseganje samopotrditve ter osebnega zadovoljstva sta 
pomembna tako motivacija kot trud. Priložnosti za iskanje potrditev 
je na naši šoli dovolj, učencem tako starši kot strokovni delavci 
pomagamo spodbuditi notranjo motivacijo, da bodo željni dosegati 
uspehe. Izkušnje kažejo, da učenci z aktivnim pristopom k 
šolskemu delu in ob ustrezni motivaciji doživljajo uspehe in 
samopotrditve ter redko zaidejo v težave, so bolj optimistični in tudi 
v družbi vrstnikov bolj sprejeti.   
  
20.2 Kako se izogniti težavam?  

  
V primeru učne neuspešnosti otroka se posvetujmo z učiteljem, ki 
poučuje predmet, kjer se pojavljajo težave, po potrebi pa tudi z 
razrednikom ali s šolsko svetovalno službo. Pomagali mu bomo pri 
učenju in odpravljanju možnih vzrokov učne neuspešnosti 
(nepripravljenost, slabo razumevanje, čustvena stiska, upad 
motivacije ipd.).   
  
Če se pojavijo težave v medsebojnih odnosih v razredu ali s 
starejšimi oz. mlajšimi učenci naše šole, poiščimo pomoč pri 
razredniku ali svetovalni službi. V primeru, da otrok stiske v šoli ne 
izpostavi, jo pa zaznate starši, želimo, da o tem čim hitreje 
opozorite razrednika oz. učitelja predmeta, kjer je težava nastala. 
Ob tem se vedno lahko obrnete tudi na svetovalno službo.   
 
Če otroka kdo izsiljuje ali mu grozi, naj TAKOJ obvesti kogarkoli od 
starejših na šoli ali doma. Le če VEMO, mu lahko pomagamo.   
  
Šola ne stremi samo k storilnosti učencev, temveč se trudi tudi za 
dobro počutje učencev. Zato bomo storili vse, kar je v naši moči, 
da se bo učenec v šoli zopet počutil sproščeno in varno.   
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V šolo naj učenec ne prinaša dragih stvari, veliko denarja; večina 
učencev tudi ne potrebuje mobitela. Predvsem pa je pomembno, 
da se otroci naučijo skrbeti za lastno varnost in varnost svoje 
lastnine.  
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21 ŠOLSKI SKLAD   
  
Na Osnovni šoli Predoslje Kranj uspešno deluje šolski sklad, iz 
katerega se financirajo dejavnosti šole, ki se ne financirajo iz javnih 
sredstev, in sicer za podporo nadstandardnim dejavnostim,  
zviševanje standarda pouka, dodatno izobraževanje nadarjenih 
učencev, predvsem pa se iz sklada pomaga socialno šibkim 
družinam. Šolski sklad pridobiva sredstva od prispevkov staršev, 
donacij in drugih virov.   
  
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima sedem članov, od 
katerih so trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev, ki jih 
imenuje Svet staršev in Svet zavoda.   
 
S sredstvi šolskega sklada vsako leto poskrbimo za izboljšanje 
pogojev za vzgojno-izobraževalno delo, ki ga uspešno 
nadgrajujemo z nadstandardnim programom, veliko skrb pa 
posvečamo tudi učencem iz socialno manj spodbudnih okolij.   
  
Zahvaljujemo se staršem in vsem ostalim donatorjem, ki že leta s 
prostovoljnimi prispevki pomagate k izboljšanju pogojev za delo.   
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22 SODELOVANJE S STARŠI   
  
Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo 
na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. 
  
V tem času lahko starši obiščejo tudi svetovalno službo ali vodstvo 
šole (prisotna bo ravnateljica ali pomočnica ravnateljice).  
Dobrodošla je predhodna najava.   
  
Vsi strokovni delavci imajo vsak teden v dopoldanskem času tudi 
individualne govorilne ure (razpored na oglasni deski in spletni 
strani šole). Staršem priporočamo, da se predhodno najavijo 
(preko elektronske pošte ali pisno).  
  
V primeru težav in stisk otrok, nejasnosti ali nestrinjanja z ravnanji 
strokovnih delavcev šole, se starši najprej pogovorijo z dotičnim 
strokovnim delavcem. Če z razgovorom nejasnosti ne morejo 
razrešiti, zaprosijo za razgovor pri razredniku, šolski svetovalni 
službi ali vodstvu šole. Nenapovedani obiski staršev v šoli izven 
govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov, z namenom pridobivanja 
informacij o ocenah in uspehu otrok, niso možni. Učitelji namreč k 
pouku ne smejo zamujati in pri izvajanju učno-vzgojnega procesa 
ne smejo biti moteni. Starši lahko komunicirate z učitelji in drugimi 
zaposlenimi tudi preko elektronske pošte. Elektronski naslovi 
strokovnih, administrativnih in vodstvenih delavcev so objavljeni na 
šolski spletni strani.   
  
E-OBVEŠČANJE  
  
Starši imate možnost, da se z ocenami in ostalim dogajanjem v šoli 
(izostanki, pohvale, graje, domače naloge, napovedano 
ocenjevanje znanja itd.) seznanjate tudi preko spleta. Letos 
prehajamo na nov način e-vodenja šolske dokumentacije pri 
podjetju E-asistent. Vsa navodila in postopek dostopa najdete na 
spletni strani: https://www.easistent.com. Koordinatorja in 
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pooblaščeni osebi sta računalnikar Boštjan Orehar in pomočnica 
ravnateljice Katja Perčič Košir.  
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23 VARNA POT V ŠOLO IN ŠOLSKI PREVOZI  
  
23.1 Varna pot v šolo  

 
Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni 
način življenja. Šola in starši s svojim zgledom in prometno vzgojo 
oblikujemo varne udeležence v prometu. Učence prvi šolski dan 
seznanimo z varnimi potmi v šolo, z nevarnostmi v prometu in kako 
se jim izognemo.  
 
Varna pot v šolo ni nujno najkrajša. Izbirajo naj med varnimi potmi, 
čeprav so malo daljše. Za večjo varnost prvošolci nosijo dobro 
vidne rumene rutice. Učenci kolesarji obvezno uporabljajo čelade. 
Po zakonu je uporaba čelade obvezna do 18. leta starosti.  
 
Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da smejo otroci v 
prometu samostojno sodelovati šele, ko so se starši oziroma 
skrbniki prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnost v 
prometu ter so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih 
površinah, kjer se srečujejo s prometom.  
 
Na poti v prvi razred osnovne šole ter domov morajo imeti učenci 
spremstvo, pri čemer je spremljevalec lahko tudi otrok med 10. in 
14. letom starosti, če to dovolijo učenčevi starši. Starši poskrbite, 
da bodo učenci prihajali v šolo pravočasno. Hodijo naj po pločniku, 
sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. 
Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto. Za 
prečkanje glavne ceste obvezno uporabljajte prehode za pešce.  
 
Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, 
npr. kresničko.  
 
23.2 Varne poti do OŠ Predoslje  

Na spletni strani šole najdete zemljevide najvarnejših poti iz vasi, ki 
spadajo v šolski okoliš naše šole. Načrt varnih poti. 
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23.3 Prevozi  

 
Za vozače je urejen šolski avtobusni prevoz, ki ga izvaja Alpetour. 
Na voljo so izredni in redni avtobusi. Učenec – vozač ima letno 
vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki 
vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v 
juliju in avgustu.  
 
 

NOVI VOZNI RED  

RELACIJA ODHOD 

Kokrica - Bobovek - Suha - 
Predoslje 

07:12 

Visoko- Britof (redni) *7:23 

Britof Johanca - Predoslje Š 07:24 

Kokrica - Bobovek - Suha - 
Predoslje 

07:48 

Visoko - Predoslje Š. 08:00 

Britof Johanca- Predoslje Š 08:04 

Predoslje Š - Britof (redni) 11:54 

Predoslje Š - Visoko - Britof 12:50 

Predoslje Š - Britof (redni) 12:58 

Predoslje Š - Britof  13:54 

Predoslje Š - Visoko  13:55 

Predoslje Š - Visoko 14:45 

Predoslje Š - Britof (redni) 14:58 

Predoslje Š - Britof 15:35 

Britof - Visoko (redni) 15:37 

Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

12:27 

Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

12:57 

Predoslje š - Bobovek - Kokrica 13:27 
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Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

13:57 

Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

14:27 

Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

14:57 

Predoslje Š - Suha - Bobovek - 
Kokrica 

15:27 

Britof - Visoko (redni) 11:58 

Britof - Visoko (redni) 12:38 

Britof - Visoko (redni) 13:38 

Britof - Visoko (redni) 14:48 

Britof - Visoko (redni) 15:38 

 

 

  



PUBLIKACIJA – OŠ PREDOSLJE KRANJ 2017/18 
 

72  
  

24 PRAVILA O HIŠNEM REDU V ŠOLSKEM POSLOPJU IN 
OKOLICI ŠOLE  

  
Hišni red podrobneje določa šolski prostor in pravila delovanja v 
šolski zgradbi ter okolici šole.   
  

24.1 Šolsko območje 

 
V območje šolskega prostora sodijo šolska stavba in zunanje 
površine z dvoriščem, športnimi igrišči in travnatimi površinami 
ter stopnišče in parkirišče pod stopniščem.  
  
24.2 Nadzor šolskih prostorov  

 

V šolskih prostorih v času pouka učence nadzirajo učitelji, ki 
izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznih oddelkih.  
 
Nadzor nad vstopom v šolsko stavbo imajo v času pouka dežurni 
učenci in informator v popoldanskem času.  
 
● Pred pričetkom pouka, med malico in med rekreativnim 

odmorom nadzirajo učence dežurni učitelji.  
● Objekt varuje varnostna služba Rival.  
  

24.3 Dežurstvo učiteljev  

 

● V času malice in med rekreativnima odmoroma je 
organizirano dežurstvo učiteljev. Naloge dežurnih učiteljev so 
predvsem skrb za red in disciplino učencev ter za njihovo 
varnost. Nadzirajo gibanje učencev, opravljajo preglede 
prostorov, v katerih se zadržujejo učenci, in opozarjajo na 
nepravilnosti. Učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v 
šolskih prostorih in na morebitno kršenje pravil hišnega reda. 
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Kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so le te 
urejene in zaklenjene.  

● V primerih hujših kršitev učencev in nespoštovanja hišnega 
reda učitelji ravnajo skladno z določili kršitev šolskega reda in 
predvidenimi vzgojnimi ukrepi.  

  
● Naloge dežurnih učiteljev:  

 dežurstvo v jedilnici v času malice,  
 dežurstvo v jedilnici, garderobah, na hodnikih, v 

telovadnici, in šolskem dvorišču ter bližnji okolici šole 
(vhodi, poti okoli zgradbe) v času rekreativnih odmorov in 
kosila,  

 spremljanje, posredovanje in sporočanje o pedagoških 
posebnostih v času odmora vodstvu, svetovalni službi in 
upravi šole.  

 
  
24.4 Izvajanje nadzora zunaj šolskih prostorov  

 

Med dejavnostmi, ki potekajo zunaj šolskih prostorov, nadzirajo 
učence njihovi spremljevalci. Ti so prisotni od začetka do konca 
dejavnosti, kontrolirajo prisotnost, skrbijo za nemoteno izvajanje 
programa, red in disciplino ter nudijo prvo pomoč ob morebitnih 
nezgodah.  
  
24.5 Ravnanje v izrednih razmerah  

 

● V času izrednih razmer ali ko se take razmere pričakuje 
(naravne nesreče, požar, vojne nevarnosti ipd.), je glavna in 
osnovna naloga vseh delavcev šole, da poskrbijo za varnost 
učencev. V takih primerih je nujno upoštevati vsa navodila, ki 
jih izdajajo odgovorni in vodilni delavci ali ustrezni štabi.  

● V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko poslopje, 
strokovni delavci neposredno vodijo posamezne oddelke ali 
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skupine učencev ter skupaj z njimi odidejo na šolsko dvorišče 
in upoštevajo nadaljnja navodila.  

● Oddaljevanje učencev od skupine ali oddelka v času trajanja 
izrednih razmer brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno.  

  
24.6 Prihajanje in odhajanje  

 

● V šolo prihajajo učenci največ deset minut pred začetkom 
pouka ali drugih organiziranih dejavnosti (krožki, tečaji …) 
oziroma ob prihodu avtobusa. Po končanih obveznostih so 
učenci dolžni zapustiti šolsko poslopje.   

● Učenci od 1. do 2. razreda vstopajo skozi stranski vhod na 
razredni stopnji. Na začetek pouka počakajo v oddelku 
jutranjega varstva.   

● Učenci od 3. do 5. razreda vstopajo skozi glavni vhod. 
Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo skozi stranski vhod na 
predmetni stopnji. Na začetek pouka učenci predmetne stopnje 
počakajo na spodnjem hodniku.   

● Starši učence oddajo in počakajo pri vhodu v šolo.   
● Učence prvih razredov starši pripeljejo pred učilnico.  
● V času pouka je vstop možen le skozi glavni vhod.  
● Oseba, ki pride po otroka v podaljšano bivanje, obvezno 

obvesti učitelja, da otrok odhaja.  
● Za varno prihajanje in odhajanje učencev iz šole so odgovorni 

starši. Učenci so se dolžni obnašati tako, da je varno zanje in 
za druge učence, tudi na avtobusni postaji in cesti.  

  
24.7 Pouk 

   

Pouk se za vse učence prične ob 8.20. Predura se prične ob 7.30.  
 
  
24.8 Odmori  
 



PUBLIKACIJA – OŠ PREDOSLJE KRANJ 2017/18 
 

75  
  

Odmori med šolskimi urami so dolgi 5 minut.   
 
Odmor za malico traja 15 minut, za učence 1. triade 20 minut. 
 
Odmora po 4. in 5. šolski uri, namenjena kosilu oz. rekreaciji v 
telovadnici ali na zunanjem šolskem igrišču, sta dolga 20 minut.  
 
Učenci morajo upoštevati naslednja pravila: 

 Rekreacija v telovadnici je vodena s strani dežurnega 
učitelja. V telovadnici so izključno učenci, ki bodo 
sodelovali v izbrani športni dejavnosti. Vstop v telovadnico 
v času odmorov je samo v čistih športnih copatih. Po 
petih minutah odmora bo telovadnica zaklenjena do konca 
odmora.  

 Ob lepem vremenu bo rekreacija potekala na zunanjem 
šolskem igrišču, v tem primeru vstop v telovadnico ni 
možen.  

 Še pred zaključkom odmora so učenci dolžni pospraviti 
rekvizite z dežurnim učiteljem. 

 
V knjižnici si učenci v času odmora lahko izposodijo ali vrnejo 
knjižnično gradivo. Učenci morajo upoštevati pravila knjižničnega 
reda.   
 
24.9 Naloge rediteljev   

 

Vsak teden sta reditelja dva učenca iz oddelka, njune naloge so:  
● učiteljem javljata odsotnost učencev od pouka,  
● po vsaki učni uri počistita tablo, pospravita in pregledata 

učilnico ter poročata učitelju o stanju v učilnici,  
● reditelji oddelkov po malici poskrbijo za čistočo v jedilnici,  
● obvestita ravnateljico ali pomočnico ravnateljice, če učitelja ni k 

pouku več kot 5 minut po zvonjenju.   
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24.10 Naloge dežurnih učencev šole   

 

Dežurstvo opravljajo vsi učenci 8. in 9. razredov. Naloge so 
zapisane v Navodilih za dežurstvo učencev in so sestavni del 
Pravil o hišnem redu v šolskem poslopju in okolici šole. 
  
Dežurstvo učencev je organizirano v dneh šolskega pouka od 7.30 
do 13.30.  
 
Dežurstvo učenca usklajuje in vodi razrednik dežurnega učenca 
skupaj s tajništvom šole.  
  
 
24.11 Ostala pravila hišnega reda  

 

● Učenci kolesa puščajo v šolski kolesarnici.  
● V primeru slabega počutja učenec o tem obvesti razrednika (če 

tega ni, pa  učitelja, ki ga poučuje naslednjo učno uro), le ta pa 
o tem obvesti starše.   

● Zunanje osebe se gibljejo v prostorih šole z utemeljenim 
razlogom.  

● Za nujne klice je učencem na voljo telefon v tajništvu šole.  
  
Učenci in učitelji bomo dogovorjena pravila spoštovali, ker 
smo dolžni zaščititi varnost naših učencev, delavcev šole in 
našo imovino.  
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25 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA   
  
Pravila šolskega reda določamo z namenom uspešnega sobivanja 
ter zaščite pravic in odgovornosti sobivajočih.  

  
Pravila šolskega reda vsebujejo:    

1. dolžnosti in odgovornosti učencev,  
2. načine opravičevanja odsotnosti,  
3. pravila obnašanja in ravnanja,  
4. načine zagotavljanja varnosti,  
5. izrekanje pohval, nagrad in podeljevanje nagrad,  
6. kršitve in vzgojne ukrepe,  
7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev,  
8. organiziranost učencev.  
  
 

25.1 Dolžnosti in odgovornosti učencev  

 

Učenec:  

● spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima 
spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega 
dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in 
spola drugih učencev in delavcev šole;  

● redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-
izobraževalne dejavnosti;  

● izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (redno 
opravljanje domačih nalog, redno prinašanje šolskih 
potrebščin); 

● spoštuje pravila hišnega in šolskega reda;   
● v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter za 

zdravje in varnost drugih;   
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● varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z 
lastnino učencev in delavcev šole;  

● sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv 
odnos do narave.  

  

25.2 Načini opravičevanja odsotnosti  

 

Starši poskrbijo, da prihaja njihov otrok v šolo redno in pravočasno.   
  

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca 
razredniku sporočiti vzrok izostanka. Če vzroka izostanka ne 
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih 
šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da ga pojasnijo. 
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva 
uradno zdravniško potrdilo o upravičenosti izostanka.  
  
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok 
izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več 
kot pet dni v šolskem letu. Starši lahko zaprosijo za strnjeno 
odsotnost  otroka od pouka ali za odsotnost v več delih. Pred 
napovedjo odsotnosti se posvetujejo z razrednikom.   
 
Če starši želijo za otroka več kot 5 dni dopusta, morajo napisati 
pisno prošnjo in jo oddati razredniku. Prošnjo odobri ravnateljica.  
 

V primeru odsotnosti od pouka mora otrok sam poskrbeti za 
manjkajočo učno snov.  

Vsako zamujanje pouka brez opravičila staršev se zabeleži kot 
neopravičena ura (učenec je kljub temu dolžan prisostvovati pri 
pouku).   

Razrednik sproti obvešča starše o neopravičenih izostankih 
učencev. V primeru 5 neopravičenih izostankov razrednik o tem 
obvesti starše. V primeru nadaljevanja neopravičenih izostankov 
razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeleži tudi 
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svetovalna služba. V primeru 10 neopravičenih izostankov 
razrednik povabi starše na razgovor. Sestanka se udeleži 
svetovalna služba in ravnateljica. V kolikor se število 
neopravičenih ur poveča, šola obvesti Center za socialno delo.   

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja 
pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če 
starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene 
službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki 
jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.  

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih 
tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu 
šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so 
opravičene. Kadar potekajo omenjene aktivnosti popoldne, so 
učenci prisotni pri rednem pouku.   

  
25.3 Pravila obnašanja in ravnanja   
 

Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari ter 
vzdrževanje čistoče veljajo za šolsko poslopje, druge šolske 
površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno 
delo.  
  
Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole.  
● Vljudnost je odraz človeka. Trudimo se, da z vsemi gojimo 

dobre odnose, upoštevamo njihova mnenja, spore rešujemo na 
miren in učinkovit način.  

● Z drugimi ravnamo tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.  
● Pazimo na primerno vedenje in govorjenje.  
● Učenci v šoli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi.   
● Učenci prihajajo v šolo primerno oblečeni in urejeni 

(neizzivalno).  
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25.3.1 Prihod v šolo  

 

Ob prihodu se učenci preobujejo v šolske copate, čevlje in ostalo  
garderobo pa odložijo v za to namenjene prostore.  
  

25.3.2 Pouk   

 

Ob zvonjenju za pričetek pouka učenci na predmetni stopnji 
učitelja počakajo pred učilnico, učenci na razredni stopnji pa v 
učilnici.   
● Ob pričetku vsake učne ure učenci stoje pozdravijo učitelja. 

Poskrbijo, da imajo med poukom pripravljene ustrezne in 
urejene šolske potrebščine, da med poukom kulturno sedijo 
na svojem mestu, poslušajo razlago, aktivno sodelujejo pri 
različnih učnih oblikah, po končanem delu pospravijo za seboj 
in mirno odidejo iz razreda, ko jim to dovoli učitelj.    

● V času pouka, med odmori in prostimi urami učenci ne smejo 
zapustiti šolskega poslopja brez dovoljenja učitelja oziroma 
razrednika.  

● Med poukom ni dovoljeno žvečiti, uživati sladkarij ali druge 
hrane.   

● Med prostimi urami učenci na nadaljevanje pouka čakajo v 
dežurni učilnici. Razpored dežurnih učilnic in dežurnih 
učiteljev je na oglasni deski v jedilnici.  

● Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tabori, 
naravoslovni, kulturni dnevi, ogledi različnih prireditev, 
tekmovanja …) glede reda veljajo dogovori med učenci in 
odgovornim učiteljem oziroma razrednikom.   

● Na taborih, šolah v naravi, ekskurzijah učenci praviloma ne 
uporabljajo telefona in ostalih elektronskih naprav. 

 

25.3.3 Odmori   
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● V 5-minutnih odmorih se učenci pripravijo na naslednjo uro, 
odidejo na stranišče in zamenjajo učilnico.   

● V času odmorov se učenci zadržujejo le na hodnikih pred 
njihovimi učilnicami in ne prehajajo v druge dele šole. Učenci 
se ne smejo zadrževati pri glavnem vhodu šole na mestu 
dežurnega učenca.  

● V času malice in kosila učenci torb ne nosijo v jedilnico, ampak 
jih pustijo na hodnikih pred učilnicami ali v učilnici. 

● Na malico odidejo počasi in varno, v koloni v spremstvu 
učitelja. 

● Učenci malico pojedo v jedilnici. Ostanke hrane in odpadke 
odložijo na za to namenjeno mesto v jedilnici.  

● Učenci imajo do hrane spoštljiv odnos.   
● Med prehranjevanjem ne motijo sošolcev.   
● V času rekreativnih odmorov gredo učenci, ki nimajo kosila, ob 

lepem vremenu lahko na šolsko  dvorišče, a ne v copatih, v 
primeru slabega vremena pa ostanejo v šolski zgradbi. Vsak 
rekreativni odmor bodo učitelji pripravili športne aktivnosti zunaj 
oz. v telovadnici. 

● V jedilnici se v času kosila zadržujejo le učenci, ki kosijo.   
● Lovljenje in tek po šolskih hodnikih sta zaradi varnosti 

strogo prepovedana.  
● V času odmorov ni dovoljeno zapuščati šolskega objekta.  
  

25.3.4 Šolska knjižnica  

 

● V šolski knjižnici si učenci izposojajo in vračajo knjige.  
● V knjižnici učenci tiho berejo in ne motijo drug drugega z 

govorjenjem ali sprehajanjem.  
● Čitalnica v knjižnici je namenjena tihemu branju in učenju.  
 25.3.5 Odnos do šolske in osebne lastnine  
 

● Denar in dragocenosti učenci puščajo doma. Šola za krajo le-
teh ne odgovarja.  
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● Učenci o vsaki nastali škodi ali kraji takoj obvestijo dežurnega 
učitelja ali razrednika oziroma vodstvo šole.  

● Učenci pazijo na šolsko lastnino.  
● Če učenec povzroči škodo, razrednik o tem takoj obvesti 

starše, ki nastalo škodo poravnajo v dejanski vrednosti.  
  
 
25.3.6 Skrb za čisto okolje   

  
● Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše 

kulture, zato se tudi učenci trudijo za estetski videz šole.  
● Skrbijo tudi za urejenost predalčkov, omaric in jih varujejo pred 

poškodbami.   
● Odpadke ločujemo v za to namenjene koše. 
  

25.3.7 Informiranje učencev in staršev  

 

● Učence in starše informiramo s šolsko publikacijo, s pisnimi 
obvestili in preko šolske spletne strani.  

● Starši dobijo informacije tudi neposredno od učiteljev na 
roditeljskih sestankih in govorilnih urah.  

● Dodatne informacije oz. svetovanje lahko učenci oz. starši dobijo 
v svetovalni službi in pri vodstvenih delavcih.  

● Učence sproti obveščamo tudi preko šolskega zvočnika, 
elektronskih obvestil in pisnih okrožnic.  
 

 

25.3.8 Ostala pravila šolskega reda  

 

● V šolskih prostorih ni dovoljeno prodajanje knjig in drugih 
predmetov, prav tako se brez dovoljenja vodstva ne sme deliti 
reklamnega gradiva.  



PUBLIKACIJA – OŠ PREDOSLJE KRANJ 2017/18 
 

83  
  

● Nepotrebno zadrževanje na straniščih ni dovoljeno. Vsi učenci 
pazijo na red in čistočo. S papirjem, vodo in elektriko ravnajo 
čim bolj varčno.  

● Na območju šole ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje 
alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev. Enako velja za 
druge oblike šolskega dela (šola v naravi, ekskurzije ...).  

● V šolskih prostorih uporaba mobilnega telefona ali osebne 
elektronske naprave ni dovoljena. V primeru nespoštovanja 
napravo lahko odvzamemo, vrnemo jo staršem na prvih 
govorilnih urah.  

● V šolo učenci lahko v dogovoru z učiteljem prinesejo le varne 
igrače. Nevarne igrače in druge predmete, ki ogrožajo varnost 
učencev in zaposlenih, zasežemo in vrnemo staršem.  

● Učenci v šolo ne prinašajo svojih športnih rekvizitov.  
● V šoli smo za otroke odgovorni na območju šolskega prostora. 

Na šolskem igrišču in v okolici šole po koncu pouka ni 
organiziranega varstva.   

● Učenci razredne stopnje počakajo na začetek interesnih 
dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja, učenci predmetne 
stopnje pa v knjižnici.  

● Starši, ki prihajate po otroke v oddelke podaljšanega bivanja, 
ne vstopajte v učilnice. Kadar bo vaš otrok predčasno zapustil 
popoldansko varstvo, mora učitelju predložiti vaše pisno 
dovoljenje.  

● Zadrževanje staršev in drugih obiskovalcev šole v garderobah 
in na hodnikih pred razredi ni zaželeno. Starši učence oddajo 
in počakajo v avli pri glavnem vhodu v šolo.  

● V času celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa (pouk, 
odmori, ekskurzije, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v 
naravi …) je prepovedano vsakršno snemanje in fotografiranje 
brez dovoljenja učitelja.  

● Z motornimi kolesi ni dovoljeno prihajati v šolo.  
● Učenci kolesa puščajo v šolski kolesarnici.  
● V primeru slabega počutja učenec o tem obvesti razrednika (če 

tega ni, pa učitelja, ki ga poučuje naslednjo učno uro), le ta pa 
o tem obvesti starše.  
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● V času pouka učenci brez vednosti razrednika (v primeru 
njegove odsotnosti pa vodstva šole) ne smejo zapuščati 
šolske zgradbe.  

  
 
  
25.4 Načini za zagotavljanje varnosti  

 
Načini zagotavljanja varnosti so natančno opredeljeni v Hišnem 
redu.  
  
 
25.5  Izrekanje pohval, nagrad in podeljevanje nagrad  

 

Ob koncu šolskega leta učence posebej nagradimo za uspešno 
delo pri učenju, interesnih dejavnostih in oddelčni skupnosti.  
  
POHVALE   
  
Ustne pohvale lahko prejmejo učenci prve, druge in tretje triade. 
Ustne pohvale prejmejo učenci, ki se izkažejo s prizadevnostjo in 
uspehom pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti.   
 
Pisne pohvale lahko dobijo za:   

 prizadevnost in uspeh pri interesnih dejavnostih in drugih 
dejavnostih šole;  

 doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih 
tekmovanjih;  

 prizadevno delo v oddelčni ali šolski skupnosti;  
 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih 

dejavnosti in prireditev, pomembnih za šolo;  
 sodelovanje v prostovoljstvu;  
 druge dosežke, ki jih ravnatelj, učitelj ali učiteljski zbor 

ocenijo kot primerne za ustno pohvalo.  
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Pisne pohvale podelijo razredniki, učitelji in mentorji posameznih 
aktivnosti.  
 
Imena pohvaljenih učencev bomo sproti objavili na oglasni deski 
šolske skupnosti in po ozvočenju. Učitelji ali mentorji imena 
nagrajenih učencev in kratko obrazložitev pohvale sporočijo 
pomočnici ravnateljice. Imena pohvaljenih bodo objavljena na 
zaključni prireditvi (npr. razdelitev nagrad na zaključni šolski 
prireditvi).  
 
 
PRIZNANJA  
  
Priznanja lahko prejmejo učenci za večletno uspešno delo oziroma  
dosežek, ki je pomemben za celotno šolo in njen ugled v 
skupnosti.  
 
 
Priznanja prejmejo učenci za:  

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih 
dejavnosti in prireditev na šoli;  

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov 
pri interesnih dejavnostih;  

 doseganje vidnih rezultatov na športnih ali drugih 
tekmovanjih;  

 večletno prizadevno delo v oddelčni ali šolski skupnosti; 
 sodelovanje v prostovoljstvu;  
 druge dosežke, ki jih ravnateljica, učitelj ali učiteljski zbor 

ocenijo kot primerne za pridobitev priznanja.  
  
Praviloma prejmejo priznanja učenci devetih razredov, in sicer na 
slovesni prireditvi ob koncu šolskega leta.  
  
Mentorji podelijo učencem srebrna in zlata priznanja, ki so jih 
pridobili na državnih tekmovanjih.  
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Mentor podeli priznanja učencem, ki so vsa leta sodelovali pri 
bralni znački.  
 
Mentor podeli priznanja učencem, ki so uspešno delovali v 
prostovoljnem delu.  
  
Učenci, ki so prejeli zlata in srebrna priznanja, prejmejo tudi 
nagrade. Vrednost nagrade določi ravnateljica skupaj z učiteljskim 
zborom. O izbiri nagrade se med seboj posvetujejo mentorji 
nagrajenih učencev. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki 
jih učenci lahko uporabljajo pri svojem nadaljnjem izobraževanju.  
  
25.6 Kršitve in vzgojni ukrepi   

 

1. Vzgojni ukrep bomo izrekli v primerih, ko učenec krši pravila 
obnašanja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti, določenih z zakonom, 
predpisi in pravilniki šole. Pred tem bomo skrbno vzgojno vodili 
učenca, da bi izboljšal svoje vedenje in ravnanje.  
  

2. Razrednik ob kršitvi opravi potrebne razgovore, s katerimi 
ugotovi, ali je bila kršitev dejansko storjena in jo je moč pripisati 
posameznemu učencu ali več učencem.   
  
Pri izbiri določenega vzgojnega ukrepa upošteva zrelost učenca, 
nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, 
predvidene pedagoške posledice ukrepanja, težo in vrsto kršitve 
ter ponavljanje kršitve.   

  
Glede na ugotovitve o kršitvi in ob upoštevanju okoliščin se 
razrednik lahko odloči za vzgojni ukrep, ki je najbolj ustrezen.  

  
Vzgojni ukrepi:  

● Ukinejo se nekatere pravice, ki so povezane s pridobljenim 
statusom učenca  (npr. status športnika …).  
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● Učenec se ne sme udeležiti posameznih nadstandardnih 
dejavnosti (tabori …).  

● Učencu se naloži dodatna delovna obveznost (podaljšano 
dežurstvo, rediteljstvo ipd.).  

● Z vednostjo staršev se po pouku učenca zadrži na pogovoru v 
zvezi z reševanjem problemov.  

● Neopravljene šolske obveznosti (npr. domača naloga) učenec 
opravi pod nadzorom učitelja pred ali po pouku z vednostjo 
staršev.  

● Učencu se začasno odvzame naprava ali predmet, katerega 
uporaba je med šolskimi dejavnostmi prepovedana ali s 
katerim moti pouk ali drugo dejavnost v šoli. Odvzeti predmet 
se vrne staršem na govorilni uri.  

● Učencu se prepove zadrževanje v določenih šolskih prostorih.  
● Učencu se prepove približevanje določenemu učencu.  
● Učenec opravlja delo v korist razredne ali šolske skupnosti 

(pomoč v OPB, pomoč v jedilnici, pomoč pri urejanju šole ali 
okolice šole, ipd.).  

● Učenec je dolžan povrniti škodo (materialno, moralno, etično), 
ki jo je s svojim neprimernim vedenjem povzročil namerno ali iz 
malomarnosti. Za materialno povračilo jamčijo starši.  

● Za povračilo moralne ali etične škode se učencu lahko naložijo 
vsebinsko ustrezne dodatne naloge (priprava referata na 
določeno temo, javno opravičilo ipd.).  

● Učenca se izloči od pouka, vendar mora šolske obveznosti 
opraviti pod nadzorom strokovnega delavca šole.  

● Starši učenca odpeljejo domov, kjer opravi šolske obveznosti 
pod njihovim nadzorom.  

● Učenca se premesti v drug oddelek.  
● V posameznih primerih kršitev šola lahko poleg zgoraj 

navedenih izreka tudi druge vzgojne ukrepe, ki so opredeljeni v 
Vzgojnem načrtu šole.    

  
V primerih kršitev odgovornosti, ko učenec s svojim vedenjem 
ovira in moti delo v skupini, in ko s svojim vedenjem ogroža svoje 
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življenje, varnost in zdravje ali življenje, varnost in zdravje drugih, 
bomo strokovni delavci ravnali po dogovorjenih postopkih.  
  
Če učenec zamudi k pouku, ga učitelj vpiše v dnevnik in učencu 
dodeli neopravičeno uro. Učenec mora pri uri prisostvovati kljub 
neopravičeni uri.   
  
Če učenec moti pouk in s tem ovira delo v razredu, učitelj 
postopoma uporabi  dogovorjene ukrepe, in sicer:  

1. opozori učenca;  
2. učenca  presede;  
3. zapiše učenca v e-asistenta;  
4. izloči motečega učenca, ki pa ob prisotnosti drugega 

strokovnega delavca šole opravi naloženo šolsko 
obveznost. Učenec mora po končani uri opravljeno delo 
pokazati učitelju, se mu opravičiti in nadoknaditi zamujeno 
delo. Učitelj mu dodeli dodatno nalogo.  

  
Dopolnilo: Če je učenec žaljiv do učitelja, se ga takoj izloči iz 
skupine in o tem obvesti starše.  
  
Če obstaja sum, da učenec uživa, poseduje, prodaja, ponuja 
tobak, alkohol ali druge psihoaktivne snovi oz. nagovarja k 
uživanju ali prodaji le teh, strokovni delavci šole ravnajo po 
dogovorjenem postopku:  

1. izločijo učenca iz skupine,  
2. takoj obvestijo starše,  
3. odvzamejo snovi s soglasjem staršev ali ob prisotnosti 

staršev,  
4. v primeru posedovanja nedovoljenih drog takoj obvestijo 

zunanje strokovne službe.  
  
V primerih, ko učenec uporabi (poseduje, prodaja …) 
pirotehnična sredstva/odprti ogenj v območju šolskega prostora 
ali pri šolskih dejavnostih, ki se izvajajo drugje, strokovni delavci 
šole ravnajo po dogovorjenem postopku:  
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1. učencu odvzamejo prepovedana sredstva;  
2. o dogodku obvestijo starše;  
3. o dogodku obvestijo zunanje strokovne službe.  

  
V primerih, ko učenec s svojim vedenjem ogroža življenje, 
zdravje in varnost drugih – se nasilno obnaša (grožnje, fizični 
napad, grob besedni napad, izsiljevanje, spolno nadlegovanje ali 
podobno) šola ravna po dogovorjenem  postopku:  

1. odrasli nasilno vedenje, ki ga opazi, s posredovanjem 
takoj ustavi;  

2. v primeru fizičnega napada loči vpletene učence;  
3. o dogodku čim prej obvesti vodstvo šole, razrednika, 

svetovalno službo in starše;  
4. če učenec z nasilnim vedenjem povzroči poškodbo, šola 

poskrbi za zdravniško pomoč poškodovanemu učencu in 
hkrati o tem obvesti starše, glede na težo dejanja pa 
obvesti tudi zunanje organe.  
 
 

  
25.7 Vzgojni opomini  

 

Učiteljski zbor izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/12 – ZUJF in (63/13)) v primeru, kadar učenec krši dolžnosti in 
odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in 
ko vzgojne dejavnosti in izrečeni vzgojni ukrepi ob predhodnih 
kršitvah niso dosegli svojega namena.  
  
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem 
letu največ trikrat.  
  
Šola lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu 
prešola na drugo šolo brez soglasja staršev v skladu s 54. 
členom Zakona o osnovni šoli.   
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25.8 Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 
učencev 
  

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju 
zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih 
zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih 
sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec 
odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, 
razrednik o tem obvesti starše učenca.  
  

25.9 Organiziranost učencev  

 

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev 
enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z 
razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in 
dela svoje skupnosti in šole. Ure oddelčnih skupnosti so 
organizirane preduro vsakih 14 dni ob sredah in trajajo celo 
šolsko uro. Namenjene so medsebojnemu spoznavanju in 
povezovanju, razreševanju nesoglasij ter načrtovanju skupnih 
ciljev.   
  
Učenci:  
● sodelujejo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole in pravilih 

šolskega reda ter izvajajo sprejete dogovore;  
● obravnavajo učni uspeh v oddelku;  
● organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem 

v različnih težavah;  
● oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje 

problemov;  
● obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja;  
● oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v 

oddelčni skupnosti;  
● organizirajo različne akcije in prireditve;  
● opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.  
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Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v 
skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti praviloma 
izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole, ki pod 
vodstvom mentorja opravljata različne dejavnosti glede na temo, 
ki jo vsako leto izbere državni otroški parlament.  
  
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski 
parlament skliče ravnateljica ali mentor.   
  
Vloga razrednika   
 

Učenci vse želje, probleme, prošnje in zahteve najprej rešujejo z 
razrednikom pri razredni uri. Za nekatere probleme lahko dobijo 
ustrezen strokovni nasvet in pomoč v svetovalni službi. Svoje 
probleme lahko izpostavijo in rešujejo tudi preko Skupnosti 
učencev šole.  
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26 NAVODILA ZA DEŽURSTVO UČENCEV ŠOLE 

  

Dežurstvo pri vhodu je pravica in dolžnost učencev, da prispevajo 
svoj delež k dobri organiziranosti dela na šoli. Dežurni učenec si 
pred dežurstvom natančno prebere navodila in s svojim 
podpisom potrdi, da se bo držal vseh določil.   
  
Dežurni učenec je za zunanjega obiskovalca prvi notranji stik s 
šolo. Obiskovalca vljudno pozdravi, ga vpraša o namenu obiska 
in mu pomaga vzpostaviti stik z iskano osebo. Vsakega 
obiskovalca evidentira. Zabeleži tudi učence, ki pouk zamudijo ali 
pred koncem pouka zapustijo šolo.   
  
Dežurni učenec ne sme uporabljati mobitela in predvajalnikov 
glasbe.   
  
1. Za vsako osebo, ki vstopi v šolo, zabeleži naslednje podatke: 

namen njenega obiska ter čas njenega prihoda in odhoda.  
  

2. Vse osebe, ki vstopajo v šolo, so dolžne posredovati 
dežurnemu učencu zahtevane podatke. V kolikor obiskovalci 
ne bi upoštevali zahtev dežurnega učenca oz. hišnega reda, se 
jim vstop v šolo ne dovoli. Dežurni učenec je v takem primeru 
dolžan takoj poklicati najbližjega delavca šole, ki je dolžan 
dežurnemu učencu pomagati.  
  

3. Če učenci kršijo pravila hišnega reda, dežurni učenec vpiše 
ime in priimek in vrsto kršitve. V takih primerih takoj obvesti 
vodstvo šole.  

 
4. Dežurni učenec po končanem dežurstvu odda podpisan 

dežurni list v tajništvo šole. Brez podpisa ni mogoče zaključiti 
dežurstva.  
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27 PROTOKOL PRI OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI  
  
Protokol ni predmet razprave vzgojnega načrta, saj smo ga šole 
po zakonu dolžne izvajati. Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
(ZPND, Uradni list RS, št. 16/2008, čl. 10, 14 in 16) in Pravilnik o 
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. 
l. RS, št. 104/2009) določata pravila in postopke za vzgojno-
izobraževalne zavode (VIZ) pri obravnavi nasilja v družini. Z novo 
zakonodajo želi država doseči večjo občutljivost do pojavov 
nasilja in ničelno toleranco do nasilja v VIZ. Šola mora starše 
seznaniti z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini in s 
protokolom pri obravnavi nasilja v družini.  
  
 
Dolžnost prijavljanja  
 
Učitelj/vzgojitelj ali drug delavec šole:  
– ki je na otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice 
nasilja v družini,  
– ki mu je otrok zaupal, da preživlja nasilje ali 
– ki ima informacijo o nasilju od tretje osebe, takoj reagira po 
naslednjem protokolu:  
 
1. O tem obvesti svetovalnega delavca šole.   
2. Če je potrebno, obvesti Center za socialno delo (CSD), da 

poskrbi za zdravstveno oskrbo oz. varnost otroka.   
3. Sam ali s pomočjo svetovalnega delavca naredi zapis dogodka, 

opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom (poseben 
obrazec). Isti ali najkasneje naslednji dan vodstvo šole ali 
svetovalna služba pošlje prijavo na CSD, policijo ali državno 
tožilstvo o sumu nasilja nad otrokom. Svetovalni delavec 
naslednji dan skliče interni tim šole, katerega namen je pomoč in 
podpora otroku, ki je žrtev nasilja. Center za socialno delo v 
nadaljevanju izvaja različne postopke in dejavnosti za zaščito 
otroka.    
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28 PODALJŠANO BIVANJE   
  

  
  

Na šoli bo v šolskem letu 2018/2019 organizirano podaljšano 
bivanje med 12.00 in 16.10 ter popoldansko varstvo od 16.10 do 
17.00. Vanj so vključeni učenci od 1. do vključno 5. razreda.  
 
Oddelke podaljšanega bivanja vodijo učitelji: Eva Puhar Račič, 
Silva Ajdovec, Petra Lavtar, Matej Maček, Maja Klopčič in Mira 
Volčjak. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega 
procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena otrokom 
na razredni stopnji. Vanj se vključujejo prostovoljno s prijavo 
staršev.  
 
Cilje podaljšanega bivanja predpisuje učni načrt, ki jih dosegamo z 
različnimi dejavnostmi.  
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28.1 Sprostitvene dejavnosti (SD)  

  
Učenci se sprostijo po rednem pouku in se:   
● pogovorijo o svojem delovnem dnevu,  
● odidejo k interesni dejavnosti,  
● obiščejo šolsko knjižnico,  
● berejo knjige,  
● prostovoljno obiskujejo Zdrav življenjski slog,  
● se igrajo družabne igre, ustvarjalne igre, rišejo, barvajo, berejo 

po lastni izbiri,  
● imajo na voljo športne in ustvarjalne delavnice.  

 
 

28.2 Prehrana – kosilo (K) in popoldanska malica (PM)  

 

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano 
kosilo in popoldansko malico. Prehrana je pestra in 
sestavljena iz različnih živil. Zagotavlja, da je učenčevo telo 
ustrezno preskrbljeno s hranili, energijo in zaščitnimi elementi. 
Ima posebno mesto za boljše počutje in razpoloženje, da so bolj 
sposobni za vse intelektualne in telesne napore. Navajajo se na 
kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi v jedilnici.  

 
Kosilo poteka od 11.45 do 12.05 oziroma od 12.50 do 13.10. 
Popoldanska malica je za vse oddelke v jedilnici ob 14.30.  
 

 



PUBLIKACIJA – OŠ PREDOSLJE KRANJ 2017/18 
 

96  
  

 

28.3 Samostojno učenje (SU)  

 

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na 
samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in 
upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati 
različne vire (knjižnica, internet) in iskati ter nuditi 
pomoč.  

 
Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje 
sposobnosti za delo v skupini.   
 

Učenci nalogo pišejo pod vodstvom učitelja oz. 
učiteljice v času samostojnega učenja od 13.30 
do 14.20. Če v tem času učenec ne uspe opraviti 
domače naloge, jo praviloma dokonča doma. V 
primeru, da ima učenec interesno dejavnost v tem 
času, nalogo opravi doma.  

  

28.4 Ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)  

 

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:  
● urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo 
zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih 
materialov,  
● telovadijo in se igrajo razne gibalne igre (v 

telovadnici in na igrišču),    
● rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z 

učno snovjo,  
● pripravijo material ali pripomočke za delo,  
● ustvarjajo.  
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Podaljšano bivanje se začne ob 12.00 in traja do 16.10. Od 
16.10 do 17.00 bo odprt dežurni oddelek popoldanskega varstva. 
  
Starše prijazno prosimo, da pravočasno pridete po otroka, ki 
vas težko pričakuje.  
  
Vsako odsotnost otroka v podaljšanem bivanju ali predčasen 
odhod iz OPB sporočite v tajništvo šole  (04/28 10 400) do 
14.30, ali pisno učiteljem OPB.  
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Publikacija Osnovne šole Predoslje Kranj  
  

Pripravili: Janja Sršen, Katja Perčič Košir 
Uredila: Branka Vodopivec 

  
S spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/2011) 
predstavitev šole v obliki tiskane publikacije ni več obvezna. 
Odločili smo se, da sredstva, namenjena tisku, namenimo 
Šolskemu skladu.  
  

   
September, 2018  


