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UVOD 
 

LDN za šolsko leto 2021/2022 predstavlja delo in življenje v vrtcu in šoli. Zajema 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela pedagoških delavcev, organizacijo ostalih 
zaposlenih, obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega dela ter obvezni in razširjeni oz. 
obogatitveni program. V načrtu so predstavljeni strokovni organi zavoda, sodelovanje s 
starši in okoljem ter predvidene investicije in vzdrževalna dela. 
 
V šolskem letu 2021/2022 bomo sledili zastavljenim ciljem in viziji zavoda. Razvijali bomo 
kulturo dialoga na vseh ravneh, konstruktivno sodelovanje med zaposlenimi in z zunanjimi 
člani ter strpnost na vseh ravneh komunikacije.  
 
Zavedamo se, da bodo vse, časovno in organizacijsko načrtovane dejavnosti, težko 
izvedljive v času, ko je med nami še vedno koronavirus SARS-CoV-2, zaradi katerega 
moramo, predvsem z vidika varnosti za zdravje, delovati samozaščitno. Sledili bomo 
navodilom NIJZ-ja in MIZŠ-ja in se trudili zagotoviti  nemoteno delovanje šole. 
 
LDN je živ dokument, ki se tekom šolskega leta lahko spreminja glede na potrebe in 
okoliščine izvajanja programa. 
Letos je  posodobitev LDN zavoda  nastajala v  mesecu septembru v obliki urejanja 
skupnega dokumenta v oblaku na daljavo in na sestankih strokovnih aktivov skupaj z 
v.d.ravnateljico in pomočnico vrtca v.d. ravnateljice. 
 
 
 
 
 

Anja Lovšin, v. d. ravnateljice 
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1 PODATKI O ZAVODU 

Ustanovitelj zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče je Občina Velike Lašče. 
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje občinski svet Občine Velike Lašče. 
 
 

1.1 Osnovni podatki o zavodu 
 
Ime zavoda: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče 
Sedež: Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče 
E-pošta (šola): tajnistvo@sola.velike-lasce.si  
Spletni naslov (šola): http://www.ptrubar.si/  
Telefon: 01 7881 410 
Vršilka dolžnosti ravnateljice: Anja Lovšin 
Pomočnica v. d. ravnateljice: Irena Budič Pavlič 
 
Podružnična šola Turjak 
Turjak 10, 1311 Turjak 
Telefon: 01 7881 157 
Vodja: Stanka Štrukelj 
 
Podružnična šola Rob 
Rob 1, 1314 Rob 
Telefon: 01 7889 132 
Vodja: Dragica Dobravec 
 
Vrtec Sončni žarek 
Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče 
E-pošta (vrtec): stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si 
Spletni naslov (vrtec): https://vrtec.velike-lasce.si/  
Telefon: 01 7881 582 
Vodja vrtca in pomočnica v. d. ravnateljice: Stanka Mustar 
 
Oddelki vrtca na Karlovici 
Karlovica 5, 1315 Velike Lašče 
Oddelek vrtca v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče 
 
Svetovalne delavke: Irena Budič Pavlič, Vesna Hladnik 
 
Računovodstvo: Irena Indihar 
Tajnici VIZ: Tatjana Đurić, Suzana Dolar 
Knjigovodkinja: Tatjana Kaplan 
Podračun zavoda UJP: 01334-6030686050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tajnistvo@sola.velike-lasce.si
http://www.ptrubar.si/
mailto:stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si
https://vrtec.velike-lasce.si/


Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

3 

 

 1.2 Šolski okoliš 
 
Okoliš OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtca Sončni žarek obsega celotno območje Občine 
Velike Lašče, tj. 88 naselij. 
Otroci obiskujejo vrtec Sončni žarek v Velikih Laščah in dislocirane oddelke na Karlovici. 
Učenci obiskujejo pouk na centralni šoli v Velikih Laščah in podružničnih šolah v Robu in na 
Turjaku.  
 
 
VRTEC SONČNI ŽAREK 

V sklopu vrtca Sončni žarek imamo v septembru 2021, 12,5 oddelka, od tega je 4,5 oddelkov prve 
starostne stopnje in 8 oddelkov druge starostne stopnje. Od tega je v OŠ Primoža Trubarja ena 
skupina druge starostne stopnje, na Karlovici 1 skupina prve starostne stopnje in dve skupini druge 
starostne stopnje. V septembru 2021 je v vrtec Sončni žarek vključenih 52 otrok prve starostne 
stopnje in 155 otrok druge starostne stopnje, skupaj 207 otrok. 
 
CENTRALNA ŠOLA  

V centralno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče bo letošnje leto vključenih 391 učencev. Delovali 
bomo v 19 oddelkih in sedmih oddelkih podaljšanega bivanja (skupaj 26 oddelkov). Otroci prihajajo 
iz 76 zaselkov. 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB  

V šolskem letu 2021/2022 bo PŠ Rob obiskovalo 33 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. Prvi 
oddelek bodo obiskovali učenci 1. in 2. razreda, poleg tega bo v oddelku 10 pedagoških ur prisotna 
tudi druga učiteljica. Drugi oddelek bodo obiskovali učenci 3. in 4. razreda. Na šoli bo deloval 
oddelek podaljšanega bivanja. 
 
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK  

V šolskem letu 2021/2022 bo PŠ Turjak obiskovalo 46 učencev v treh oddelkih. V 1. Razredu bo 
12 otrok, v kombiniranem oddelku 2./3. razreda bo 18 otrok (11 drugošolcev in 7 tretješolcev) in 
16 otrok bo obiskovalo 4. razred. Eden od otrok se bo izobraževal na domu. Na šoli bo en oddelek 

podaljšanega bivanja. Na PŠ Turjak bodo v tem letu štirje oddelki. 
 
ZAVOD OŠ PRIMOŽA TRUBARJA 
Osnovna šola (centralna šola in obe podružnici) bo imela v šolskem letu 2021/2022 24 oddelkov 
(brez oddelkov podaljšanega bivanja) in 9 oddelkov oziroma 183 ur1 podaljšanega bivanja. 
V  šolskem letu 2021/2022 je tako vseh oddelkov 33. 
 
 

 Centralna šola PŠ Turjak PŠ Rob SKUPAJ 

vsi učenci 391 46 33 470 

vozači 349 45 29 423 

Oddelki  19 3 2 24 

Oddelki PB 7 1 1 9 

Skupaj oddelki 26 4 3 33 
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1.3 Poslovni čas in uradne ure 
 

Poslovni čas šole: od ponedeljka do petka od 5.30 do 16.55. 

Uradne ure: 

-  tajništvo: vsak dan od 7.00 do 8.30 in od 12.00 do 14.00, 

-  v.d.ravnateljice: vsak dan od 9.00 do 10.30 in v času popoldanskih govorilnih ur 

-     pomočnica ravnateljice in svetovalna služba: vsak dan od 8.00 do 9.30 in v času    

    popoldanski govorilnih ur,     

- na voljo je tudi komunikacija preko e-pošte, e-asistenta. 

 

 

 1.4 Organi upravljanja zavoda, komisije 
Šolo in vrtec upravljata v. d. ravnateljice in svet zavoda. V. d. ravnateljice ima največ enoletni, svet 
zavoda pa štiriletni mandat. 
 

Svet zavoda sestavljajo: 

• predstavniki Občine Velike Lašče: Andreja Košir, Marija Ivanc Čampa, Martina Ferjan; 

• predstavniki zavoda: Andreja Svetičič (predsednica), Tatjana Đurić, Renata Gradišar, Anja 
Otoničar Mikuž, Damjana Tomažin; 

• predstavniki iz vrst sveta staršev: Boštjan Škulj, Miha Mihič, Aleksander Jakša. 
 

V svet staršev so v šolskem letu 2021/2022 izvoljeni naslednji predstavniki oddelkov centralne 
šole: Kristina Fijavž (1.a), Simona Perhaj (1. b), Sonja Ratej Pirkovič (2. a), Neža Pavlič (2. b), 
Ksenja Debeljak (4. a), Tanja Marn (4. b), Andreja Novak (5. a), Mira Sedmak (5. b), Damjana 
Zgonc (5. c), Špela Golob Peterlin (6. a), Miha Mihič (6. b), Tina Šurk (7. a), Senta Tehovnik Kolar 
(7.b), Dejan Klobučar (8. a), Lilijana Senčar Žnidaršič (8. b), Lea Pogačnik Kopač (8.c), Boštjan 
Škulj (9. a), Mihael Štrukelj (9. b). 
 
PŠ Rob: Kristina Ravnikar, (1. in 2. R), Karmen Jakič (3. in 4. R). 
PŠ Turjak: Zana Jakič (1. T), Neža Perhaj (2. in 4. T), Aleksandra Štrukelj (4.T). 
 
Mandat sveta staršev traja do 31. 8. 2022.  
 
Komisije, ki delujejo v okviru zavoda: 
komisija za sprejem otrok v vrtec, komisija za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, 
strokovne skupine, komisija za prehrano, komisija za poklicno orientacijo, komisija za vodenje 
postopkov nacionalnih preizkusov znanja, komisija za popis,  pritožbena komisija pri svetu 
zavoda ... 
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2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Osnovne šole Primoža 
Trubarja Velike Lašče za šolsko leto 2021/2022, so osnovna izhodišča za oblikovanje delovnega 
načrta zavoda. 
LDN pripravi ravnateljica oz. v.d.ravnateljice v sodelovanju z vsemi delavci šole. Z njim se 
seznanijo člani sveta staršev, sprejme ga svet zavoda. 
 
Skladno z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96) letni delovni načrt (v nadaljevanju 
LDN) določa: 

○ vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s 
predmetnikom in učnim načrtom, 

○ obseg, vsebino in razporeditev interesnih ter drugih dejavnosti, 
○ delo šolske svetovalne službe, 
○ delo šolske knjižnice, 
○ aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, 
○ obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, 
○ oblike sodelovanja s starši, 
○ strokovno izpopolnjevanje vseh delavcev šole, 
○ sodelovanje z zavodi, ki izobražujejo učitelje, in izobraževalnimi institucijami, 
○ sodelovanje z vzgojnimi posvetovalnicami oz. s svetovalnimi centri, 
○ druge naloge, potrebne za uresničitev programa šole. 

 
Veljavni zakoni, pravilniki, predpisi 
- Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13), 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07) ter popravki in 

dopolnitve (Ur. l. RS, št. 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11), 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/2012) ter spremembe in dopolnitve (Ur. l. RS, št. 96/12, 

104/12 in nadaljnji), 
- področni zakoni za zavod (Zvrt/ZUOPP/ZOsn/ZGim/ZPSI) ter podzakonski predpisi in vzgojno-izobraževalni 

program/predmetniki, ki ga/jih izvaja zavod, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-UPB13 (Ur. l. RS, št. 108/09) ter spremembe in dopolnitve zakona 

(Ur. l. RS, št. 13/10, 59/10, 85/10 in nadaljnji), Zakon o interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/2010), Zakon o dodatnih 
interventnih ukrepih (Ur. l. RS, št. 110/2011) in Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 
104/12 in 46/13), 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in nadaljnji), 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 53/08, 89/08 in 

nadaljnji), 
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 14/09, 23/09, 

48/09, 113/09, 25/10 in nadaljnji), 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (Ur. l. RS, št. 18/91, 53/92, 34/93 in nadaljnji), 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 45/96 in nadaljnje 

spremembe in aneksi), 
- Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (Ur. l. RS, št. 57/08, 86/08 in nadaljnji), 
- Izjava o varnosti z oceno tveganja za OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče z dne 2. 12. 2011, 
- Letni delovni načrt zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče za posamezno šolsko leto, 
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče z dne 18. 3. 2005, 
- drugi predpisi, splošni akti ter navodila v zvezi z organizacijo in izvedbo nalog zavoda, s katerimi je/bo delavec 

vsakokrat sproti seznanjen, 
- Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04 in 70/08, 61/09), 
- Pravila o šolski prehrani Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče z dne 30. 9. 2020 
- Pravilnik o delu pritožbene komisije z dne 30. 6. 2013, 
- Vzgojni načrt OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, 
- Poslovnik o delu sveta zavoda, 
- Poslovnik o delu sveta staršev, 
- Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, 
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Sončni žarek, 
- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation). 
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3 RAZVOJNI NAČRT  

Temeljni cilji, strategije in poslanstvo, vključno z vrednotami, predstavljajo okvir delovanja zavoda. 
Trudili se bomo za kakovost dela na osnovi konstruktivnega sodelovanja vseh, ki so vključeni v 
šolo. Zavedamo se, da je kakovost težko merljiva in da poleg primerljivih rezultatov (vidni 
kurikulum) predstavlja tudi odnosni vidik med zaposlenimi in do učencev (skriti kurikulum). Trudili 
se bomo za ravnotežje vidnega in skritega kurikuluma. Stremeli bomo h kulturi dialoga in z vidika 
sprememb na državnem nivoju implementirali novosti v šolski prostor. 
 

 
Preglednica 1: Razvojni načrt šole 

 
Razvoj vsakega učenca – otroka kot posameznika, učencev – 
otrok istih razredov – oddelkov kot skupnosti in vseh 
učencev – otrok kot pripadnikov zavoda za optimalno 
odzivanje v različnih situacijah tega časa in prostora. 
 

POSLANSTVO 

 
POŠTENOST, 
 
       ODGOVORNOST, 
 
                  PRIJATELJSTVO, 
 
                               SPOŠTOVANJE, strpnost 
 
                                                ZNANJE, 
 
                                                         INOVACIJA. 

 

 
VREDNOTE 

 
– Razvijanje zaupanja in sprejemanje vrednot in njihovo 

udejanjanje v čim večji meri, 

–  razvijanje timskega dela, 

–  medgeneracijsko sodelovanje, 

–  vnašanje gibalnih elementov v pouk, 

–  razvijanje strpnosti, 

–  samoocenjevanje in povratno informiranje. 

 

KLJUČNI CILJI 

 
Procesno ciljno načrtovanje. 
 
Sistematično vrednotenje dosežkov na različnih področjih. 
 
Medpredmetno povezovanje med predmeti in po razredih. 
 
Sistematično razvijanje vrednot (vzgojni načrt naše šole). 
 
Sistematično in pregledno načrtovanje dogodkov in 
projektov. 
 
Evalvacija dogodkov in projektov. 
 

KLJUČNE 
STRATEGIJE 
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3.1 Skupna vizija šole in vrtca 
 

V pozitivnem delovnem okolju in z medsebojnim spoštovanjem, zaupanjem in odgovornostjo 
zagotavljati kakovost izobraževanja otrok. Učencem nuditi sprejetost in dobro počutje, staršem pa 
realno predstavo o njihovem otroku, zadovoljstvo ob njegovih uspehih, sprejemanje neuspeha ter 
posledično dajanje pobud in predlogov za izboljšanje in možnost konstruktivnega sodelovanja. 
Šola in vrtec sta tudi prostor zabave in igre ter medsebojnega druženja. 
Lansko leto je bil slogan HOČEMO – ZMOREMO spremljevalna misel v šolskem prostoru Želimo 
si, da bi nas ta miselnost spremljala tudi v šolskem letu 2021/22. 
 
 

3.2 Dolgoročni cilji 
 

Nadaljevali bomo s starimi in že uveljavljenimi oblikami dela, ki temeljijo na ciljno-procesnem 
pristopu izvajanja pouka in pridobivanju vseživljenjskih znanj. Trudili se bomo za ustvarjanje 
pozitivnega vzdušja, kulturno obnašanje vseh zaposlenih, za kulturo zavoda kot celote in za 
učinkovito sodelovanje s starši in širšo okolico. 
Prizadevali si bomo: 

I. graditi na sodelovanju med starši in šolo, 
II. razvijati sprejemljive (kulturne) odnose med učenci in učitelji, 
III. vnašati inovacije v pouk, 
IV. razvijati različne dimenzije otrokove osebnosti, 
V. razvijati ekološko ozaveščenost, 
VI. razvijati interese posameznikov, 
VII. ohranjati kulturno dediščino kraja, 
VIII. nuditi pomoč otrokom s težavami, 
IX. nuditi dodatna specifična znanja nadarjenim otrokom, 
X. navajati učence na kulturo dialoga, 
XI. omogočiti učencem izkustveno učenje in ustvarjalno delo, 
XII. skrbeti za izobraževanje učiteljev; spodbujati razvoj kompetenc sodobnega učitelja ter 

njegov osebni in profesionalni razvoj, 
XIII. zagotavljati varno okolje za delovanje šole s preprečevanjem vseh oblik nasilja in drugih 

negativnih pojavov, 
XIV. vzpodbujati trajnostno mobilnost. 

 
 

3.3 Vpis v zlato knjigo 
 

OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je do zaključka šolskega leta 2008/2009 v zlato knjigo vpisovala 
učence, ki so imeli vsa leta odličen uspeh. S spremembo, ki ukinja učni uspeh v šoli, smo 
spremenili tudi kriterije za vpis. 
Ob koncu šolskega leta 2021/2022 bodo v zlato knjigo zapisani učenci, ki bodo vsa leta, od 4. do 
9. razreda, dosegli odlične zaključne ocene pri vseh predmetih. 
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I   ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN ORGANIZACIJA OSTALIH ZAPOSLENIH 

1 ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022 

sreda, 1. september – začetek pouka 

ponedeljek–ponedeljek, 25. oktober–1. november – jesenske počitnice 

nedelja, 31. oktober – dan reformacije  

ponedeljek, 1. november – dan spomina na mrtve 

petek, 24. december – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

sobota, 25. december – božič 

nedelja, 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

sobota–nedelja, 25. december–2. januar – novoletne počitnice 

sobota, nedelja, 1., 2. januar – novo leto 

ponedeljek, 31. januar – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek, 4. februar – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

ponedeljek, 7. februar – pouka prost dan 

torek, 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek, 11. februar, sobota, 12. februar – informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–petek, 21.–25. februar – zimske počitnice 

ponedeljek, 18. april – velikonočni ponedeljek 

sreda, 27. april – dan upora proti okupatorju 

sreda–ponedeljek, 27. april–2. maj – prvomajske počitnice 

nedelja, ponedeljek 1., 2. maj – praznik dela 

sreda, 4. maj 2022 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

petek, 6. maj 2022 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

torek, 10. maj 2022 – NPZ iz 3. predmeta (kemija) za 9. r. in NPZ iz angleščine za 6. r. 

sreda, 15. junij – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev 

spričeval in obvestil 

petek, 24. junij – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda, 

razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti 

sobota, 25. junij – dan državnosti 

sobota–sreda, 25. junij–31. avgust – poletne počitnice 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE: 

16. junij–29. junij 2022: 1. rok – učenci 9. razreda 

27. junij–8. julij 2022: 1. rok – učenci od 1. do 8. razreda 

18.–31. avgust 2022: 2. rok – učenci od 1. do 9. razreda
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2 ŠTEVILO UČENCEV, PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN DRUGIH ZAPOSLENIH/113/ 

2.1 Centralna šola 
 
Preglednica 2: Razredniki, nadomestni razredniki in učenci v posameznih oddelkih 

 RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1. a SIMONA BAVDEK VERONIKA LIPOVEC 19 11 8 II 

1. b 
BARBARA 
ZUPANČIČ 

VERONIKA LIPOVEC 20 10 10 I 

2. a 
JOŽICA MAVSAR 
NOSAN 

REBEKA STRNAD  15 5 10 III 

2. b 
BRANKA 
LEVSTIK 

REBEKA STRNAD 16 6 10 XVII 

3. a ELIZABETA ARKO SUZANA MATIĆ 24 16 8 XIX 

4. a RENATA GRADIŠAR LEA KOMAT 17 7 10 XXVIII 

4. b JANJA SAMSA LEA KOMAT 18 8 10 XXIX 

5. a MIMICA GAČNIK VESNA HLADNIK 21 15 6 XXV 

5. b 
MARJETKA 
KOPRIVEC 

VESNA HLADNIK 21 15 6 
XXVI 

 

5. c PETRA ZIDAR VESNA HLADNIK 22 12 10 XXXI 

6. a MARIJA LAMPRET EVA ARKO 24 15 9 XXIV 

6. b 
RENATA LESAR 

HRŽIČ 
POLONA BARTOL 23 12 11 IX  

7. a VITA MEKINDA MILAN KASTELIC 21 13 8 XXX 

7. b GORDANA FARAZIN NATAŠA TURŠIČ 21 14 7 XXIII 

8. a ANDREJA SVETIČIČ MAGDA GRAJŠ 19 8 11 XII 

8.b VERONIKA PAJK STANKA DEDO LALE 22 14 8 XIV 

8. c BOJAN NOVAK 
MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

22 11 
11 
 

XI 

9. a KATJA GRINTAL MARTINA MIHELIČ 23 14 9 XIII 

9. b MAJA MUGERLE NIKA PETELIN 23 13 10 XXVII 

   391 219 172  

 
Na razredni stopnji na CŠ je druga učiteljica v 1. a in 1.b razredu Veronika Lipovec – po 10 pedagoških ur, druga 
učiteljica v obsegu 10 pedagoških ur v kombinaciji 1. in 2. razreda na PŠ Rob je Marija Katarinčič. Na PŠ Turjak  po 
normativu druga učiteljica v prvem razredu ne pripada.



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

10 

 

Drugi zaposleni na naši šoli: 
 
Preglednica 3: Drugi zaposleni na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 

DELOVNO MESTO IME IN PRIIMEK e-pošta 

v. d. ravnateljice Anja Lovšin anja.lovsin@sola.velike-lasce.si 

pomočnica ravnateljice, 
svetovalna delavka 

Irena Budič Pavlič irena.budic@sola.velike-lasce.si 

svetovalna delavka Vesna Hladnik  vesna.hladnik@sola.velike-lasce.si 

knjižničarja Marija Lušin, Jože Nosan marija.lusin@sola.velike-lasce.si 

računalničarka Maja Pugelj Osterman maja.pugelj@sola.velika-lasce.si 

specialne pedagoginje 
Lea Komat,  
Eva Arko 
Rebeka Strnad 

lea.komat@sola.velike-lasce.si 
eva.arko@vrtec.velike-lasce.si 
rebeka.strnad@sola.velike-lasce.si 

laborant Majda Griz majda.griz@sola.velike-lasce.si 

tajnica VIZ Tatjana Đurić tajnistvo@sola.velike-lasce.si 

računovodkinja Irena Indihar racunovodstvo@sola.velike-lasce.si 

vodja šolske prehrane Liza Bambič liza.bambic@sola.velike-lasce.si 

kuharice 

Valentina Deterding,  
Marija Virant, Marjana 
Samsa, Helena Oblak (kuh. 
pomočnik), Robert Krušič 

 

hišnik Jože Indihar  

gospodinjci 
Marko Šavli, Lidija Širaj,  
Jože Juvanec 

 

prevozniki 
Jože Juvanec, Jože Miklič, 
Marko Šavli 

 

čistilke 
Mojca  Rupar, Sabira 
Keranovič, Nedžada Hrkić, 
Zlata Rigler, Nataša Drobnič 

 

 
 

2.2 Podružnična šola Rob 

Vodja podružnične šole Rob je Dragica Dobravec. Usklajuje delo zaposlenih na podružnici, 
predlaga organizacijske izboljšave na področju prevozov in dežurstva. Skrbi, da je okolje, kjer se 
zadržujejo učenci (igrišče, igrala), urejeno in da je delo šole vpeto v kraj in okolje, v kater deluje.  

Preglednica 4: Učitelji in učenci na PŠ Rob 

RAZRED RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1./2. 
Dragica 
Dobravec 

Marija Katarinčič 3+10  6+1 4+2 velika 

3./4. Sonja Škrlj 
Dragica 
Dobravec 

9 + 11     6 + 7 3 + 4 nova  

SKUPAJ 33 20 13 
 

 
Število učencev v oddelku 1. in 2. razreda narekuje, da je v oddelku v okviru 10 ur tedensko tudi 
druga učiteljica (Marija Katarinčič). 

mailto:eva.arko@vrtec.velike-lasce.si
mailto:eva.arko@vrtec.velike-lasce.si
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2.3 Podružnična šola Turjak 

Vodja podružnične šole Turjak je Stanka Štrukelj. Usklajuje delo med podružnico in centralno šolo 
v Velikih Laščah, koordinira sodelovanje šole s krajem in na krajevnih prireditvah. Na šolo 
posreduje predloge v zvezi z organizacijo prevozov, prehrane in dežurstva ter skrbi za povezovanje 
šole s krajem. Predlaga spremembe v okolici šole.  

Preglednica 5: Učitelji in učenci na PŠ Turjak 

RAZRED RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1. 
Kristina Šilc 
Ćirovć 

Petra Marolt 12 4 8 
Mala 

spodaj 

2./3. Stanka Štrukelj 
Kristina Šilc 
Ćirović 

11 + 7 4 +5 7 + 2 
Velika 
zgoraj 

4. Petra Marolt Stanka Štrukelj 16 10 6 
velika 
spodaj 

SKUPAJ 46 23 23  

 

3 POUK 

Pouk je enoizmenski in se na centralni šoli ter podružnični šoli Turjak pričenja ob 7.30, na 
podružnični šoli Rob pa ob 7.45. Šolske ure trajajo 45 minut. Po drugi uri je glavni odmor za malico 
(20 minut), po šesti uri pa 25-minutni odmor za kosilo. Med ostalimi urami so 5-minutni odmori. 

 
 

3.1 Šolski zvonec na centralni šoli in podružnični šoli Turjak 
 
 
Preglednica 6: Šolske ure in odmori na centralni šoli in na PŠ Turjak 

URE ODMORI 

1. ura 7.30–8.15 1. odmor 8.15–8.20 

2. ura 8.20–9.05 MALICA 9.05–9.25 

3. ura 9.25–10.10 2. odmor 10.10–10.15 

4. ura 10.15–11.00 3. odmor 11.00–11.05 

5. ura 11.05–11.50 4. odmor 11.50–11.55 

6. ura 11.55–12.40 KOSILO 12.40–13.05 

7. ura 13.05–13.50 5. odmor 13.50–13.55 

8. ura 13.55–14.40 6. odmor 14.40–14.45 

9. ura 14.45–15.30 7. odmor 15.30–15.35 
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3.2 Šolski zvonec na podružnični šoli Rob 
 
 
Preglednica 7: Šolske ure in odmori na PŠ Rob 

URE ODMORI 

1. ura 7.45–8.30 1. odmor 8.30–8.35 

2. ura 8.35–9.20 MALICA 9.20–9.40 

3. ura 9.40–10.25 2. odmor 10.25–10.30 

4. ura 10.30–11.15 3. odmor 11.15–11.20 

5. ura 11.20–12.05 4. odmor 12.05–12.10 

6. ura 12.10–12.55 5. odmor 12.55–13.00 

 

Učitelji so na delovnem mestu vsaj 10 minut pred poukom. 
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4 VARSTVO IN DEŽURSTVO 

4.1 Jutranje varstvo in dežurstvo: prva in druga triada 

Starši ob vpisu v 1. razred (februarja) prijavijo učence v jutranje varstvo. Na osnovi prijav nam 
ministrstvo odobri oddelek/oddelka. Kasnejše prijave lahko ugodno rešimo le v primeru, če imamo 
še prostor. 

Jutranje varstvo je učencem omogočeno na centralni šoli IN PŠ Turjak od 5.30 do 7.15 oziroma 
7.30. Vanj so vključeni samo prijavljeni učenci. Po Zakonu o osnovni šoli je jutranje varstvo 
namenjeno le učencem 1. razreda, pri čemer vsaka ura po šolskih normativih traja 60 minut. 
Jutranje varstvo vodita Majda Griz in Veronika Lipovec.  
Učencem s PŠ Turjak je omogočeno jutranje varstvo od 6.20 dalje, učencem PŠ Rob pa od 6.45 
dalje. Jutranje varstvo vodi Mateja Gartner. 
Jutranje dežurstvo vozačev na razredni stopnji organiziramo od 6.45 - 7.30 za učence od 2. do 5. 
razreda. 
 
 
Preglednica 8: Jutranje varstvo in dežurstvo na centralni šoli  

PRED POUKOM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

5.30–7.30 
 

1. B razred 
Majda Griz Majda Griz Majda Griz 

Majda Griz (A) 

Veronika 
Lipovec Veronika 

Lipovec (B) 
 

 
1.A RAZRED 

 
 
 

HODNIK RS 

6.45 - 7.30 
v matični 
učilnici 

Veronika 
Lipovec 

 
 

Barbara 
Zupančič 

 

 
6.45 - 7.30 
 v matični 

učilnici 
Barbara 
Zupančič 

 
 

Veronika 
Lipovec 

 
 

6.45 - 7.30 
 v matični 

učilnici 
Simona 
Bavdek 

 
 
 

Barbara 
Zupančič 

 

6.45 - 7.30 
 v matični 

učilnici 
Simona 
Bavdek 

 
Veronika 

Lipovec (A) 
Barbara 

Zupančič (B) 

6.45 - 7.30 
v matični 
učilnici 
Simona 
Bavdek 

 
Barbara 
Zupančič 

 

2.  RAZRED 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

2. a Jožica 
Mavsar 
Nosan 

2. b Branka 
Levstik 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

2. a Jožica 
Mavsar 
Nosan 

2. b Branka 
Levstik 

 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

2. a Jožica 
Mavsar 
Nosan 

2. b Branka 
Levstik 

 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

2. a Jožica 
Mavsar 
Nosan 

2. b Branka 
Levstik 

 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

2. a Jožica 
Mavsar 
Nosan 

2. b Branka 
Levstik 

 

3. RAZRED 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

3. a Elizabeta 

Arko 

 
6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

3. a 

Elizabeta 

Arko 

 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

3. a Elizabeta 

Arko 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

3. a Elizabeta 

Arko 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

3. a 

Elizabeta 

Arko 
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4. RAZRED 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

4. a Renata 
Gradišar 
4. b Janja 

Samsa 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

4. a Renata 
Gradišar 
4. b Janja 

Samsa 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

4. a Renata 
Gradišar 
4. b Janja 

Samsa 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

4. a Renata 
Gradišar 
4. b Janja 

Samsa 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

4. a Renata 
Gradišar 
4. b Janja 

Samsa 
 

5. RAZRED 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

5. a Mimica 
Gačnik 

5. b Marjetka 
Koprivec 
5. c Petra 

Zidar 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

5. a Mimica 
Gačnik 

5. b 
Marjetka 
Koprivec 
5. c Petra 

Zidar 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

5. a Mimica 
Gačnik 

5. b Marjetka 
Koprivec 
5. c Petra 

Zidar 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

5. a Mimica 
Gačnik 

5. b Marjetka 
Koprivec 
5. c Petra 

Zidar 
 

6.45 - 7. 30  
v matični 
učilnici 

5. a Mimica 
Gačnik 

5. b 
Marjetka 
Koprivec 
5. c Petra 

Zidar 
 

 
 

Naloge učiteljev v jutranjem varstvu: 

• učence navajajo na pozdravljanje in umirjeno gibanje po šoli ter vzdrževanje čistoče,  

• preden učenci zapustijo učilnico, jim je treba nameniti pet minut časa, da za seboj pospravijo. 
 

Učitelji, ki vodijo jutranje varstvo, ne smejo zapustiti učencev (učenci v učilnici ne smejo biti 
sami). Predčasno se morajo dogovoriti za ustrezno nadomeščanje.  
 
Naloge staršev, na katere jih prijazno spomni učitelj (glede jutranjega varstva): 

• če otrok iz zdravstvenih ali drugih opravičljivih vzrokov potrebuje posebno pozornost, naj o tem 
ustrezno seznanijo učitelja, 

• starši naj oddajo svojega otroka pri vratih učilnice, 

• učence je treba navajati, da zložijo obuvala na ustrezna mesta, enako odvečna oblačila, 
pokrivala, da skrbijo za red in čistočo, da si temeljito očistijo čevlje pred vstopom v šolo, da 
zapirajo vrata … 

 
 

 
4.2 Dežurstvo  

V sklop dežurstev štejemo jutranje dežurstvo, dežurstvo med prostimi urami in dežurstvo po pouku.  

RAZREDNA STOPNJA 
 

Razrednik, nadomestni razrednik ali drugi dežurni učitelj je z učenci prisoten v času malice (15 
minut). Čas je namenjen hranjenju, druženju in po potrebi pogovoru. Učence je treba najprej umiriti, 
organizirati pristop k hrani, poskrbeti za kulturo prehranjevanja in za čistočo po malici.  
Učitelj poskrbi: 

• da si vsi otroci najprej umijejo roke,  

• da pravočasno razdelijo obrok in si zaželijo dober tek, 

• da ni po naključju kakšen otrok brez obroka ali ima pomanjkljiv obrok, 

• da vedno čakajo na zadnjega, da konča z obrokom, 

• da pri prehranjevanju uporabljajo ustrezen pribor, 

• da vljudno prosijo za dodatno hrano, 
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• da ne pretiravajo s pijačo, 

• da se ne polivajo in ne prerivajo, 

• da ločijo posodo, odpadke in hrano, ki ostane, 

• da pred kuhinjo odpadke ustrezno ločeno razporedijo.  
Razredniki so posebej pozorni na to, da se učenci ne norčujejo iz hrane. Zadnje čase imamo 
težave, ker učenci ne razvrščajo pravilno čiste hrane in odpadkov, zato naj razredniki od malice 
odidejo kakšno minuto prej in zagotovijo, da otroci (reditelji) kulturno poskrbijo za to, da bodo 
odpadki v pravih koših in da bo čista hrana ločena od odpadkov.  
Razrednik ali nadomestni razrednik lahko v času malice pridobi ali poda kakšno pomembno 
informacijo, čas nameni ustvarjanju pozitivnega odnosa med učenci. Razredniki poskrbijo, da se 
po malici pospravi, pobriše mize itd., učilnica mora biti urejena. V tem času jo je treba tudi temeljito 
prezračiti. 
 
 
Dežurstvo po pouku na razredni stopnji je organizirano po peti uri, na predmetni pa po peti, šesti, 
sedmi in osmi uri ter odmorom za kosilo. 
 

 
Dežurstvo poteka, dokler je vsaj pet čakajočih učencev. 
Dežurstvo izvajamo zaradi boljše varnosti otrok in da preprečujemo morebitne negativne pojave. 
V času dežurstva učenci ne zapuščajo šolskih površin.  
 
V času ukrepov NIJZ-ja (covid-19), vsi učitelji, ki na predmetni stopnji poučujejo prvo uro, 
prevzamejo učence (pred šolo ali v avli) in jih odpeljejo v matične učilnice. Nekateri otroci, ki pridejo 
s prevozi v šolo zelo zgodaj, gredo lahko v avlo in počakajo do 7.15, ko pridejo po njih učitelji. 
 
Več o dežurstvu in varstvu glej v prilogi 2 (Pravila šolskega reda). 
 
Malica na predmetni stopnji 
Za malico na predmetni stopnji veljajo enaka pravila kot na razredni stopnji v skladu s priporočili 
NIJZ. Posebno pozornost je treba nameniti ureditvi učilnice po malici. Učilnica mora biti prezračena 
in klopi pobrisane, brez vidnih ostankov hrane. Učitelji so pri malici prisotni 15 minut.  
 
 
DEŽURSTVO UČENCEV 
 
Na šoli po navodilu MIZŠ-ja nimamo dežurstva učencev. 



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

16 

 

5 PREVOZI 

5.1 Število vozačev 
 

Učenci se vozijo v šolo in iz nje z avtobusom, minibusom in štirimi kombiji. Šolski kombiji so 
namenjeni prevozom učencev iz oddaljenih krajev, po pouku pa vozijo v času, ko avtobusnega 
prevoza ni več (po 7. in 8. šolski uri, ko se zaključujejo izbirni predmeti, dopolnilni pouk, dodatni 
pouk, pevski zbor). 
 
Izmed 470 učencev je kar 423 vozačev, ki se vozijo v šolo iz 76 zaselkov. Za vse učence vozače 
je preskrbljen  organiziran prevoz po urniku, ki je objavljen na oglasnih mestih v šoli in na šolski 
spletni strani.  
 

5.2 Pravica do brezplačnega prevoza 
 

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza po zaključku obveznega programa, dopolnilnega, 
dodatnega pouka in/ali šolskih interesnih dejavnosti, če je njegovo prebivališče od šole oddaljeno 
več kot štiri kilometre. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost 
njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih pa le, če pristojni organ za 
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost na poti v šolo, ali če je območje 
nevarno zaradi zveri. 
 
Na šoli velja, da učenci obiskujejo šolo svojega šolskega okoliša. 
Če želijo starši všolati otroka v drugo šolo našega šolskega okoliša, s podružnične šole na 
centralno šolo ali obratno, jim šola zagotavlja prevoze do šole svojega okoliša, za ostalo poskrbijo 
sami in o tem podpišejo soglasje. 
Če želijo starši iz druge občine všolati otroka v našo šolo, mora šola pridobiti soglasja, vezana na 
število oddelkov iz otrokove matične šole, starši pa prevzamejo financiranje in organizacijo prevoza 
za svojega otroka za vsa leta šolanja na naši šoli.  
Občina Velike Lašče nudi vsem vozačem iz naše občine brezplačen prevoz. 
 
Za vsako odstopanje od dogovorjenih pravil v povezavi s prevozi je treba vodstvu šole predložiti 
pisno prošnjo z obrazložitvijo situacije. Vodstvo šole se posvetuje z občino kot financerjem 
prevozov in se opredeli do izpostavljenega problema. Načeloma velja, da ga bomo v najkrajšem 
času skušali ugodno rešiti, če rešitev problema ne bo terjala dodatnih, predvsem finančnih in 
organizacijskih obremenitev. 
 

5.3 Vozni red  
 

Na šoli imamo 423 od 470 tih učencev , ki se vsak dan pripeljejo v šolo in iz nje odpeljejo z 
avtobusom, minibusom in štirimi kombiji. Vozni red začnemo pripravljati avgusta, prvih 14 dni 
pouka pa teče spremljava prevozov za najoptimalnejšo rešitev. Vozni red nastaja v sodelovanju z 
občino, šolo in vozniki.  
Dogovorjeni smo, da: 

• morajo vsi starši in učenci spoštovati urnik prevoza, učenec naj bo na dogovorjeni postaji 
vsaj pet minut pred odhodom; 

• na dogovorjenih postajah, ki so večinoma označene s tablami, učenci pričakajo šolsko 
vozilo v varni razdalji; 

• na dogovorjeni postaji čakajo učenci na prihod šolskega vozila strnjeno v skupini, se 
primerno obnašajo in ne onesnažujejo okolice; 

• na dogovorjeni postaji mirno počakajo šolsko vozilo, da se ustavi, vedno vstopajo vanj 
posamično; 

• učenci upoštevajo prometno varnostne predpise (pripenjanje s pasom …) in ustna navodila 
voznikov; 



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

17 

 

• morajo biti učenci med vožnjo v avtobusu, minibusu in kombiju vedno na svojih sedežih, ne 
kričijo, ne delajo škode (vsako namerno poškodbo na ali v šolskem vozilu finančno 
poravnajo); 

• počakajo, da se šolsko vozilo ustavi in jim voznik dovoli vstop ali izstop; 

• avtobus, ki pripelje zjutraj iz Roba, ustavi na avtobusni postaji pri Levstikovem domu ali 
pred šolo; učenci gredo do šole po varni poti;  

• so vsi drugi postanki šolskega avtobusa in kombijev pri postajališču ob vhodu na razredno 
ali predmetno stopnjo; 

• se takoj po prihodu v šolo vsi učenci – vozači napotijo v šolo, se preobujejo in odidejo v 
avlo, kjer počakajo na pričetek pouka; 

• se mora vsak učenec v celoti držati navedenega hišnega reda in pravil o šolskem prevozu 
ter priporočil NIJZ. 

 
Če bo iz objektivnih razlogov prišlo do spremembe voznega reda, bo pomočnica ravnateljice o 
spremembi pravočasno ter ustrezno obvestila učitelje in učence ter posredovala podatke za objavo 
na spletni strani. 
 
Prevozi za učence naše šole so v šolskem letu 2021/2022 organizirani v okviru voznega reda: 
 

Jutranje vožnje 
 
Preglednica 9: AVTOBUS – NOMAGO (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Mali Ločnik 6.00, Veliki Ločnik 6.03, Mali Ločnik 6.06, Gradež 6.10, Turjak 6.15, V. Lašče 

(šola) 6.20 

2. 

Srobotnik 6.23, Dvorska vas 6.30, Mala Slevica 6.33, Hrastinjaki 6.36, Karlovica 6.38, 

Podžaga 6.39, Žaga 6.40, Logarji 6.44, Stope (spodnje) 6.50, Rob (Purkače, Pečki, Strletje, 

Veliki Osolnik, Osredek, Mački) 6.54, V. Lašče (šola) 7.09 

3. Male Lašče 7.12, Knej 7.20, Rašica 7.24, V. Lašče (šola) 7.27 

 
Preglednica 10: MINIBUS – NOMAGO (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Selo pri Robu 6.10, Rupe 6.14, Dednik 6.17, Mohorje 6.21, Vrh 6.22, Boštetje 6.25, Naredi 
6.28, Marinčki 6.38, Tomažini 6.40, Bavdek 6.41, Gradišče 6.42, Rob (samo za učenca iz 
Roba) 6.44, Dolščaki 6.46, V. Lašče (šola) 6.57 

2. 
Pušče 7.00, Hrustovo 7.07, Hlebče 7.08, Jakičevo 7.10, Grm 7.13, Kukmaka 7.15, V. Lašče 
(gasilski dom) 7.20, Velike Lašče (šola) 7.23 

 
Preglednica 11: KOMBI – BORGER (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Osredek 6.15, Purkarče 6.20, Strletje 6.23, Mački 6.35, Pečki 6. 38 Rob (šola) 6.40 (za 
učence predmetne stopnje) 

2. Veliki Osolnik 6.45, Rob (šola) 6.50 (za učence predmetne stopnje) 

3. Osredek6.55, Uzmani 7.00, Pečki 7.02, Strletje 7.05, Rob (šola)7.10 

4. Bavdek 7.13, Dolščaki 7.18, Rob (šola)7.20 

5. Veliki Osolnik 7.30, Podhojni hrib 7.35, Dolščaki (Kurja vas) 7.37, Rob (šola) 7.40 



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

18 

 

Preglednica 12: KOMBI – MIKLIČ (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Škamevec 6. 30, Podhojni hrib 6.40, V. Lašče (šola) 6.53, Hrastinjaki 6.58, Mala Slevica 
7.05, Kočevje 7.45 (samo za učence OŠ Ljubo Šercer Kočevje) 

 
Preglednica 13: KOMBI – PETERLIN (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. Podlog 6.50, Rašica (1 učenec) 6.55, Male Lašče (1 učenka) 6.57, V. Lašče (šola) 7.00  

 
Preglednica 14: KOMBI – JUVANEC (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Stope (zgoraj) 6.10, Brankovo 6.15, Kaplanovo 6.20, Krkovo 6.25, Poznikovo 6.30, V. 
Lašče (šola) 6.40 

2. Prilesje 6.45, Škrlovica 6.55, Velika Slevica 7.02, V. Lašče (šola) 7.06 

3. Podsmreka 7.10, Ulaka 7.14, V. Lašče (šola) 7.20 

4. Retje 7.23, V. Lašče (postaja) 7.26, V. Lašče (šola) 7.30 

 
Preglednica 15: KOMBI – ŠAVLI (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. 
Mali Osolnik 5.57, Laporje 6.03, Turjak (šola) 6.06 

2. 
Turjak 6.06, Turjak (Štajnprik) 6.08, Turjak (Muren) 6.09, Turjak (avtobusna postaja) 6.10, 
Turjak (šola) 6.11 

3. Prazniki 6.21, Četež 6.27, Ščurki 6.33, Turjak (Podturjak) 6.34, Turjak (šola) 6.40 

4. Mali Ločnik 6.43, Turjak (šola) 6.47 

5. 
Turjak (Koroščevo) 6.48, Gradež 6.50, Gradež (nad 100) 6.54, Gradež (vas) 6.58, Turjak 
(šola) 7.01 

6. 
Turjak (Kramar) 7.02, Turjak 7.04, Turjak (proti Bajdincu) 7.05, Turjak (proti Gradu) 7.08, 
Turjak (šola) 7.10 

7. Turjak (šola) 7.12, Velike Lašče (šola) 7.19 

8. Kukmaka 7.23, Velike Lašče (šola) 7.27 

 
Preglednica 16: KOMBI – RETA RIBNICA (dopoldanske vožnje) 

VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

1. D. Podpoljane 7.00, Praproče 7.05, G. Podpoljane 7.07, V. Lašče (šola) 7.12 

2. D. Podpoljane 7.20, V. Lašče (šola) 7.26 
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Popoldanske vožnje 
 
Preglednica 17: AVTOBUS – NOMAGO (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK 
PETEK 

po 5. uri 

12.15 izpred CŠ: Male Lašče, Rašica, Male Lašče 
12.30 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, 
Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Knej, 
Dolščaki, Rob, Podlog 

po 6. uri 
13.20 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, 
Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Logarji, Stope, Knej, 
Dolščaki, Rob, Podlog 

*Na avtobus gredo tudi učenci iz Marinčkov, Tomažinov. Izpred PŠ Rob bodo odpeljani domov. 

 
Preglednica 18: MINIBUS – NOMAGO (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK 
PETEK 

po 5. uri 
12.15 izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Kukmaka, Grm, Jakičevo, Hlebče, 
Hrustovo, Pušče 
12.35 izpred CŠ: Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik 

po 6. uri 

13.05 izpred CŠ: V. Lašče (postaja), Male Lašče, Kukmaka, Grm, Jakičevo, 
Hlebče, Hrustovo, Pušče 

13.30 Rašica, Turjak, Gradež, M. Ločnik, V.  Ločnik, M. Lašče 

po 7. uri 
14.05 izpred CŠ: M. Lašče, Pušče, Hrustovo, Hlebče, Jakičevo, Grm, 
Kukmaka, Rašica, Turjak, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik 

po 8. uri  

14.45 izpred CŠ: Srobotnik, Retje, Prilesje, Dvorska vas, M. Slevica, 
Hrastinjaki, Žaga, Podžaga, Karlovica, Podkogelj, Kaplanovo, Logarji, Stope, 
Knej, Dolščaki, Rob, Podlog, Rašica, Turjak 

 
Preglednica 19: KOMBI – BORGER (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK 
PETEK 

1. 12.10 izpred PŠ Rob (SAMO ZA UČENCE PŠ ROB): V. Osolnik 

2. 
13.00 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, 
Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec 

3. 
13.55 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, 
Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec 

4. 
15.15 izpred PŠ Rob: Marinčki, Tomažini, Mački, Strletje, Purkače, 
Osredek, Podhojni hrib, Veliki Osolnik, Škamevec 

 
Preglednica 20: KOMBI – MIKLIČ (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK PETEK 

po 5. uri 12.10 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, 
Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), 
Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, 
Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikov 

po 6. uri 13.00 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, 
Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), 
Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, 
Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo, 
Kočevje 

po 8. uri 15.00 izpred CŠ: učenci, ki imajo 7. ali 8. 
uro pouk, šolski okoliš Velike Lašče 

PONEDELJEK, ČETRTEK IN PETEK tudi 
po 4. uri 

po 4. uri 11.20 izpred CŠ: Podsmreka, Ulaka, 
Kukmaka (zgoraj), Stope (zgornje), 
Brankovo, Škrlovica, V. Slevica, 
Kaplanovo, Podkraj, Krkovo, Poznikovo 
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Preglednica 21: KOMBI – JUVANEC (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK 
PETEK 

1. 12.10 izpred PŠ Rob: Dolščaki, Marinčki, Bavdki 

2. 13.10 izpred PŠ Rob: Rute 

3. 13.55 izpred PŠ Rob: Rute 

4. 15.15 izpred PŠ Rob: učenci, ki imajo 7. uro pouk 

 
Preglednica 22: KOMBI – JUVANEC (popoldanske vožnje) 

DAN VOŽNJA ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
SREDA 
ČETRTEK 
PETEK 

1. 12.15 izpred PŠ Turjak: Gradež (ob glavni cesti) 

2. 12.20 izpred PŠ Turjak: Gradež (vas), Gradež (nad 100) 

3. 12.35 izpred PŠ Turjak: Veliki Ločnik 

4. 12.55 izpred PŠ Turjak: Mali Osolnik, Turjak (Podturjak), Ščurki, Četež 

 5.  12.35 izpred PŠ Turjak: avtobusna postaja Turjak, turjaški šolski okoliš 

 6. 14.00 Velike Lašče (šola), turjaški šolski okoliš 

 
Preglednica 23: KOMBI – RETA RIBNICA (popoldanske vožnje) 

DAN ČAS IN SMER VOŽNJE 

PONEDELJEK 
TOREK 
ČETRTEK 

14.45 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče 

SREDA  14.15 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče 

PETEK 13.05 izpred CŠ: Podpoljane, D. Podpoljane, Praproče 
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II  OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  
 
Obseg in razporeditev obveznih vsebin vzgojno-izobraževalnega dela sta določena z Zakonom o 
osnovni šoli. 

1 OBVEZNI PROGRAM 

1.1 Predmetnik 
 

Preglednica 24: Predmetnik 9-letne osnovne šole 

 
A OBVEZNI PROGRAM  Skupaj ur 

predmeta 

Predmet/št. ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.  

SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5 

MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0 

TUJI JEZIK  2 2 2 3 4 4 3 3 796,0 

LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

DRUŽBA    2 3     175,0 

GEOGRAFIJA      1 2 1,5 2 221,5 

ZGODOVINA      1 2 2 2 239,0 

DKE       1 1  70,0 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3       315,0 

FIZIKA        2 2 134,0 

KEMIJA        2 2 134,0 

BIOLOGIJA        1,5 2 116,5 

NARAVOSLOVJE      2 3   175,0 
NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA 

   3 3     210,0 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA      2 1 1  140,0 

GOSPODINJSTVO     1 1,5    87,5 

ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

IZBIRNI PREDMETI*       2/3 2/3 2/3 204/306 

skupaj vseh ur 7740/7842 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14  

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5  

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Dnevi dejavnosti/št. dni 
letno 

         Skupaj ur  

 KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

 NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

 TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

 ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 

skupaj vseh ur 675,0 
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

 ŠOLA V NARAVI 

B RAZŠIRJENI PROGRAM  

NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMETI 

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

 PRVI TUJI JEZIK 2         

 DRUGI TUJI JEZIK       2 2 2 

 
 

DRUGI TUJI JEZIK ALI 
UMETNOST, 
RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT,  
TEHNIKA 

   2/1 2/1 2/1    

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 
POMOČ UČENCEM 

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

DOPOLNILNI IN DODATNI 
POUK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO  

 
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %. 
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 
Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI dne 17. 12. 1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI dne 13. 12. 2012 ter usklajen 
s spremembami ZOŠ (2013) na seji SSSI dne 13. 2. 2014. 
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1.1.1 Izbirni predmeti 
 

1.1.1.1 Obvezni izbirni predmeti 
 

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda izbirne predmete, ki 
jih učenec izbere po svojem interesu, da bi mu bila šola zanimivejša. Niso nadomestilo za obvezne, 
temeljne predmete, kot so slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina …, ampak obvezni 
dodatni predmeti. Izbirni predmeti učencu omogočajo, da uresničuje svoje interese in želje ter 
razvija svoja močna področja na čim aktivnejši način. Temu so prilagojene tudi metode dela: 
nabiranje izkušenj z delom na terenu, laboratorijsko in eksperimentalno delo, samostojno in 
vodeno opazovanje, projektno delo, izdelovanje praktičnih, uporabnih izdelkov, obiskovanje 
različnih institucij …  
 
Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se tudi ocenjujejo s 
številčnimi ocenami. So enourni, razen tujega jezika, ki je dvourni. 
 
Učenec izbere s soglasjem staršev: 

• dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko  
o dva različna enourna predmeta, 
o tuji jezik, ki je dvourni predmet; 

 

• tri ure izbirnih predmetov tedensko 
o tri različne enourne predmete, 
o tuji jezik in en enourni predmet; 
 

• Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je 
na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
Na šoli imamo sedem učencev, ki delno koristijo to možnost in imajo le eno uro obveznega 
izbirnega predmeta. 

 
Šola mora obvezno ponuditi tuji jezik, verstva in etiko ter v 9. razredu retoriko, kar smo tudi storili. 
Skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če se zanjo prijavi dovolj učencev. V letošnjem 
letu bodo učenci obiskovali 19 izbirnih predmetov. 

 
 

PREDMET UČITELJ 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
RAZRED 

ŠTEVILO 
SKUPIN 

ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

Glasbeni projekt Vita Mekinda 9 8., 9. 1 1 

Gledališki klub 
Senta Tehovnik 
Kolar 

5 7., 8. 1 1 

Izbrani šport 
(skupina z delitvijo) 

Bojan Novak 
 

22 9. 1 2 

Likovno snovanje 1 Milan Kastelic 13 7., 8. 1 1 

Likovno snovanje 2 Milan Kastelic 5 8. 1 1 

Likovno snovanje 3 Milan Kastelic 5 9. 1 1 

Multimedija 
(Skupina Z delitvijo) 

Maja Pugelj 
Osterman 

23 7., 8., 9. 1 2 

Nemščina 1 
Senta Tehovnik 
Kolar 

8 7. 1 2 

Nemščina 2 
Senta Tehovnik 
Kolar 

11 8. 1 2 
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Nemščina 3 
Senta Tehovnik 
Kolar 

6 9. 1 2 

Obdelava gradiv – 
les 

Stanka  
Dedo Lale 

19 7., 8., 9. 1 1 

Ples 
Nataša Turšič 
Bojan Novak 

37 9. 2 2 

Poskusi v kemiji 
(skupina z delitvijo) 

Veronika Pajk 28 8. 1 2 

Sodobna priprava 
hrane 

Gordana Farazin 15 7., 8., 9. 1 1 

Španščina 1, 2, 3 Katja Grintal 11 7., 8., 9. 1 2 

Šport za sprostitev 
 

Nataša Turšič 
 

31 8. 2 2 

Šport za zdravje 
 

Bojan Novak 30 7., 9. 2 2 

SKUPAJ  278 / 20 27 

Nadstandardni program pri izbirnih predmetih, ki je vezan na finančni prispevek s strani staršev, 
bo izpeljan, če se bo za predlagano izvedbo odločilo več kot 75 % staršev. 

Kot nadstandardni program se bo v primeru izboljšanja epidemiološkega stanja v državi pri 
obveznem izbirnem predmetu nemščina izvedla ekskurzija v Avstrijo, kjer bodo učenci lahko 
praktično preizkusili svoje znanje. 

1.1.1.2 Neobvezni izbirni predmeti 
 

Poleg obveznih izbirnih predmetov ponujamo tudi neobvezne izbirne predmete v 4., 5. in 6. 
razredu. Učenci lahko izberejo eno ali dve uri izbirnega predmeta. Na osnovi normativov in 
standardov ter prijav učencev na šoli izvajamo neobvezne izbirne predmete: računalništvo, tuji 
jezik, šport in tehniko.  
 
Preglednica 25: Neobvezni izbirni predmeti 

 

PREDMET UČITELJ 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
RAZRED 

ŠTEVILO 
SKUPIN 

ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

Šport  
 

Nataša Turšič 
        27 

51        18 
6 

4. 
5. 
6. 

2                  
(ena z delitvijo) 

3 

Tehnika Stanka Dedo Lale 
     21 

53       22 
10 

4. 
5. 
6. 

2                  
(ena z delitvijo) 

3 

Nemščina  
Senta Tehovnik 
Kolar 

       5 
21         9 

7 

4. 
5. 
6. 

1  2 

Računalništvo 
Maja Pugelj 
Osterman 

        24 
   31          6 

1 

4. 
5. 
6. 

2 2 

SKUPAJ  156 / 7 10 
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Na naši šoli neobvezne izbirne predmete obiskujejo učenci 4., 5. in 6. razreda v sedmih skupinah. 
Učenci 4. razreda PŠ Turjak in PŠ Rob se na izvedbo teh predmetov vozijo na centralno šolo.  
V okviru neobveznih izbirnih vsebin ponujamo tudi tuji jezik angleščine v 1. razredu. Za pouk tujega 
jezika so se odločili starši vseh učencev 1. razreda na centralni in podružničnih šolah, skupaj 61 
učencev. Neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu centralne šole izvaja Suzana Matić, 
na obeh podružničnih šolah pa Marija Katarinčič. 
 
1.1.2 Dnevi dejavnosti 

 
Preglednica 26: Dnevi dejavnosti  

RAZRED 
DNEVI 

1. 2. 3. 4. 5. 

N
A

R
A

V
O

- 
SL

O
V

N
I 

Poskusi 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Dejavnost v šoli 
v naravi Osilnica 
razredniki CŠ in 
PŠ 

Šola v naravi 
Kje: Osilnica 
Vodja: Elizabeta 
Arko 

Poskusi – 
kresnička 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki 

Življenje z 
naravo 
Kje: Gradež 
Vodja: M. 
Gačnik 

Zdravo življenje 
– Rdeči križ 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki, RK  

Zdravo življenje 
– Rdeči križ 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki, RK , 
medicinska 
sestra 

Zdravo življenje 
– Rdeči križ 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki, RK  

Človeško telo 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki 

Rdeči križ, 
Zdrava šola 
Kje: šola 
Vodja: RK, 
razredniki 

Iskanje skritega 
zaklada 
Kje: okolica šole 
Vodja: V. 
Lipovec 

Živalski vrt 
Kje: Ljubljana 
Vodja: Jožica 
Mavsar Nosan 

Živalski vrt 
Kje: Ljubljana 
Vodja: Jožica M. 
Nosan 

Okolje – gozdna 
učna pot 
Kje: Turjak-
Rašica 
Vodja: 
razredniki 

Šola v naravi 
Kje: Debeli Rtič 
Vodja: B. Novak 

K
U

LT
U

R
N

I 

Plesne 
delavnice 
Kje: šola 
Vodja: B. 
Levstik  

Plesne 
delavnice 
Kje: šola 
Vodja: B. 
Levstik  
 

Plesne 
delavnice 
Kje: šola 
Vodja: B. 
Levstik  
 

Slovenski šolski 
muzej 
Kje: Ljubljana 
Vodja: J. Samsa  

Županova jama 
Kje: Turjak, Žup. 
jama 
Vodja: M. 
Gačnik  

Glasbena/gleda
liška predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. 
Mekinda 

Glasbena/gleda
liška predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. 
Mekinda 

Glasbena/gleda
liška predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. 
Mekinda 

Glasbena/mati

neja 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. 
Mekinda 

Glasbena/gleda
liška predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. 
Mekinda 

Gledališka 
predstava 
Najdihojca 
Kje: V. Lašče 
Vodja: 
razrednik 

Gledališka 
predstava  
Kje: V. Lašče 
Vodja: 
razrednik 

Narodna 
galerija  
Kje: Ljubljana 
Vodja: E. Arko 

Življenje v 
slovenski Istri 
Kje: Debeli rtič 
Vodja: Janja 
Samsa 

Cerkniško 
jezero 
Kje: Cerknica z 
okolico 
Vodja: M. 
Gačnik 

Zaključna 
prireditev 
Kje: V. Lašče 
Vodja: 
razredniki 

Stara hiša 
Kje: Ribnica 
Vodja: 
razrednik 

Gledališka 

predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: 
razredniki 
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TE
H

N
IŠ

K
I 

Igraj se z mano 
Kje: Ljubljana 
Vodja: 
razredniki 

Igraj se z mano 
Kje: Ljubljana 
Vodja: 
razrednik 

Šola v naravi 
Kje: Osilnica 
Vodja: Elizabeta 
Arko 

Obdelava lesa – 
izdelek iz lesa 
Kje: šola 
Vodja: 
razredniki 

Varno v 
prometu  
Kje: šola 
Vodja: B. Novak  
 

Delavnice ob 
novem letu 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Delavnice ob 
novem letu 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Delavnice ob 
novem letu 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Delavnice ob 
novem letu  
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Izdelki iz 
tekstila 
Kje: šola 
Vodja: M. 
Koprivec 

Ohranjanje 
kult. dediščine 
Kje: V. Lašče 
Vodja: 
razrednik 

Ohranjanje 
kult. dediščine 
Kje: Osilnica 
Vodja: 
razrednik, 
lokalni vodniki 

Turjaški grad 
Kje: V. Lašče 
Vodja: Stanka 
Štrukelj  

Obdelava 
papirnatih 
gradiv 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Gradimo, 
sestavljamo 
Kje: V. Lašče 
Vodja: P. Zidar 

   Cirkuške 
veščine 
Kje: šola 
Vodja: J. Samsa 

Rokodelski 
center in PP 
Ribnica 
Kje: Ribnica 
Vodja: P. Zidar 

ŠP
O

R
TN

I 

Jesenski pohod 
Kje: okolica V. 
Lašč 
Vodja: 
razrednik 

Jesenski pohod 
Kje:  okolica V. 
Lašč 
Vodja: 
razrednik 

Jesenski pohod 
Kje:  okolica V. 
Lašč 
Vodja: 
razrednik 

Jesenski pohod 
Kje:  okolica V. 
Lašč 
Vodja: 
razrednik 

Šola plavanja 
Kje: Debeli Rtič 
Vodja: B. Novak 

Zimski športni 
dan; igre na 
snegu 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik 

Pohod v šoli v 
naravi 
Kje: Osilnica 
Vodja: 
razrednik 

Pohod v šoli v 
naravi 
Kje: Osilnica 
Vodja: 
razrednik  

 

Šolar na smuči 
Kje: Krvavec 
Vodja: R. 
Gradišar  
 

Šola 
pohodništva 
Kje: Kočevje 
Vodja: M. 
Gačnik 

ŠportSITI 
Kje: šola 
Vodja: S. 
Štrukelj 

Plavanje 
Kje: plavalni 
tečaj 
Vodja: 
razrednik, 
vaditelji 
 

Plavanje 
Kje: Osilnica 
Vodja: 
razredniki 
 

Plavanje 
Kje: Debeli rtič 
Vodja: J. Samsa, 
B. Novak 

Šola 
pohodništva 
Kje: Kočevje 
Vodja: M. 
Gačnik 

Trajnostna 
mobilnost 
Kje: šola 
Vodja: 
razrednik, N. 
Turšič 

Trajnostna 

mobilnost 
Kje: šola 
Vodja: Bojan 
Novak 

 

Trajnostna 

mobilnost 
Kje: šola 
Vodja: Bojan 
Novak 

Trajnostna 
mobilnost 
Kje: Velike 
Lašče 
Vodja: 
razredniki, N. 
Turšič 

Trajnostna 
mobilnost 
Kje: Velike 
Lašče 
Vodja: 
razredniki, n. 
Turšič 

Spomladanski 
pohod  
Kje: V. Lašče 
Vodja: 
razredniki 

Športsiti 
Kje: Ljubljana 
Vodja: S. 
Štrukelj 

 

Športsiti 
Kje: Ljubljana 
Vodja: S. 
Štrukelj 

Športne igre 
Kje: V. Lašče z 
okolico 
Vodja: 
razredniki 

Velikolaška 
pokrajina 
Kje: Velike 
Lašče 
Vodja: M. 
Koprivec 
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           6. 7. 8. 9. 
RAZRED 
       
DNEVI 

Kamenine 
Kje: okolica šole 
Vodja: V. Pajk 

Rdeči križ 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Osnove prve pomoči 
Kje: šola ali ŠVN 
Vodja: V. Pajk 

Obdelava podatkov 
Kje: šola 
Vodja: M. Mihelič 

N
A

R
A

V
O

- 

SL
O

V
N

I Značilnosti kraja 
Kje: Cerkno 
Vodja: B. Novak 

Mokrišče 
Kje: šola 
Vodja: G. Farazin 

HE Fala 
Kje: ŠVN 
Vodja: A. Svetičič 

Tolminska korita 
Kje: ekskurzija 
Vodja: R. Lesar Hržič  

Travnik 
Kje: okolica šole 
Vodja: G. Farazin 

Gozd 
Kje: šola 
Vodja: G. Farazin 

Mežica 
Kje: ŠVN 
Vodja: A. Svetičič 

Čistilna naprava 
Kje: ekskurzija 
Vodja: R. Lesar Hržič 

Muljava, Stična 
Kje: Muljava, Stična 
Vodja: M. Lampret 

Obisk knjižnice Vič, 
Narodna galerija 
Kje: Ljubljana Vič 
Vodja: M. Grajš, M. 
Kastelic 
 

Glasbena matineja, 
Mestni muzej 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda, 
R. Lesar Hržič 

Glasbena matineja, 
Cekinov grad 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda, 
R. Lesar Hržič 

K
U

LT
U

R
N

I 

Gledališka 
predstava, 
Etnografski muzej 
Kje: Ljubljana 
Vodja: M. Grajš, R. 
Lesar Hržič 

Gledališka 
predstava, Narodni 
muzej 
Kje: Ljubljana 
Vodja: M. Grajš, R. 
Lesar Hržič 

Moderna galerija, 
gledališka predstava  
Kje: Ljubljana 
Vodja: M. Grajš, M. 
Kastelic 

Muzej sodobne 
umetnosti, 
gledališka predstava  
Kje: Ljubljana 
Vodja: M. Grajš, M. 
Kastelic 

Izdelki iz naravnih 
materialov 
Kje: Debeli Rtič 
Vodja: B. Novak 

Muljava, Stična 
Kje: Muljava, Stična 
Vodja: M. Grajš 

Vrba, Doslovče, 
Kranj 
Kje: Vrba, Doslovče, 
Kranj 
Vodja: A. Svetičič 

Kras 
Kje: Kras 
Vodja: A. Svetičič 

    

Ohranjanje kult. 
dediščine 
Kje: šola 
Vodja: M. Griz 

Ohranjanje kult. 
dediščine 
Kje: šola 
Vodja: M. Griz 

Ohranjanje kult. 
dediščine 
Kje: šola 
Vodja: M. Griz 

Ohranjanje kult. 
dediščine 
Kje: šola 
Vodja: M. Griz 

 

TE
H

N
IŠ

K
I 

Delavnice ob novem 
letu 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, M. 
Griz 

Delavnice ob novem 
letu 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, M. 
Griz 

Delavnice ob novem 
letu 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, M. 
Griz 

Delavnice ob novem 
letu 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, M. 
Griz 

Luka Koper 
Kje: Koper 
Vodja: B. Novak 

Eksperimentalne 
delavnice 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Poklicna orientacija 
Kje: Ljubljana ali šola 
Vodja: I. Budič Pavlič 

Tehniški muzej 
Slovenije 
Kje: Bistra 
Vodja: V. Pajk 

Papir 
Kje: šola 
Vodja: S. Dedo Lale 

Umetne snovi 
Kje: šola 
Vodja: S. Dedo Lale 

Antropometrične 
meritve 
Kje: šola 
Vodja: N. Petelin 

Priprava na valeto 
Kje: šola 
Vodja: razrednik 

Trajnostna 
mobilnost (pohod, 
kolo) 
Kje: šola 

Trajnostna 
mobilnost (pohod, 
kolo) 
Kje: šola 

Trajnostna 
mobilnost (pohod, 
kolo) 
Kje: šola 

Trajnostna 
mobilnost (pohod, 
kolo) 
Kje: šola ŠP

O
R

TN
I 
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Vodja: razrednik, N. 
Turšič 

Vodja: razrednik, N. 
Turšič 

Vodja: razrednik, N. 
Turšič 

Vodja: razrednik, N. 
Turšič 

Tek za užitek 
Kje: okolica šole 
Vodja: B. Novak 

Tek za užitek 
Kje: okolica šole 
Vodja: B. Novak 

Tek za užitek 
Kje: okolica šole 
Vodja: B. Novak 

Tek za užitek 
Kje: okolica šole 
Vodja: B. Novak 

Plavanje 
Kje: Debeli Rtič 
Vodja: B. Novak 

Pohod 
Kje: Okolica šole 
Vodja: Razredniki 

Peca 
Kje: ŠVN 
Vodja: A. Svetičič 

Tabor Tolmin 
Kje: Tolmin 
Vodja: razredničarki 

Športne igre 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: N. Turšič 

Športne igre 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: N. Turšič 

Športne igre 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: N. Turšič 

Atletski mnogoboj 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 

Atletski mnogoboj 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: B. Novak 

Atletski mnogoboj 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: B. Novak 

Atletski mnogoboj 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: B. Novak 

Športne igre 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 

* Dopuščamo spremembe zaradi objektivnih razlogov. 

 
 
1.1.3 Učitelji in predmeti, ki jih poučujejo 
 
Preglednica 27: Učitelji in predmeti, ki jih poučujejo (prvo in drugo triletje) 

UČITELJ/UČITELJICA POUČUJE 

Simona Bavdek 1. a – vse predmete, razen NTJA 

Barbara Zupančič 1. b – vse predmete, razen NTJA 

Jožica Mavsar Nosan 2. a – vse predmete, razen TJA 

Branka Levstik 2. b – vse predmete, razen TJA 

Elizabeta Arko 3. a – vse predmete, razen TJA  

Renata Gradišar 4. a – vse predmete, razen  GUM in TJA 

Janja Samsa 4. b – vse predmete, razen GUM in TJA 

Mimica Gačnik 5. a – vse predmete, razen TJA in GUM  

Marjetka Koprivec 5. b – vse predmete, razen TJA, GUM  

Dragica Dobravec 1. in 2. R – vse predmete, razen TJA  

Sonja Škrlj 3. in 4. R – vse predmete, razen TJA, GUM, LUM 

Stanka Štrukelj 2./3. T. – vse predmete, razen TJA 

Petra Marolt 3. T – vse predmete, razen TJA  

Kristina Šilc Čirovič 1. T – vse predmete, razen NTJA  

Marija Katarinčič 
10 ur kot drugi delavec v 1. razredu, TJA v Robu 1., 2. in 3.,4. 
razred in LUM in GUM v 3.in 4.razredu;, TJA na Turjaku  2., 
3.,razred in OPZ v Robu in na Turjaku 

Veronika Lipovec 10 ur v 1. a, 10 ur v 1. b, JV (A urnik-2uri; B urnik 3 ure) 

Petra Zidar 5.c vsi predmeti razen GUM in LUM 

Suzana Matić TJA 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 4. a, 4. b, 5. a, 1. t, 4. t 
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Preglednica 28: Učitelji in predmeti na predmetni stopnji  

UČITELJ PREDMET, RAZRED 

Polona Bartol SLJ: 6. b; 7. a 

Stanka Dedo Lale TIT: 6. a, 6. b; 7. a, 7. b; 8. a, 8. b, 8.c; OGL; NTE 

Gordana Farazin GOS: 6. a, 6. b; BIO: 8. a, 8. b,  8. c, 9. a, 9. b; NAR: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b; 
SPH 

Magda Grajš SLJ: 7. b, 8. r. (dve skupini) , 9. r. (dve skupini) 

Katja Grintal TJA: 6. a, 7. a, 8. r. (dve skupini), 9. r. (dve skupini); ŠI 1, 2, 3  

Majda Griz JV; LAB 

Milan Kastelic LUM: 5.c, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c,  9. a, 9. b; LS 1, LS 2, LS 3 

Marija Lampret SLJ: 6. a, 8. r. (dve skupini), 9. r. (ena skupina) 

Renata Lesar Hržič ZGO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b; DKE: 7. a, 7. b, 8. a, 8. 
b, 8. c 

Vita Mekinda GUM: 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 5.c, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b,8.c,  9. a, 9. 
b; OPZ; MPZ; GLP 

Martina Mihelič MAT: 8. r. (tri skupine); 9. r. (tri skupine); 

Maja Mugerle TJA: 6.b, 7. b; 8. r. (dve skupini), 9. r. (ena skupina);  

Bojan Novak ŠPO fantje: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c, 9. a, 9. b; PLE; ŠZZ; IŠP 
(odbojka),  

Veronika Pajk FIZ: 8. a, 8. b, 8.c, 9. a, 9. b.; KEM:8. a, 8. b, 8.c, 9. a, 9. b.; 

Petelin Nika MAT: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. r (ena skupina);  

Maja Pugelj Osterman  NRA; MME 

Andreja Svetičič GEO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8.c, 9. a, 9. b 

Senta Tehovnik Kolar NI1; NI2; NI3; N2N; GK 

Nataša Turšič ŠPO dekleta: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b; PLE; ŠSP; ŠZZ; 
NŠP; KG 

 
    LEGENDA: 

BIO Biologija GUM Glasbena umetnost N2N 
Nemščina neobvezni 
izbirni predmet 

POK Poskusi v kemiji 

DEŽ Dežurstvo ID Interesna dejavnost 
NI1 
NI2 
NI3 

Nemščina obvezni 
predmet 

R Rob   

DKE 
Državljanska in 
domovinska kultura 
ter etika 

IND Individualni pouk NIT 
Naravoslovje in 
tehnika 

SLJ Slovenščina 

DOD Dodatni pouk IŠP Izbrani šport NŠP 
Šport neobvezni 
izbirni predmet 

ZGO Zgodovina 

DOP Dopolnilni pouk KEM Kemija PLE Ples SPO Spoznavanje okolja 

DRU Družba LAB Laborantstvo NRA Računalništvo  
ŠI1 
ŠI2 
ŠI3 

Španščina I, II, III 

FIZ Fizika 
LS1 
LS2 
LS3 

Likovno snovanje 1, 
2, 3 

NTE 
Tehnika neobvezni 
izbirni predmet 

ŠPO Šport 

GEO Geografija LUM Likovna umetnost ODD Oddelčna skupnost ŠSP Šport za sprostitev 

GLP         Glasbeni projekt MAT Matematika OGL Obdelava gradiv–les ŠZZ Šport za zdravje 

TJA 
Tuji jezik: 
angleščina 

NAR Naravoslovje ONA 
Organizmi v naravi in 
umetnem okolju 

T Turjak 

GOS Gospodinjstvo MPZ Mladinski pevski zbor OPB 
Oddelek 
podaljšanega bivanja 

TIT 
Tehnika in 
tehnologija 

GU Govorilne ure N1A 
Neobvezni izbirni 
predmet TJA 

OPZ Otroški pevski zbor GK    Gledališki klub 
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1.1.4 Oblike diferenciacije pri pouku  
 

V 8. in 9. razredu se bo pouk pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajal v manjših učnih 
skupinah. Med letom ni mogoče prehajanje učencev iz ene v drugo skupino. 
 
 
Preglednica 29: Oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu 

RAZRED PREDMET OBLIKA DIFERENCIACIJE 

8. 
matematika, slovenščina, 
angleščina 

4 heterogene skupine pri vsakem 
predmetu 

9. 
matematika, slovenščina, 
angleščina  

3 heterogene skupine pri vsakem 
predmetu 

 
1.1.5 Urnik razredov 

 
Urniki  na razredni in predmetni stopnji so narejeni na osnovi predmetnika devetletne osnovne 
šole in objavljeni na spletni strani šole na povezavi:. http://www.ptrubar.si/urniki/ 
 
 

2 RAZŠIRJENI PROGRAM 

2.1 Individualna in skupinska pomoč  
 
Individualno in skupinsko pomoč smo letos v večini namenili učencem z učnimi težavami. 
Izvajajo jo učitelji. V letošnjem šolskem letu nam pripada 12 ur pomoči (0,5 ure tedensko na 
oddelek). 
 
Preglednica 30: Število ur individualne in skupinske pomoči 

IME IN PRIIMEK 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 

POMOČ (IZ 0,5 – V URAH) 

UČNA POMOČ/NADARJENI 

Barbara Zupančič 0,5 

Branka Levstik 0,5 

Elizabeta Arko 0,5 

Janja Samsa 0,5 

Marjetka Koprivec 0,5 

Dragica Dobravec 0,5 

Sonja Škrlj 0,5 

Kristina Šilc Ćirović 0,5 

Stanka Štrukelj 0,5 

Petra Marolt 0,5  

Magda Grajš 1 (SLJ 7. r.) 

Marija Lampret 3 (SLJ 6., 8., 9. r.) 

Katja Grintal 1 (TJA 9. r.) 

Nataša Turšič 1 (korektivna gimnastika 1. r.) 

Renata Lesar Hržič 1 (ZGO 7., 8., 9. r.) 

http://www.ptrubar.si/urniki/
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2.2 Dopolnilni in dodatni pouk 

Naši šoli glede na oddelke pripada 24 ur dopolnilnega oziroma dodatnega pouka. Dopolnilni pouk 
je namenjen učencem, ki imajo vrzeli v znanju ali težje sprejemajo novo učno snov. Oblika 
izvajanja je različna, od klasične v oddelku z individualizacijo in diferenciacijo, do posvetovalne 
oblike, kjer se učenec in učitelj pogovorita o rezultatih dela in morebitnem nerazumevanju 
določene snovi ter nadoknadita primanjkljaj. 

Dodatni pouk je namenjen poglabljanju in razširjanju vsebin posameznega področja ali predmeta. 
Organizira se za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo standarde znanja. Učenci 
rešujejo zahtevnejše naloge in pripravljajo seminarske oz. projektne naloge. V okviru dodatnega 
pouka potekajo tudi priprave na posamezna tekmovanja. 

 

Preglednica 31: Število ur dopolnilnega in dodatnega pouka 

IME IN PRIIMEK 
DOPOLNILNI POUK 

(V URAH) 

DODATNI POUK 

(V URAH) 

Simona Bavdek 0,5  

Jožica Mavsar Nosan 0,5  

Elizabeta Arko 0,5  

Renata Gradišar 0,5 1 

Mimica Gačnik 0,5  

Dragica Dobravec 0,5  

Sonja Škrlj 0,5  

Petra Marolt 0,5  

Stanka Štrukelj 0,5  

Kristina Šilc Ćirović 0,5  

Marija Lampret  2 (SLJ 9., 8., 7., 6. r.) 

Suzana Matić 1 (TJA 5. r.)  

Maja Mugerle 3 (TJA 6., 7., 8. r.) 2 (TJA 9., 8., 7., 6. r.) 

Nika Petelin 3 (MAT 6., 7., 8. r) 1 (MAT 6., 7. r) 

Veronika Pajk  2 (KEM, FIZ 8., 9. r.) 

Martina Mihelič 1 (MAT 9r.) 1 (MAT 8., 9. r.)) 

Novak Bojan  1 (ŠPO 5., 6., 7., 8., 9. r.) 

Polona Bartol 1 (SLJ 2. r.)  

 
2.3 Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti predstavljajo pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira 
izven šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in 
razvijanje učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za 
koristno ter zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo dejavnosti ter se 
vključujejo vanje prostovoljno. Šola jim s pomočjo učiteljev pomaga pri izboru in sooblikovanju 
programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v 
prijetnem in sproščenem vzdušju.  
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Preglednica 32: Predvidene interesne dejavnosti 

RAZREDNA STOPNJA – CŠ  

UČITELJ DEJAVNOST 

ELIZABETA ARKO USTVARJALNI KROŽEK  

SIMONA BAVDEK ŠKL (MDO, TEE BALL) 

MIMICA GAČNIK 
RAZISKOVALNE 
URICE 

RENATA GRADIŠAR 

RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

MISELNI OREHI 

JANJA SAMSA 
• RAČUNALNIŠKO 

USTVARJANJE 

• BISTRE GLAVCE 

MAJDA GRIZ ŠAHOVSKI KROŽEK 

PETRA ZIDAR BRALNA ČAJANKA 

BRANKA LEVSTIK 
ŠKL (MDO) 

USTVARJALNI KROŽEK 

VERONIKA LIPOVEC 
LJUDSKI PLESI 

MALI USTVARJALCI 

JOŽICA MAVSAR 
NOSAN 

USTVARJALNI KROŽEK 

BARBARA ZUPANČIČ 
BRALNO USTVARJALNI 
KROŽEK 

BOJAN NOVAK 
VARNO 
MLADOSTNIŠTVO 

SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

JOGA ZA MALE 

NATAŠA TURŠIČ 
KOREKTIVNA 
GIMNASTIKA* 

* v sklopu individualne in skupinske pomoči 
** v sklopu dodatnega pouka 

 PREDMETNA STOPNJA – CŠ  

UČITELJ DEJAVNOST 

VITA MEKINDA ORFFOVA SKUPINA 

MAGDA GRAJŠ BRALNA ZNAČKA 

MARIJA LAMPRET BRALNA ZNAČKA 

POLONA BARTOL BRALNA ZNAČKA 

GORDANA FARAZIN PROTEUS, DIABETES 

MAJA P.OSTERMAN 
ROBOTIKA in 
RAČUNALNIŠKO 
PROGRAMIRANJE 

2.polletje FINANČNA PISMENOST 

VERONIKA LIPOVEC  
Inovativno 
podjetništvo 

2.polletje Novinarski krožek 

 

RAZREDNA STOPNJA – PŠ Turjak 

UČITELJ DEJAVNOST 

STANKA ŠTRUKELJ 
GLEDALIŠKO 
USTVARJALNA 
DEJAVNOST 

KRISTINA ŠILC 
ĆIROVIĆ 

USTVARJALNI PRSTKI 

PETRA MAROLT GIBALNE URICE in 
PRVA POMOČ 

 

RAZREDNA STOPNJA – PŠ Rob 

UČITELJ DEJAVNOST 

DRAGICA DOBRAVEC PRAVLJIČNE URICE ROB 

SONJA ŠKRLJ PRVA POMOČ 

 
 
 

 
 
Bralna značka: slovenska, angleška, nemška.   
 
 
Pevski zbor 
Vita Mekinda bo vodila otroški in mladinski pevski zbor (5 ur), pevski zbor na PŠ Rob in Turjaku 
Marija Katarinčič. Z vidika odgovornosti verjamemo in pričakujemo, da se bodo učenci redno 
udeleževali vaj. Tako kot do sedaj, tudi v letošnjem letu pričakujemo pomoč staršev za prevoz na 
občasne nenačrtovane vaje in na prireditve. 
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2.4 Podaljšano bivanje 

V oddelkih podaljšanega bivanja poučujejo: Polona Bartol, Andreja Svetičič, Senta Tehovnik 
Kolar (vodja), Anamarija Škulj, Helena Rupert Zupančič, Matic Praznik, Mateja Gartner, Nataša 
Turšič, Janja Samsa, Elizabeta Arko, Barbara Zupančič, Mimica Gačnik, Petra Zidar, Suzana 
Matić, Lea Komat, Rebeka Strnad, Renata Gradišar, Branka Levstik, Lara Baraga (PŠ Rob), 
Jože Papež, Stanka Štrukelj, Marija Katarinčič, Kristina Šilc Ćirović, Petra Marolt (PŠ Turjak),  

Podaljšano bivanje izvajamo na centralni šoli, na PŠ Rob in na PŠ Turjak. 

Starši konec šolskega leta za naslednje leto prijavljajo učence v OPB (za 1. razred ob vpisu v 
šolo – februarja, od 2. do 5. razreda pa v začetku meseca marca). Naknadne želje po vpisu 
rešujemo glede na razpoložljive kapacitete (junija nam jih odobri Ministrstvo na osnovi naših 
podatkov). Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod strokovnim pedagoškim 
vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja in se navajajo na 
skupno delo. Pri igri doživljajo in zadovoljujejo socialne potrebe ter jih usklajujejo z željami in 
potrebami drugih. 

Pri izvajanju dela v OPB-ju moramo biti pozorni na:   

• motivacijo otrok, 

• vzpostavljanje stika z otrokom in primerno odzivanje na različne čustvene reakcije, 

• razvijanje ustvarjalnega razmišljanja otrok, samozaupanja in samozavesti. 
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Preglednica 33: Urnik OPB – centralna šola 

 

  
  
       
            



   

 

42 

 

        
Preglednica 34: Urnik OPB - podružnična šola Rob 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

11.20–16.10 
Lara Baraga 

12.10–16.10 
Lara Baraga 

11.20–16.10 
Lara Baraga 

12.10–16.10 
Lara Baraga  

12.10–16.10 
Lara Baraga  

 
 
Preglednica 35: Urnik OPB - podružnična šola Turjak 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

11.55–16.20 
Jože Papež 

 
11.55–13.35 
Kristina Š.Ć, 

Petra M., Stanka 
Š. (vsaka en 

teden) 

11.55–16.20 
Jože Papež 

 
11.55–13.35 

 Stanka Štrukelj 
 

11.55–16.20 
Jože Papež 

 
11.55–13.35 

Marija 
Katarinčič 

11.55–16.20 
Jože Papež 

 
11.55–13.35 
Petra Marolt 

11.55–16.20 
Jože Papež 

 
11.55–13.35 
Kristina Šilc 

Ćirović 

 
 
Program OPB mora biti strokovno načrtovan in voden. Vsak učitelj mora imeti izdelan letni 
program in tedenske/dnevne pisne priprave in mora dnevno sodelovati z razrednimi 
učiteljicami ter v aktivu učiteljev za OPB. Mesečno se vsi učitelji srečujejo na delovnih 
sestankih, da izmenjajo organizacijske, vsebinske in strokovne pristope za čim uspešnejše 
delo vsakega posebej. Vodja aktiva je Senta Tehovnik Kolar. 
 
Podaljšano bivanje je varstvo učencev in istočasno tudi nadgradnja osnovnega programa. Za 
tovrstno obliko se odločajo pretežno starši, ki so v času, ko se končuje redni pouk, še 
zaposleni, in tudi starši, ki težje pomagajo otroku pri domačem delu. Podaljšano bivanje je 
organizirano v skladu s predmetnikom. Vključevanje učencev v program je prostovoljno, ta pa 
je brezplačen.  
 
Pri oblikovanju oddelkov upoštevamo veljavne normative. Učitelj, ki vodi oddelek, se 
neposredno povezuje z učitelji osnovnega programa.  
 
Iz OPB-ja učence odpeljejo starši ali druga odrasla oseba, ki ima pooblastilo in je starejša od 
10 let. V primeru, da starši želijo, da otrok v času, ko je vključen v OPB, obiskuje zunajšolske 
dejavnosti, mora po njega priti mentor. 
 
Zaradi ekonomičnega izvajanja OPB, ko se v poznejših popoldanskih urah zmanjšuje število 
otrok, združujemo oddelke. 
 
 

2.5 Šole v naravi 

Šole v naravi in tabori so večletna praksa, ki prinaša dobre rezultate, s tem bomo nadaljevali 
tudi v letošnjem letu. Cilji, ki jih s tem uresničujemo, so naravnani na trajnostni razvoj in 
uporabo pridobljenega znanja. Večdnevna druženja omogočajo učencem socialni razvoj in 
pridobivanje izkušenj reagiranja v nepredvidljivih situacijah. 
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Preglednica 36: Šole v naravi  

RAZRED ŠOLA VODJA/učitelji 
PREDVIDEN 
TERMIN 

1. a, 1. b Šola v naravi (1 dan) razredničarki naknadno 

2. a, 2. b 
2., 3.  PŠ Rob 
 

Plavalni tečaj in tabor v Osilnici  
Branka Levstik 
Jožica Mavsar Nosan, 
Sonja Škrlj 

27. 9. - 1.  10. 
2021 

3. a,  
2./3. PŠ Turjak 

Plavalni tečaj in tabor v Osilnici 
Elizabeta Arko 

Stanka Štrukelj 

18. - 22. 10. 

2021 

4. a, 4. b, 4. PŠ 
Rob  
4. PŠ Turjak 

Plavalna šola – Debeli rtič (5 dni) 
Janja Samsa/Renata 
Gradišar, Bojan 
Novak, Jože Papež 

28. 3. – 1. 4. 
2022 

5. a, 5. b, 5. c Plavalna šola – Debeli rtič (5 dni) 

Renata 
Gradišar/Janja 
Samsa, Bojan Novak, 
Jože Papež, Marija 
Katarinčič, Petra 
Zidar 

14. 2. – 18. 2. 
2022 

6. a, 6. b Šola v naravi Debeli rtič (4 dni) 

Bojan Novak/ Stanka 
štrukelj, Katarina 
Katarinčič, Renata 
Lesar Hržič 

3. 9. – 6. 9. 
2021 

7. a, 7. b Šola v naravi Cerkno –  (5 dni) Nataša Turšič  
24. 1 - 28. 1. 

2022 

8. a, 8. b, 8.c Šola v naravi –  (3 dni) Gordana Farazin 
1. 5. - 6. 5. 

2022 

9. a, 9. b Šola v naravi – (3 dni) Renata Lesar Hržič november 

 
 
Šola je po učnem načrtu obvezna izvajati eno šolo v naravi. Tako kot že vrsto let, bomo kot 
obvezno tudi letos izvajali plavalno šolo v naravi. 
Učni načrt nam narekuje tudi izpeljavo 20-urnega plavalnega tečaja za učence v prvi triadi. 
Izvedli ga bomo za učence 2. razreda v okviru tabora v Osilnici. 
Kot nadstandardno storitev ponujamo šole v naravi z različnimi vsebinami za učence vseh 
ostalih razredov. 
Izvajali jih bomo v primeru, če bo strinjanje staršev določene generacije vsaj 75 %.  
 
 

2.6 Ekskurzije 
 

Letošnje šolsko leto je za predmetno stopnjo pripravljen načrt ekskurzij, kar bo učencem 
omogočilo, da bodo postopoma spoznavali Slovenijo kot celoto in po posameznih regijah. 
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Preglednica 37: Ekskurzije   

RAZRED EKSKURZIJA VODJA PREDVIDEN TERMIN 

4. a, 4. b Sorica – Groharjeva hiša JANJA SAMSA Junij 2022 

5. r. Žužemberk–Kostanjevica 
na Krki–Pleterje 

MIMICA GAČNIK  spomladi  

6. r. Arheološki park Šempeter–
Celje–Rogatec–Rogaška 
Slatina 

ANDREJA SVETIČIČ spomladi 

7. r. Hrastovlje–Sečovlje–Piran–
Strunjan 

ANDREJA SVETIČIČ spomladi 

8. r. Železniki–Vrba–Doslovče –
Bled–Radovljica–Kranj 

ANDREJA SVETIČIČ spomladi 

9. r. Postojna–Škocjanske jame–
Tomaj–Štanjel 

ANDREJA SVETIČIČ 
spomladi 

Ekskurzije so zasnovane tako, da se lokacije ne podvajajo. Oblikovane so interdisciplinarno in 
tako jih bomo tudi izvajali. Načrt ekskurzij velja le za letošnje šolsko leto, po potrebi jih bomo 
prilagajali, dopolnjevali, spreminjali glede na epidemiološko stanje v državi. 

 

2.7 Projekti, v katerih sodeluje in/ali jih izvaja šola 
 

Projekte in druge dejavnosti, ki jih bomo izvajali na šoli, lahko umestimo v področja ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine, športa, ohranjanja zdravja, razvoja turizma ter skrbi za zdravje 
in varnost. 
 
Preglednica 38: Projekti na šoli  

ŠOLSKA SHEMA 
Liza Bambič 

mednarodni projekt, v katerega so vključeni vsi 
učenci (navajanje otrok na zdravo prehrano) 

skozi vse leto 

OHRANJANJE KULTURNE 
DEDIŠČINE 
Majda Griz  

ohranjanje dejavnosti iz preteklosti, pustovanje, 
sodelovanje na dnevih ohranjanja kulturne dediščine 

skozi vse leto 

VARNOST OTROK V CESTNEM 
PROMETU 
Bojan Novak, Branka Levstik, 
Majetka Koprivec, Mimica Gačnik, 
Petra Zidar 

dežurstvo pri prehodu za pešce preko magistralne 
ceste, akcija Bodi viden, bodi previden 

september, 
oktober 

akcija Otrok – policist, Jumicar, Varno kolo, 
usposabljanje za vožnjo s kolesom, Pasavček, 
Policist Leon svetuje, TEDEN MOBILNOSTI 

skozi vse leto 

ZDRAVA ŠOLA 
Barbara Zupančič 

državni projekt o delovanju šole, ki je namenjen 
vzgoji učencev za zdravo življenje 

skozi celo leto 

To sem jaz – delavnice za boljšo samopodobo otrok skozi celo leto 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
Bojan Novak, Simona Bavdek, 
Andreja Svetičič. Nataša Turšič 

Krpanov kros, dobrodelni tek Hočem, zmorem, 
tečem, različne športne prireditve in tekmovanja, 
Moj SLOfit; 

skozi vse leto 

SODELOVANJE Z JAVNIMI 
ZAVODI, DRUŠTVI … 
vodstvo in učitelji 

Glasbena šola Ribnica, Društvo podeželskih žena 
Velike Lašče, Konjerejsko društvo Velike Lašče, 
Društvo upokojencev Velike Lašče, Zavod za 
ohranjanje dediščine Gradež, Čebelarsko društvo 
Velike Lašče, KUD Velike Lašče, KUD Turjak, 
Parnas – zavod za kulturo in turizem Velike Lašče, 
srednje šole, ZD Ribnica, OŠ Ljubo Šercer Kočevje, 

skozi vse leto 
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Center Janeza Levca Ljubljana, Policijska postaja 
Ribnica 

DOBRODELNE AKCIJE 
učitelji 

zbiranje zamaškov, papirja, kartuš, novoletni 
dobrodelni koncert, dobrodelni tek Hočem, zmorem, 
tečem 

skozi vse leto 

BRALNA ZNAČKA 
jezikoslovci in učitelji rs 

slovenska, angleška, nemška bralna značka, Cici 
vesela šola 

skozi vse leto 

iEARN 
jezikoslovci 

mednarodni projekt skozi vse leto 

RASTEM S KNJIGO 
Marija Lampret 

nacionalni projekt (vzgoja mladih bralcev) skozi vse leto 

TEDEN PISANJA Z ROKO 
Magda Grajš 

državni projekt, v katerem spodbujamo pisanje na 
roke 

24.-28.1. 2022 

BRALNA KOMPETENCA 
učitelji I. triletja 

ocenjevalna shema bralnih zmožnosti, bralni testi, 
bralni trening 

skozi vse leto 

MEDNARODNI PROJEKTI 
Mimica Gačnik 

odzivanje na sprotne ponudbe, Unicefove punčke skozi vse leto 

Code week 
Evropski projekt računalniškega programiranja in 
robotike 

skozi vse leto 

LIKOVNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto 

LITERARNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto 

EKO VRT  
Mimica Gačnik 

urejanje šolskega zelenjavnega vrta skozi vse leto 

E-TWINNING  
Maja Mugerle 

mednarodni projekt skozi vse leto 

PROJEKT 19 
Razredniki prvih in devetih 
razredov 

sodelovanje učencev 1. in 9. razredov skozi vse leto 

SODELOVANJE S ŠOLO NA 
KITAJSKEM 
vodstvo 

predstavitev obeh šol in dopisovanje skozi vse leto 

Trajnostna mobilnost državni projekt skozi vse leto 

Zdravo učno in delovno okolje Interni šolski projekt skozi vse leto 

DEJAVNOSTI OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA 
 

zaključek šolskega leta, predaja ključa, valeta, 
sprejem bodočih prvošolčkov 

junij 

 
 
Projekte in druge dejavnosti šole izvajamo z namenom vseživljenjskega učenja, 
medgeneracijskega sodelovanja  ter povezovanja s krajem.  
Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo. Izvedba bo 
objavljena ob začetku meseca na spletni strani v koledarju. 
 

2.8 Proslave in prireditve, tekmovanja 
 

Koordinirali, organizirali in/ali sodelovali bomo na naslednjih prireditvah: srečanje z otroki vrtca, 
Zlati sonček, obeležitev evropskega dneva jezikov in tedna otroka, materinski dan,  božično-
novoletni koncert, zaključna prireditev, Pasavček, prireditev v domu za ostarele, Prešernova 
proslava, zaključek šolskega leta, predaja ključa. Sodelovali bomo na občinskih proslavah. 
 
Učenci bodo tekmovali v: ŠKL med dvema ognjema in na drugih športnih tekmovanjih, 
angleščini, slovenščini, nemščini, slovenski, nemški in angleški bralni znački, fiziki, zgodovini, 
Malih sivih celicah, šahu, logiki, matematiki, razvedrilni matematiki, biologiji, Diabetesu, kemiji, 
na tekmovanju Računanje je igra, Logični pošasti, Matemčku, Kresnički,  računalniški Bober 
in se udeleževali različnih literarnih, računalniških ter likovnih natečajev. Šola bo ob različnih 
dejavnostih in na različnih prireditvah sodelovala z mladinskim in otroškim pevskim zborom … 
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ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 2021/22 
 
Preglednica 39: Športna tekmovanja 

TERMIN ŠPORTNA PANOGA KATEGORIJA RAVEN 

ATLETSKA 
TEKMOVANJA 

april 2022 KRPANOV KROS 1. do 9. r področna 

april 2022 
ŠOLSKI EKIPNI KROS 
(MARIBOR) 

2. do 9. r državna 

od 15. do 30. 5. 2022 
ATLETIKA – 
POSAMIČNO 

3. in 2. triada učenci in 
učenke 

področna, državna? 

NOGOMETNA 
TEKMOVANJA 

november 2021 NOGOMET st. učenci medobčinska 

marec 2022 NOGOMET ml. učenci medobčinska 

ODBOJKARSKA 
TEKMOVANJA 

december 2021 ODBOJKA St. učenci medobčinska 

april 2022 MALA ODBOJKA ml. učenci medobčinska 

KOŠARKARSKA 
TEKMOVANJA 

november 2021 KOŠARKA st. učenci medobčinska 

februar 2022 KOŠARKA ml. učenci medobčinska 

maj 2022 KOŠARKA najmlajši učenci medobčinska 

OSTALO 

februar 2022 NAMIZNI TENIS vse področno 

med šolskim letom 
ŠKL MED DVEMA 
OGNJEMA 

od 1. do 6. razreda področno 

29.9.2021 ATLETIKA ekipno 8. in 9. razred 
Področno-odpovedano 
zaradi okužbe učenca z 
virusom SARS-CoV-2 

 

Tekmovanja iz znanja na različnih področjih  
Iz leta v leto se spreminja način prijavljanja na različna tekmovanja. Za nekatera tekmovanja, 
ki so bila včasih brezplačna, se sedaj plača prijavnina, včasih pavšalno na šolo, včasih za 
posameznega učenca. Ker šola za to ne dobi namenskih sredstev, bomo v letošnjem letu 
delovali tako, kot smo v lanskem. Starši bodo predhodno obveščeni o tem, kaj plača šola in 
kaj starši, in bodo strinjanje potrdili s podpisom obrazca. Če starši ne bodo mogli plačati 
prijavnine, bomo obravnavali njihovo pisno vlogo z namenom, da bo to mogoče plačati iz 
šolskega sklada.  
 

2.9 Šolska skupnost in šolski parlament 
 

Šolska skupnost je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo jo učenci, ki jih 
septembra izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. 
Sklicateljica in mentorica šolske skupnosti je Rebeka Strnad. Pobudo za sklic šolske skupnosti 
lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih 
skupnosti, je mentorica dolžna sklicati šolsko skupnost. 
 

DELAVNICE ZA UČENCE 
- 27. 9. 2021: Delavnice o nasilju na spletu »KLJUČno na spletu«; izvaja Društvo KLJUČ – 

center za boj proti trgovanju z ljudmi; planirano za vse 8. in 9. razrede, vendar zaradi 
šolanja na daljavo izvedeno samo v: 8. a, 8. c in 9. b. 

- Delavnice »Dobro sem – Krepitev duševnega zdravja otrok od 6. do 12. leta« ZPM 
Moste Polje: v postopku iskanja kandidatov, ki bi to izvajali v razredu (razredna stopnja) 
in morajo opraviti še izobraževanje, ki bo potekalo 1. in 2. 10. 2021 na daljavo. 

- Potekajo dogovori z gospodom Miho Kramlijem za izvedbo delavnic za 9. razrede in 
predavanje za starše v času popoldanskih govorilnih ur. 
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3 IZOBRAŽEVANJE 

V času hitrih sprememb na vseh področjih človekovega življenja so spremembe močno 
prisotne tudi na šolskem področju. Sledili bomo spremembam in novostim za razvijanje močnih 
področij posameznikov, kar bo gotovo prispevalo k večji kakovosti pouka, vendar se bomo 
ravnali po veljavnih zakonih in v skladu s sredstvi, ki jih v ta namen zagotavljata MIZŠ in Občina 
Velike Lašče.  
Učitelji se bodo z novostmi na strokovnih področjih seznanjali preko študijskih skupin.  
O drugih možnostih izobraževanj se bomo dogovarjali sproti. Za pedagoški kolektiv, starše in 
učence v obliki delavnic imamo v načrtu predavanje g. Mihe Kramlija. 
 
 
 
 
Preglednica 76a: Načrt izobraževalnih vsebin za strokovne delavce 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJALEC UDELEŽENCI 

Študijske skupine 
Zavod RS za 
šolstvo 

strokovni delavci – po prijavi 

Metodika govornih nastopov MIZŠ vsi strokovni delavci   

eAsistent modul EDČ 
eŠola prenova in 
informatizacija 
poslovanja d.o.o. 

vsi strokovni delavci 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

MiB  strokovni delavci po prijavi 

Prva pomoč; ukrepanje pred, 
ob in po nesreči; obnovitev 
bolničarskih izpitov 

Rdeči križ strokovni delavci po prijavi 

MojSLOfit Fakulteta za Šport strokovni delavci po prijavi  

POTI ZA IZBOLJŠANJE 
UČNIH DOSEŽKOV PRI 
MATEMATIKI (S SMISELNIM 
VKLJUČEVANJEM 
SODOBNIH TEHNOLOGIJ ZA 
OBDELAVO PODATKOV) 
 

MIZŠ strokovni delavci po prijavi  

6. KONFERENCA 
UČITELJEV/-IC 
NARAVOSLOVNIH 
PREDMETOV - NAK 2021: 
IZZIVI AVTENTIČNOSTI V 
NARAVOSLOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU 
 

 strokovni delavci po prijavi 

Usposabljanje plavalnega 
učitelja 

Fakulteta za šport 1 strokovni delavec 

Usposabljanje učiteljev za 
izvedbo kolesarskega izpita 

MIZŠ 3 strokovni delavci 

Psihosocialna pomoč 
otrokom 

 strokovne delavke 

Individualna izobraževanja 
glede na potrebe zavoda  

 
strokovni delavci in tehnični kader  po 
prijavi 
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III   VSEBINE IN OBLIKE DELA STROKOVNIH DELAVCEV 

1 SISTEMATIZACIJA 

Preglednica 40: Sistemizacija za šolsko leto 2021/2022 

DELOVNO MESTO 
ŠTEVILO 

UR/ 
teden 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

učitelj razrednega pouka  348 15,82 

drugi pedagoški delavec v 1. razredu 30 1,36 

učitelj slovenskega jezika 45,5 2,17 

učitelj matematike 44 2 

učitelj angleškega jezika (brez razredne 
stopnje) 

37 1,68 

učitelj likovne umetnosti 9 0,41 

učitelj glasbene umetnosti - PZ 9 0,41 

učitelj geografije 14,5 0,66 

učitelj zgodovine 16 0,73 

učitelj državljanske in domovinske 
kulture ter etike 

5 0,23 

učitelj fizike 10 0,45 

učitelj kemije 10 0,45 

učitelj biologije 8,5 0,39 

učitelj naravoslovja 10 0,45 

učitelj tehnike in tehnologije 17 0,77 

učitelj gospodinjstva 6 0,28 

učitelj športa 29 1,32 

učitelj obveznih izbirnih predmetov 27 1,22 

učitelj neobveznih izbirnih predmetov 6 0,27 

učitelj podaljšanega bivanja 183 7,32 

učitelj jutranjega varstva 14,5 0,58 

učitelj dopolnilnega, dodatnega pouka 24 1,09 

učitelj individualne in skupinske pomoči 12 0,55 

učitelj zborovskega petja  7  0,36 

učitelj interesnih dejavnosti s področja 
umetnosti in tehnike 

3 0,14 

učitelj za izvedbo kolesarskega izpita 1,8  0,08 

učitelj za dodatne skupine pri tečaju 
plavanja 

3,52 0,16 

ravnatelj 40 1 

pomočnik ravnatelja 40 1 

svetovalni delavec 48 1,2 

knjižničar 40 1 

računalničar 38 0,95 

organizator šolske prehrane 4,40 0,11 

laborant 9,625 0,32 

računovodja 40 1 

tajnik VIZ 40 1 

gospodinjec na podružničnih šolah 68 1,7 

hišnik 68 1,7 

čistilec 200 5 
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vozniki 78,4 1,96 

kuhar 36,4 1,3 

administrator 10 0,25 

knjigovodja 10 0,25 

 

 
Preglednica 41: Delovni čas drugih delavcev šole 

DELAVEC ČAS PRISOTNOSTI NA DELU 

v. d. ravnateljice Anja Lovšin vsak delavnik:  začetek 6.00–8.00 konec 14.00–16. 00 

pomočnica ravnateljice  
Irena Budič Pavlič 

vsak delavnik:  začetek 7.00–7.15 konec 15.00–15.15 

tajnica VIZ Tatjana Đurić vsak delavnik:  začetek 6.45–7.00 konec 14.45–15.00 

računovodkinja Irena Indihar vsak delavnik:  začetek 7.00–7.15 konec 15.00–15.15 

računalničarka Maja Pugelj 
Osterman 

Osem urni delovnik: začetek 6. 45 – 7.00 konec 14. 
45 - 15.00 

svetovalna delavka Vesna 
Hladnik  

osem urni delovnik: praviloma od 7.30 dalje 

specialne pedagoginje: Lea 
Komat, Rebeka Strnad, Eva 
Arko 

po urniku in po potrebi in dogovoru 

knjižničarka Marija Lušin in 
knjižničar Jože Nosan 

delovni čas v podpoglavju ŠOLSKA KNJIŽNICA 

vodja šolske prehrane  
Liza Bambič 

vsak dan med 8.00 in 12.00 

hišnik na centralni šoli Jože 
Indihar 

od 6.30 do 14.30 oz. od 7.00 do 15.00 

čistilke na centralni šoli 
čistilka (gospodinjec) na PŠ Rob 

od 12.30 do 20.30 
od 13.00 dalje 

kuharice 
Vsaka delavka ima 8-urno delovno obveznost znotraj 
termina med 6.00 in 14.00 oz. med 7.00 in 15.00.  

prevozniki 

Vsi trije delavci imajo 8-urno delovno obveznost (dva 
jo dopolnjujeta z delovnim mestom gospodinjca na 
podružnici) znotraj termina med 6.00 in 16.30. Zaradi 
narave dela imajo deljen delovni čas. 
V času počitnic in po potrebi svojo delovno obvezo 
dopolnjujejo s hišniškimi deli na šoli. 

 
Vsi delavci imajo znotraj delovnega časa pravico do polurnega odmora za malico. 
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2 PREHRANA V ŠOLI 

Šola organizira šolsko malico za vse učence, kot dodatno ponudbo pa tudi kosila. 
Starši lahko prijavijo učence na šolsko malico praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko 
leto oz. kadarkoli med šolskim letom v tajništvu šole. 
 
Za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni treba oddajati vlog na šolo, saj to v celoti ureja 
Center za socialno delo. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oz. kosilo v šoli. Potrebna 
je tudi odjava prehrane, saj v nasprotnem primeru šola prehrano v celoti zaračuna staršem. 
 
Šolska malica bo za učence centralne šole in PŠ Turjak po 2. šolski uri (20 minut), za učence 
PŠ Rob bo malica po 1. šolski uri. Učenci malicajo v matičnih učilnicah. 
Čas za kosilo imajo učenci od 1. do 5. razreda po končanem pouku, učenci od 6. do 9. razreda 
pa praviloma po šesti učni uri (25 minut). Učenci načelom kosijo v avli šole. Upamo, da bomo 
na ta način omogočili čim večjemu številu otrok redno in kulturno uživanje kosila.  
 
 
 
Preglednica 42: Število obrokov na centralni šoli 

VRSTA 
OBROKA 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

17/18 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

18/19 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

19/20 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

20/21 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

21/22 

MALICA 351 363 356 359 384 

KOSILO 280 275 255 260 260 

 
 
Preglednica 43: Število obrokov na podružnični šoli Rob 

VRSTA 
OBROKA 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

17/18 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

18/19 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

19/20 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

20/21 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

21/22 

MALICA 34 33 34 32 32 

KOSILO 8 23 23 22 24 

 
Preglednica 44: Število obrokov na podružnični šoli Turjak 

VRSTA 
OBROKA 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

17/18 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

18/19 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

19/20 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

20/21 

ŠTEVILO 
OBROKOV 

21/22 

MALICA 51 47 48 47 45 

KOSILO 46 43 42 38 35 
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3 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

3.1 Cilji svetovalnega dela 
 

Cilji svetovalnega dela so: 
1) optimalni razvoj vseh učencev, tudi učencev s posebnimi potrebami, 
2) pomoč vodstvu šole pri pedagoškem vodenju, 
3) pomoč učiteljem pri vodenju učencev z učnimi in vzgojnimi težavami, 
4) pomoč učiteljem pri odkrivanju nadarjenih učencev in delu z njimi, 
5) skrb za vsestransko poklicno vzgojo. 
 

3.2 Področja del in nalog šolske svetovalne službe 
 

- učenje in poučevanje 

- šolska kultura, klima, red 

- telesni, osebnostni, socialni razvoj 

- šolanje 

- poklicna orientacija 

- socialno-ekonomske stiske 
 

• Učenje in poučevanje 

- odkrivanje učencev s posebnimi potrebami in učnimi težavami, 
- svetovanje  pri učencih z učnimi težavami in učencih s posebnimi potrebami, 
- pripravljanje oz. posredovanje različnih vaj za delo s temi učenci (za pozornost oz. 

koncentracijo, za grafomotoriko, za branje, za trening spomina ...), 
- seznanjanje s tehnikami učenja, 
- izvajanje bralnih treningov, 
- koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami, usklajevanje individualiziranih 

programov, sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov in njihova evalvacija, 
- koordinacija v postopku odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi (evidentiranje, 

identifikacija nadarjenih, oblikovaje individualiziranih programov, evalvacija),  
- spremljanje učencev, ki so se všolali ali prešolali ter urejanje ustrezne dokumentacije, 
- spremljanje učnega uspeha otrok, 
- individualno svetovanje staršem, 
- usmerjanje in informiranje o različnih oblikah strokovne pomoči izven šole, 
- udeležba in sodelovanje na delovnih in pedagoških konferencah šole. 

 

• Šolska kultura, klima, red 
- svetovanje in neposredna pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, 
- pomoč pri sestavi individualiziranih vzgojnih načrtov za posamezne učence, 
- svetovanje učiteljem v primeru različnih vzgojnih težav učencev,  
- pomoč pri sestavi individualiziranih vzgojnih načrtov za posamezne učence, 
- svetovanje učiteljem v primeru različnih vzgojnih težav učencev, 
- svetovanje staršem, ki imajo otroke z vzgojnimi in disciplinskimi težavami, 
- organizacija izobraževanj, 
- sodelovanje v razvojnem timu šole, mreži učečih se šol, 
- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana, Center za socialno delo, Pedagoški inštitut, Zavod za šolstvo ...  
 

• Telesni, osebni, socialni razvoj 
- svetovanje in koordinacija pomoči učencem s težavami v telesnem, osebnem in 

socialnem razvoju (gibalna oviranost, socializacija, pozornost, koncentracija, razvojni 
zaostanek ...), 

- svetovanje staršem, ki imajo otroke z naštetimi težavami, 
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- koordinacija sistematskih zobozdravstvenih in zdravstvenih pregledov, cepljenj, akcije za 
zdrave in čiste zobe, 

- koordinacija izvajanja zdravstvenih vsebin na šoli, ki jih izvajajo zdravstveni delavci, 
- sodelovanje z zunanjimi inštitucijami: Zdravstveni dom Velike Lašče in Ribnica, 

Nacionalni inštitut za javno zdrav … 
- predavanje za starše učencev podružničnih šol o aktualni problematiki. 

 

• Šolanje 
- načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa otrok v šolo, 
- sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, 
- oblikovanje oddelkov, 
- svetovanje pri izbiri ustreznega nivoja pri slovenščini, matematiki in angleščini v 9. 

razredu – vodenje ustreznih evidenc,  
- svetovanje pri izbiri ustreznega izbirnega predmeta, oblikovanju skupin – vodenje 

ustreznih evidenc, 
- posvetovanje z učitelji in starši o akceleraciji ali prešolanju v ustrezno inštitucijo, 
- vzajemno sodelovanje pri zapažanju določenih vedenjskih odklonov otrok, 
- sodelovanje pri pripravi letnega delovnega načrta, publikacije, različnih informacij za 

starše, sodelovanje pri pripravi načrta in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja za 
šestošolce in devetošolce, 

- priprava različnih poročil, analiz za zunanje inštitucije. 
 

• Karierna orientacija 
- predstavitev izobraževanja v Sloveniji, pomena interesov, sposobnosti, učnih in delovnih 

navad pri izbiri nadaljnjega šolanja (za učence III. triletja), 
- dve predavanji za starše 8. in 9. razreda o karierni orientaciji, štipendiranju, zaposlovanju, 

seznanitvi z razpisom za vpis v srednje šole, 
- anketiranje devetošolcev, 
- izvedba predvpisa – razpis, informativni dan, prijave za vpis, preusmerjanje, 
- računalniško testiranje interesov (osmošolci in devetošolci), 
- individualno in skupinsko svetovanje devetošolcem in njihovim staršem, 
- obisk CIPS-a v Ljubljani z osmošolci, 
- seznanjanje s postopkom pridobivanja štipendij, 
- posredovanje informativnega gradiva, 
- informiranje o novostih na področju srednješolskega izobraževanja. 

 

• Socialno-ekonomske stiske 
- pomoč pri reševanju finančnih težav učencev, ki so socialno-ekonomsko ogroženi  

(sofinanciranje šol v naravi, letovanj za učence), 
- pomoč učencem pri iskanju štipendij, 
- informiranje o akcijah in kriterijih za dodeljevanje pomoči, 
- sodelovanje pri pomoči socialno ogroženim (CSD,  ZPM, občina, donatorji ...). 

 
3.3 Dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami 

Učenci lahko ob zaznavi težav dobijo ure dodatne strokovne pomoči. Predlog za začetek 
postopka usmerjanja, ki je osnova za pridobitev ur dodatne strokovne pomoči, naslovijo starši 
v dogovoru s šolsko svetovalno službo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani. 
Na zavodu člani komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami opravijo potrebne 
preglede in razgovore z otrokom, podajo strokovno mnenje in izdajo odločbo. Odločba je 
dokument, ki natančno določa število ur in način izvajanja pomoči. Ure pomoči po odločbi se 
delijo na ure strokovne pomoči, ure učne pomoči in svetovalno storitev. Učno pomoč izvajajo 
učitelji, strokovno pomoč pa drugi strokovni delavci (specialni pedagog, socialni pedagog, 
psiholog, logoped, tiflopedagog). Naši zunanji sodelavki, ki nudita učencem dodatno strokovno 
pomoč, sta: logopedinja z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana Helena Bartol Rus in 
tiflopedagoginja Sara Šetina s Centra Iris.  
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Pri učencih z učnimi težavami je treba pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet 
osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, dopolnilni pouk, pomoč šolske svetovalne službe, 
dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne 
ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z 
izrazitejšimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in 
izobraževanja. Staršem torej predlagamo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi 
štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku. 

 
Preglednica 45: Dodatna strokovna pomoč 

RAZRED ŠTEVILO 
OTROK 

ŠTEVILO UR 

1. 3 15 

2. 3 12 

3. 4 17 

4. 2 9 

5. 6 24 

6. 9 30 

7. 2 8 

8. 10 38 

9. 5 10 

SKUPAJ 39 142 

 

Za vse učence s posebnimi potrebami se pripravi individualizirane programe (IP) in imenuje 
strokovne skupine, ki spremljajo in evalvirajo napredek posameznega učenca. 

4 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 
Šolska knjižnica podpira vzgojno-izobraževalni proces na šoli ter s svojim gradivom in 
storitvami izpolnjuje poslanstvo, ki je v manifestu šolskih knjižnic izraženo kot skrb za 
informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi, 
opremljanje učencev s spretnostmi za vseživljenjsko učenje, razvijanje domišljije ter 
omogočanje učencem živeti kot odgovorni državljani (Manifest o šolskih knjižnicah – 
IFLA/UNESCO). 
 
Šolska knjižnica hrani in daje v uporabo knjižno in neknjižno gradivo z vseh vzgojno-
izobraževalnih področij, omogoča uporabo računalnika in dostop do svetovnega spleta ter 
samostojno učenje, skupinsko delo in tudi preživljanje prostega časa v čitalnici. 
 
V šolski knjižnici delujeta Marija Lušin in Jože Nosan, ki skrbita  za interno strokovno 
bibliotekarsko delo ter bibliopedagoško delo (ure knjižničnih informacijskih znanj) za centralno 
šolo, podružnični šoli in delno tudi za vrtec. Na centralni šoli skrbita tudi za izposojo gradiva, 
na podružničnih šolah pa gradivo izposojajo učiteljice same.  
 
Posamezne dejavnosti in storitve (interno bibliotekarsko delo – nabava in obdelava 
knjižničnega gradiva, odpis in izločanje, oprema in postavitev gradiva; bibliopedagoško delo, 
ki zajema delo s skupinami oziroma z oddelki kot medpredmetne ure knjižničnega 
informacijskega znanja – 4 pedagoške ure na oddelek letno – ter individualno svetovanje 
uporabnikom za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva ob individualni izposoji ter drugo delo 
knjižničarjev: priprava knjižnih razstav ob spominskih dnevih in drugih priložnostih, 
sodelovanje pri pripravi prireditev ipd.) so podrobneje opredeljene v letnem načrtu dela šolske 
knjižnice, vsebine in cilji ur knjižničnega informacijskega znanja pa so razvidni iz letne priprave 
na ure knjižničnega informacijskega znanja. 
 

Knjižnica na centralni šoli je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do petka. 
Podrobnejši čas, ko je knjižnica na voljo uporabnikom, je razviden iz urnika knjižnice. 
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URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Dan/ 

dejavnost 

PON 

čas 

TOR 

čas 

SRE  

čas 

ČET 

čas 

PET 

čas 

Izposoja/ 

KIZ/ISD 
7.30–11.30 7.30–11.30 7.30–11.30 7.30–11.30 

7.30–15.30 Odmor knj.                                11.30–12.00 

Izposoja/  

KIZ/ISD 
ZAPRTO 12.00–16.00 12.00–16.00 12.00–16.00 

           Delovni čas šolskih knjižničarjev: 

Marija 

Lušin 
7.30–11.30 7.30–11.30 7.30–11.30 7.30–11.30 9.00–13.00 

Jože 

Nosan 
– 12.00–16.00 12.00–16.00 12.00–16.00 7.30–15.30 

Legenda: KIZ – ure knjižničnega informacijskega znanja oziroma t.i. bibliopedagoško delo s 
skupinami (oddelki) učencev 
    ISD – interno strokovno delo: nabava, obdelava in urejanje knjižničnega gradiva ipd. 
 
Do vrnitve knjižničarke Marije Lušin z bolniške odsotnosti je v veljavi začasni urnik knjižnice. 
 

Dan/ dejavnost PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Izposoja/ 

KIZ/ISD 
ZAPRTO 7.30 - 11.30 12.00 - 16.00 7.30 - 11.30 7.30 - 15.30 

 
 
  
 
Učbeniški  sklad 

Vsi učenci so si iz učbeniškega sklada šole lahko na začetku šolskega leta 2021/2022 za celo 
šolsko leto brezplačno izposodili komplet učbenikov za razred, ki ga obiskujejo, na koncu 
šolskega leta pa bodo učbenike vrnili. Če bodo kakšen učbenik izgubili ali poškodovali, bodo 
plačali odškodnino, če pa ga bodo želeli obdržati, bodo to starši sporočili šoli in plačali 
odkupnino. 
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5 ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 

• Ordinacijski čas: pon.,čet.,pet. dopoldne, tor. in sre. popoldne 

• Telefon: 041 360 112,  01 788 16 51 

• E-naslov: os.lasce@kg-dent.si 

• Sistematski pregledi: petki dopoldne za osnovno šolo, vsi oddelki, četrtki dopoldne za 
vrtec 

• Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani: sodelujejo tisti, ki soglašajo, od 1. do 5. 
razreda, 2-krat mesečno, nagrada za najboljši razred. Po priporočilu NIJZ-ja se 
tekmovanje do nadaljnjega ne izvaja. O datumu ponovnega izvajanja bomo 
obveščeni in obvestilo prenesemo naprej.  

 
V prostorih Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče imamo lepo in sodobno opremljeno 
zobozdravstveno ordinacijo. 
Za preventivno in kurativno zobozdravstveno varstvo otrok in mladine z območja Velikih Lašč 
skrbijo Katja Gradišar, dr. dent. med., Hana Majdič in Valentina Colnar, asistentka s ciljem 
ohraniti otrokom in mladini čim več zdravih zob in jim privzgojiti odgovornost za boljše ustno 
zdravje. Ekipo vodi Katja Gradišar, dr. dent. med.  

 
Preglednica 46: Sprejemni čas zobne ordinacije 

DAN URA 

ponedeljek, četrtek 7.00–14.00 

torek, sreda 12.00–19.00 

petek 7.00–13.00 

 

Preventivna dejavnost obsega: 
 

a) Sistematski pregled 

V šolskem letu 2021/2022 bodo predvidoma pregledani vsi učenci OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče s podružnicama Turjak in Rob.  
Zobozdravnica enkrat letno opravi sistematski pregled zob in ustne votline in otroka po potrebi 
naroči na zdravljenje. Pregled vključuje tudi demonstracijo čiščenja zob in navodilo o zdravi 
prehrani. O datumih pregledov so obveščeni preko mesečnih šolskih obvestil in po mobitelu – 
SMS. 

 
Preglednica 47: Predvideni zobozdravstveni pregledi otrok v šolskem letu 2021/2022 

RAZRED DATUM 

9. a in 9. b 1. 10. 2021 

PŠ Turjak 8.10.2021 

PŠ Rob 15.10.2021 

8. a in 8. b 22. 10. 2021 

8. c in 3.a  29. 10. 2021 

5. a in 5. b 5. 11. 2021 

6.a in 6.b 12. 11. 2021 

1.a in 1.b 3. 12. 2021 

2.a in 2.b 10. 12. 2021 

5. c, 4. a in 4. b 19. 11. 2021 

7.a in 7.b 26. 11. 2021 

mailto:os.lasce@kg-dent.sim
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V primeru možnosti večje racionalizacije časa, prevozov ali organizacije, bo prišlo do 
spremembe datuma, o čemer bodo otroci in starši pravočasno obveščeni.    
 

b) Demonstracija čiščenja zob in predavanja 

Izvajata zobozdravnica in diplomirana medicinska sestra v večjih ali manjših skupinah. 
 

c) Tekmovanje  za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani  

Učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v akcijo »Tekmovanje  za čiste in zdrave zobe ob zdravi 
prehrani«, katere pokrovitelj je Slovensko zdravniško društvo in poteka po celi Sloveniji že več 
kot 30 let. Akcija poteka tako, da otroke dvakrat mesečno nenapovedano v razredu obišče 
zobozdravnica in naključno izbranim razdeli testne tablete, ki obarvajo zobne obloge. Otrok s 
čistimi zobmi prisluži razredu točko. Razred, ki zbere največje število točk, postane 
zmagovalec. Zmagovalni razred je ob koncu šolskega leta vabljen na osrednjo zaključno 
prireditev v Ljubljano. Po priporočilu NIJZ-ja se tekmovanje do nadaljnjega ne izvaja. 
 

6 ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

Sistematsko bodo pregledani otroci 1., 3., 6. in 8. razreda. Sistematski pregledi bodo potekali 
v Zdravstveni postaji Velike Lašče, ob sredah. O datumih pregledov in cepljenj bodo otroci in 
njihovi starši sproti obveščeni. Otroke bodo na sistematski pregled peljali pedagoški delavci. 
Preglede bodo izvajali delavci Zdravstvenega doma Ribnica.  
Na šoli bo medicinska sestra iz Zdravstvenega doma Ribnica izvajala zdravstveno-vzgojne 
vsebine v obsegu 2 šolskih ur v vseh razredih.  
Če se otrok v šoli poškoduje, ravnamo po protokolu, ki je zapisan v Pravilih šolskega reda.  
 
ZAVAROVANJE 
 

Učence na začetku šolskega leta lahko starši prostovoljno zavarujejo pri eni izmed 
zavarovalnih hiš, ki jo sami izberejo. Ponudbo smo staršem posredovali na letošnjem prvem 
roditeljskem sestanku. 
Zavedamo se pomembnosti fizičnega in psihičnega zdravja za zaposlene, zato organiziramo 
gibalne aktivnosti na delovnem mestu (RK, Učenje v gibanju, Brain gym, športne dejavnosti s 
starši, dobrodelni tek za vse zaposlene in učence, športne tekme med učenci in učitelji …). 

7 DELO RAVNATELJICE oz. v.d. RAVNATELJICE 

Delo ravnateljice se prepleta med centralno šolo, podružničnima šolama Turjak in Rob, vrtcem 
Sončni žarek in ustanoviteljico šole, Občino Velike Lašče, ter Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport. Delovni čas v. d. ravnateljice je začetek 6.00–8.00 in konec 14.00–16. 00 
(gibljiv pričetek in konec zaradi popoldanskih in večernih sestankov).  

Pomembno je organizacijsko in strokovno sodelovanje v. d. ravnateljice z učiteljskim zborom, 
s svetovalno službo, šolskimi aktivi, spremljanje dela učiteljev in vzgojiteljev, sodelovanje z 
vrtcem Sončni žarek na vseh ravneh, od vodje vrtca oziroma pomočnice ravnateljice vrtca do 
vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in s tehničnim osebjem celotnega zavoda.  
 
 
a) Na dnevni ravni: 
- pregledovanje in odgovarjanje na elektronsko pošto, 
- pregledovanje spletne strani MIZŠ-ja (okrožnice in druge aktualnosti), 
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- delovna srečanja o tekočem delu s pomočnico, vodjo vrtca, računovodstvom in tajništvom, 
hišnikom … 
- sprotno reševanje nepredvidljivih situacij in odzivanje na trenutne dnevne potrebe,  
- sodelovanje ob učni in vzgojni problematiki, 
 
 b) Na mesečni ravni: 
- priprava in izvedba konferenc, 
- pregled opravljenega dela, 
- napovedovanje dejavnosti za naslednji mesec, 
- posvetovanje z vodji strokovnih aktivov, 
- posvetovanje z občino (župan, podžupan), 
- sodelovanje na strokovnih aktivih ravnateljev. 
 
c) Na letni ravni oz. uravnoteženje delovanja šole kot celote 

• uravnavati delovanje celotnega zavoda v širšem okolju, 

• skrb za kontinuirano kakovostno izobraževanje zaposlenih, 

• seznanjanje z novostmi in odkritji na področju vzgoje in izobraževanja in na ostalih 
področjih 

• ohranjanje pozitivne klime med zaposlenimi, 

• posameznikom in kolektivu dajati občutek, da so/je pomembni/pomemben, 

• skrbeti za gospodarno nabavo pripomočkov, 

• gospodarno načrtovati investicije. 
 

d) Razno: 
-  sistemizacija za zaposlene na zavodu, 
- srečanja o organizaciji in kakovosti dela s posameznimi skupinami (kuharice, čistilke …), 
- organizacija, izvedba, analiza hospitacij, 
- priprava gradiv za svet staršev, svet zavoda, občino, MIZŠ, 
- sprotno spremljanje in aktualiziranje internih aktov, 
- organiziranje sprotnih popravil na centralni šoli, obeh podružnicah in športni dvorani, 
- letni razgovori, 
- letno ocenjevanje zaposlenih, 
- udeležba na prireditvah in proslavah v okviru občine, 
- razvijanje gospodarnega ravnanja na vseh področjih in nivojih zavoda. 
Pomembno je sodelovanje z društvi v občini in s širšim okoljem.  

Del delovne obveze predstavlja stalno strokovno izobraževanje na različnih področjih, 
predvsem spremljanje aktualnih dogodkov, sprememb v zakonodaji in možnosti za 
sodelovanje šole v raznih projektih, ki prispevajo k prepoznavnosti šole in kakovosti dela ter 
implementacija tega v zavod. 

V sklop delovne obveze sodijo dejavnosti, dogodki in trenutki, ko je v okviru nevidnega oz. 
skritega kurikula treba skrbeti za kulturno delovanje posameznikov in šole kot celote, pozitivno 
naravnanost in na razvoj iskrenih medsebojnih odnosov. Treba je zaznati, spremljati in voditi 
kolektiv v smer, da je zgled učencem.  

Vzdrževati je treba strpno komunikacijo v primerih, ko preide do nestrinjanja s strani staršev. 
Pogosto šola kaže smer otrokovega napredka v primerih, ko starši tega ne zmorejo in tu je 
potrebno veliko konstruktivne naravnanosti in predvsem ustvarjanje zaupanja do staršev. 
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IV   STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

1 UČITELJSKI ZBOR 

Na srečanjih učiteljskega zbora bomo pozornost namenili: 

- načrtovanju, izvajanju in evalviranju strokovnega dela, 

- sodelovanju s starši in učenci, 

- seznanjanju z aktualno problematiko na področju šolstva in reševanju pereče 
problematike (diferenciacija, individualizacija, sodobne metode in oblike dela), 

- seznanjanju z novostmi na področju vzgoje in izobraževanja in zakonodaje 
osnovnošolskega izobraževanja. 

 
OCENJEVANJE 
Ocenjevanje poteka po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli. V 1. in 2. razredu je ocenjevanje opisno.  
Učitelji so dolžni poznati Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli ter skladno z njim preverjati in ocenjevati. 
  
HOSPITACIJE 
Hospitacije pri pouku so načeloma vsakoletne v posameznih oddelkih in bodo nenapovedane. 
Izvajamo jih tudi v primeru raznih pritožb. Vsaki hospitaciji sledi analiza dela. Na šoli želimo 
vzpostaviti tesnejše sodelovanje med člani kolektiva na strokovnem področju, zato bomo 
spodbujali medsebojno hospitiranje in predstavljanje lastnega dela pred kolektivom. 

 
 
1.1 Pedagoške konference  

 
Preglednica 48: Okvirni program dela učiteljskega zbora 

MESEC VSEBINA NOSILCI 

SEPTEMBER 

skupno načrtovanje in sprejem letnega delovnega načrta zavoda 
organizacija dela na šoli (pouk, dejavnosti, dežurstvo, prevozi …) 
aktualne vsebine; Svet staršev vrtca, Svet staršev šole, Svet 
zavoda – potrditev LDN-zavoda 

učitelji 
vodstvo šole 

OKTOBER 

posebnosti v oddelkih 
seznanjanje s smernicami MIZŠ in ZRSŠ 
pregled iLDN-ja 
prehod na  modul EDČ eAssistent 
evakuacijska vaja  

učitelji 
ravnateljica 

NOVEMBER 

posebnosti v oddelkih 
evalvacija načrtovanega programa  
aktualne vsebine: projekti, natečaji… 
priprave na praznične aktivnosti 

vodje strokovnih 
aktivov 
učitelji 

DECEMBER 
posebnosti v oddelkih 
aktualna vsebina 

razredniki 
vodstvo šole 

JANUAR 
ocenjevalna konferenca (1. ocenjevalno obdobje) 
aktualne vsebine 

svetovalna služba 
učitelji 
ravnateljica 

FEBRUAR 

posebnosti v oddelkih 
vpis prvošolcev, evalvacija načrtovanega programa, študijske 
skupine 
aktualne vsebine 

vodstvo šole 
svetovalna služba 
učitelji 

MAREC 

izmenjava izkušenj dobre prakse 
evalvacija vzgojnega načrta 
aktualne vsebine 
 

učitelji 
vodstvo šole 



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─ Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

59 

 

APRIL 
posebnosti v oddelkih 
načrtovanje priprav na NPZ 
aktualne vsebine 

učitelji 
vodstvo šole 

MAJ 
aktualne vsebine vzgoje in izobraževanja 
aktivnosti ob zaključku šolskega leta 

vodstvo šole 
učitelji 

JUNIJ 
2.ocenjevalna konferenca (2. ocenjevalno obdobje) 
evalvacija načrtovanega dela in drugih aktivnosti 

vodstvo šole 
učitelji 

JULIJ 
evalvacija NPZ, šolskega uspeha, pregled in analiza šolske 
dokumentacije, smernice za novo šolsko leto 

učitelji 
vodstvo šole 

AVGUST 
evalvacija preteklega šolskega leta, priprava LDN-ja, 
sistematizacija, urniki 

ravnateljica 

 
Programu dela učiteljskega zbora se dodaja vsebine oziroma se ga spreminja glede na 
aktualnosti v šoli in glede na navodila s strani MIZŠ. 
 

1.2 Strokovne skupine  
 

Člane strokovne skupine imenuje ravnateljica šole na predlog svetovalne službe. Strokovne 
skupine za učence s posebnimi potrebami sestavljajo učitelji, ki poučujejo na področju, kjer 
ima otrok težave, razrednik (vodja strokovne skupine) in svetovalna služba. 
 

1.3 Strokovni aktivi  
 

Strokovni aktivi delujejo po predmetnih področjih in po vnaprej pripravljenem časovnem in 
ciljnem planu. Odzivajo se in strokovno delujejo v primerih nepredvidenih situacij. 
 
Preglednica 49: Strokovni aktivi 

PODROČJE VODJA ČLANI 

I. TRIADA Stanka Štrukelj 

Simona Bavdek, Veronika Lipovec, Jožica Mavsar Nosan, 
Branka Levstik, Dragica Dobravec, Marija Katarinčič, Stanka 
Štrukelj,  Barbara Zupančič, Elizabeta Arko, Kristina šilc 
Ćirović 

II. TRIADA Petra Marolt 
Janja Samsa, Marjetka Koprivec, Sonja Škrlj, Mimica Gačnik, 
Renata Gradišar, Petra Marolt, Petra Zidar 

NARAVOSLOVJE Veronika Pajk 
Stanka Dedo Lale, Ljubica Galun, Majda Griz, Gordana 
Farazin, Maja Pugelj Osterman, Nika Petelin, Martina Mihelič 

DRUŽBOSLOVJE 
Andreja 

Svetičič 
Vita Mekinda, Milan Kastelic, Renata Lesar Hržič 

JEZIKOSLOVJE Suzana Matić 
Magda Grajš, Marija Lampret, Senta Tehovnik Kolar, Maja 
Mugerle,  Katja Grintal, Marija Lušin, Marija Katarinčič, Jože 
Nosan, Polona Bartol 

ŠPORT Nataša Turšič 
Bojan Novak 

 

OPB 
Senta 
Tehovnik Kolar 

Anamarija Škulj, Matic Praznik, Mateja Gartner, Andreja 
Svetičič, Helena Rupert Zupančič, Jože Papež, Lara Baraga, 
Polona Bartol 

SVETOVALNO 
DELO 

Vesna Hladnik Irena Budič Pavlič, Lea Komat, Eva Arko, Rebeka Strnad 
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Preglednica 50: Cilji strokovnih aktivov 

AKTIV CILJI 

SVETOVALNA 
SLUŽBA 

- vpis vseh učencev iz našega okoliša v 1. razred 
osnovnošolskega izobraževanja 

- svetovati o poklicnem usmerjanju in štipendiranju 

- svetovati o izbirnih predmetih 

- ponuditi staršem regresiranje šole v naravi 

- evidentiranje, identificiranje in koordiniranje dela z 
nadarjenimi učenci 

- svetovanje o učnih in vzgojnih težavah učencev 

- nudenje pomoči v skladu z odločbami za učence s posebnimi 
potrebami 

- povezovanje z institucijami zunaj šole 

- pomoč učencem ob morebitnih stiskah v zvezi s korono 

AKTIV 1. TRIADE 

- sodelovati in se  povezovati z  aktivi druge triade, OPB in 
vrtca 

- seznaniti se z novostmi, natečaji, tekmovanji ter se vanje 
vključevati 

- načrtovati  in dogovarjati se za izvedbo skupnih dejavnosti ter 
jih  analizirati in nadgrajevati skozi celo triletje 

- poenotenje in usklajevanje kriterijev, vsebin med oddelki, 
podružnicami in triadami 

AKTIV 2. TRIADE 

- pregledati, dopolniti in uskladiti kriterije ocenjevanja, 
usklajevanje med oddelki in med triadami (slavisti, anglisti) 

- analizirati pisne preizkuse znanj 

- sodelovati in se povezovati z aktivom 1. triade in OPB 

- povezovati dejavnosti med centralno šolo in podružnicami 

PODALJŠANO 
BIVANJE  

− Prvih 5 minut namenimo povezovanju, utrjevanju in 
poglabljanju učne snovi v sodelovanju z razrednimi 
učiteljicami; 

− v  oddelek uvedemo tiho urico »Saj/(Sam)  zmorem« v času 
pisanja domačih nalog oz. ponavljanja in utrjevanja, trajanje je 
prilagojeno starosti in sposobnosti otrok; 

− razvijanje ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem 
in drugih področjih v okviru delavnic/prireditev, ki bodo 
dogovorjene na skupnih aktivih;  

− nastop Otroci otrokom:  v tednu otroka in/ali ob zaključku 
šolskega leta; 

− ustvarjalne delavnice v avli šole  ali po učilnicah/oddelkih 
(jesenske in pomladne); 

− krajši pohodi vseh učencev OPB  jeseni, spomladi, pozimi, 
poleti: bodo določeni na skupnih aktivih učiteljev OPB 
(predvidoma vedno v tednu pred počitnicami); 

− skupni ogled filma zadnji dan pred božično-novoletnimi 
počitnicami; 

− karaoke ali OPB ima talent v tednu pred zimskimi počitnicami 
ali v terminu, ki ga določimo na aktivu učiteljev PB; 

− vodni dan z vodnimi igrami ali glasbeni popoldnevi v zadnjih 
dneh pouka v mesecu juniju; 

− uspešno sodelovati s starši (obveščanje preko oglasne deske 
– »Kje se nahajamo?« in šolske spletne strani), 
razredničarkami/učiteljicami, ki učence poučujejo in vodstvom; 
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− na začetku šolskega leta bomo starše seznanili z novostmi na 
pisnem obvestilu šole za starše, v 1. razredu prvi šolski dan in 
na skupnem roditeljskem sestanku vsakega oddelka posebej 
(učitelji PB se pridružijo razredničarkam na rod. sestanku); 

− dodatno izobraževanje učiteljev v OPB (na plesnem, likovnem 
in dramskem področju in področju prve pomoči v okviru danih 
možnosti); 

− prisotnost vodje aktiva PB na mesečnih pedagoških 
konferencah razredne stopnje; 

− načrtovalni sestanki oddelkov PB bodo potekali enkrat 
mesečno po mesečnih pedagoških konferencah. Tisti učitelji, 
ki imajo v tem času pouk,  bodo individualno obveščeni o 
vsebinah sestanka preko vodje aktiva. V primeru dela na 
daljavo bomo uvedli še video klepet OPB učiteljev enkrat 
tedensko ali na 14 dni, po potrebi. 

 

AKTIV 
DRUŽBOSLOVCEV 
 

- izoblikovanje skupnih kriterijev za predmete GEO, ZGO in 
DKE 

- medsebojno povezovanje in sodelovanje na prireditvah v 
okviru šole 

- udeležba in sodelovanje na raznih tekmovanjih in natečajih, 
za katere bodo tekom šolskega leta prihajali razpisi in vabila, 
priprava šolskih tekmovanj 

- izvedba in organizacija različnih dnevov dejavnosti skupaj s 
slavisti 

- pregled in analiza pisnih nalog 

- priprava predlogov in izvedba medpredmetnih ekskurzij 

AKTIV 
NARAVOSLOVCEV 
 

- organizacija in izvedba naravoslovnih in tehniških dni 

- organizacija in  izvedba šol v naravi 

- organizacija in izvedba šolskih tekmovanj iz biologije, kemije, 
fizike, matematike, logike, sladkorne bolezni, zlate kuhalnice 

- delo z nadarjenimi učenci 

- aktivno sodelovanje s starši (roditeljski sestanki za šole v 
naravi) 

- aktivno sodelovanje z različnimi društvi 

- pridobivanje novih znanj na posameznih predmetnih 
področjih in vključevanje le-teh v pouk (izobraževanje 
učiteljev) 

AKTIV 
JEZIKOSLOVCEV 

1 načrtovanje dela v šol. l. 2021/2022 (tekmovanja, prireditve, 
kulturni dnevi …), 

• priprava na evropski dan jezikov, 

• pregled kriterijev ocenjevanja znanja, 

• seznanitev z novimi kompleti učbeniškega gradiva pri 
angleščini in slovenščini, 

- obravnava tekoče problematike jezikoslovcev, 

- organizacija tekmovanj (bralna značka, šolsko tekmovanje iz 
angleščine, šolsko tekmovanje iz slovenščine) in evalvacija 
že izvedenih tekmovanj, 

- organizacija kulturnih dni do konca šolskega leta 2020/2021, 

• pregled in analiza dela, 

• analiza NPZ-ja, preizkusov znanj, 

• volitve vodje aktiva za jezikoslovje. 

•  
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AKTIV ŠPORTNIH 
PEDAGOGOV 

- terminska uskladitev sklopov in kriterijev ocenjevanja 

- organizacija športnega dneva – pohod 

- priprava in organizacija zimske šole v naravi 

- analiza zimske šole v naravi, 
priprava in organizacija Krpanovega krosa 

- priprava športnega dne – Atletski mnogoboj 

- izpeljava ŠVK 

- analiza šolskega leta 
 

Na globalni ravni cilje strokovnih aktivov predstavljajo:  
- strokovna priprava in uskladitev kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
- sprotna analiza pisnih preizkusov ocenjevanja znanja. 
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V     SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 
 
Starše bomo v kar največji možni meri vključevali v življenje in delo na šoli. Formalno 
sodelovanje bo potekalo na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, predavanjih za starše in 
sestankih sveta staršev, neformalno sodelovanje pa po dogovoru.  
Glede na epidemiološke razmere bo sodelovanje s starši izvajano tudi na daljavo preko 
video konferenc. 
 
 

1 RODITELJSKI SESTANKI 

Prvi skupni roditeljski sestanek bo zaradi zdravstvene varnosti (Covid-19), organiziran 
generacijsko, vsak dan po dva oddelka s časovnim zamikom in različnimi vhodi ter ob vseh 
predpisanih varnostnih ukrepih. Vsak razrednik ima možnost organizirati roditeljski sestanek 
preko video-konference. V tej odločitvi so avtonomni. V nadaljevanju sledita po dva roditeljska 
sestanka na oddelek z razredniki in skupna srečanja pred šolami v naravi oziroma tabori, ko 
to ne bo predstavljalo nevarnosti za zdravje. 

Predvidena predavanja za starše:  

- februar: vpisni postopek za starše učencev 9. razreda – Irena Budič Pavlič, 
- maj: poklicna orientacija za starše učencev 8. razreda – Irena Budič Pavlič. 
- Predavanje o odvisnosti – Kramli. 

 
 

2 GOVORILNE URE 

Popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno za razredno stopnjo od 16. 00 do 18. 00, za 
predmetno stopnjo od 17. 00 do 19. 00 vsak tretji četrtek v mesecu, razen v mesecu septembru 
in juniju.  
V tem času imajo starši in učenci tudi možnost pogovora s svetovalno službo in pomočnico 
ravnateljice. 
Za pogovor s pomočnico ravnateljice in ravnateljico, priporočamo predhodno najavo po e-
pošti. 
V primeru pouka na daljavo ali neizpolnjevanja pogoja PCT na strani staršev se 
govorilne ure izvajajo v dogovoru z razredniki oziroma učitelji na daljavo. 
 
 
Dopoldanske govorilne ure bodo vsak   tretji četrtek v mesecu. 
 
Preglednica 51: Govorilne ure  

 

UČITELJ 

PROSTOR  ČAS 

POPOLDANSKE  
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

ELIZABETA ARKO XIX XVIII sre., 2. ura 

POLONA BARTOL XX XX čet., 3. ura 

SIMONA BAVDEK XVII  tor., 4. ura 

IRENA BUDIČ PAVLIČ  kabinet POM kabinet POM čet. 2. ura 
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UČITELJ 

PROSTOR  ČAS 

POPOLDANSKE  
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

MANCA CIMPERMAN  kabinet SLJ kabinet SLJ čet., 5. ura 

STANKA DEDO LALE  XXI XXI čet., 6. ura 

GORDANA FARAZIN XXIII XXIII tor, 4. ura 

MIMICA GAČNIK  XXV  sre., 4. ura 

MATEJA GARTNER XVI kabinet RS tor., 6. ura 

RENATA GRADIŠAR  XXVIII  sre., 3. ura 

MAGDA GRAJŠ X X čet., 3. ura 

KATJA GRINTAL XIII XIII čet., 2. ura 

VESNA HLADNIK 
kabinet svetovalne službe 

(avla) 

kabinet 
svetovalne 

službe (avla) 

 
čet., 9.00-10.00 

MILAN KASTELIC kabinet LUM kabinet LUM čet., 2. ura 

LEA KOMAT 
kabinet svetovalne službe, 1. 

nadstropje 
kab. svet. služ., 
1. nadstropje 

sre., 1. ura 

MARJETKA KOPRIVEC  XXVI XXVI čet., 4. ura 

MARIJA LAMPRET  XXIV  tor., 2. ura 

RENATA LESAR HRŽIČ  IX IX čet., 5. ura 

BRANKA LEVSTIK XVII kabinet RS čet., 4. ura 

VERONIKA LIPOVEC  I  ali II kabinet RS pon., 5. ura 

SUZANA MATIĆ  XVIII 
XVIII čet, 5. ura 

JOŽICA MAVSAR NOSAN  III kabinet RS čet., 3. ura 

VITA MEKINDA  XXVIII XXVIII pon., 2. ura 

MARTINA MIHELIČ  XI XI čet., 1. ura 

MAJA MUGERLE XXVII  tor., 2. ura 

BOJAN NOVAK kabinet ŠPO kabinet ŠPO čet., 5. ura 

NIKA PETELIN zbornica  tor., 2. ura 

MATIC PRAZNIK kabinet RS kabinet RS čet., 5. ura 
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UČITELJ 

PROSTOR  ČAS 

POPOLDANSKE  
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

kabinet MME 
kabinet MME pon., 2. ura 

VERONIKA PAJK XIV kabinet KEM/BIO čet., 3. ura 

JANJA SAMSA XXIX  čet., 4. ura 

ANDREJA SVETIČIČ  XII XII čet., 4. ura 

SENTA TEHOVNIK KOLAR zbornica  čet., 4. ura 

NATAŠA TURŠIČ  kabinet ŠPO kabinet ŠPO pon., 3. ura 

BARBARA ZUPANČIČ  I kabinet RS tor., 3. ura 

 
 
Pri našem delu so dobrodošle pobude in opažanja staršev. V primeru kakršnihkoli nesoglasij 
starši upoštevajo vrstni red reševanja problemov: učenci in starši ter pedagoški delavec, pri 
katerem so nastopila nesoglasja. Če ne pride do rešitve, se vključi razrednik otroka, sledi 
svetovalna služba in na koncu se v  zadevo vključi tudi ravnateljica. 
Za govorilne ure se učitelji s starši pogosto dogovarjajo na individualni ravni. 
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Deseto leto na naši šoli poteka elektronsko vodenje dokumentov preko spletne aplikacije eAsistent. 
 

Preglednica 52: Portal eAsistent 

OSNOVNI PAKET (brezplačni) PLUS PAKET (plačljivo) 

Vsebuje: 
- pregled šolskega koledarja, 
- sporočila (starši, učitelji), 
- prijava na izbirne predmete  
  (od 7. do 9. razred – 2. 
polletje), 
- prijava na podaljšano bivanje, 
- urnik za otroka. 

Vse kar vključuje osnovni paket, in še: 
- pregled ocen in napovedanega ocenjevanja znanja, 
- pregled domačih nalog in zaznamkov učiteljev o 
sodelovanju otroka pri pouku, 
- zbirka vzgojnih člankov, 
- obveščevalec (e-mail z zamikom), 
- obveščanje o izostankih (dnevno, tedensko), 
- tedenski povzetki ocen in ocenjevanj znanja, 
- obveščanje o pohvalah in opombah. 

 
Starši se lahko odločijo za brezplačni osnovni paket ali za plus paket, ki je plačljiv in v katerega 
imata vpogled oba starša. 
Učitelji izražajo mnenje, da naj otroci za opravljanje domačih nalog sami prevzamejo odgovornost 
in da je zapisovanje domačih nalog v eAsistent nepotrebno. Njihovo mnenje je, da je povsem 
zadovoljiv OSNOVNI PAKET: 
Starše nagovarjamo, da se za dodatne informacije, ki jih želijo o otroku, dogovorijo z učiteljem in 
razrednikom (npr. o informiranju o domačih nalogah). 
Dostop do informacij v e-asistentu je mogoč tudi s strani učencev.  
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VI    ŠOLA IN OKOLJE 

1 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu se bomo povezovali s strokovnimi inštitucijami: 

• Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

• Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, 

• Pedagoškim inštitutom,  

• Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, 

• Zavodom za zdravstveno varstvo, 

• CIPS-om (Centrom za poklicno svetovanje in informiranje), 

• Zavodom za zaposlovanje, 

• Zdravstveno postajo Velike Lašče, 

• Centrom za socialno delo Vič,  

• Centrom Janeza Levca Ljubljana, 

• Centrom IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne Ljubljana) 

• Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 

• Glasbeno šolo Ribnica, 

• Osnovnimi in srednjimi šolami, 

• Policijsko postajo Ribnica, 

• Zdravstvenim domom Ribnica, Kočevje. 

 
 

2 ŠOLSKI SKLAD 

Na podlagi 135. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je šola ustanovila šolski sklad 
z namenom, da bi na organiziran in pregleden način pridobivala dodatna sredstva za pomoč 
socialno šibkim učencem, za nakup didaktičnih pripomočkov in za sofinanciranje nadstandardnih 
programov, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa.  

Šolski sklad pridobiva sredstva kot: 

• donacije in sponzorstva podjetij, podjetnikov in posameznikov, 

• sredstva iz prispevkov staršev, 

• prihodke po pogodbah. 

Upravni odbor se sestane na osnovi potreb in izdela poročilo o porabi sredstev ter se posvetuje o 
možnostih pridobivanja sredstev. 
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VII     UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA 
NADZORA 

 
Učitelji izvajajo dežurstvo pred poukom, med odmori in po pouku. 
 
 
CENTRALNA ŠOLA 
 

Prva vstopi v šolsko stavbo učiteljica jutranjega varstva ob 5.30, za uporabnike odklene vhodna 
vrata na razredni stopnji ob 5.30. Glavni vhod odkleneta hišnik vsak dan ob 6.30. 
V času posebnih ukrepov, je vstopanje v šolsko stavbo predstavljeno v posebnem dokumentu: 
Načrt dela v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi. 
 
Od 5.30 do 16.55 so uporabniki šolskih prostorov učenci in zaposleni v OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče. Od 14. ure dalje so souporabniki tudi zunanji mentorji interesnih dejavnosti, ki se za 
souporabo in čas izvedbe predhodno dogovorijo z vodstvom šole. 
V času jutranjega varstva in varstva vozačev izvajajo nadzor dežurni učitelji. Učitelji izvajajo 
dežurstvo tudi med odmori. 
 
Ob odhodih šolskih avtobusov in kombijev je organizirano dežurstvo pred šolo ali v avli. 
 
PŠ TURJAK 

 
Ključe vhodnih vrat imajo vsi delavci PŠ Turjak. 
V času jutranjega varstva in varstvo vozačev izvaja varovanje dežurni učitelj. Prav tako izvajajo 
dežurstvo učitelji med odmori in po pouku. 
 
 
PŠ ROB 

 
Ključe vhodnih vrat imajo zaposleni na PŠ Rob. 
V času jutranjega varstva vozačev izvaja varovanje dežurni učitelj. Prav tako se dežurstvo s strani 
učiteljev izvaja med odmori in po pouku do 16.00. 
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VIII   UKREPI IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 
Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti učencev pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki jih 
izvaja OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, so navedeni tudi v postavkah posameznih 
dokumentov:  

- Vzgojni načrt OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče (sprejet na redni seji sveta šole, dne 25. 
5. 2009 in z dopolnitvami z dne 9. 3. 2010, 30. 9. 2010, 19. 6. 2014, 30. 9. 2015 in 2. 10. 
2018; 

- Pravila šolskega reda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče  
 
Za varnost učencev skrbijo vsi zaposleni v javnem zavodu, vendar so za varnost odgovorni tudi 
učenci sami. Za svojo varnost in varnost drugih učencev ter zaposlenih bodo najbolje poskrbeli s 
primernim vedenjem in ravnanjem po pravilih šolskega reda. Za varnost so odgovorni tudi starši 
ali skrbniki, predvsem z zagotavljanjem primerne obutve in ostale opreme, ki jo učenci uporabljajo 
pri pouku in zunaj šolskih dejavnostih. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zavodu OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče je 
Renata Lesar Hržič. 
 

1 VARNOST IN VARNOSTNI UKREPI PRI DNEVIH DEJAVNOSTI, TABORIH, 

ŠOLSKIH EKSKURZIJAH IN IZLETIH 

 
1.1 Splošno pred izvajanjem dejavnosti 
 

Vodstvo šole oz. pomočnica določi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora v skladu s 
Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. 
Vodja dejavnosti izdela načrt dejavnosti na osnovi delovnih načrtov. Načrt vsebuje tudi podrobni 
opis relacije s časom odhoda in prihoda. Z načrtom seznani spremljevalce in učence nekaj dni 
pred izvedbo. 
Vodja seznani udeležence z navodili, našteje področja oz. objekte ogleda s ciljem in načrtom 
varnostnih ukrepov ter podatke za prevoz vpiše v zvezek, ki je temu namenjen (na četrtek, za 
izvedbo v naslednjem tednu). Na četrtek se dejavnost vpiše v zvezek informacij (v zbornici). Vodja 
pripravi poimenske sezname udeleženih učencev in jih razdeli spremljevalcem in vodjem 
posameznih skupin. Udeležence seznani z navodili za varno vožnjo in izvedbo dejavnosti. 
Učitelji zagotovijo pred izvedbo vsa potrebna soglasja za ogled zavarovanih objektov in se 
seznanijo z vsebino ogleda. Vodja zagotovi potrebne vodiče in jih predhodno seznani s 
predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v načrt. Varnostna navodila obravnavajo pred izvedbo z 
učenci. 
Učitelji in vodstvo šole so dolžni poskrbeti, da odhod in povratek na organizirane dejavnosti nista 
prezgodnja ali prepozna, da učenci ne bi hodili sami domov oz. od doma. Če iz objektivnih razlogov 
tega ni mogoče preprečiti, se je treba s starši dogovoriti, da pripeljejo učenca do prevoznega 
sredstva oz. jih tam počakajo. 
Vodstvo šole in razredniki opozorijo učence, da imajo na šolskih izletih in drugih dejavnostih le 
predmete, ki jih potrebujejo za dejavnost. 
Učenci, ki imajo zdravstvene težave (npr. astmatiki, srčni bolniki, epileptiki …), in njihovi starši so 
dolžni o tem obvestiti učitelja pred začetkom dejavnosti. V kolikor tega učenec ali njegovi starši ne 
storijo, sami odgovarjajo za posledice, nastale zaradi zdravstvenih težav. 
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1.2 Varnost pri izvajanju dejavnosti 
 

Vodja in spremljevalci morajo na zbirno mesto priti 10 minut pred začetkom dejavnosti.  
Vodja oz. spremljevalci na dan odhoda seznanijo učence s podrobnim načrtom izvedbe dejavnosti, 
kako ravnajo, če izgubijo stik s skupino ter jih opozorijo na posledice nediscipliniranega vedenja. 
 
Spremljevalci večkrat med dejavnostjo preverijo prisotnost učencev, obvezno pa pri odhodu, pri 
delitvah v več skupin in razhodu učencev. 
Če gredo učenci na organizirano dejavnost šole peš, jih mora vodja, razrednik ali učitelj, ki jih bo 
spremljal, opozoriti na vse vrste nevarnosti, ki lahko doletijo posameznika ali skupino (prometno 
varnostni predpisi). Učenci naj se ne dotikajo stoječih in mimo vozečih se vozil, izogibajo naj se 
psov, drugih živali in rastlin, ki so lahko nevarne ali prenašajo razne bolezni. Med hojo morajo biti 
spremljevalci razporejeni tako, da je na začetku in koncu skupine spremljevalec. 
 
Učenci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. Če pred sedežem ni drugega 
sedeža ali predpisane pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z varnostnim pasom. Vsak učenec 
mora imeti svoj sedež. Med vožnjo morajo vsi sedeti na svojih sedežih, nihče se ne sme sklanjati 
skozi okna, vstajati s sedeža, ali se sprehajati po vozilu. Spremljevalci skrbijo za varnost med 
vožnjo tako, da se razporedijo po avtobusu. Posebno skrb morajo posvečati vstopanju in izstopanju 
otrok iz avtobusa. Pri izstopu iz avtobusa izstopi najprej učitelj pri zadnjih in pri sprednjih vratih, 
šele nato učenci. Učitelji pazijo, da učenci ne bi stekli pred ali za avtobusom na cesto in spregledali 
vozila. 
 
Če gredo učenci na organizirano dejavnost z vlakom, morajo vsi spremljevalci skrbeti za varen 
dostop učencev na železniški peron, kjer stoji vlak. Če čakajo na vlak, morajo stati v skupinah v 
varni oddaljenosti od prvega železniškega tira. Med vožnjo vsi učenci sedijo na svojih sedežih. 
Okna morajo biti zaprta najmanj do višine nad glavo največjega učenca. Na postajališčih je treba  
paziti, da se učenci ne sklanjajo skozi okna. Učitelj obvezno sedi ob vratih vagona in skrbi, da se 
učenci ne naslanjajo na vrata oz. kljuko, ki lahko popusti. Učencem ni dovoljeno prehajati iz vagona 
v vagon. 
Če ni poklicnega vodnika, prevzame njegovo vlogo vodja skupine oz. učitelj spremljevalec. 
 
Pri nevarnih ogledih mora vodja odrediti strnjen ogled. Pri tem se morajo spremljevalci razporediti 
tako, da imajo nadzor nad celotno skupino. 
 
Spremljevalec ne sme zapuščati skupine do vrnitve učencev v šolo. 
Če mora vodja zaradi opravljanja sprotnih dolžnosti (nabava kart, kosilo itd.) zapustiti skupino, 
mora zadolžiti enega od ostalih spremljevalcev za varovanje svoje skupine. 
Vsako oddaljevanje učencev in spremljevalcev od skupine mora nastati z dogovorom vodje oz. s 
spremljevalcem skupine. V gostiščih izletniških točk in drugod učitelji spremljevalci skrbijo, da 
učenci ne naročajo in pijejo alkoholnih pijač, na kar opozorijo osebje gostišča. Učence opozorijo 
na previdnost pri nakupu hrane. 
 
V primeru kakršnekoli nesreče je dolžen vodja dejavnosti oz. učitelj spremljevalec ravnati po 
postopku ravnanja v primeru nezgod sprejetem na svetu zavoda dne 4. 3. 2014. 
Neizvajanje navedenih navodil predstavlja hujšo kršitev delovne dolžnosti delavcev šole in hujšo 
kršitev učencev. 
 
 

1.3 Dodatni varnostni ukrepi za izvajanje šole v naravi in na taborih 
 

Za varnost pri izvedbi šole v naravi so odgovorni: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodje šole 
v naravi, učitelji in vaditelji, ki sodelujejo. Vodja priskrbi poimenski seznam učencev s telefonskimi 
številkami staršev. Ob prihodu na cilj ter enkrat dnevno mora poklicati v šolo oz. ravnateljico ter 
sporočiti, kako poteka dejavnost. 
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Pedagoški vodja poskrbi za organizacijo in izvedbo dejavnosti z učnimi vsebinami. Športni 
pedagog poskrbi za izvedbo in organizacijo športnih dejavnosti. Na terenu poskrbi: 

- da bodo vnaprej opravljene in zavarovane vse predvidljive nevarnosti na vadišču,  
- za preverjanje predznanja učencev, 
- da ima vsaka skupina priročno sredstvo za reševanje oz. nudenje prve pomoči, 
- odloča o primernosti vremenskih razmer za vadbo, 
- odloča o trajanju vadbe ter upošteva, da vadba ne traja več kot dve uri dopoldne in dve uri 

popoldne,  
- organizira predavanje o varnosti. 

 
Učitelj oz. vaditelj neposredno odgovarja za varnost učencev, ki so mu zaupani. To dosega: 

- s pravilnim metodičnim postopkom pri učenju (od lažjega k težjemu), 
- s pravilno izbiro terena, 
- s stalnim nadzorom pri pouku, 
- skupaj s pedagoškim ali športnim vodjem oceni primernost vremenskih razmer, 
- poskrbi za red pri pouku, 
- poskrbi za reševanje, če je potrebno, 
- pri sebi ima rekvizit za reševanje (obroč, žogo) in prvo pomoč (zavoj, obliž). 

 
Soodgovorni pri izvedbi so tudi: 

- starši (primerna obleka in obutev, oprema, zdravje otroka), 
- prevozniki (brezhibna vozila, primerna vožnja), 
- oskrbniki domov, kjer učenci bivajo (bivalni pogoji, hrana, pomoč), 
- reševalne službe, če so potrebne. 

 
 
1.4 Dodatni varnostni ukrepi pri spremstvu učencev na pohodih 
 

Zaradi varnosti učencev dosledno upoštevamo standarde in normative pri spremstvu učencev.  
Starše in učence dodatno opozarjamo na primerno obutev in obleko. 
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IX   INVESTICIJE IN VZDRŽEVALNA DELA 
 
V šolskem letu 2021/22 bi želeli v skladu z možnostmi in v dogovoru z Občino Velike Lašče 
opravljati vzdrževalna dela v meri, ki je dopustna, koristna in gospodarna in v skladu s pravnimi 
podlagami. Naravnani bomo varčevalno in ekonomično, glede na velike projekte, ki se obetajo v 
prihodnosti: novogradnja vrtca in šole na Turjaku ter  adaptacija šolske kuhinje. 
 
Potrebno bo oz. gospodarno bi bilo: 

• urediti in posodobiti kotlovnico, 

• pregledati električno napeljavo  

• pregledati internetne kable in razširiti centralno omaro internetne baze, 

• pregledati telefonske linije in telefonske številke, 

• vgraditi mrežna vrata v arhivu, 

• postaviti vitrino za športne pokale,  

• izvesti beljenje pisarn in zbornice. 
 
 
 
ZAKLJUČEK: 
 
Šolsko leto 2021/22 bo namenjeno prevetritvi že obstoječih učnih projektov ter iskanju novih poti v 
duhu časa, v katerem živimo. Leto bom izkoristili za pridobivanje novih strokovnih znanj, za kar 
med strokovnimi delavci obstaja velik interes. 
Ponovno bomo pregledali in po potrebi dopolnili Interni pravilnik o delovnem času učiteljev. 
Uvedli bomo elektronsko rešitev modul EDČ ponudnika eAssistent, ki omogoča sprotno vodenje 
delovnega časa in ur za tretji steber. 
 
Delovanje šole in vrtca je zaradi širjenja virusa SARS- CoV-2 negotovo tudi v šolskem letu 2021/22.  
Pri pripravi LDN-ja smo izhajali iz predpostavke , da bo šola svoj program izvajala v prostorih šole. 
V primeru, da bodo odpravljeni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, bomo načrt dela 
dopolnili z dodatnimi in obogatitvenimi dejavnostmi in skupnimi  praznovanji, v primeru poslabšanja 
epidemiološkega stanja v državi oz. na šoli, pa se bo izvedba pouka in dejavnosti temu primerno 
prilagodila. 
 
 
 
Opomba: 
 
V prvem mesecu šolskega leta 2021/22  je bila  zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2  devetim 
oddelkom odrejena karantena, od tega dvema oddelkoma dvakrat. Pouk se je za te oddelke izvajal 
na daljavo. Iz tega razloga smo prestavili tudi plavalno šolo Debeli Rtič za 5. razred na kasnejši 
termin ter zamenjali termina za šoli v naravi v Osilnici. 
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X LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA SONČNI ŽAREK 
1.1  Osnovni podatki 
 
Ime in sedež ustanove: 
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče 
Šolska ulica 11 
1315 Velike Lašče  
 
Enota vrtca Sončni žarek Velike Lašče 
Šolska ulica 9 
1315 Velike Lašče 
Telefon: 01 788 15 82 
Spletna stran: http://vrtec.velike-lasce.si 
 
Pomočnica ravnateljice: Stanka Mustar 
Telefon: 01 788 15 82, 031 618 300 
E-pošta: stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si 
   
Dislocirani oddelki na Karlovici 
Karlovica 5 
1315 Velike Lašče 
Telefon: 01 427 27 92 
 
Oddelek v Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče 
Telefon: 051 622 817 
 

1.2  Organizacija dela med počitnicami in prazniki 
 
V vrtcu Sončni žarek bomo v spodaj navedenih dnevih med šolskimi počitnicami in prazniki zaprli 
manjši enoti. Zaprtje enote je odvisno od števila prijavljenih otrok.  
 
Preglednica 53: Organizacija dela med počitnicami in prazniki 

POČITNICE DNEVI 
DISLOCIRANI 

ODDELKI 
KARLOVICA 

ODDELEK V OŠ 
VELIKE LAŠČE 

jesenske počitnice 25. 10.–29. 10. 2021 
odvisno od števila 
prijavljenih otrok 

zaprto 

novoletne počitnice 27. 12.–31. 12. 2021 zaprto zaprto 

zimske počitnice 21. 2.–25. 2. 2022 odprto zaprto 

prvomajske počitnice 28. 4.–29. 4. 2022 zaprto zaprto 

poletne počitnice 
27. 6.–31. 8. 2022 odprto zaprto 

11. 7.–26. 8. 2022 zaprto zaprto 

 

Število otrok, ki bodo v času šolskih počitnic v vrtcu, bomo pridobili z anketo in glede na prisotnost 
bomo ustrezno organizirali delo v vrtcu v Velikih Laščah in v enoti Karlovica.  
 

1.3  Rezervacije  
 
V skladu z 18. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec je rezervacijo mogoče uveljavljati v 
mesecih junij, julij in avgust za neprekinjeno odsotnost enega meseca (najmanj 21 in največ 22 
delovnih dni) oz. v skladu s  sklepom Občinskega sveta Občine Velike Lašče. Rezervacijo je 
potrebno najaviti 15 dni pred uveljavljanjem na predpisanem obrazcu. Rezervacija se lahko 
uveljavlja  za starejšega otroka.   

http://vrtec.velike-lasce.si/
mailto:stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si
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1.4  Poslovni čas vrtca 
 

Preglednica 54: Poslovni čas vrtca 

ENOTA VRTCA POSLOVNI ČAS 

Velike Lašče 5.30–16.30 

Karlovica 5.30–16.30 

OŠ Primoža Trubarja         5.50–16.00 

 
Svet zavoda lahko poslovni čas spremeni v skladu z zakoni in glede na potrebe staršev. Občina 
ustanoviteljica določi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovni 
čas vrtca (34. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje). V mesecu 
septembru smo izvedli anketo o ustreznosti poslovnega časa in na podlagi odgovorov staršev 
določili poslovni čas.   

 

2 NALOGA, NAČELA, POSLANSTVO IN CILJI VRTCA 

 
2.1 Naloga  
 

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 36/10, 62/10 in spremembe) 
določa temeljne naloge predšolske vzgoje.  
Naloga vrtca je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja 
družin in otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  
 
Želimo si, da bi bil naš program namenjen vsem predšolskim otrokom v občini Velike Lašče in bi 
tako lahko čim bolj celovito uresničevali načelo enakih možnosti za otroke in starše. 
 
Glavni dokument, ki nas spremlja pri določanju ciljev in oblikovanju programov, je nacionalni 
dokument za področje predšolske vzgoje, Kurikulum za vrtce (1999).  
 
Kurikulum je širši in celovitejši od pojma program in zajema celotno življenje otrok in odraslih v 
vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne in individualne zmožnosti in posebnosti. 
Poudarja otrokove pravice in tudi aktivnejšo vlogo otroka v procesu vzgoje in učenja.  
 
Posebej izpostavlja partnersko sodelovanje s starši, saj prav sodelovanje vrtec – starši veliko 
prispeva k medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 
  
Tudi v  letošnjem letu bomo namenili pozornost izvajanju dejavnosti na prostem in spremljanju, 
opazovanju in beleženju otrokovega napredka na področju govora in zgodnje pismenosti. 
Zaradi sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, se bomo osredotočili 
na pestrost dejavnosti znotraj oddelka.  
 
Izvedbeni kurikul je v vsakem oddelku sestavljen iz načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti, kjer z 
otroki sodeluje vzgojitelj, iz svobodne igre, dnevne rutine in tudi iz tistega »senčnega dela«, ki mu 
rečemo »skriti kurikul«. Vse skupaj praviloma poteka sočasno in fleksibilno.   
 
Cilji oz. prednostne naloge: 

- zagotavljanje kakovosti vzgojnoizobraževalnega  dela na področju jezikovnih dejavnosti – 
pestra in raznovrstna  ponudba dejavnosti za razvoj zgodnje pismenosti,  



Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče ─  Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 

 

 76 

- ozaveščanje pomena spodbudnega okolja in vloge odraslih (tudi staršev) za razvoj 
govorne kompetentnosti in pismenosti otrok,   

- načrtovanje  različnih dejavnosti v prostorih vrtca in zunaj, 
- razvijanje gibalnih sposobnosti, 
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
- izkazovanje strpnosti, demokratičnosti in razvijanje kulture dialoga,  
- ohranitev ustreznih in preverjeno dobrih oblik vsakodnevne komunikacije, 
- vnašanje novih oblik komunikacije za hitrejše in boljše informiranje, 
- zagotavljanje kakovostnih, strokovno podkrepljenih in na otroka nove dobe naravnanih 

vsebin, 
- dosledno spoštovanje in izvajanje ukrepov za ohranitev zdravja in preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni. 
 
2.2 Načela 
 

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih: 
- demokratičnosti, 
- pluralizma, 
- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,  
- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki, 
- pravice do izbire in drugačnosti in 
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja 

(Zakon o vrtcih).  
 
Načrtovanje pedagoškega procesa bo temeljilo še na naslednjih načelih: 

- načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 
- načelo uravnoteženosti med področji dejavnosti, 
- načelo horizontalne in vertikalne povezanosti, 
- načelo sodelovanja s starši, 
- načelo sodelovanja z okoljem, 
- načelo kritičnega vrednotenja, 
- načelo razvojnega procesnega pristopa, 
- načelo timskega načrtovanja, 
- načelo aktivnega učenja (povzeto po Kurikulumu za vrtce). 

 
 
2.3 Poslanstvo 
 

• Ustvarjati pogoje za varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje za otroke v starosti od enega 
leta do vstopa v šolo. 

• Vsak otrok mora biti opažen in sprejet. Posebno pozornost namenjamo otrokom s posebnimi 
potrebami. 

• V skladu s Kurikulumom za vrtce in na podlagi znanja in izkušenj ustvarjamo možnosti in pogoje 
za optimalen razvoj. 

• Staršem pomagamo pri vzgoji otrok, poskušamo biti njihovi enakopravni partnerji. 

• Prizadevamo si za usklajene vzgojne vplive med vrtcem in domom. Starši s svojim aktivnim 
sodelovanjem bogatijo naše delo. 

• Prizadevamo si za visok standard naših storitev, za posodobitev prostorov, opreme igrač in 
didaktičnih sredstev. Sredstva pridobivamo tudi od donatorjev.  

• Sprejemamo filozofijo neprestanega razvoja in napredka vseh in vsakogar v vrtcu za doseganje 
čim večje strokovnosti in etičnosti našega dela. 
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2.4 Cilji vrtca 
 

- Pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok. 
- Izpolnjevanje temeljnega poslanstva vrtca in uresničevanje skupne vizije. 
- Izobraževanje strokovnih delavcev vrtca ter ohranjanje dosežene kakovosti dela.  
- Spodbujanje zdravega načina prehranjevanja in zdravega načina življenja. 
- Omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. 
- Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. 
- Povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu. 
- Ohranjanje naše skupne tradicije in kulturne dediščine lokalnega okolja.  
- Razvoj in krepitev avtonomije vrtca. 

 

3 OPREDELITEV POMENA IN NAMEN DOKUMENTA 

Vsebino življenja in dela vrtca se določi z letnim delovnim načrtom. Predlog letnega delovnega 
načrta pripravi vodstvo Zavoda v sodelovanju s strokovnimi delavkami vrtca, mnenje k temu  
predlogu pa poda tudi Svet staršev. V letnem delovnem načrtu je določen obseg, vsebina in 
razporeditev obogatitvenih in dodatnih dejavnosti, projektov in drugih vsebin, ki so pomembne za 
uresničevanje zastavljenih ciljev.  
Je sestavni del načrta Zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče. Načela in cilji so 
opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, Koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji ter Zakonu o vrtcih.  
Vsak oddelek vrtca pripravi svoj letni delovni načrt. Vzgojiteljica v sodelovanju s pomočnico 
vzgojiteljice pripravi predlog, ki ga predhodno uskladi z usmeritvami vrtca in ga predstavi staršem 
na prvem roditeljskem sestanku. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri pripravi različnih 
vsebin in da podajo svoje predloge za aktivnosti.  
 
Kurikulum za vrtce predstavlja sinergijo državnega programa in življenja v vrtcu. Osnovna 
dejavnost vrtca je vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok kot pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke, izboljševanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih 
in duševnih sposobnosti. V oblikovanje in nastajanje Letnega delovnega načrta so vključeni vsi 
strokovni delavci in ostali zaposleni, saj tako prispevajo k večji kvaliteti dela in življenja v vrtcu. 
Namen dokumenta je zasnovati takšno igro in delo, ki bosta izhajala iz pedagoško-psiholoških 
izhodišč procesa vzgoje, nege in izobraževanja otrok. 
Zavedanje o nenehnem izboljševanju, razvoju in rasti nam je vodilo pri načrtovanju    
vzgojno-izobraževalnega dela. Kakovostno delo je zagotovilo za obstoj in razvoj dejavnosti. 

4 PROGRAM VRTCA 

V vseh 13 oddelkih izvajamo dnevni program, ki traja po določilih Zakona o vrtcih od 6 do 9 ur 
dnevno. Starši se lahko odločijo tudi za krajše programe, vendar imajo prosilci za dnevni program 
varstva in vzgoje prednost pri sprejemu.  
Osnova za načrtovanje in izvajanje vseh programov v vrtcu je javno veljavni program za predšolske 
otroke – Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje, 18. marca 
1999. V skladu s Kurikulom in Zakonom o vrtcih staršem ponudimo različne programe in 
obogatitvene dejavnosti, ki jih realiziramo ob zadostnem številu otrok.  
 
Cena programov:  

• cena programa I. starostne stopnje znaša 531,07 €, 

• cena programa II. starostne stopnje znaša 409,09 €. 
 

Cena krajšega programa: 
4–5 ur z zajtrkom in kosilom znaša 347,42 €. 

 
Cene veljajo od 1. 12. 2020 dalje. 
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4.1 Izvedbeni kurikulumi posameznih oddelkov v celodnevnih programih 
 

Strokovni delavci sledijo ciljem izbire, uravnoteženosti dejavnosti ter medpodročnih povezav iz 
Letnega delovnega načrta vrtca in znotraj načrta posamezne skupine.   
Gre za prepletanje različnih pristopov, ki jih oblikujejo strokovne delavke glede na svoje znanje in 
veščine. Poudarek je večinoma na tehnikah aktivnega učenja otrok, na ekologiji, ljudskem izročilu 
in multikulturi. V posameznih oddelkih potekajo različni projekti – po izbiri strokovnih delavk. 
Področja dejavnosti so različna in načrtno pripravljena na način, da se upošteva ravni 
posameznikovega razvoja. V izvedbeni kurikul v oddelkih se vključujejo elementi različnih 
pedagogik. Načrtovane dejavnosti so praviloma smiselne in otrokom bolj ali manj zanimive. 
Dnevna rutina zajema obroke hrane, pitje, počitek, prehode med dejavnostmi in še kaj, kar se dan 
za dnem ponavlja. »Skriti kurikul« pa se odraža skozi nepredelana razmišljanja odraslih o vzgoji 
(kaj je pomembno in potrebno, kaj je nepotrebno oz. nepomembno za otroke), skozi vzgojiteljevo 
razumevanje otrokovih pravic (na primer: organiziranost vsakodnevnih opravil, otrokom prijazna in 
fleksibilna urejenost prostora, časovna organiziranost dejavnosti), skozi vzgojiteljevo razumevanje 
otrokovega razvoja in učenja ter skozi odnose v oddelku in kulturo vzgojiteljev, kar se odraža tudi 
v vedenju, ravnanju, glasnosti in obnašanju otrok. 
Vsa praznovanja, obogatitvene dejavnosti, natečaji in projekti se bodo izvajali v vsakem oddelku 
posebej. V letošnjem šolskem letu ne bomo načrtovali skupnih dejavnosti s starši in povezovanja 
skupin, zaradi preprečevanja vnosa in širjenja koronavirusa.  

 
 

4.2 Program za otroke s posebnimi potrebami 
 

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke vrtca. Za vključitev in integracijo oz. 
inkluzijo pa je potrebno za vsakega otroka posebej pripraviti in prilagoditi prostor in vsebino 
dejavnosti. Strokovni delavci se zavezujemo, da bodo otroci s posebnimi potrebami živeli v sožitju 
z drugimi in da se bomo vsi učili živeti z drugačnostjo. Socialna integracija pomeni spretnost in 
ustvarjanje čustvene vezi z vrstniki in s kolektivom, vključenost v socialno skupino in pripadnost 
socialni skupini. V letošnjem letu imamo v vrtec vključene trenutno štiri otroke s posebnimi 
potrebami. Trije otroci so še v postopku spremljanja in opazovanja. Specialno pedagoško pomoč 
v obsegu 10 ur tedensko zagotavlja vzgojiteljica za dodatno pomoč  (specialno rehabilitacijska 
pedagoginja), ki je od 1. 9. 2019 zaposlena v našem zavodu. Poleg tega je še 5 ur svetovalnih 
storitev, ki se izvajajo kot pomoč družini, otroku ali skupini.   
Za dva otroka imamo v skladu z  mnenji tima za zgodnjo obravnavo otroka in v soglasju z občino 
za določen čas zaposlena 2 spremljevalca za nudenje pomoči. V dveh oddelkih imamo tudi znižani 
normativ za enega oz. dva otroka.    
 
Za otroke bodo izdelani individualizirani programi, v katerih je določen urnik dodatne pomoči in 
potrebne prilagoditve v oddelku. Vzgojiteljica za dodatno pomoč in spremljevalki sodelujeta z 
vzgojiteljicami v vrtcu. Za izvedbo in realizacijo so odgovorne strokovne skupine, ki jih imenuje 
ravnateljica. Strokovne skupine bodo imele tri srečanja letno skupaj s starši. 
 
 Urnik izvajalke dodatne pomoči: 

• Eva Arko – po urniku. 
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4.3 Obogatitvene dejavnosti 
 
Preglednica 55: Obogatitvene dejavnosti 

DEJAVNOST 
ODDELEK/ 

STAROST OTROK 
ŠTEVILO 
OTROK 

MENTOR 

Ciciuhec  Ribice, Miške, Srnice 63 
 

J. Planinšek, M. Krašovec, D. Tomažin 
 

Bralni nahrbtnik, Beri mi 
pravljico 

starost od 3 let 
naprej 

73 
T. Gradišar, M. Škulj, N. Jezernik, A. 
M: Otoničar, T. Šteblaj 

Plavalni tečaj 
3. 5.–6. 5. 2022 
9. 5.–13. 5. 2022 

Ribice, Miške, Srnice 52 OŠ Savsko naselje 

Predstave v izvedbi 
strokovnih delavk 

vse skupine 222 Vse strokovne delavke 

Kamišibaj – posnetek  in 
objava na spletni strani 

vse skupine 222 I. Hren 

Angleške urice (vse tri 
skupine ob četrtkih) 

Ribice, Miške, Srnice 63 J. Planinšek, M. Krašovec, D. Tomažin 

Pevski zbor Ribice, Miške 42 N. Indihar, M. Mehlin 

 

• Ciciuhec, Bralni nahrbtnik in Beri mi pravljico  so oblike dejavnosti, pri katerih spodbujamo 
zgodnje opismenjevanje in starševsko branje otrokom.  

• Plavalni tečaj je namenjen otrokom v starosti od 5 do 6 let. Cilj tečaja je, da otroci izgubijo strah 
pred vodo in pridobijo plovnost.  

• Vzgojiteljice vrtca pripravijo predstavo za vsako skupino posebej.  

• Angleške urice se bodo izvajale v oddelkih najstarejših predšolskih otrok.  
Cilj: preko igre, pesmic, sredstev, deklamacij in gibanja spoznavati tuji jezik. 

 
4.4 Dodatne dejavnosti 

 

Plesne urice bomo omogočili v skladu s priporočili za varno izvedbo. Izvajali pa jih bomo v primeru, 
da bo prijavljenih dovolj otrok.  

 
 
4.5 Praznovanja 

 
Poleg obogatitvenih in dodatnih dejavnosti so sestavni del življenja in dela v vrtcu različna 
praznovanja, prireditve in projekti (na ravni oddelka ali vrtca).  
 
Preglednica 56: Prireditve v šolskem letu 2020/2021 

NASLOV PRIREDITVE ČAS IZVEDBE VODJA, SODELUJE 

Teden otroka: Razigran uživaj 
dan 

4. 10.–10. 10. 2021 vse strokovne delavke 

Veseli december december 2021 vse strokovne delavke 

Pustovanje  1. 3. 2022 vse strokovne delavke 

Praznik družine marec, april 2022 vse strokovne delavke 

Zaključek vrtca: po oddelkih ali 
skupni 8odvisno od razmer) 

junij 2022 vse strokovne delavke 

V letošnjem letu načrtujemo tri srečanja s starši po posameznih oddelkih. Če bo mogoče, bomo vsa 
srečanja izvedli zunaj. V primeru da bo s strani pristojnih inštitucij odsvetovano zbiranje ljudi (oz. 
omejeno), se bomo priporočilom ustrezno prilagodili.  
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4.6 Projekti in natečaji 
 
Preglednica 57: Projekti 

NASLOV Vodja, koordinator Sodeluje 

Turizem in vrtec: Voda in zdravilni 
turizem 

N. Jezernik 
Miške, Medvedi, Metulji, Račke, 
Srnice, Ježki, Ribice, Žabice 

Mali sonček S. Mustar vsi otroci od 2. leta dalje 

Šolski eko vrt R. Adamič K. Pirnat Polzelnik 

Tradicionalni slovenski zajtrk S. Mustar vsi oddelki 

Trajnostna mobilnost S. Mustar 
Metulji, Medvedki, Ježki, Račke, 
Ribice, Miške, Žabice, Srnice 

Mreža gozdnih vrtcev vzgojiteljice 
sodelujejo vsi otroci od 2. leta 
dalje 

Simbioza giba po prijavi po prijavi 

Dan slovenskega športa vzgojiteljice skupine II. starostnega obdobja 

Samo eno življenje imaš vzgojiteljice Miške, Račke, Ježki, Srnice, 
Ribice, Medvedki 

 
Preglednica 58: Natečaji 

NASLOV Vodja, koordinator Sodeluje 

Nivea vzgojiteljice oddelkov vsi oddelki 

Eko smreka vzgojiteljice oddelkov vsi oddelki 

Igraj se z mano po prijavi po prijavi 

Igrivo učenje za zdravo življenje po prijavi po prijavi 

UHU natečaj po prijavi po prijavi 

Škrati v otroškem svetu po prijavi po prijavi 

Cici umetnije po prijavi po prijavi 

Cici nabiralnik po prijavi po prijavi 

 
V tem šolskem letu bomo poskušali čim več dejavnosti izvajati na prostem.   

 

5 RAZPOREDITEV OTROK V ENOTE IN ODDELKE 

 

5.1 Enote in oddelki 
  

Vrtec Sončni žarek opravlja svojo dejavnost v treh enotah, v 13 oddelkih predšolskih otrok. Od 
septembra do decembra bo oddelek Polžki deloval kot polovični oddelek.  V vrtec smo sprejeli vse 
otroke iz naše občine, tako da nimamo čakalne liste in še nekaj prostih mest.  
Vrtec deluje celo leto, razen sobot, nedelj in praznikov.  
Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Otroci s 
posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke, in sicer v skupine Pikapolonice, Zajčki, Ribice 
in Medvedki.  
  
V enoti vrtca Sončni žarek Velike Lašče  bo skupno vključenih 153 otrok (po 1. 9. se vključi še 10 
otrok), v OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 21, v enoti na Karlovici pa bo v tri skupine vključenih 
48 otrok (kasneje se vključijo 4 otroci). Prosta mesta imamo v I. in II. starostni stopnji.  
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Preglednica 59: Sprejem otrok po 1. septembru 2021 

DATUM SPREJEMA 
nov.  
2021 

dec. 
2021 

jan. 
2022 

feb. 
2022 

mar. 
2022 

apr. 
2022 

maj 
2022 

ŠTEVILO OTROK 1 3 3 3 2 1 2 

 
V mesecih julij in avgust smo prejeli  izpise že sprejetih otrok, zato smo novi situaciji prilagodili 
organizacijo dela. V vrtcu v Velikih Laščah  smo novo šolsko leto začeli s polovičnim oddelkom I. 
starostnega obdobja (Polžki). Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice v oddelku opravlja dela in 
naloge spremljevalke otroka s posebnimi potrebami.  S kasnejšim  sprejemom in z izpolnitvijo 
normativov bomo zaposlili spremljevalko otroka s PP. Skupno število vključenih otrok je 222, 
normativno število je 229 otrok.  
 
Preglednica 60: Število oddelkov in otrok po enotah 

Enota Naslov Starost otrok 
Število 

oddelkov 
Št. vključenih 

otrok 
Vrtec je odprt 

Sončni žarek Šolska ulica 9 
1–3 let 
3–6 let 

4 
5 

55 
98  

5.30–16.30 

OŠ Primoža 
Trubarja 

Šolska ulica 11 5–6 let 1 21 5.50–16.00 

Karlovica Karlovica 5 
1–3 let 
2–5 let 
4–6 let 

1 
1 
1 

12  
        16 (17) 

20 
5.30–16.30 

SKUPAJ 13           222 (229)  

 
 

5.2. Razporeditev otrok in strokovnih delavcev 
  

Oddelki so oblikovani v skladu z normativi. Glede na potrebe okolja smo upoštevati zgornjo mejo 
števila otrok (fleksibilni normativ) v vseh oddelkih I. starostne stopnje in v štirih oddelkih II. 
starostne stopnje ( +1,  +2).  
 
Otroci so razporejeni v oddelke po starosti, razvojni stopnji in željah staršev (če je mogoče) po 
enotah od 1. septembra dalje. 

 
Preglednica 66: Razporeditev otrok in delavcev 

ODDELEK 
STAROST 

OTROK 
ŠTEVILO 
OTROK 

HOMOGEN 
ODDELEK 

HETEROGE
N 

ODDELEK 
STROKOVNE DELAVKE 

POLŽKI 1–2 leti 
14 

(1 otrok s 
PP) 

X  

Vzg.: Tatjana Marolt 
Vzg. – pom. Vzg.: Tadeja 
Pozelnik 
Spremljevalka:  

PIKAPOLONICE 1–2 let 
14 
 

X  

Vzg.: Maša Samsa 
Vzg. – pom. vzg.: Sabina Centa, 
Martina I. Vasič (sočasnost) 
 

MUCKI 2–3 leta 14 X  
Vzg.: Metka Mehlin 
Vzg. – pom. Vzg.: Breda Mihelič 

ZAJČKI 2–3 leta 

12 
otrok s PP 

(znižan 
normativ za 

1) 

X  

Vzg.: Irena Hren 
Vzg. – pom. vzg.: Maja M. 
Zabukovec 
Spremljevalka: Monika Perovšek 

METULJI 2–4 leta 
 

19 
 

 
komb. 

oddelek 

Vzg.: Tanja Šteblaj 
Vzg. – pom. vzg.: Martina W. 
Hvala 
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MEDVEDKI 3–4 leta 

17 
otrok s PP 

(zniža 
normativ za 

2) 

X  
Vzg.: Anja M. Otoničar 
Vzg. – pom. vzg.: Vesna Černe  

JEŽKI 3–5  let 20   X 
Vzg.: Nataša Jezernik 
Vzg. – pom. vzg.: Janja Peterlin 

RAČKE 4–5  let 21 X  
Vzg.: Tadeja Gradišar 
Vzg. – pom. vzg.: Ajda Kokelj 

RIBICE 5–6 let 
21 

(1 otrok s 
PP) 

X  
Vzg.: Jožica Planinšek 
Vzg. – pom. vzg.: Zala Hočevar 

MIŠKE 
5–6 let 

 
21 

 
X 
 

 
 
 

Vzg.: Damijana Tomažin 
Vzg. – pom. vzg.: Nataša Indihar, 
Majda Griz 

SRNICE 4–6 let 
 

 20 
 

 X 
Vzg.: Martina Krašovec 
Vzg. – pom. vzg.: Kristina Levstik, 
Katja Indihar (sočasnost) 

ČEBELICE 1–3 leti 12  X 
Vzg.: Kristina P. Polzelnik 
Vzg. – pom. vzg.: Romana 
Adamič 

ŽABICE 2–4 let 16  
komb. 

oddelek 
Vzg.: Marta Škulj 
Vzg. – pom. vzg.: Nataša Heybal 

 

 

6 DNEVNI RED 

Dnevni red oddelka, ki zajema sprejem, obroke, počitek, igro, načrtovane dejavnosti, bivanje na 
prostem in oddajanje otrok staršem, bomo prilagajali starosti otrok, letnemu času, vremenu in 
različnim dejavnostim v oddelku in enoti. Dnevni red bodo vzgojiteljice predstavile staršem na prvih 
roditeljskih sestankih. O spremembah dnevne rutine bodo strokovne delavke obveščale starše 
preko oglasnih desk pri igralnicah.  
Od 5.30 do 7.30 omogočamo otrokom jutranje dežurstvo s počitkom in različnimi dejavnostmi. 
Redno vzgojno-izobraževalno delo s pestro ponudbo vsebin in dejavnosti poteka od 7.30 do 15.30. 
Od 15.30 do 16.30 se skupine postopno združujejo glede na število prisotnih otrok. Dnevni 
program poteka od 6.30 do 15.30. 

 
Preglednica 67: Dnevni red v I. starostni stopnji 

Starost 
otroka 

5.30–8.00 8.00–9.00 9.00–10.30 
10.30–
14.00 

14.00–15.30 15.30–16.30 

1–3  
leta 

prihod, 
počitek, 
individualne 
igre, 
dejavnosti po 
želji 

zajtrk,  
nega, 
individualne 
dejavnosti 

skupinske 
dejavnosti 
v igralnici, 
sadna 
malica, 
bivanje in 
igranje na 
prostem 

nega, 
kosilo, 
čas počitka 

individualne 
dejavnosti, 
nega,  
malica,  
igra na 
terasah 

individualna 
igra, 
postopno 
združevanje 
skupin in 
odhod 
domov 

 
Preglednica 68: Dnevni red v II. Starostni stopnji 

Starost 
otroka 

5.30–8.00 8.00–8.45 8.45–15.30 15.30–16.30 

3–6  let 

prihod, počitek, 
individualne in 
skupinske igre 

zajtrk, 
higiena 

načrtovane individualne, 
skupinske in skupne 
aktivnosti, igra zunaj, 
sprehodi, izleti, 
kosilo, počitek – mirnejše 
dejavnosti 

individualne, skupinske 
igre, bivanje na prostem, 
malica,  
postopno združevanje 
skupin in odhod domov 
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Vzgojne dejavnosti se prepletajo v skladu s kurikulumom skozi ves dan z elementi dnevne rutine 
v prostorih vrtca in na prostem – na terasah, igriščih, sprehodih in izletih. Poleg prehrane vsem 
otrokom omogočamo popoldanski počitek, ki ga bodo strokovne delavke prilagajale starosti in 
individualnim potrebam otrok. 
 
Vsak dan nam bo vodilo, da čim več časa preživimo na prostem. Tudi v dežju gredo otroci na 
sprehod  s pelerinami in dežniki. 
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7 KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA URESNIČITEV 

VZGOJNEGA PROCESA 

 
7.1 Kadrovska struktura 
 

Vzgojiteljice in vzgojiteljice – pomočnice  vzgojiteljic imajo ustrezno strokovno izobrazbo. Zaradi 
uspešnega dela in izkušenj, ki so si jih pridobile, imajo nazive mentor in svetovalec. Zaposlitve so 
bile izvedene na podlagi potrjene sistemizacije za leto 2021/2022.  

 
Preglednica 69: Sistematizacija delovnih mest v vrtcu Sončni žarek 

Delovno mesto Število delovnih mest 
 

1.  pomočnica ravnateljice VII/1 1  

2.  
svetovalni delavec (se ne upošteva pri 
kalkulaciji cene) 

0,43 – dopolnjuje pomočnica 
ravnateljice  

 

3.  vzgojiteljica 13  

4.  vzg. – pomočnica vzgojiteljice 15,58  

5.  Vzgojitelj za dodatno pomoč 0,4  

6.  organizator prehrane 0,22  

7.  
organizator zdravstveno-higienskega 
režima 

0,22  

8.  Administrativno-računovodski delavci 1, 74  

9.  Kuhinjsko osebje 4,20  

10.  perica II 0,88  

11.  čistilka II 2,41  

12.  hišnik IV 0,80  

SKUPAJ ZAPOSLENI 40,48  

Financiranje izven cene programov vrtca  2,4  

Število delavcev po sistemizaciji skupaj 42,88  

 
V letošnjem letu imamo tri strokovne delavke, ki imajo v oddelku na podlagi 62. člena KP 
zmanjšano vzgojno delovno obveznost za dve uri tedensko in opravljajo naslednje naloge: 

- Breda Mihelič: urejanje likovnega kabineta,  
- Martina Krašovec: lutkovni kotiček, dramatizacije,  
- Irena Hren: urejanje knjižnice. 

 
 
 
 
 

7.2 Delovni čas zaposlenih 
 

Delovni čas strokovnih delavcev se dokončno določi konec septembra – na osnovi realne dnevne 
prisotnosti otrok v vrtcu in je v skladu z Zakonom o vrtcih – šest ur neposrednega dela z otroki za 
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vzgojiteljice in sedem ur neposrednega dela z otroki za vzg. – pomočnice vzgojiteljic. Pri določitvi 
dnevne prisotnosti strokovnega kadra v oddelkih bomo sledili naslednjim usmeritvam: 
- delovni čas je odvisen od prihoda in odhoda otrok v oddelku in mora biti racionalno izkoriščen, 
- racionalna organizacija zjutraj in popoldne: združevanje oddelkov, ko ostane manj kot pol otrok v 
oddelku, 
- sočasna prisotnost dveh oseb mora biti v I. starostnem obdobju najmanj 6 ur, v II. Starostnem 
obdobju najmanj 4 ure dnevno in se ne šteje v času počitka. Sočasnost v starostno kombiniranem 
oddelku je 4-urna, če so vključeni do trije otroci prvega starostnega obdobja, in 5-urna, če je 
vključenih 4 do 7 otrok prvega starostnega obdobja. Če je v enoti samo en oddelek predšolskih 
otrok, mora biti sočasna prisotnost dveh oseb 6 ur dnevno.  

 
Sočasnost dveh oseb ni potrebna, če je število otrok v oddelku takšno, kot prikazuje spodnja 
preglednica. 
 
Preglednica 70: Sočasnost dveh oseb ni potrebna 

VRSTA ODDELKA ŠTEVILO OTROK 

homogen oddelek I. starostne stopnje 7 ali manj otrok 

heterogen oddelek I. starostne stopnje 6 ali manj otrok 

oddelek 3–4 let in kombiniran oddelek 9 ali manj otrok 

oddelka 4–5 let in 5–6 let 12 ali manj otrok 

heterogen oddelek II. Starostne stopnje 11 ali manj otrok 

 

Tedenska delovna obveznost vseh delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni 
čas, je 40 ur. Realizacijo delovnega časa načrtujemo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo. 
Strokovne delavke so na delovnem mestu prisotne 7,5 ur dnevno. V tem času ima vzgojiteljica eno 
uro časa za načrtovanje. Strokovni delavci opravijo del svoje delovne obveznosti tudi izven vrtca 
(izobraževanje, načrtovanje, sodelovanje s širšim družbenim okoljem).  
Poleg urnikov bomo izdelali tudi letni plan izrabe delovnega časa za strokovne delavce. Pri pripravi 
urnikov upoštevamo prihode in odhode otrok v posameznih oddelkih. Z urniki se zagotavlja tudi 
sočasnost, kot jo predvideva Zakon o vrtcih. Vzgojitelji, ki imajo 30 let delovne dobe, od tega 
najmanj 20 let v vzgoji in izobraževanju, so upravičeni do zmanjšane obveznosti dela v oddelku v 
obsegu dveh ur na teden. Vzgojitelji v tem času opravljajo naloge izven oddelka. 
V primeru zmanjšanega števila otrok (dnevi pred, med in po praznikih, počitnice …) se na delo 
razporedi le potrebno število delavcev. Na te dneve se, glede na potrebe vrtca, delavce razporedi 
na druga delovna mesta in naloge, če je to v interesu vrtca.  
 
URNIKI ZAPOSLENIH 
 

• VRTEC VELIKE LAŠČE  
 
Preglednica 71: Urnik zaposlenih 1 

URNIK 1: ŠOLSKO LETO 2021/22 

Tatjana  
Tadeja P. 
 

7.30–15.00  
8.00–15.30 
 

POLŽKI 

Polžki in Pikapolonice – združitev ob 15.30, ob 16.00 
združitev v skupini Mucki 
 

Maša 
Sabina 
Martina I. Vasič 
 
 

7.30–15.00 
5.30–13.00 
9.00–16.30 
 
                                                       

PIKAPOLONICE 
 
 

druženje skupin Polžki in Pikapolonice ob 15.30 
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Metka  
Breda  

7.30–15.00 
8.00–15.30 

MUCKI  

Tanja                    
Martina W. 
Hvala  
                         

7.00–14.30 
8.15–15.45 
  
  

METULJČKI JUTRANJE ZBIRANJE 

• ob 5.30  Pikapolonice (vsi) 

• ob 6.15  Mucki (otroci iz skupin Zajčki,  Metulji, 
Medvedki, Ježki, Račke, Ribice) 

•  Pikapolonice, Polžki, Mucki  ostanejo v igralnici 
Pikapolonic do 7.00 

• ob 6.45 se odpre skupina Medvedki in Račke 

• ob 7.00 se odprejo skupine Zajčki, Ježki, Ribice 

• ob 7.30 Metulji, Polžki 

Irena  
Maja M. 
Zabukovec 
Monika  

7.00–14.30 
8.15–15.45  
 
7.30–15.30 

ZAJČKI 

Anja  
Vesna  
 
     

6.45–14.30 
8.00–15.30 
 
 

MEDVEDKI 
 

Nataša J. 
Janja 
 

8.00–15.30 
6.15–13.45 
 

JEŽKI  

Tadeja G. 
Ajda 
 

6.45–14.15 
8.30–16.00 
 

RAČKE 

POPOLDANSKO DRUŽENJE 

• ob 15.30 druženje Medvedkov in Zajčkov, Račk in 
Ježkov, Ribic in Muckov, Polžkov in Pikapolonic 

• ob 15.45 druženje skupin: Zajčki, Medvedki in 
Mucki 

• ob 16.00 vsi v skupini Mucki 

Jožica  
Zala 
  
 
 
 
 

7.00–14.30 
8.30–16.00 
 
 
 
 
 

RIBICE 
 
 
 

 
Urnik se lahko spremeni v primeru odsotnosti delavk ali spremenjenega števila prisotnih otrok. 
Odmori: 10.00 (10.15)–10.30 (10.45), 12.00–12.30, 12.30–13.00. 
 

- Irena Hren izven oddelka: četrtek: 10. 30–12. 30 
- Breda Mihelič izven oddelka: torek: 10.30–12. 30 
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Preglednica 72: Urnik zaposlenih 2 

URNIK 1: ŠOLSKO LETO 2021/22 

Tatjana  
Tadeja P. 
 

7.30–15.00  
8.00–15.30 
 

POLŽKI 

Polžki in Pikapolonice – združitev ob 15.30, ob 16.00 
združitev v skupini Mucki 
 

Maša 
Sabina 
Martina I. Vasič 
 
 

7.30–15.00 
9.00–16.30 
5.30–13.00 
 
                                                       

PIKAPOLONICE 
 
 

druženje skupin Polžki in Pikapolonice ob 15.30 
 
 

Metka  
Breda  

7.30–15.00 
8.00–15.30 

MUCKI  

Tanja                    
Martina W. 
Hvala  
                         

7.00–14.30 
8.15–15.45 
  
  

METULJČKI JUTRANJE ZBIRANJE 

• ob 5.30  Pikapolonice (vsi) 

• ob 6.15  Mucki (otroci iz skupin Zajčki,  Metulji, 
Medvedki, Ježki, Račke, Ribice) 

•  Pikapolonice, Polžki, Mucki  ostanejo v igralnici 
Pikapolonic do 7.00 

• ob 6.45 se odpre skupina Medvedki in Račke 

• ob 7.00 se odprejo skupine Zajčki, Ježki, Ribice 

• ob 7.30 Metulji, Polžki 

Irena  
Maja M. 
Zabukovec 
Monika  

7.00–14.30 
8.15–15.45  
 
7.30–15.30 

ZAJČKI 

Anja  
Vesna  
 
     

6.45–14.30 
8.00–15.30 
 
 

MEDVEDKI 
 

Nataša J. 
Janja 
 

6.45–14.15 
8.30–16.00 
 

JEŽKI  

Tadeja G. 
Ajda 
 

8.00–15.30 
6.15–13.45 
 

RAČKE 

POPOLDANSKO DRUŽENJE 

• ob 15.30 druženje Medvedkov in Zajčkov, Račk in 
Ježkov, Ribic in Muckov, Polžkov in Pikapolonic 

• ob 15.45 druženje skupin: Zajčki, Medvedki in 
Mucki 

• ob 16.00 vsi v skupini Mucki 

Jožica  
Zala 
  
 
 
 
 

7.00–14.30 
8.30–16.00 
 
 
 
 
 

RIBICE 
 
 
 

 
Urnik se lahko spremeni v primeru odsotnosti delavk ali spremenjenega števila prisotnih otrok. 
Odmori: 10.00 (10.15)–10.30 (10.45), 12.00–12.30, 12.30–13.00. 
 

- Irena Hren izven oddelka: četrtek: 10. 30–12. 30 
- Breda Mihelič izven oddelka: torek: 10.30–12. 30 

 
• ODDELEK MIŠKE V OŠ PRIMOŽA TRUBARJA 

 
Preglednica: 73 Urnik zaposlenih 3 

IME IN PRIIMEK PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Damijana   7.30–15.00  7.30–15.00  7.30–15.00 7.30–15.00  7.30–15.00  

Nataša I. 5. 50–13.20 5. 50–13.20 5. 50–13.20 5. 50–13.20 8.30–16.00 

Majda G. 12.15–16.00 12.15–16.00 12.15–16.00 12.15–16.00 5.50–9.35 

 
ODMORI: 10.00 (10.15) –10.30 (10.45), 12.30–13.00. 
Majda G.: 13.15–13.30, 8.30–8.45. 
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• VRTEC KARLOVICA 

 
Preglednica 74: Urnik zaposlenih 4 

URNIK 

ČEBELICE 

Kristina P. P. 7.30–15.00 

Romana 
Katja I. 

9.00–16.30 
5.30–13.00 

ŽABICE 
Marta 7.00–14.30 

Nataša H. 8.00–15.30 

SRNICE 
Martina 7.00–14.30 

Kristina L. 8.00–15.30 

 

Martina izven oddelka: ponedeljek: 10.30–12. 30 
 
7.3 Prostorski pogoji, materialni pogoji 

 
Prostori so v vseh treh enotah primerno opremljeni in namenjeni izvajanju dejavnosti predšolske 
vzgoje. Igralnice so opremljene s kotički, ki omogočajo izvedbo skupnih, skupinskih in individualnih 
dejavnosti.  
Vse igralnice se vsako leto dopolnjujejo z didaktičnimi sredstvi, knjigami in likovnimi sredstvi. Del 
didaktičnih sredstev je shranjenih v kabinetih. Pri vzgojnih dejavnostih se veliko uporablja odpadni 
in naravni material. 
Vse tri enote imajo zunanja igrišča, enota vrtca v Velikih Laščah ima najmanjše igrišče, tako da za 
igro uporabljamo asfaltno površino pred vrtcem in igrišče pri glasbeni šoli.  
 
Preglednica 75: Urejanje kabinetov 

KABINET IME IN PRIIMEK DELAVCA 

likovni kabinet B. Mihelič 

športni kabinet M. I. Vasič, S. Centa 

knjižnica I. Hren 

glasbila N. Indihar, M. Mehlin 

naravoslovni kabinet A. Kokelj, J. Peterlin 

kabinet z odpadnim materialom Z. Hočevar 

športni kabinet Karlovica vse zaposlene 

 
7.4 Financiranje 

 

Vrtec financira občina v skladu z zakonskimi določbami preko cene programov, ki obsega vse 
stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok. Cena programa je osnova za plačilo staršev. Starši 
plačujejo del cene glede na njihove družinske prihodke v primerjavi s povprečno slovensko plačo 
po lestvici, ki obsega devet plačilnih razredov – najvišji prispevek je 77 % ekonomske cene vrtca. 
Del prihodkov bomo pridobivali tudi z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  S 1. 9. 2021 
velja sprememba Zakona o vrtcih glede plačila staršev in sicer: »Iz državnega proračuna se vrtcem 
v skladu s četrtim odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil 
staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in 
vsakega nadaljnjega otroka.« 
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7.5 Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 
 

Strokovno izpopolnjevanje je sestavljeno iz individualnih prijav na izobraževanja, skupinskih 
izobraževanj, izobraževanja aktivov in izobraževanja celotnega kolektiva. Pobude in cilji 
izobraževanja prihajajo od posameznikov, enot, aktivov, ali so vezani na posamezne prednostne 
naloge in projekte.  
Nekatera izobraževanja bodo ponujena vsem strokovnim delavcem, druga le posameznikom glede 
na individualne načrte izpopolnjevanja. 
Vključili se bomo v študijske skupine.  Priključili se bomo izobraževanju in predavanjem v šoli. 
Večina izobraževanj bo odvisna od trenutnega stanja in epidemiološke slike v državi.  
 
  
Preglednica 76: Načrt izobraževalnih vsebin 

IZOBRAŽEVANJE IZVAJALEC UDELEŽENCI 

Študijske skupine Zavod RS za šolstvo strokovni delavci – po prijavi 

Individualna izbira seminarjev različni izvajalci po prijavi 

Tema iz področja gibanje 
znan naknadno 
(Mavrica) 

vsi strokovni delavci 

Otroci s posebnimi potrebami znan naknadno vsi strokovni delavci 

Prva pomoč; ukrepanje pred, 
ob in po nesreči 

Rdeči križ vsi strokovni delavci 

 
   
Izobraževanje tehničnih delavcev 
 
Delavci bodo imeli organizirana izobraževanja s svojega delovnega področja. S pomočjo 
zunanjega sodelavca bomo izvedli izobraževanje s področja varnosti pri delu, požarne in potresne 
varnosti. 
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8 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO IN SODELOVANJE S ŠIRŠIM DRUŽBENIM 

OKOLJEM 

 
Osnova za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je kurikulum za vrtce. Vzgojiteljice načrtujejo 
delo na podlagi opazovanja otrok, v program pa vključujejo različne obogatitvene vsebine.  
Mesec september je uvajalni mesec, ko se otroci privajajo na vzgojiteljice in vrstnike. Vzgojiteljica 
pripravi načrt dela in delo ovrednoti. To je čas spoznavanja otrok v posameznih oddelkih, 
socializacije in ugotavljanja različnih sposobnosti otrok. Na osnovi ugotovljenega stanja v skupini 
in ob upoštevanju razvojnih značilnosti otrok vzgojiteljice izdelajo letni delovni načrt oddelka, v 
katerega vnesejo tudi predloge staršev. Pomembni so razvojni cilji, ki jih uresničujemo preko 
področij dejavnosti, pestrost in uravnoteženost ponudbe ter smiselno povezovanje področij, glede 
na starostno stopnjo otrok oz. njihove zmogljivosti. Vzgojiteljice načrtujejo tematsko (mesečno, 
tedensko)  ter dnevno vrednotijo dosežene cilje. Ob zaključku tematskega sklopa naredijo izčrpno 
evalvacijo in refleksijo. Bistvena značilnost pisne priprave je preglednost zapisa, smiselnost in 
logična povezanost med vsemi njenimi elementi.  
Vodilo pri načrtovanju je otrok in individualni načrt posameznega oddelka. Pri načrtovanju 
vzgojnega dela in izvajanju le-tega sta aktivno vključeni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. V 
letnem delovnem načrtu tudi opredelita osebno vizijo dela in  delo tandema.  
Sestavni del pedagoške dokumentacije oddelka so tudi zapisi o napredku v razvoju posameznega 
otroka. 
Kurikulum za vrtce ponuja vsem strokovnim delavcem vrtca možnost večje strokovne avtonomije, 
hkrati pa tudi večjo odgovornost za načrtovanje in izvedbo programskih dejavnosti. 
 
Odgovornost strokovnih delavcev v vrtcu se nanaša na: 

• razumevanje strokovnih podlag načel, 

• upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev, da so ustrezno seznanjeni in vključeni v 
dejavnost vrtca, 

• sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja vzgojnih dejavnosti, 

• sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije ob ustrezni strokovni izbiri vsebin in 
metod dejavnosti, 

• sposobnost kritičnega vrednotenja lastne dejavnosti.  
 
Vzgojitelj opazuje in podpira otrokov razvoj. Z izobraževanjem in s sprotno analizo svojega dela 
zagotavljamo profesionalno rast. S spremenjeno vlogo odraslega se spreminja tudi vloga otroka, 
ki postaja vpet v vse faze pedagoškega procesa (načrtovanje, izvedba, vrednotenje).  
 
Za ugodno klimo je pomembno, da se strokovni delavci pogovarjajo med seboj, s starši in otroki. 
Zato so za vrtec dobri medsebojni odnosi oziroma ustrezna komunikacija ključnega pomena. 
Pomembno je tudi, da vzgojitelji pridobijo konkretne informacije o delu v drugih oddelkih in enotah, 
zato bomo poskušali z različnimi dejavnostmi enote bolj povezati med seboj. Trenutno bomo tudi 
komunikacijo med enotami v večini vzdrževali preko elektronske pošte, telefona in drugih povezav.   
 
 
Spremljanje vzgojnega dela in hospitacije 
S spremljanjem in vrednotenjem pedagoškega in drugega dela zagotavljamo, ohranjamo in 
pospešujemo kvaliteto bivanja in učenja otrok, razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost in skušamo 
zagotavljati zadovoljstvo vseh udeležencev v vrtcu.  
V letošnjem letu bomo ponovno izvajali kolegialne hospitacije.  
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Preglednica 77: Načrt hospitacij 

MESEC SKUPINA 

oktober, november 2021 Medvedki, Ribice, Mucki, Ježki 

januar 2022 Srnice, Miške, Žabice, Metulji, Račke 

februar, marec  2022 Čebelice, Polžki, Zajčki, Pikapolonice 

 
 
Namen spremljanja pedagoškega dela: 

• spremljanje dela v posameznem oddelku, po programu in v sklopu prednostnih nalog, ki so 
zapisane v LDN vrtca, 

• spremljanje skladnosti neposrednega dela s Kurikulumom za vrtce in prikritim kurikulumom,  

• svetovanje strokovnim delavkam, 

• izvajanje nalog z usmeritvami Zavoda RS za šolstvo. 
 
Cilji spremljanja pedagoškega dela:  

• iskanje dobre prakse in rešitev pri posameznih dejavnostih, 

• spodbujanje strokovnih delavk k timskemu načrtovanju in skupnemu izvajanju dejavnosti, 

• dnevna rutina po meri otrok, 

• spodbujanje dejavnosti, kjer bo v največji možni meri omogočena participacija otrok, 

• spoznavanje in uvajanje novih pristopov pri izvedbah dejavnosti ob upoštevanju individualnosti 
posameznika kot skupine.  
 
Strokovni delavci v vrtcu organiziramo in izvajamo življenje in delo, torej otroke učimo z vsebinami 
in dnevno rutino, ki vključuje organizacijo časa, prostora, omogočanje izbire, drugačnosti, 
zasebnosti, aktivne udeleženosti otroka, prisotnosti individualiziranega pristopa, skupinske rutine, 
kolektivizma ipd. Z vidika dnevne rutine je zato potreben ponoven in temeljit razmislek v zvezi z 
ravnanjem strokovnih delavcev v vrtcu, ki je predvsem posledica navad iz preteklosti in jih mlajši 
strokovni delavci s posnemanjem in brez kritičnega premisleka lahko prevzamejo od starejših, bolj 
izkušenih (jutranja rutina, ponudba iger in sredstev za igro, počitek). 
Ne glede na orisan nacionalni okvir in enotna navodila vrtca so pri neposrednem delu med oddelki  
razlike. Raznolikost v kvalitetnih pristopih je znotraj vrtca zaželena, različnost v kvaliteti 
neposrednega dela (pri vsebinski ponudbi in poteku dnevne rutine) pa pomeni profesionalnost.  
Kritičen razmislek, odprti pogovori v zvezi z ravnanjem strokovnih delavcev v našem vrtcu in 
prepoznavanje neustreznega načina dela (kritičen prijatelj/-ica), bi še dvignili kvaliteto 
neposrednega dela v vrtcu. Hospitacije so izziv za strokovne delavce in priložnost za  vrednotenje 
njihovega dela. 
Strokovno delo želimo nadgraditi in kar se da največ prispevati k strokovni rasti vsakega 
posameznika. Zato bo pomočnica ravnateljice tudi v letošnjem letu priložnostno, nenapovedano 
spremljala: 

• delo v oddelkih  pri izvajanju dnevne rutine (počitek, prehodi med dejavnostmi, prehranjevanje, 
bivanje na prostem),  

• izvajanje načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti na prostem in v jutranjem času. 
 
Strokovno podporo bomo nudili še posebej novim sodelavkam.  
 
Hospitacije študentov in dijakov 
V sodelovanju s Srednjo vzgojiteljsko šolo in Pedagoško fakulteto bomo sprejeli na praktično 
usposabljanje dijake in študente, ki bi želeli prakso opravljati v našem vrtcu, v skladu z navodili in 
priporočili pristojnih inštitucij.   
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8.1  Sodelovanje s širšim družbenim okoljem 
 
1. Občina Velike Lašče, Odbor za družbene dejavnosti: 

• sistemizacija, 

• financiranje programa (dnevni in krajši programi, nadomeščanje vzgojnega osebja, otroci s 
posebnimi potrebami, investicije), 

• sprejem otrok v vrtec, 

• aktualna problematika. 
Nosilke: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, računovodkinja. 
 

2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 

• aktualna problematika, 

• financiranje dnevnega programa, 

• izobraževanje. 
Nosilke: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, poslovna sekretarka. 
 

3. Zavod Republike Slovenije za šolstvo: 

• izvajanje seminarjev, 

• študijske skupine, 

• svetovalne storitve. 
Nosilke: pomočnica ravnateljice, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic. 
 

4. Pedagoška fakulteta, Srednja vzgojiteljska šola: 

• hospitacije študentk, praktični nastopi, 

• hospitacije dijakinj. 
Nosilke: pomočnica ravnateljice, vzgojiteljice.  
 

5. Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče: 

• povezovanje učiteljic in vzgojiteljic, 

• obiski v šoli in v vrtcu, 

• skupne prireditve, 

• izobraževanja, 

• predavanja za starše, 

• obiski šolske knjižnice, 

• skupno administrativno-računovodsko delo, 

• zagotavljanje prehrane. 
Nosilke: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vzgojiteljice, knjižničarka, vodja prehrane. 

 
6. Šolska zobna ambulanta: 

• preventiva, 

• skrb za ustno higieno in zdrave zobe, 

• sistematski pregledi. 
Nosilke: pomočnica ravnateljice, dr. Katja Gradišar, vzgojiteljice. 
 

7. Zdravstvena postaja Velike Lašče: 

• posveti in ukrepi ob pojavu nalezljivih bolezni, 

• preventiva. 
Nosilki: pomočnica ravnateljice, dr. Milenka Starc Vidrih. 

 
8. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica: 

• obdobni pregledi delavcev, 

• preventiva, obiski medicinske sestre v oddelkih, 
Nosilci: pomočnica ravnateljice, delavci. 
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9. Knjižnica Frana Levstika – enota Velike Lašče: 

• Ciciuhec  – bralna značka za najmlajše, 

• izposoja knjig, 

• zaključek Ciciuhca. 
Nosilke: pomočnica ravnateljice, vzgojiteljice, knjižničarka. 
 

10. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 

• varne poti v okolici vrtca in šole.  
Nosilka: pomočnica ravnateljice. 
 

11. Občinska društva: 

• prireditve,  

• obiski. 
Nosilke: pomočnica ravnateljice, vzgojiteljice. 
 

12. KUD teater za vse: 

• izvedba dveh abonmajskih predstav. 
Nosilka: pomočnica ravnateljice. 
 

13. KUKUC gledališče: 

• izvedba dveh predstav za otroke. 
Nosilka: pomočnica ravnateljice. 
 

14. Rdeči križ Slovenije: 

• izvedba izobraževanja za kolektiv. 
Nosilka: pomočnica ravnateljice. 
 

15. Center IRIS 

• dodatna pomoč tiflopedagoginje. 
Nosilka: pomočnica ravnateljice. 
 
 
 
 

9 DELO STROKOVNIH ORGANOV IN KOMISIJ 

V skladu s 60. členom ZOFVI so strokovni organi vrtca: 
- vzgojiteljski zbor, 
- aktivi strokovnih delavk. 

 
9.1 Vzgojiteljski zbor  
 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo vse strokovne delavke našega vrtca. V letošnjem šolskem letu bo 
vzgojiteljski zbor obravnaval naslednje vsebine: 

- predloge k letnemu delovnemu načrtu, 
- vmesna poročila o izvedbi letnega delovnega načrta, 
- analizo vzgojnega dela, 
- novosti na področju predšolske vzgoje,  
- poročilo o izvajanju prioritetnih ciljev in nalog, 
- spremljanje in evalvacija akcijskega načrta,  
- poročila aktivov, 
- organizacijo dela v poletnih mesecih, 
- izobraževanje strokovnih delavcev. 
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Vzgojiteljski zbor se bo sestal predvidoma  2–3-krat letno oz. po potrebi. 
 
 

9.2 Strokovni aktivi 
 

Strokovne aktive sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Obravnavajo vzgojno delo, 
dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe 
staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu (dnevna rutina, 
»skriti kurikulum«). Sestajanje aktivov bo odvisno od epidemiološke slike v državi.   

 
Preglednica 78: Aktiv prve starostne stopnje 

VODJA AKTIVA ČLANI AKTIVA 

Metka Mehlin 
T. Marolt, T. Pozelnik, M. I. Vasič, M. Samsa, S. Centa,  B. Mihelič,  I. Hren, M. 

Merhar Zabukovec, K. P. Polzelnik, R. Adamič, K. Indihar 

 
Preglednica 79: Aktiv druge starostne stopnje 

VODJA AKTIVA ČLANI AKTIVA 

Damijana 

Tomažin 

Z. Hočevar, M. Krašovec, M. Griz, N. Jezernik,  J. Peterlin, D. Tomažin, N. Indihar, J. 

Planinšek, T. Gradišar, A. Kokelj, T. Šteblaj, M. W. Hvala, A. M. Otoničar, J. 

Planinšek, K. Levstik, M. Škulj, N. Heybal 

 
 
 
9.3  Komisije 

 

• Komisija za prehrano: Damijana Tomažin (članica), 

• Inventurna komisija: Kristina Levstik, Marta Škulj, Nataša Indihar, Hočevar Zala, Maša Samsa, 
Janja Peterlin, Breda Mihelič, Irena Hren, Tatjana Marolt.  

 
 

10 SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 
sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.  
Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. 
Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelkih ter po dogovoru 
z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti 
vrtca.   
 

 
10.1 Roditeljski sestanki 

 

V vsakem oddelku bosta najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih bodo starši skupaj s 
strokovnimi delavkami oblikovali LND oddelka ter se dogovarjali o njegovi izvedbi in sodelovanju. 
 
 
 
 
Vpis otroka v vrtec in sestanek za starše otrok novincev 
Sestanek pripravi in vodi pomočnica ravnateljice. Vsebina sestanka je predstavitev delovanja vrtca 
in predstavitev postopnega uvajanja v vrtec. Sestanek je v mesecu maju ali juniju. 
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Prvi roditeljski sestanki  bodo v mesecu septembru 2021 na temo predstavitve skupine, dela v 
oddelku in sodelovanja s starši. Roditeljski sestanki so bili izvedeni v vrtcu in na daljavo.  
 
Drugi roditeljski sestanki bodo v mesecu maju ali juniju 2022. Namenjeni bodo evalvaciji letnega 
dela v oddelku. 
Roditeljski sestanek se lahko skliče tudi zaradi obravnavanja določene problematike. 
 

 
10.2 Pogovorne ure 
 

V vseh oddelkih bodo potekale redne mesečne pogovorne ure   
 
Preglednica 80: Pogovorne ure v šolskem letu 2021/22 

DATUM ČAS POGOVORNIH UR 

12. oktober 2021 16.00–17.30 

9. november 2021 16.00–17.30  

11. januar 2022 16.00–17.30 

15. februar 2022 16.00–17.30 

12. april 2022 16.00–17.30 

10. maj 2022 16.00–17.30 

 
10.3 Srečanja otrok in staršev 
  

Organizirana bodo v skladu z dogovorom po posameznih oddelkih, ob različnih priložnostih – npr. 
skupna praznovanja, izleti, igralne urice, izdelovanje igrač, prikaz vzgojnega dela ipd. Srečanja 
načrtujemo za mesece: december, marec in junij. Če bo le mogoče, bodo srečanja izvedena zunaj.   
 

10.4 Predavanje za starše 
 

V vrtcu načrtujemo 2-urno predavanje o najpogostejših ukrepih prve pomoči pri otrocih in 
izobraževanje preko spleta. Starši se bodo lahko vključili tudi na predavanja, ki bodo organizirana 
v šoli. 
 

10.5 Kotički za starše 
 

Večino obveščanja staršev bomo imeli v elektronski obliki.  Starše prosimo, da redno prebirajo 
obvestila.  
 

10.6 Svet staršev 
 

Svet staršev je posvetovalni organ. 
Naloge: 

- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- sodeluje pri nastajanju predloga programa vrtca, 
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- voli predstavnike v svet zavoda, 
- voli predstavnika v komisijo za sprejem otrok v vrtec, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

 
Preglednica 81: Svet staršev 

SKUPINA PREDSTAVNIK NAMESTNIK 

ŽABICE Anja Praznik Miha Giovani 
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SRNICE Miha Giovani Aleksander Jakša 

RAČKE Tjaša Collin Anja Z. Mihelič 

MUCKI Taja Lindtner Anja Pečnik 

RIBICE Viktorija Kaplan Neža Pavlič 

POLŽKI Nina Tomšič Katja Stritar 

PIKAPOLONICE Melanija Arko Jure Deterding 

ZAJČKI Tadeja Borštnik Jona Blatnik 

MEDVEDI Kristina Poljanšek Špela Avbelj 

MIŠKE Helena Podržaj Olga Starc 

ČEBELICE Anja Švigelj Katja Zakrajšek 

METULJI Nežka Perhaj Klara Pečar 

JEŽKI Tina Kadenšek Sara Jaklič 

 

 

11 SKRB ZA ZDRAVJE IN PREHRANO OTROK 

Prehrana otrok se načrtuje v skladu z veljavnimi standardi in normativi za prehrano predšolskih 
otrok. Skrb za zdravje otrok spada med poglavitne naloge vrtca, zato ta zagotavlja ustrezne 
zdravstvene in higienske ukrepe ob vključitvi otrok v vrtec in takšno razporejanje otrok v oddelke, 
ki jim zagotavlja zdravo življenje, varno in prijetno počutje. Vsi otroci so pred vključitvijo v vrtec 
zdravstveno pregledani. Po potrebi sodelujemo s centri za socialno delo, zdravstveno službo in 
pediatrično kliniko.  
 
Vrtec upošteva osnovne potrebe otrok po gibanju, igri, prehrani, počitku, bivanju na svežem zraku, 
glede na njihov življenjski bioritem. Zagotovljena jim je energetsko, hranilno in količinsko ustrezna 
hrana.  
 
Veliko pozornosti posvečamo zobozdravstveni preventivi. Otrokom zagotavljamo nesladkane 
napitke, spodbujamo pitje  vode in sodelujemo z zobozdravstveno ordinacijo KG-DENT d. o. o. Vsi 
otroci imajo enkrat v letu sistematski zobozdravstveni pregled, obišče jih medicinska sestra, ki jim 
predstavi pravilno umivanje zob.   
 
 
PREHRANA V VRTCU 

 
Že pri najmlajših otrocih je potrebno graditi zdrav odnos do hrane in zdravja. Še posebej je 
pomembno, da otroci spoznajo, da je potreba po hrani osnovna potreba, ne da je hrana nagrada 
oz. kazen. Spoštujemo načela varne, varovalne, pestre in uravnotežene prehrane ter uveljavljamo 
zdrave prehranske navade in vzorce z vidika pravilne izbire živil in biološke sestave hrane. 
Spremljali bomo kvaliteto dobavljenih živil in poskušali vključevati v prehrano čim več lokalno 
pridelane hrane.  
Slediti želimo sodobnim trendom zdrave prehrane za predšolske otroke, razširjati izbor živil tudi z 
oznako varovalno živilo ter dodajati nove oz. že pozabljene jedi. Hrano pripravljamo v šolski kuhinji. 
Vsak dan hranimo sanitarne vzorce živil. Jedilniki so enotno sestavljeni za vse otroke, vendar so 
prilagojeni dvema starostnima kategorijama  in so na ogled na vseh oglasnih kotičkih in na spletni 
strani vrtca. Pripravljamo dietno prehrano za otroke, ki ne smejo uživati določenih živil. V kuhinjah 
imamo uveden sistem HACCP. 
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12 VZDRŽEVALNA DELA – INVESTICIJE 

Glede na potrebe vzdrževalnih del in investicij, ki se izkazujejo v vrtcu, smo oblikovali plan. Ta ni 
usklajen z občino ustanoviteljico. Posredovali ga bomo v plan občinskega proračuna za leto 2021 
in na podlagi odobrenih sredstev realizirali dela in investicije, prikazane v spodnji preglednici . 

 
Preglednica 82: Plan investicij in vzdrževalnih del 

Vrtec/enota  Investicija, vzdrževalna dela Ocena stroška 

Velike Lašče 

2 klimatski napravi (garderoba Polžki, Pikapolonice, 
Ježki) 

4.500,00 € 

zamenjava igrala na igrišču 7.000,00 € 

računalniška oprema   2.300,00 € 

knjižna omara 1.500,00 € 

nakup aparatov za hišnika      800,00 € 

v primeru odprtja šole in vrtca na Turjaku bo potrebno 
opremiti zbornico 

 

Karlovica 
zamenjava ograje na igrišču vrtca 13.000,00 € 

računalniška oprema   1.200,00 €  

 
V vrtcu na Karlovici nam primanjkuje prostor za shranjevanje sredstev in didaktični material, za 
delo z otroki s PP in zbornica. V prihodnjih letih bi bilo mogoče za ta namen urediti prvo 
nadstropje.  

13 ZAKLJUČEK  

Letni delovni načrt vrtca Sončni žarek za šolsko leto 2021/2022 vključuje naloge programov 
predšolske vzgoje, organizacijo vrtca, oblike in vsebine programov, področja sodelovanja s starši 
in okoljem, plan izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja, plan dela strokovnih 
organov, načrtovanje programa zdrave prehrane in zdravstveno higienskega režima, 
investicijskega vzdrževanja in razvoj vrtca. V primeru, da bodo odpravljeni ukrepi za preprečevanje 
širjenja koronavirusa, bomo načrt dela dopolnili z dodatnimi in obogatitvenimi dejavnostmi in 
skupnimi  praznovanji.  
Letni delovni načrt se bo preko leta dopolnjeval z vsebinami, ki jih bodo predlagali otroci in starši. 
Uresničevanje Letnega delovnega načrta v praksi spremljamo na sestankih strokovnih delavcev, 
sestankih Sveta staršev in Sveta zavoda. Ob zaključku leta pomočnica ravnateljice poda poročilo 
vzgojiteljskemu zboru, Svetu staršev in Svetu zavoda.  
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V.d.ravnateljice: Anja Lovšin 
 
 
 
 
 
Predsednica Sveta zavoda: Andreja Svetičič 
 
 


