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1 UVOD 
 

Osnutek predloga letnega delovnega načrta je pričel nastajati v mesecu maju 2022 
in je bil predstavljen na pedagoški konferenci 24. avgusta 2022. 
           

1.1 MATERIALNI POGOJI 
 

Matična šola Zagradec izvaja program v 14-ih učilnicah, v računalniški učilnici in v 
športni dvorani. Na podružničnih šolah na Krki in v Ambrusu se pouk odvija še v 7 
učilnicah ter v začasni učilnici v Družbenem centru na Krki za učence 5. r. Prostori 
so dovolj veliki, svetli, ogrevani s centralno kurjavo in ustrezno opremljeni. Se pa 
srečujemo s prostorskimi težavami na matični šoli, kajti število otrok se v našem 
šolskem okolišu nenehno povečuje.  
   

1.2 ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

Ustanoviteljica šole je Občina Ivančna Gorica. 
Šolski okoliš opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Zagradec (Ur. list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021). 
V šolski okoliš Osnovne šole Zagradec sodijo naselja:  
matična šola Zagradec: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri 
Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male 
Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko 
Globoko, Zagradec; 
OŠ Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 5. do 9. razreda izvaja 
še za učence PŠ Krka in za učence PŠ Ambrus od 6. razreda dalje; 
Podružnična šola Ambrus: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri 
Ambrusu, Primča vas, Višnje; 
Podružnična šola Krka: Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male 
Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, 
Znojile pri Krki. 
 

1.3 ŠOLSKI PROSTOR 
  

Šolski prostor obsega notranje prostore šole, funkcionalne zunanje površine pri 
šoli: zunanja stopnišča, športna igrišča, igrišča z igrali, dvorišča, postajališča za 
vozače, parkirišča za delavce in starše, šolsko okolico z zelenicami, nasade drevja 
in okrasnega grmičevja.  
Na šolskem prostoru velja Hišni red OŠ Zagradec. 
Matična šola Zagradec je izven poslovnega časa varovana z alarmom in video 
nadzorom, podružnica Krka pa z alarmom. 
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1.4 POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
 

V času poslovanja šole, med 6.00 in 16.30, smejo šolski prostor uporabljati le 
učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to določa 
urnik oddelkov oziroma prostorov. Zadrževanje učencev, ki nimajo šolskih 
obveznosti, na šolskem prostoru v tem času ni dovoljeno, razen v dogovoru z 
učitelji. 
Uradne ure v pisarnah (tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba, pomočnik 
ravnatelja) so 7.00–8.00 in 11.30–13.30. 
Uradne ure ravnatelja so 9.00–11.00. 
Uradne ure učiteljev so v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih ur. 
Javni(-a) uslužbenec(-ka) bo svoje delo opravljal(-a) v okviru 5-dnevnega 
delovnega tedna vsak dan od ponedeljka do petka.  
Dnevni delovni čas javnega uslužbenca (učitelja) je neenakomerno razporejen 
skozi šolsko leto tako, da učitelj skupaj s pouka prostimi dnevi doseže z zakonom 
predpisan letni fond delovnih dni (oziroma ur). Razporeditev dnevnega delovnega 
časa in učne obveznosti delavca določi ravnatelj z letnim delovnim načrtom v 
skladu s šolskim koledarjem, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo. 
  
Pedagoški delavci opravljajo delo (delovni čas) v času poslovanja šole v skladu z 
urnikom oddelkov in razporedi dežurstev ter varstva vozačev.  
Načrtovanju dela oz. delovne obveznosti posameznega učitelja v tekočem šolskem 
letu je namenjen individualni letni delovni načrt zaposlenega (iLDN) za lažje 
spremljanje izvajanja učiteljevega dela tekom šolskega leta. 
Tudi tehnični kader ima delovni čas v času poslovanja šole. Nekatere čistilke in 
čistilec, ki delajo v popoldanskem času, pa so na delovnem mestu do 21. oz. 22. 
ure. Nekateri delavci imajo povečan in nekateri zmanjšan obseg dela. 
Delovni čas javnega uslužbenca se lahko med letom začasno prerazporedi, če to 
zahteva narava oz. organizacija dela (potrebe učencev, prireditve, šole v naravi 
…) ali druge nepričakovane ali nenadne okoliščine (npr. višja sila, pomanjkanje 
energentov, okvar ali drugih izpadov ogrevalnih ali logističnih sredstev, ovire pri 
prometu, rekonstrukcije, bolniške odsotnosti ipd.).  
Če v okviru učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s 
predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju določi tedensko učno obveznost za toliko 
ur, kot je določeno v 124. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. št. 16/07-UPB5 in kasnejše spremembe). Tako delo šteje za 
povečan ali zmanjšan obseg del. 
Delovni čas strokovnih delavcev na matični in podružničnih šolah je od 7.00 do 
15.00. Za učitelje podaljšanega bivanja med 9.00 in 17.00 in za učitelje, ki so v 
jutranjem varstvu, tudi med 6.00 in 8.00 (v skladu s sistemizacijo). 
 
Obvezni čas dosegljivosti za izvajanje pouka in drugih dejavnosti je za delovni dan 
od 7.00 do 15.00. 
Vsi strokovni delavci vodijo mesečno evidenco pouka, nadomeščanja in drugega 
dela, ki jo ob koncu meseca oddajo pomočniku ravnatelja. Ure, ki jih opravijo preko 
svoje delovne tedenske obveznosti, se evidentirajo in jih učitelji koristijo v pouka 



Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 

 
 

prostih dnevih med šolskim letom in v juliju ter avgustu, potem ko so izrabili svoj 
letni delovni dopust. Dnevna prisotnost delavcev po mesecih se vodi pri pomočniku 
ravnatelja. 
 
Dnevna delovna obveznost vsakega polno zaposlenega je 8 ur. V dnevih, kadar je 
pouk, je dnevna prisotnost neenakomerno razporejena (odvisna je od števila ur 
pouka in drugih oblik pouka v skladu z letnim delovnim načrtom). Obvezna 
prisotnost učitelja na delovnem mestu je 15 minut pred pričetkom njegove 
dejavnosti (razen jutranjega varstva) in 15 minut po koncu dejavnosti (razen 
podaljšanega bivanja). Kadar se izvajajo druge oblike pouka (dnevi dejavnosti), je 
obvezna prisotnost učiteljev pol ure pred pričetkom dejavnosti do zaključka 
dejavnosti. Obvezna prisotnost v šoli je tudi v času, ko ima učitelj „prosto uro“.  
 
V dnevih, ko ni pouka, je čas prisotnosti na delovnem mestu 8 ur, za čas malice 
pripada delavcu 0,5 ure. Učitelj, ki ima presežek ur opravljenega dodatnega dela, 
le te koristi v pouka prostih dnevih.  
 
Za potrebe varstva in nadzora v šoli učitelji opravljajo dežurstvo, katerega en del 
sodi v I. steber, presežek pa v III. steber v skladu s pravili o delovnih obveznostih 
in evidentiranju delovnega časa strokovnih delavcev v Osnovni šoli Zagradec. 
 

1.5 ŠTEVILO UČENCEV OSNOVNE ŠOLE ZAGRADEC V    
ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

RAZRED  
MATIČNA ŠOLA 

ZAGRADEC  
AMBRUS  KRKA  SKUPAJ  

1.  19 7 16 42 

2.  11 9 14 34 

3.  16 7 24 47 

4.  17 8 13 38 

5.  19 7 10 36 

1.–5.  82 38 77 197 

6.  31   31 

7.  45   45 

8.  39   39 

9.  38   38 

6.–9.  154   156 

1.–9.  236 38 77 351 
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Število oddelkov na matični šoli  13   

Število oddelkov na ostalih podružnicah  8 2 kombinirana oddelka  

Število oddelkov podaljšanega bivanja  3,88  MŠ, Ambrus, Krka,  

Število vseh oddelkov OŠ ZAGRADEC  24,88    

Število skupin jutranjega varstva  3  1 – MŠ, 1 – Ambrus, 1 – Krka 

 

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
 

MATIČNA ŠOLA ZAGRADEC 
 

RAZREDNA STOPNJA 
 

RAZ. ŠT. UČ. 
RAZREDNIK IN DRUGI UČITELJ 

V 1. RAZREDU 
UČITELJI V OPB 

1.  19 Neja Zaplotnik, Mojca Pustovrh 

Ana Jurglič 
Matic Košir 
Klemen Steklačič 

2.  11 Bojana Miklič  

3.  16 Helena Barle  

4.  17 Vanja Peček Janoš  

5.  19 Mateja Jere Grmek  

 
PREDMETNA STOPNJA 
 

RAZ. ŠT. UČ. RAZREDNIK POUČUJE PREDMET 

6. a 15 Maja Rozman 
NAR, GOS, laborant, 
org. šol. prehrane 

6. b  17 Nataša Rebec Lukšič SLJ, GEO, IZB 

7. a  22 Darja Strah MAT, TIT 

7. b  23 Silvia Valenčič TJA 

8. a  20 Bogdan Vrhovec  ŠPO, IZB, NIP  

8. b  19 Irena Bregar  ŠPO, IZB, NIP, UU 

9. a  19 Vesna Zimic Gluvić  SLJ  

9. b  19 Lovro Ulcej  FIZ, IZB, računalnikar 
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DRUGI STROKOVNI DELAVCI  
 

 UČITELJ  POUČUJE PREDMET  

1. Veronika Bakač  SLJ 

2. Irena Bregar  ŠPO, IZB, NIP, UU  

3. Matic Košir  ŠPO, NIP, OPB  

4. Sabina Miklavčič  ŠSS  

5. Ana Jurglič ŠSS, OPB 

6. Žiga Jernejčič  GUM, MPZ  

7. Anka Švigelj Koželj  LUM, IZB  

8. Karolina Livk  FIZ, TIT, IZB, JV 

9. Vita Valenčak  DSP, ISP 

10. Saša Kastelic ZGO, DKE, NEM, NIP 

11. Branka Lah knjižničarka 

12. Tanja Rajer DSP, ISP  

13. Sabina Grčman DSP, ISP 

14. Darja Kos Strmec KEM, BIO, MAT, IZB, ISP  

15. Barbara Tomše TJA, ISP 

16. Barbara Cencel MAT 

17. Andrej Oberstar ZGO, pomočnik ravnateljice 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS 
 

RAZ. ŠT. UČ. RAZREDNIK UČITELJICA V OPB 

1., 2. 
komb. 

16 Nataša Švener Škrajnar, Erika Smrke 

Cirila Zupančič  3., 4. 
komb. 

15  Nina Kastelec   

5. 7  Tatjana Hren  

    
UČITELJ  POUČUJE PREDMET 

1.–4.    Anita Novak  TJA, NIP 

3., 4., 5.    Bogdan Vrhovec  ŠPO, NIP 

1.–5.    Cirila Zupančič  OPZ  

   Vita Valenčak  DSP, ISP 

  Tanja Rajer DSP 

   Maja Rozman org. šol. preh.  

   Lovro Ulcej  računalnikar  
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PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA 
 

RAZ. ŠT. UČ. 
RAZREDNIK IN DRUGI UČITELJ V 

1. RAZREDU 
UČITELJICI V OPB 

1.  16 Katja Godec, Erika Smrke 

Tončka Rajer,   
Mateja Oberstar  

2.  14 Brigita Langenfus  

3.  24 Nadja Jankovič Fortuna  

4.  13 Maruška Pust   

5. 10 Nika Bracovič Blatnik  

    UČITELJ  POUČUJE PREDMET  

1.–4.    Anita Novak  TJA, NIP  

1.–5.   Nika Bracovič Blatnik  ISP  

4., 5.  Matic Košir ŠPO, NIP 

1.–5.    Tončka Rajer  OPZ  

   Sabina Grčman  DSP, ISP  

  Vita Valenčak  DSP 

   Maja Rozman org. šol. preh.  

  Lovro Ulcej  računalnikar  

 
LEGENDA:  

SLJ - slovenščina  
TJA − angleščina  
MAT – matematika  
LUM − likovna umetnost   
GUM − glasbena umetnost   
GEO – geografija  
ZGO – zgodovina  
DKE – domovinska in drž. kultura in etika  
FIZ – fizika  
KEM – kemija   
BIO – biologija  
NAR – naravoslovje  
NIT – naravoslovje in tehnika  

TIT −  tehnika in tehnologija   
GOS − gospodinjstvo   
ŠPO – šport  
IZB −  izbirni predmet  
NIP – neobvezni izbirni predmet  
OPB − oddelek podaljšanega bivanja  
JV – jutranje varstvo   
DSP – dodatna strokovna pomoč  
ISP – indiv. in skupinska pomoč  
UOS – ura oddelčne skupnosti  
SPO – spoznavanje okolja  
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1.6 PREDNOSTNE NALOGE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

Prednostne naloge OŠ Zagradec za šolsko leto 2022/2023 so: 
 
- uresničevanje predmetnika in učnega načrta 
- dopolnjevanje didaktičnih gradiv in učne tehnologije 
- aktivne oblike dela, vključevanje gibanja in motivacija učencev pri pouku in 

dejavnostih 
- korelacija med predmeti in timsko delo učiteljev (aktivi) 
- sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, predstavitve šole ...) 
- odgovoren odnos do okolja, narave, kulturne in zgodovinske dediščine 
- izboljšanje jezikovne kulture na šoli  
- preventivno delovanje za boljšo prometno varnost 
- izobraževanje strokovnih delavcev  
- strokovno predavanje med šolskim letom 
- individualno izobraževanje v dogovoru ravnatelj–strokovni delavec 
- aktivnosti, ki bodo prispevale k zdravemu načinu življenja otrok 
- razvijanje medsebojne pomoči 
- krepitev pripadnosti novi samostojni šoli 
- preventivno delovanje za zmanjšanje medvrstniškega nasilja 
- vzgajanje za spoštljiv in odgovoren odnos do hrane in kulture prehranjevanja 
- spodbujanje k rednemu dnevnemu branju 
- raziskovanje šolstva v Zagradcu ob njegovi 170-letnici 
- izvajanje aktivnosti za dvig digitalnih kompetenc v okviru projekta DDK Zavoda 

za šolstvo 
 
Šolsko leto bo posvečeno raziskovanju šolstva v Zagradcu ob njegovi 170-letnici. 
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2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

2.1 OBVEZNI PROGRAM 
 

PREDMET/ 
RAZRED 

ŠTEVILO UR NA TEDEN 

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

slovenščina  6  7  7  5  5  5  4  3,5  4,5  

matematika  4  4  5  5  4  4  4  4  4  

angleščina    2  2  2  3  4  4  3  3  

LUM  2  2  2  2  2  1  1  1  1  

GUM  2  2  2  1,5  1,5  1  1  1  1  

družba        2  3          

geografija            1  2  1,5  2  

zgodovina            1  2  2  2  

DKE              1  1    

SPO  3  3  3              

fizika                2  2  

kemija                2  2  

biologija                1,5  2  

naravoslovje            2  3      

NIT        3  3          

TIT            2  1  1    

gospodinjstvo          1  1,5        

šport  3  3  3  3  3  3  2  2  2  

izbirni predmet 1*             2/1  2/1  2/1  

izbirni predmet 2              1  1  1  

neobvezni izb. pr.  0/2      0/1/2  0/1/2  0/1/2  0/2  0/2  0/2  

UOS        0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

SKUPAJ OBVEZNIH 
UR  

20  23  24  24  26  26  27,5  28  28  

ŠTEVILO TEDNOV 
POUKA  

35  35  35  35  35  35  35  35  32  

 *izbira dveh ali treh ur izbirnih predmetov  
  

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. 
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2.2 IZBIRNI PREDMETI 
 

2.2.1 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk izbirnih predmetov 
družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.   
Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, 
če s tem soglašajo njihovi starši. V primeru, da izberejo tuji jezik, že zadostijo 
dvema urama izbirnega predmeta tedensko.  
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko 
oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.  
Izbirni postopek izvedemo pred zaključkom predhodnega šolskega leta, v mesecu 
septembru pa imajo učenci pod določenimi pogoji še možnost menjave izbirnega 
predmeta. 
 

MATIČNA ŠOLA ZAGRADEC 
 

7. razred 
                                    

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina 1  Saša Kastelic 

Šolsko novinarstvo Nataša Rebec Lukšič 

Šport za zdravje Bogdan Vrhovec 

Obdelava gradiv: les  Karolina Livk 

Šport za sprostitev  
Likovno snovanje 1 

Irena Bregar 
Anka Švigelj Koželj 

  
8. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina 2  Saša Kastelic 

Likovno snovanje 2  Anka Švigelj Koželj  

Poskusi v kemiji  Darja Kos Strmec 

Robotika v tehniki Lovro Ulcej 

Šport za zdravje  Irena Bregar, Matic Košir 

  
9. razred 
                                   

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina 3  Saša Kastelic 

Likovno snovanje 3  Anka Švigelj Koželj  

Literarni klub Nataša Rebec Lukšič 

Obdelava gradiv: kovine  Karolina Livk  

Izbrani šport: odbojka  Irena Bregar, Bogdan Vrhovec 
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2.2.2 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 

Učenci 1. razreda ter drugega in tretjega triletja se lahko vključijo k pouku 
neobveznih izbirnih predmetov. Vključitev je prostovoljna in če se učenci vanje 
vključijo, jih morajo obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Predmeti 
so ocenjeni.  
V 1. razredu smo učencem ponudili pouk prvega tujega jezika – angleščine, v 4., 
5. in 6. razredu pouk drugega tujega jezika – nemščine ter neobvezni izbirni 
predmet šport (na matični šoli ter na PŠ Ambrus in PŠ Krka). 
V šolskem letu 2022/23 so učenci izbrali naslednje neobvezne izbirne predmete:  
 

MATIČNA ŠOLA ZAGRADEC 
 

1. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Angleščina  Anita Novak  

 
4. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Šport  Irena Bregar  

Nemščina Saša Kastelic 

  
5. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina  Saša Kastelic 

Šport  Irena Bregar  

 
6. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina  Saša Kastelic 

Šport  Irena Bregar  

  

PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS  
 

1. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Angleščina  Anita Novak  

  
4. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Šport  Bogdan Vrhovec 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA 
 

1. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Angleščina  Anita Novak  

 
4. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina (se izvaja na matični šoli) Saša Kastelic 

Šport Matic Košir 

  
5. razred 
 

PREDMET  UČITELJ  

Nemščina (se izvaja na matični šoli) Saša Kastelic 

Šport  Matic Košir  

 

2.3 MANJŠE UČNE SKUPINE 
 

40. člen Zakona o osnovni šoli 
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela 
diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.  
 
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno 
mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ 
ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. 
Pouk v manjših učnih skupinah se v 4. razredu začne izvajati v mesecu aprilu.  
V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno 
mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto 
organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.  
Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s 
prejšnjim odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela 
delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti.  
Izvajanje po razredih in oddelkih na OŠ Zagradec v šol. l. 2022/23:  

● v 4. razredu na vseh šolah notranja diferenciacija, 
● v 5. razredu na vseh šolah notranja diferenciacija, 
● v 6. razredu na vseh šolah notranja diferenciacija, 
● v 7. razredu na matični šoli delo v treh manjših učnih skupinah do ¼ ur pri 
SLJ, MAT in TJA, 
● v 8. razredu na matični šoli delo v treh manjših učnih skupinah preko celega 
šolskega leta pri SLJ, MAT in TJA, 
● v 9. razredu na matični šoli delo v treh manjših učnih skupinah preko celega 
šolskega leta pri SLJ, MAT in TJA.
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2.4 DNEVI, EKSKURZIJE, TEČAJI 
 

Kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi so del obveznega programa osnovne 
šole. 
 
Ekskurzije za učence 5. razreda: 
 

● Stiški samostan/Virsko naselje/Krška jama/Jurčičeva domačija/etnološka 
zbirka Nose (september–junij),  

● Cerkniško polje, Postojnska jama (junij). 
 

2.4.1 KULTURNI DNEVI 
 

1. RAZRED 2. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Prvi šolski dan (2) in 
Zadnji šolski dan (3) 

september, 
junij 

Prvi šolski dan (2) in 
Zadnji šolski dan (3) 

september, 
junij 

Dan Zlate knjige (2) 
in Zaključek bralne 

značke (3) 

september, 
april 

Dan Zlate knjige (2) 
in Zaključek bralne 

značke (3) 

september, 
april 

Ogled lutkovne 
predstave 

december 
Ogled lutkovne 

predstave 
december 

Novoletno rajanje (3) 
in Kulturni praznik (2) 

december, 
februar 

Novoletno rajanje (3) 
in Kulturni praznik (2) 

december  
in februar 

  
3. RAZRED 4. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Prvi šolski dan (2) in 
Zadnji šolski dan (3) 

september, 
junij 

Ogled kulturne 
predstave 

december/ 
marec 

Dan Zlate knjige (2) 
in Zaključek bralne 

značke (3) 

september, 
april 

 
CŠOD – vsebina po 

dogovoru 
 

december 

Ogled kulturne 
prireditve 

december 
Kulturna dediščina 

kraja 
maj 

Novoletno rajanje (3) 
in Kulturni praznik (2) 

december, 
februar 
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5. RAZRED 6. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Zaključna prireditev – 
LŠN 

september 
Gledališka predstava 

in knjižni sejem 
 november 

Ogled kulturne 
predstave 

september–
junij  

Ogled Galerije likovnih 
samorastnikov in 

Muzej Lojzeta Slaka in 
Toneta Pavčka 

marec 

Prazgodovinska zbirka 
januar/ 
februar 

Po poti kulturne 
dediščine (CŠOD) 

junij 

 
7. RAZRED   

VSEBINA ČAS   

Ogled Narodne 
galerije 

september 

  

Mesto Ljubljana – 
2000 let Emone 

(CŠOD) 
februar 

Rastem s knjigo in 
dejavnost v šolski 

knjižnici 
februar   

 
8. RAZRED 9. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 
Ogled operne 

predstave v Ljubljani 
marec 

Muzej novejše 
zgodovine, Ljubljana 

oktober 

Pečemo kruh – 
belokranjsko pogačo 
v Beli krajini (CŠOD) 

april Avstrijska Koroška  maj 

Ogled Liznjakove 
domačije v Kranjski 

Gori (CŠOD) 
november Valeta junij 

 
Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič, Vesna Zimic Gluvić, Veronika Bakač, Andrej 
Oberstar, Anka Švigelj Koželj, Branka Lah, Saša Kastelic in na razredni stopnji 
vodje šolskih strokovnih aktivov v sodelovanju z razredniki in vodjama šol. 
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2.4.2 TEHNIŠKI DNEVI 
 

1. RAZRED 2. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Oblikovanje izdelkov 
iz naravnih 
materialov 

september/ 
oktober 

Oblikovanje izdelkov 
iz naravnih materialov 

oktober 

Izdelovanje 
novoletnih okraskov 

in voščilnic 
december 

Izdelovanje 
novoletnih okraskov 

in voščilnic 
november 

Reševalne enote 
(obisk policistov, 

reševalcev, gasilcev) 
april 

Etnološka izročila v 
naših krajih (pust)  

marec 

 
3. RAZRED 4. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Praznični izdelki november 
Izdelava prazničnih 

izdelkov 
november 

 

Od načrta do izdelka marec/april 
CŠOD – vsebina po 

dogovoru 
december 

Ogled gradu 
Žužemberk in 

tehnična delavnica 
maj/junij 

Izdelek po načrtu 
(hranilnik) 

 
januar/april  

  
Elektrika (električni 

krog, svetilnik) 
marec/april  

 
5. RAZRED 6. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Rečni prevoz – 
LŠN/izdelava 

gugalnice/škripca/ 
lutke 

september–
junij  

TSZ in izdelek za 
bazar 

november 

Izdelek iz 
naravoslovne škatle 

september– 
junij 

Metode in tehnike 
učenja 

oktober 

Praznični izdelki 
november/ 
december 

Metode raziskovanja 
v naravoslovju 

april 

Kolo 
september– 

junij 
Ročna izdelava knjige november 
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7. RAZRED 

VSEBINA ČAS 

Geografski dan (geografske značilnosti 
kontinentov) 

september/ 
oktober 

Nihanje in valovanje september 
TSZ in izdelek za bazar  november 

Uporaba Microbita februar 
 

8. RAZRED 9. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Astronomija december Vetrni mlin marec 

Uporabno 
računalništvo 

marec 
Kemijski poskusi: 
kisline, baze, soli 

september 

Geografski dan 
(Amerika podolgem in 

počez) 
marec/april 

Tehnika in človek –  
poklicno usmerjanje 

januar 

Tehnika in ekologija maj 
Ustvarjalni dan – 
priprava scene za 

valeto 
junij 

 
Koordinacija: Lovro Ulcej, Nataša Rebec Lukšič, Darja Kos Strmec, Karolina Livk, 
Maja Rozman, Darja Strah in na razredni stopnji vodje šolskih strokovnih aktivov 
v sodelovanju z razredniki in vodjama šol. 
 

2.4.3  NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

1. RAZRED 2. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Skrb za zdravje, 
zdravniški pregled 

Po razporedu 
ZD 

Vzgoja za zdravje    
(3 ure) 

Zobozdravstvena 
vzgoja  
( 2 uri) 

po dogovoru 

Življenjsko okolje, 
travnik 

maj 
Življenjsko okolje, 

gozd 
 po dogovoru 

Pastirski dan junij Pastirski dan maj/junij 
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3. RAZRED 4. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

 
Življenjsko okolje 

september/ 
oktober 

Vzgoja za zdravje (4 
ure) in Tradicionalni 
slovenski zajtrk (1 

ura) 
 

oktober/junij 

Skrb za zdravje – 
zdravniški pregled 

september 
CŠOD – vsebina po 

dogovoru 
december 

Pastirski dan junij Pastirski dan maj/junij 

 
5. RAZRED 6. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Voda – LŠN september 
Lesnate, zelnate 

rastline 
maj 

Predstavitev poklica 
(čebelar, obisk Hiše 
kranjske  sivke in 

Višnje Gore) 

oktober 
Zdravniški pregled: 
Zdrav način življenja 

dogovor 

Skrb za zdravje (4 
ure), Tradicionalni 
slovenski zajtrk (1 

ura) 

september–
junij 

Zdravo življenje dogovor 

 
7. RAZRED 

VSEBINA ČAS 
CŠOD: Življenje v naravi: Rastlinstvo 

in živalstvo 
november/ 
december 

Zdravo življenje dogovor 
Živalski vrt april/maj 

 
8. RAZRED 9. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 
CŠOD: Življenje v 
naravi: Gibanje v 
naravi in zdravje 

november 
TSZ in izdelek za 

bazar 
november 

TSZ in izdelek za 
bazar 

november Arduino in kameleon januar 

Zdravo življenje dogovor Zdravo življenje dogovor 

 
Koordinacija: Lovro Ulcej, Darja Kos Strmec, Karolina Livk, Maja Rozman in na 
razredni stopnji vodje šolskih strokovnih aktivov v sodelovanju z razredniki in 
vodjama šol. 
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2.4.4 ŠPORTNI DNEVI 
 

1. RAZRED 2. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Jesenski pohod september Jesenski pohod september 
Jesenski kros in 

športne igre 
september/ 

oktober 
Mini olimpijada oktober 

Zimski športni dan 
december/ 

januar 
Zimski športni dan 

december/ 
januar/ 
februar 

Spomladanski pohod marec Spomladanski pohod marec 
Plesne igre in 

športnovzgojni karton 
 

april 
Plesne igre in 

športnovzgojni karton 
 

maj/junij 

 
3. RAZRED 4. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 
Jesenski kros in 

športne igre 
september Jesenski pohod september 

Jesenski pohod oktober 
CŠOD – Zimski 

športni dan 
december 

Zimski športni dan januar 
CŠOD – Orientacijski 

pohod 
december 

Spomladanski pohod 
 

april, maj Spomladanski pohod marec/april 

Športno srečanje 
tretješolcev 

junij Športne igre  maj/junij 

 
5. RAZRED 6. RAZRED 

VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

Kros – LŠN september 
½  Jesenski kros 

½ Pohod CŠOD Kope 
oktober 

Plavanje – LŠN september Plavanje september 
Pohod z orientacijo 

(Valična vas) 
september/ 

oktober 
Smučanje Kope  december 

Zimski športni dan 
december–

marec 
Smučanje Kope 

 
december 

 
Atletski 

troboj/Testiranje za 
športnovzgojni karton 

april/maj Atletika  april/maj 
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7. RAZRED 

VSEBINA ČAS 

½ Jesenski kros  
½ Pohod CŠOD Burja 

oktober 
november 

Adrenalinski park september/oktober 

Smučanje januar/februar 

Atletika april/maj 

CŠOD Burja november 
 

8. RAZRED 9. RAZRED 
VSEBINA ČAS VSEBINA ČAS 

½ Jesenski kros 
½ Pohod CŠOD 
Kranjska Gora 

oktober 
november 

 

½ Jesenski kros  
½ Tek na smučeh 
ali Ples za valeto 

oktober 
december/ 

januar 
junij 

Plavanje Dolenjske 
Toplice 

september Športne igre 
 

oktober/no-
vember 

Smučanje 
januar/ 
februar 

Smučanje januar/februar 

Atletika april/maj Atletika april/maj 
Pohod v CŠOD 
Kranjska Gora 

november Izbirne vsebine maj/junij 

 
Program športnih dni na razredni stopnji pripravijo vodje šolskih strokovnih aktivov 
v sodelovanju z vodjama šol in razredniki, na predmetni stopnji aktiv učiteljev 
športa. 
Program in čas izvedbe lahko spreminjamo glede na vremenske razmere. 
 
Legenda:  
CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v okviru 5/3-dnevnega bivanja)  
(CŠOD) – dnevna dejavnost; Center šolskih in obšolskih dejavnosti je nosilec 
predstavitve vsebin  
LŠN – letna šola v naravi 
 

AKCIJE:  
● celoletno urejanje okolice šole po razporedu,  
● zbiralne akcije papirja,  
● urejanje sob v šoli v naravi,  
● celoletna skrb za delovni prostor in urejenost učilnice,  
● dežurstvo učenk in učencev,  
● celoletna skrb za ločevanje odpadkov,  
● zbiralne akcije (odpadni papir, kartuše, baterije, zamaški …).  
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TEČAJI:  
● 3. razred: plavanje v okviru pouka športa (20 ur),   
● 5. razred: plavanje, LŠN Terme Čatež.  

 

2.5 RAZŠIRJENI PROGRAM DELA OSNOVNE ŠOLE 
 

Razširjeni program dela osnovne šole obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, 
dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti ter pouk neobveznih izbirnih 
predmetov.  
 

2.5.1 PODALJŠANO  BIVANJE (PB) IN JUTRANJE VARSTVO (JV) 
 

Osnovna šola organizira OPB za učence od 1. do 5. razreda. Za učence, ki so 
usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe, šola organizira podaljšano 
bivanje do zaključka izobraževanja v osnovni šoli. 
V OPB in JV se učenci vključujejo prostovoljno. 
V času OPB se učenci učijo, opravljajo domače naloge, izvajajo športne in 
ustvarjalne aktivnosti ter druge obveznosti v skladu s programom.  
Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je 
normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja 28 učencev; če so v oddelku  
učenci iz dveh razredov, je normativ 24. Oddelek, sestavljen iz treh ali več 
razredov, dovoljuje največ 21 učencev. Oddelek se oblikuje za najmanj 16 
učencev.  
V primeru manjšega števila prijav oddelka ni možno oblikovati. 
V oddelek OPB starši prijavijo otroka v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. V 
primeru, da se novega oddelka ne more oblikovati, število prijav v oddelku pa 
presega normativ, imajo prednost pri sprejemu učenci nižjih razredov.  
Osnovna šola organizira JV za učence  1. razreda. 
Skupino JV oblikujemo, če je vanjo vključenih najmanj 10 učencev 1. razreda. 
Normativ za oblikovanje skupine je 28 učencev. Starši prijavijo svojega otroka v 
JV ob vpisu. 
V skupino, ki je že oblikovana, sprejemamo učence višjih razredov le do normativa. 
Prednost pri sprejemu imajo mlajši učenci. Starši lahko pisno vlogo oddajo 
razredničarki do konca junija. 
 

2.5.2  DODATNI POUK, DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNA IN 
SKUPINSKA POMOČ, DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 

DODATNI POUK 
 

Namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde 
znanja in želijo svoje znanje poglobiti ter razširiti. Priporočamo, da ga obiskujejo 
največ pri dveh predmetih, saj lahko le tako uskladijo svoj urnik dela. Izvajamo 
ga pri slovenščini, angleščini, matematiki, kemiji, fiziki, biologiji in zgodovini. 
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Učenci se pripravljajo tudi na tekmovanja iz znanja. 
 

DOPOLNILNI POUK 
 

Nudimo ga učencem, ki imajo iz različnih vzrokov primanjkljaje v znanju in pri 
učenju potrebujejo pomoč. Učenec lahko obiskuje dopolnilni pouk skozi vse leto, 
lahko pa le občasno, o čemer se dogovorita z učiteljem. Poteka pri slovenščini, 
angleščini, matematiki, fiziki in kemiji. 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP) 
 

Namenjena je učencem z učnimi težavami in posebej nadarjenim učencem. ISP 
izvajamo v skladu z Zakonom o osnovni šoli tako, da učencem  prilagodimo metode 
in oblike dela (0,5 ure na oddelek). 
 

DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) 
 

DSP je opredeljena v Zakonu o osnovni šoli in v Zakonu o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Sem sodijo slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 
vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih  
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. DSP lahko dobijo tudi tisti učenci, ki kljub pomoči učitelja, 
pomoči šolske svetovalne službe, dodatni individualni in skupinski pomoči, mnenju 
in pomoči zunanje strokovne ustanove ne uspejo doseči minimalnih standardov 
znanja. 
V individualiziranih programih so opredeljeni cilji, metode in oblike dela, 
prilagoditve, ki jih otrok potrebuje, organizacija dela ... 
Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj, kot svetovalna storitev ali učna pomoč. 
 

POMOČ ZA UČENCE IZ DRUGIH JEZIKOVNIH OKOLIJ 
 

Za učence, katerih materni jezik ni slovenski (učenci tujci), ob vključitvi v osnovno 
šolo v Republiki Sloveniji šola v prvem letu organizira dodatne ure slovenščine. S 
sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in 
kulture.  
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2.5.3 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 

V skladu s konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci bomo v šolskem 
letu 2022/2023 izvedli: 

● v 4. razredu postopek evidentiranja (ob koncu šolskega leta), 
● v 4. in 5. razredu ter pri nekaj učencih višjih razredov postopek identificiranja 

nadarjenih učencev, 
● v 5., 6., 7., 8. in v 9. razredu program dela z nadarjenimi učenci. 

 
Evidentiranje učencev poteka na osnovi različnih kriterijev (učni uspeh, dosežki, 
učiteljevo mnenje, ki si ga je oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom, 
tekmovanja in hobiji) brez testiranj in uporabe posebnih ocenjevalnih 
pripomočkov. 
 
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 
evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila: 

● ocenjevalno lestvico učiteljev, 
● test sposobnosti, 
● test ustvarjalnosti. 

 
Delo z nadarjenimi učenci poteka preko notranje diferenciacije, z vključevanjem k 
dodatnemu pouku ter k individualni in skupinski pomoči, z obiskovanjem športnih 
in kulturnih sekcij, interesnih dejavnosti, kreativnih delavnic, raziskovalnih 
taborov, s pripravo na tekmovanja ter z možnostjo hitrejšega napredovanja. 
 

2.5.4 DRUGE DEJAVNOSTI  
 
MEDNARODNI PROJEKTI 
 

 Mesec šolskih knjižnic: IASL, ZBDS, oktober 2022, sodelujejo učenci od 1. 
do 9. razreda matične šole in podružničnih šol. Koordinacija: Branka Lah  

 Igraj se z mano: Zavod za usposabljanje Janeza Levca, sodeluje 2. in 3. 
razred matične šole. Koordinacija: razredniki 

 Mednarodni dan matematike: DMFA, marec 2023, sodelujejo učenci od 1. 
do 9. razreda na matični šoli, njihovi razredniki ter učiteljici matematike. 
Koordinacija: Darja Strah, Barbara Cencel   

 Pomahajmo v svet: sodelujejo učenci 5. razreda PŠ Ambrus in 5. razreda PŠ 
Krka. Koordinacija: Anita Novak in Barbara Tomše 

  

DRŽAVNI PROJEKTI 
 

 Projekt DDK – Dvig digitalne kompetentnosti: aktivnosti v programu so 
se začele 1. 9. 2022 in bodo trajale do 31. 8. 2023, sodelujejo izbrani strokovni 
delavci in učenci. Koordinacija: Lovro Ulcej 
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 Otroški parlament in šolska skupnost: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
sodelujejo vsi strokovni delavci in učenci od 1. do 9. razreda. Koordinacija: 
Silvia Valenčič 

 Teden otroka: Zveza prijateljev mladine Slovenije, oktober 2022, sodelujejo 
učenci razredne stopnje. Koordinacija: razredniki  

 Tradicionalni slovenski zajtrk – medeni zajtrk: IVZ, MŠŠ, MZ, MKGP, 20. 
november 2022, sodelujejo vsi učenci na matični šoli in podružnicah. 
Koordinacija: Maja Rozman   

 Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja: Zdravstveni dom Ivančna 
Gorica, zobozdravstvena vzgoja (vključeni učenci od 1. do 5. razreda), vzgoja 
za zdravje (vključeni učenci od 1. do 9. razreda). Koordinacija: Ana Jurglič 

 Rastem s knjigo: MK, MIZŠ, ZSK, sodelujejo učenci 7. razreda na matični šoli 
in podružnicah. Koordinacija: Branka Lah  

 Nacionalni mesec skupnega branja: Bralno društvo Slovenije, od 8. 
septembra do 9. oktobra 2022, sodelujejo vsi učenci na matični šoli in 
podružnicah. Koordinacija: Branka Lah  

 Noč knjige: Javna agencija za knjigo in Založba Sanje, april 2023, sodelujejo 
prijavljeni učenci od 5. do 9. razreda matične šole in podružnic, ki bodo do 2. 
aprila 2023 opravili bralno značko. Koordinacija: Branka Lah  

 Zlati bralec: Društvo bralna značka, sodelujejo učenci 9. razreda, ki so vsa 
leta opravili bralno značko. Koordinacija: Branka Lah 

 Že berem sam: Mestna knjižnica Grosuplje, enota Ivančna Gorica, sodelujejo 
učenci 2. razreda matične šole in podružnic. Koordinacija: razredniki   

 Naša mala knjižnica: PŠ Ambrus (1. in 2. r.). Koordinacija: Nataša Švener 
Škrajnar (PŠ Ambrus) 

 Naučimo se plavati: MIZŠ, sodelujejo učenci 1. razreda in učenci od 6. do 9. 
razreda matične šole in podružnic. Koordinacija: Irena Bregar  

 Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: Kako z 
oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli? 
Sodelujejo učenci 8. in 9. razreda. Koordinacija: Sabina Miklavčič 

 Program NEON – Varni brez medvrstniškega nasilja: sodelujejo učenci 
od 1. do 9. razreda MŠ, PŠ Ambrus in PŠ Krka. Koordinacija: Ana Jurglič 

 Beremo s tačkami: Društvo tačke pomagačke, sodelujejo vsi učenci 2. 
razreda in izbrani učenci. Koordinacija: Vita Valenčak 

 Trajnostna mobilnost: MZI, sodelujejo vsi učenci MŠ in podružnic. 
Koordinacija: Tanja Rajer 

 Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo: sodelujejo 
vsi učenci MŠ in podružnic. Koordinacija: Sabina Grčman 

 Pišem z roko: sodelujejo vsi učenci MŠ in podružnic. Koordinacija: Sabina 
Grčman  
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ŠOLSKI PROJEKTI 
 

 Spoznavajmo dežele – ZDA podolgem in počez: sodelujejo učenci od 1. 
do 9. razreda MŠ, PŠ Ambrus in PŠ Krka ter učitelji geografije ter zgodovine, 
k projektu pa bodo povabljeni tudi drugi učitelji. Koordinacija: Nataša Rebec 
Lukšič 

 Zbiranje odpadnih baterij in kartuš ter baterij: sodelujejo vsi učenci 
matične šole in podružnic. Koordinacija: Lovro Ulcej in vodji podružničnih šol  

 Zbiranje odpadnega papirja: oktober 2022 in april 2023, sodelujejo vsi 
učenci matične šole in podružnic. Koordinacija: Erika Smrke in Katja Godec 

 Prometne aktivnosti na šoli: sodelujejo učenci 5. razreda. Koordinacija: 
razredniki, mentorji kolesarskih krožkov  

 Medvrstniška učna pomoč: učenci predmetne stopnje matične šole nudijo 
učno pomoč učencem razredne stopnje. Koordinacija: Sabina Miklavčič 

 Ustvarjamo in se družimo: sodelujejo učenci z DSP na matični šoli. 
Koordinacija: učiteljice DSP  

 Božična darila za učence iz socialno ogroženih družin: izbrani učenci na 
matični šoli in podružnicah. Koordinacija: Vita Valenčak in Sabina Miklavčič 

 Slikanje na steno v učilnici. Koordinacija: Anka Švigelj Koželj 
 Učenje učenja: učenci 6. in 7. razreda. Koordinacija: Sabina Miklavčič 

 Razvijanje socialnih in čustvenih veščin: sodelujejo učenci od 1. do 9. 
razreda matične šole, PŠ Ambrus in PŠ Krka. Koordinacija: Ana Jurglič 

 Dan za pravljico: poteka enkrat tedensko v okviru podaljšanega bivanja. 
Koordinacija: učitelji OPB 

 Recikliramo: tedenske delavnice v okviru podaljšanega bivanja. Koordinacija: 
učitelji OPB 

 Gibanje za zdravje: različne tedenske športne aktivnosti v okviru 
podaljšanega bivanja. Koordinacija: učitelji OPB 

 Evropski dan jezikov: september 2022; delavnice v sklopu razredne ure ter 
popoldanske delavnice z obiskom Novega mesta za učence 7. in 8. razreda. 
Koordinacija: Barbara Tomše   

 Londibor: marec/april 2023: jezikoslovna ekskurzija v Maribor za učence 9. 
razreda. Koordinacija: Barbara Tomše 

 Izlet v nemško govorečo državo: zadnji teden v marcu, enodnevna 
jezikoslovna ekskurzija v okviru izbirnega predmeta nemščina (za učence od 
7. do 9. razreda). V primeru, da bodo prosta mesta na avtobusu, se ponudi 
tudi ostalim učencem 3. triade. Koordinacija: Saša Kastelic 

 Mednarodna izmenjava učencev Ivančna Gorica−Hirschaid: sodelujejo 
učenci 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina na matični šoli (6 
učencev), oktober 2022. Nemci pridejo v Slovenijo. Koordinacija: Saša Kastelic 
(v sodelovanju z Igorjem Rajnerjem, OŠ Stična)  

 Obisk predstavnika ambasade: pomlad 2023, sodelujejo učenci 8. in 9. 
razreda. Koordinacija: Silvia Valenčič 
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 Christmas workshop/božične delavnice: december 2022, delavnice za 
učence 4.–6. razreda. Koordinacija: Barbara Tomše, Anita Novak, Silvia 
Valenčič in Saša Kastelic  

 Priprava na NPZ iz angleščine: april 2023, za učence 6. razreda. 
Koordinacija: Silvia Valenčič 

 Nagradni izlet uspešnih učencev OŠ Zagradec: maj/junij 2023. 
Koordinacija: Barbara Tomše 

 'Pobratenje' – morebitna povezava s šolo v Varaždinu, ki bi bila pripravljena 
sodelovati v projektih. Koordinacija: Barbara Tomše 

 Raziskovanje preteklosti: sodelujejo učenci 5. razreda. Koordinacija: 
razredniki 

 Ustvarjamo gledališče: KD Žebelj Zagradec, sodelujejo učenci 5. razreda OŠ 
Zagradec. Koordinacija: Mateja Jere Grmek 

 Izdelovanje družabnih iger: sodelujejo učenci od 1. do 5. razreda in učenci 
podaljšanega bivanja na PŠ Krka. Koordinacija: Nadja Jankovič Fortuna 

 Srečanje mladih novinarjev: JSKD Ivančna Gorica, sodelujejo učenci, ki so 
vključeni v izbirni predmet šolsko novinarstvo. Koordinacija: Nataša Rebec 
Lukšič  

  

KVIZI IN TEKMOVANJA 
 

 Cici Vesela šola: tekmujejo učenci od 2. do 4. razreda PŠ Krka. Mentorstvo: 
Nadja Jankovič Fortuna – PŠ Krka 

 Vesela šola: ?  
 Bralna značka: sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda:  

- angleščina: aktiv učiteljic angleščine  
- nemščina: učiteljica nemščine  
- slovenščina: razredniki (1.–5. razred), aktiv učiteljic slovenščine (6.–9. 

razred). Koordinacija: Branka Lah  
 Športni program Zlati sonček: sodelujejo učenci od 1. do 3. razreda. 

Mentorstvo: razredniki, v 1. razredu tudi vzgojiteljice. Koordinacija: Irena 
Bregar 

 Športni program Krpan: sodelujejo učenci od 4. do 6. razreda. Mentorstvo: 
razredniki in učitelji športa. Koordinacija: Irena Bregar 

 Kresnička: tekmovanje v znanju naravoslovja, 3. razred matične šole. 
 Tekmovanje s področja sovenščine za Cankarjevo priznanje: tekmujejo 

učenci od 2. do 9. razreda. Koordinacija: Vesna Zimic Gluvić 
 Tekmovanje iz geografije: 6.–9. razred. Mentorica: Nataša Rebec Lukšič 

 Tekmovanje iz zgodovine: 8., 9. razred. Mentor: Andrej Oberstar  
 Male sive celice: sodelujejo učenci 7., 8. in 9. razreda MŠ. Mentor: Andrej 

Oberstar 
 Kenguru: tekmovanje iz matematike: 1.–9. razred. Koordinacija: Barbara 

Cencel, Darja Strah 

 Tekmovanje iz logike: 4.–9. razred. Koordinacija: Darja Strah 
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 Tekmovanje iz razvedrilne matematike: 6.–9. razred. Koordinacija: Darja 
Strah 

 Tekmovanje iz kemije: 8. in 9. razred. Koordinacija: Darja Kos Strmec 

 Tekmovanje iz biologije: 8. in 9. razred. Koordinacija: Darja Kos Strmec, 
Maja Rozman  

 Tekmovanje iz fizike: 8. in 9. razred. Koordinacija: ? 

 Tekmovanje iz angleščine: 8. in 9. razred. Koordinacija: ? 

 Tekmovanje iz nemščine: 8. in 9. razred. Koordinacija: Saša Kastelic  
 

SODELOVANJE S KRAJEM 
 

 Medgeneracijsko sodelovanje s krajem: Svet za starosti prijazno občino in 
Društva upokojencev Ivančna Gorica in Grosuplje, sodelujejo učenci 1.–9. 
razreda matične šole. Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič 

 Zborovski bum 2023: Zborovsko srečanje v Šentvidu pri Stični, sodelujejo 
učenci, vključeni v OPZ in MPZ. Koordinacija: Andrej Oberstar in Žiga Jernejčič 

 Prireditve za materinski dan: sodelujejo prijavljeni učenci in učitelji. 
Koordinacija: vodji šol in razredniki 

 Bučarija: sodelujejo 1., 3., 4. in 5. razred OŠ Zagradec. Koordinacija: Vanja 
Peček Janoš, Mateja Jere Grmek, Neja Zaplotnik, Helena Barle  

 Festival Pekarna Mišmaš: ob občinskem prazniku, Teden kulture v Občini 
Ivančna Gorica, sodelujejo učenci 5. r. OŠ Zagradec in učenci PŠ Krka. 
Koordinacija: Mateja Jere Grmek  

 Slikarski Ex-tempore: sodelujejo učenci 5. r. OŠ Zagradec. Koordinacija: 
Mateja Jere Grmek 

 Sodelovanje z gasilci: oktober 2022 (mesec požarne varnosti), sodelujejo 
vse šole. Koordinacija: vodji šol in razredniki 

 Sodelovanje s Čebelarskim društvom Krka in Zagradec: sodelujejo vse 
šole. Koordinacija: vodji šol in razredniki 

 Sodelovanje z Rdečim križem “Želim izboljšati znanje prve pomoči”: 
KS Krka in gasilci, sodelujejo vsi razredi. Koordinacija: Tončka Rajer 

 Sodelovanje s skupino Pridne krške roke: sodelujejo učenci PŠ Krka. 
Koordinacija: Nika Bracovič Blatnik 

 Sodelovanje s TD Krka in obisk Krške jame: sodelujejo učenci PŠ Krka,  
Koordinacija: Tončka Rajer 

 Nastopi na prireditvah v povezavi s KS Krka: sodelujejo učenci OPZ-ja in 
nekateri učenci 1.–5. r. Koordinacija: Tončka Rajer 

 Božični sejem v Ambrusu: sodelujejo učenci PŠ Ambrus. Koordinacija: 
Nataša Švener Škrajnar  

 Likovne razstave: v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica in v splošni knjižnici 
v Ivančni Gorici, sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda matične šole. 
Koordinacija: Anka Švigelj Koželj 
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2.6 KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA    
 

Večino tekmovanj začnemo na šolski ravni. Upoštevamo kriterije, ki so zapisani v 
pravilnikih posameznih tekmovanj. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na regijska oz. 
območna tekmovanja, ki so izbirno mesto za uvrstitev na državno tekmovanje. 
Določena tekmovanja so organizirana na vseh treh ravneh, druga samo na šolski 
ravni ali na šolski in državni. 
 

PODROČJE  RAZRED  ŠOLA  REGIJA  DRŽAVA  

Logika  4.–9.  29. 9.  22. 10.   12. 11. 

Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni  bolezni  

8., 9.  14. 10.  /  19. 11.  

Angleščina 8. 9. 22. 11.   /  30. 3. 

Biologija (Proteusovo) 8., 9.  19.- 26. 10.  /  2. - 9.12.  

Astronomija  8.,9.  7. 12.  14. 1. 

Kresnička – naravoslovje  2.–5.  6. 4. /  /  

Razvedrilna matematika  6.–9.  30. 11.  /  25. 2.  

Slovenščina (Cankarjevo) 2.–7. 4. 4. / / 

Slovenščina (Cankarjevo) 8., 9. 29. 11. 17. 1. 11. 3. 

Nemščina  9.  17. 11.  /  23. 3 

Zgodovina  8., 9.  6. 12.  / 9. 3.  

Kemija (Preglovo) 8., 9.  16. 1.  25. 3. 6. 5. 

Geografija  6.–9.  16. 11.  /  2. 4. 

Fizika (Stefanovo) 8., 9.  15. 2.  13. 4. 13. 5. 

Vesela šola  4.–9.  8. 3.  /  12. 4.  

Matematika 1.–9.  16. 3.  5. 4.  22. 4.  

Tekmovanje mladih 
čebelarjev  

2.–9.  
                   
po razporedu 
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2.7 ŠOLA V NARAVI   
 
Šolo v naravi bomo organizirali za učence 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda.  
 
Kraj in čas programa šole v naravi: 
 

RAZRED  KRAJ IZVEDBA PROGRAM 

3. 
 

Debeli rtič: BOR 
 

od 27. 3. do 31. 3. 2023 
20-urni tečaj 

plavanja 

4. CŠOD MEDVED od 19. 12. do 23. 12. 2022 

1 KD 
1 TD 
1 ND 
2 ŠD 

5. 
 

Terme ČATEŽ 
 

od 19. 9. do 23. 9. 2022 

1 KD 
2 ŠD 
1 ND 
1 TD 

6. KOPE: Lukov dom 
 

od 5. 12. do 9. 12. 2022 
 

1TD 
2 ŠD 

½ ŠD (3 ure) 
pouk 

7. CŠOD BURJA od 28. 11. do 2. 12. 2022 
1 ND 
1 KD 
pouk 

8. 
CŠOD Kranjska  

Gora 
od 23. 11. do 25. 11. 2022 

1 ŠD 
½ ŠD (3 ure) 

1 KD 
pouk 

 
Informacije o posameznem domu lahko dobite na spletni 
strani  http://www.csod.si/.  
 
V primeru, da se bo za program bivanja v šoli v naravi prijavilo manjše število 
učencev, se bodo lahko termini in lokacije za posamezne razrede spremenili.  
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2.8  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Šola ponuja in razvija interesne dejavnosti tako, da je večina učencev vključenih 
vsaj v eno dejavnost. Mentor vodi o delu in napredku učencev dokumentacijo, v 
katero vnaša podatke o prisotnosti in učenčevem napredovanju. 
 
MATIČNA ŠOLA ZAGRADEC 
 

VRSTA/RAZRED MENTOR 
otroški pevski zbor 1.–5. Vanja Peček Janoš 
plesno gibalni krožek 1., 2. Bojana Miklič 
družabne igre 1. Neja Zaplotnik 
plesno gibalni krožek  3., 4. Helena Barle 
angleška bralna značka 4. Anita Novak 
kolesarski krožek 5. Mateja Jere Grmek 
gledališki krožek 5. Mateja Jere Grmek 
mini rokomet 2.–4. Bogdan Vrhovec 
planinski krožek 2.–5.  Erika Smrke 
Rdeči križ 4., 5. Maja Rozman 
literarno-kulturna dejavnost 6., 7. Nataša Rebec Lukšič 
literarno-kulturna dejavnost 6.–9. Vesna Zimic Gluvić 
literarno-kulturna dejavnost 8., 9. Veronika Bakač 
logika 6.–9. Darja Strah 
angleška bralna značka 6.–9. Silvia Valenčič 
angleška bralna značka 6.–9. Barbara Tomše 
mladinski pevski zbor 6.–9. Žiga Jernejčič 
odbojka 6.–9. Ž 

Irena Bregar namizni tenis 6.–9. 
uporabna umetnost 4.–6.  
odbojka 6., 7. M 

Bogdan Vrhovec 
odbojka, 8., 9. M 
nogomet 6.–9. M 
atletika 6.–9.    
3D modeliranje z računalnikom  7.–9. 

Lovro Ulcej 
uporabno programiranje 6. 

planinski krožek 2.–5. Marjan Kralj 
zgodovinski krožek 8., 9. Andrej Oberstar 
Scratch in Lego WeDo 4., 5.   Karolina Livk 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA AMBRUS 
 

VRSTA/RAZRED MENTOR 
pravljično-ustvarjalni krožek 1., 2. Nataša Švener Škrajnar 
knjižnični krožek 1.–5. Tatjana Hren 
prometni krožek 5. Tatjana Hren 
mini rokomet 2.–5. Bogdan Vrhovec 
otroški pevski zbor 1.–5. Cirila Zupančič 
uporabna umetnost 3., 4. Erika Smrke 
ustvarjalni krožek 5. Nina Kastelec 
angleška bralna značka 4., 5. Anita Novak 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA 
 

VRSTA/RAZRED MENTOR 

knjižnični krožek 1.–5. Brigita Langenfus 
pravljični krožek 1., 2. Katja Godec 
klekljanje 4., 5. Nadja Jankovič Fortuna 
planinski krožek 2.–5. Maruška Pust, Tončka Rajer 
otroški pevski zbor 1.–5. Tončka Rajer 

uporabna umetnost 4., 5. Maruška Pust 

angleška bralna značka 4., 5. Anita Novak 

prometni krožek 5. Nika Bracovič Blatnik 

čebelarski krožek 1.–5. Mateja Jere Grmek, Marjan Volaj 

mini rokomet 3. Matic Košir 

mini rokomet 4., 5.  Matic Košir 

 

AKTIVNOSTI: 
 

● nastopi, razstave, tekmovanja; 
● organizacija tekmovanj; 
● srečanje pevskih zborov; 
● srečanje plesnih in gledaliških skupin; 
● likovni in literarni natečaji; 
● raziskovalno delo v naravoslovju; 
● predstavitev dela: delavnice ali prireditve za starše, za krajane, za vrstnike, 

objave v časopisu Klasje; 
● srečanje učencev raziskovalcev; 
● raziskovalne naloge in predstavitev le-teh na šolskem ali na državnem nivoju. 

 
Vsebine in aktivnosti več interesnih dejavnosti bodo vključene v projekt 
raziskovalnega dela.  
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Računalniško opismenjevanje bo potekalo v računalniški učilnici matične šole. 
Izvajal ga bo Lovro Ulcej; udeleževali se ga bodo učenci od 1. do 5. razreda.   
 
Učenci se vključujejo še v dejavnosti v okviru organizacij, društev, idr.: 

 mladi gasilci (Zagradec, Krka, Ambrus), 
 plesne skupine (Guapa, Plesni klub Spot), 
 godba na pihala (Stična), 
 kulturno-umetniške dejavnosti (Krka, Zagradec, Ambrus), 
 Glasbena šola Grosuplje, 
 jezikovni tečaji, 
 plesni tečaji, 
 rokomet (RK SVIŠ), 
 nogomet (NK Ivančna Gorica), 
 košarka (KK Ivančna Gorica), 
 odbojka (OK Žužemberk), 
 karate, 
 taekwondo, 
 vključujejo pa se tudi še v nekatera manjša lokalna društva. 

  

 

2.9 ORGANIZACIJA POUKA  
 

Pouk poteka: 
 

ŠOLA ZAČETEK POUKA KONEC POUKA 

Ambrus 7.55 11.30, 12.20, 13.45, 14.35 

Zagradec 7.55 11.30, 12.20, 13.10, 14.10 

Krka 7.55 11.35, 12.20, 13.30, 14.20 

 
Pred poukom in po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni 
pouk, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč, izbirni predmeti 
ter ure oddelčne skupnosti. 
 
 
VARSTVO IN DEŽURSTVO  

Varstvo učencev, ki se vozijo s šolskimi avtobusi, je organizirano pred poukom 
od 7.05 do 7.50 in po pouku do odhoda šolskih avtobusov. Poleg varstva učitelji 
izvajajo dežurstvo na vhodih 25 minut pred začetkom pouka oz. dejavnosti, med 
odmori za malico, v jedilnici v času kosila, med poukom za učence, ki čakajo na 
izbirne predmete in po pouku do 14.00. Učiteljice razredne stopnje so dežurne v 
svojih oddelkih. Učenci 8. in 9. razreda so dežurni od 7.30 do 13.30. 
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Varstvo in dežurstvo se bo prilagajalo glede na epidemiološko situacijo in aktualna 
priporočila NIJZ in MIZŠ. 
 

 

2.10  ŠOLSKI KOLEDAR 
 

Šolsko leto se začne 1. septembra 2022 in se zaključi 31. avgusta 2023.  
Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji: 

● 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023,  
● 2. ocenjevalno obdobje: od 28. januarja 2023 do 15. junija 2023 (9. r.) oz.  

do 23. junija 2023 (1.–8. r.).  
 
Začetek pouka: četrtek, 1. september 2022. 
 
Konec pouka: sreda, 15. junij 2023 (9. razred), petek, 23. junij 2023 (ostali 
razredi). 
 

POČITNICE ZA UČENCE: 
 

● jesenske: od 31. oktobra 2022 do 4. novembra 2022 
● novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023 
● zimske: od 6. februarja 2023 do 10. februarja 2023 
● prvomajske: 26. aprila 2023 do 2. maja 2023 

 

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI: 
 

● 31. oktober 2022: dan reformacije,  
● 1. november 2022: dan spomina na mrtve,  
● 25. december 2022: božič,  
● 26. december 2022: dan samostojnosti in enotnosti,  
● 1., 2. januar 2023: novo leto, 
● 8. februar 2023: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,  
● 10. april 2023: velikonočni ponedeljek,  
● 27. april 2023: dan upora proti okupatorju,  
● 1., 2. maj 2023: praznik dela,  
● 25. junij 2023: dan državnosti.  
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NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) ZA 6. RAZRED: 

        
● 4. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine  
● 8. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz matematike  
● 10. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz angleščine  
● 6.–8. junij 2023: seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do 

vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge  
● 23. junij 2023: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ  

 

NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) ZA 9. RAZRED: 
 

● 4. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine  
● 8. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz matematike  
● 10. maj 2023: nacionalno preverjanje znanja iz fizike 
● 31. maj–2. junij 2023: seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice 

do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge  
● 15. junij 2023: razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ  

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL: 
 

● 9. razred: 15. junij 2023  
● 1.–8. razred: 23. junij 2023  

 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI: 
 

16. 6.–29. 6. 2023  1. rok  9. razred  

26. 6.–7. 7. 2023  1. rok  1.–8. razred  

18. 8.–31. 8. 2023  2. rok  1.–9. razred  

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA 
DOMU: 
 

3. 5.–15. 6. 2023  1. rok  9. razred  

3. 5.–23. 6. 2023  1. rok  1.–8. razred  

18. 8.–31. 8. 2023  2. rok  1.–9. razred  

 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 

Učenci osnovne šole so organizirani v oddelčno skupnost učencev, skupnost 
učencev šole in šolski parlament. 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. 
Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih 
skupnosti. 
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Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Šolski 
parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti.  
Šolski parlament se skliče najmanj enkrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je 
njegova mentorica/mentor (v nadaljevanju mentor). Kot oblike demokratičnega 
dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski 
in medobčinski  ravni in se zaključijo na državnem otroškem parlamentu. Projekt 
se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k 
izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo 
sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci 
na državnem otroškem parlamentu. 
Za šolsko leto 2022/2023 je izbrana tema "Duševno zdravje otrok in mladih”. 
Mentorica otroškega parlamenta in šolske skupnosti učencev OŠ Zagradec je Silvia 
Valenčič. 
 

 

2.11  AKCIJE ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI V CESTNEM 
PROMETU 

 

Na OŠ Zagradec potekajo številne akcije za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu: 

● vsebine prometne vzgoje v okviru posameznih predmetnih področij (NIT, 
DRU, SPO), 

● priprava in izvedba kolesarskega izpita za učence/učenke 5. razreda 
● povečane aktivnosti v okolici šole (prvi teden v septembru, policisti, člani 

ZŠAM Ivančna Gorica, medobčinski redar, plakati Šolska pot), 
● prometno-varnostni načrt šol (varna pot v šolo, vozači, varstvo vozačev, 

jutranje varstvo), 
● posebna skrb: prometna varnost v prvem razredu (razgovori s starši na temo 

varnosti, sodelovanje z ZŠAM in Policijsko postajo Grosuplje, rumene rutice), 
● prometne aktivnosti na šoli: za učence 5. razreda, 
● projekta Policist Leon svetuje, Bodi previden! "Pešec".  

Sodelavci: Policija Grosuplje, ZŠAM Ivančna Gorica, AMD Grosuplje, Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica, starši ... 
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2.12  PRIREDITVE, SREČANJA, RAZSTAVE, TEKMOVANJA 
 

Prireditve: 
 1.  9. 2022: sprejem prvošolčkov 

 9. 9. 2022:      Vsi smo ena generacija 

 27. 10. 2022: šolski radio pred dnevom reformacije in dnevom spomina na mrtve 

 30. 11. 2022:  novoletni bazar za šolski sklad 

 23. 12. 2022:  šolska prireditev pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

 3. 2. 2023:  šolska prireditev pred slovenskim kulturnim praznikom 

 24. 3. 2023 krajevna prireditev ob materinskem dnevu in prazniku pomladi 

 25. 4. 2023:  šolski radio pred dnevom upora proti okupatorju in praznikom dela 

 maj 2023: Festival Pekarna Mišmaš 

 maj 2023: srečanje Zlatih bralcev na Jurčičevi Muljavi                    

 15. 6. 2023:  valeta za učenke/učence in starše 9. razreda  

 22. 6. 2023: krajevna prireditev ob 170-letnici šolstva v Zagradcu in dnevu    
                       državnosti 

 24. 6. 2023: šolska prireditev ob koncu pouka in pred dnevom državnosti   
 
Med šolskim letom se lahko datumi prireditev spremenijo, program prireditev pa 
se še lahko dopolni. 
 
Razstave: 

 stalne razstave likovnih izdelkov učencev razrednega pouka in OPB, 
 tematske razstave, 
 priložnostne razstave. 

 
Tekmovanja: 

 športna tekmovanja: kros, atletika, rokomet, nogomet, odbojka, namizni 
tenis, atletski troboj, mini rokomet, 

 bralne značke,  
 tekmovanja, ki so objavljena v koledarju tekmovanj iz znanja in športa. 

 

 

2.13  GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI 
 

2.13.1 GOVORILNE URE: 
 

torek, od 16.30 do 18.00 MŠ Zagradec: 6.–9. r.  

sreda, od 16.30 do 18.00 

 

MŠ Zagradec: 1.–5. r. 
PŠ Krka:  1.–5. r. 
PŠ Ambrus: 1.–5. r. 
 



Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 

 
 

2.13.2 RODITELJSKI SESTANKI: 
 

DATUM  RAZRED  ŠOLA  

torek, 13. 9. 2022 6.–9. MŠ Zagradec 

sreda, 14. 9. 2022 1.–5. Z, K, A 

torek, 31. 1. 2023 6.–8. MŠ Zagradec 

sreda, 1. 2. 2023 1.–5. Z, K, A 

torek, 14. 2. 2023 9. MŠ Zagradec 

torek, 16. 5. 2023 6.–9. MŠ Zagradec 

sreda, 17. 5. 2023 1.–5. Z, K, A 

 
Pri učiteljih, ki poučujejo vašega otroka, lahko poiščete informacije tudi dopoldne. 
O urniku dopoldanskih govorilnih ur vas bodo na 1. roditeljskem sestanku seznanili 
razredniki; objavljen je na spletni strani šole.  
Razrednik lahko skliče več roditeljskih sestankov. 
 

2.13.3 PREDAVANJA ZA STARŠE 
 

 Izbral si bom poklic, ki me zanima 
 Pred vpisom v srednjo šolo 

 
Staršem bomo posredovali povezave do določenih spletnih predavanj. 
 

2.13.4 DRUGA SREČANJA 
 

Srečanja bodo v primeru izvajanja zaščitnih ukrepov proti širjenju okužbe s Covid-
19 potekala v skladu s takrat veljavnimi navodili NIJZ, in sicer: 
 

● novoletni bazar za šolski sklad (30. 11. 2022), 
● športne in kulturne prireditve v kraju in v šoli,  
● srečanja v naravi, 
● priložnostna srečanja,  
● srečanja po dogovoru s starši.  
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3 VARSTVO UČENCEV, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, 
PREHRANA, PREVOZI 
 

3.1 VARSTVO 
 

Šola se vključuje v skrb za zdrav razvoj otrok. 
Posebno skrb bomo namenili: 

● pravilni drži (pri urah pouka, pri pouku športa), 
● analizi zdravstvenega stanja učencev in sanitarno-higienskim nadzorom, 
● preprečevanju širjenja uši, 
● vsebini zdravstvene vzgoje in temeljnih postopkov oživljanja pri 

naravoslovnih dneh, 
● preventivi v zobozdravstvu, 
● teži šolskih torbic. 

 

Sistematični zdravstveni pregledi: 
 

● za učenke/učence 1., 3., 6. in 8. razreda, 
● za otroke pred vstopom v šolo – šolske novince, 
● zobna preventiva za učenke/učence od 1. do 5. razreda. 

 

Šola glede na prostorske pogoje upošteva zahteve šolske higiene pri: 
 

● svetlobi učilnic, 
● ustrezni temperaturi, 
● prezračevanju, 
● ustreznosti šolskega pohištva, 
● čiščenju prostorov in opreme, 
● nadzorovanju in skrbi za čistost učencev ter vzdrževanju higiene in varstvu 

šolskega okolja.  
 
Učitelji bodo seznanjali učence z minimalnimi higienskimi zahtevami. 
 
Koordinacija za področje zdravega življenja šolske mladine: Ana Jurglič. 
 

 

3.2 ŠOLSKA PREHRANA 
 
ORGANIZIRANA PREHRANA 
 

Na šoli je organizirana šolska prehrana. Organizatorica šolske prehrane: Maja 
Rozman (MŠ Zagradec, PŠ Ambrus, PŠ Krka). 
Na Krki in v Zagradcu pripravljamo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. 
V Ambrusu pripravljamo zajtrk in malico. Kosilo pripeljejo iz Zagradca. 
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Organizacijo šolske prehrane opredeljujejo Pravila šolske prehrane, ki so 
objavljena na spletni strani šole. 
Zdrava prehrana učencev je osnova zdravega načina življenja. Bistvo je v 
ravnotežju med vnosom in porabo. Redna telesna aktivnost vpliva na telesno 
zmogljivost in gibljivost, skupaj z zdravo prehrano pa zmanjšujeta dejavnike 
tveganja za nastanek bolezni. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo 
v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v 
kasnejšem življenjskem obdobju, zato šolska prehrana preventivno vpliva na 
nastanek sodobnih bolezni. 
 
Prostor, določen za šolsko prehrano: 

● učilnica (zajtrk, malica, popoldanska malica) 
● jedilnica (kosilo) 

 
Razpored in način razdeljevanja posameznih obrokov hrane se bo prilagajal 
trenutni epidemiološki situaciji po priporočilih NIJZ in navodilih MIZŠ. 
 

OBROK / 
ŠOLA 

MŠ ZAGRADEC PŠ KRKA PŠ AMBRUS 

ZAJTRK 6.45–7.00 6.45–7.00 6.45–7.00 

HLADNA 
MALICA 

8.40–8.55 8.40–8.55 8.40–8.55 

KOSILO 11.30–13.30 11.30–13.30 11.30–13.30 

POP. MALICA 14.15 14.15 14.15 
*Učenci, ki imajo ure športa, dneve dejavnosti (ND,TD) lahko malicajo tudi v jedilnici. 
 
Pri načrtovanju prehrane v šoli se ravnamo po prehranskih smernicah, ki jih je 
izdalo Ministrstvo za zdravje s sodelovanjem Ministrstva za zdravstvo v letu 2005. 
Poleg načel temeljnih veljavnih dokumentov s področja šolske prehrane sledimo 
še naslednjim ustaljenim smernicam: 

● osveščamo o čim boljšem, kulturnem načinu prehranjevanja, 
● upoštevamo načelo pestrosti in kakovosti živil, da je prehrana naših učencev 

uravnotežena, 
● upoštevamo tudi želje otrok ter jih uskladimo s priporočili energijsko-hranilne 

in kakovostne sestave, 
● pogosto učencem ponudimo pri kosilu več zdravih izbir (dve vrsti solate, 

sadja, kruha …), 
● povečujemo delež polnovrednih, integriranih in  ekološko pridelanih živil, 
● v prehrano vključujemo lokalno pridelana živila (krompir, mleko, sadje, 

zelenjava …), 
● skoraj vsakodnevno v prehrano vključujemo mleko in mlečne izdelke, 
● učenci dnevno prejmejo sadje in/ali zelenjavo, 
● omejujemo uporabo soli, sladkorja in maščob, 
● enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok, 
● spodbujamo k pitju pitne vode in manj sladkanega čaja, 
● pri kosilu ponujamo pretežno vodo, 



Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023 

 
 

● učenci imajo sadni kotiček v jedilnici in/ali v razredu, 
● pripravljamo tudi praznične jedi, značilne za šolski okoliš (martinovo, velika 

noč …), 
● občasno uvajamo nove jedi, 
● pri pripravi hrane uporabljamo konvektomat, 
● za otroke s posebnimi potrebami v prehrani pripravljamo dietno prehrano po 

navodilih zdravnika. 
 
Trudimo se, da hrano učencem čim bolj primerno postrežemo. Poudarek dajemo 
pozitivnemu odnosa do hrane. 
 
Glede na trenutno epidemiološko situacijo po priporočilih NIJZ in navodilih MIZŠ 
bomo posebno pozornost namenili higieni in kulturi prehranjevanja. Povzeto po 
Protokolu prehranjevanja v OŠ Zagradec: 

 osebje dostavlja malico učencem 1.–5. razreda, vsem ostalim učencem pa 
malico v matično učilnico prinesejo dežurni učenci. 

 Pred vsakim obrokom si učenci in učitelji temeljiti umijejo roke ter počistijo 
mizo in jo po potrebi še razkužijo. 

 Učitelji v času malice ostanejo z učenci v razredu. Malico s čistimi rokami in 
ob uporabi maske delijo učitelji in dežurni učenci. 

 Kosilo jedo v jedilnici po urniku. Pred vstopom v jedilnico si učenci umijejo 
roke. Kuharice učencem razdelijo obrok. Razred se posede skupaj. Dežurni 
učitelj, dežurni učenec ali čistilka za učenci počisti mize in jih po potrebi še 
razkuži ter prezrači jedilnico.  

 Kuhinjsko osebje v času priprave obrokov in deljenja le-teh ves čas upošteva 
higienske standarde in uporablja ustrezna zaščitna sredstva.  

 Šola bo po potrebi prilagajala jedilnik, ki bo dovoljeval varno pripravo, 
deljenje in zaužitje hrane. Jedilniki bodo objavljeni na šolski spletni strani. 

 

NEORGANIZIRANA PREHRANA 
 

S tem pojmom smatramo vso prehrano, ki jo učenci prinesejo s seboj od doma in 
ni bila pripravljena v kuhinjskih prostorih  šole. Pri tej hrani ne moremo zagotoviti 
ustreznih higienskih razmer in je do preklica vnos hrane v šolo prepovedan. Izjema 
je le hrana, ki jo v šolo prinesejo učenci z različnimi medicinsko indiciranimi dietami 
po predhodnem dogovoru z organizatorko šolske prehrane.
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V letošnjem šolskem letu: 
 

Dejavnost Terminski načrt 

V okviru projekta Šolska shema sadja in zelenjave 
bomo razdeljevali sadje in zelenjavo ter 
osveščali učence o pomenu uživanja sadja in 
zelenjave. 

1x tedensko skozi celo leto 
na UOS, 
1.–9. r. 

Obeležili bomo svetovni dan hrane. 16. oktober 

Dan slovenske hrane: 
ponudili bomo tradicionalni slovenski      
zajtrk (TSZ). 

18. november, 
NTD in UOS 

Posebno pozornost bomo namenili promociji uživanja 
zajtrka doma. 

UOS, večkrat letno 

Nadaljevali bomo s ponudbo ekološko pridelanih 
živil, polnovrednih živil in živil lokalne proizvodnje. 

skozi celo leto 

Učence bomo spodbujali k pitju vode iz pipe. skozi celo leto 

Ozaveščali bomo učence o higieni rok ob pitju vode 
iz pipe in tudi sicer. 

skozi celo leto 

Ovrednotili bomo energijsko in hranilno vrednost 
obrokov. 

dvakrat na leto 

Posvečali bomo pozornost temam s področja 
zdravega prehranjevanja (osveščali o čim boljšem, 
kulturnem načinu prehranjevanja, uživanju sadja in 
zelenjave ter pomenu pitja vode …). 

UOS, ND, TD, pouk, 
predavanja za starše 

Skrbeli bomo za zmanjšanje odpadkov hrane in 
embalaže. 

UOS, pouk (naravoslovje, 
gospodinjstvo, 
naravoslovje in tehnika) … 

 
 
CENE ŠOLSKE PREHRANE (velja do spremembe) 
 

OBROK PREHRANE RAZRED CENA OBROKA – EUR 
zajtrk JV 0,50 

malica 1.–9. 0,80 

kosilo 
1.–5. 2,00 

6.–9. 2,29 

popoldanska malica OPB 0,50 
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● Plačilo prehrane poteka preko položnic, zbirnih položnic, trajnika ali po 
prejemu računa po e-pošti. 

● Znesek za malico in kosilo odštejemo, če starši sporočijo odsotnost otroka za 
naslednji dan do 8. ure v računovodstvo šole na telefon 01 6207 416, preko 
programa Lopolis ali na elektronski naslov: racunovodstvo@sola-zagradec.si.  

● Za nemoteno delovanje kuhinje pričakujemo redna plačila stroškov za 
prehrano. 

● Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. 
 

HRANO PRIPRAVLJAJO: 
 

Krka Alenka Jerlah – vodja, Branka Kolenc, Marinka Pasar 

Ambrus Danica Korevec 

Zagradec 
Petra Kastelic – vodja, Marinka Štravs, Urška Glač, 
Jožica Cvetkovič, Martina Miklič 

 

ZA ČISTOČO NA ŠOLAH SKRBIJO: 
 

Ambrus Danica Korevec 

Zagradec 
Matej Medved, Jolanda Černivec, Jožica Bonifer, Marija 
Muhič 

Krka Marjanca Rus, Maja Hrast 

 
HIŠNIKI NA ŠOLAH:  
 

Ambrus, Zagradec Matej Medved 

Krka Darko Miklič in Robert Rajer (vrtec na Krki) 

 
 

3.2.1  SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA 
 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šola  je v dneh, ko poteka pouk, dolžna 
organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola 
lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.  
Upravičenci do subvencije za malico in subvencije za kosilo so tisti učenci, ki se 
redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. na kosilo in po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo v nadaljevanju navedene 
kriterije.   
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Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci 
iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 563,60 eurov, katerega višino določa Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve. 
 
Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci 
iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 382,82 eurov.  
 
Določi jo Ministrstvo za delo, družin in socialne zadeve. 
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci 
v rejništvu oziroma prosilci za azil.  
Pravica nastopi, ko starši prijavijo učenca na malico oz. kosilo. Vloga za subvencijo 
malice in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, če 
družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.  
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila 
učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve in enake možnosti. 
 

3.2.2  SUBVENCIONIRANA ŠOLA V NARAVI 
 

Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04, 70/08, 
61/09 in 40/12) in Podrobnejših kriterijev za dodelitev sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi, sprejetih na Svetu Zavoda OŠ Zagradec z dne 29. 
9. 2022, se iz državnega proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
šole v naravi eni generaciji učencev. Isti generaciji se letno zagotavljajo tudi 
sredstva za subvencioniranje šole v naravi učencem, ki zaradi socialnega položaja 
ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Na naši osnovni šoli se iz 
državnega proračuna sofinancira šolo v naravi v 5. razredu. Vlogo pripravi šolska 
svetovalna služba (le za 5. razred) in jo razdeli učencem. Starši oz. njihovi otroci 
oddajo izpolnjeno vlogo razredniku ali šolski svetovalni službi ob prijavi v šolo v 
naravi. 
 
Po sklepu upravnega odbora Šolskega sklada sredstva iz zbiralnih akcij papirja 
namenjamo za subvencioniranje šole v naravi, šole v naravi s tečajem plavanja ali 
smučanja še ostalim generacijam učencev, ki zaradi socialnega položaja ne 
zmorejo v celoti plačati prispevka. Upravni odbor Šolskega sklada je sprejel, da je 
do subvencije upravičen učenec, ki je aktivno sodeloval v akciji zbiranja papirja v 
zadnjem koledarskem oz. šolskem letu. Delitev se izvede glede na razpoložljiva 
sredstva in v skladu z Letnim programom Šolskega sklada ter podrobnejših 
kriterijev in meril o subvencioniranju šole v naravi. Vlogo za subvencijo starši 
priložijo prijavi. 
 
Na podlagi podrobnejših kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole 
v naravi oz. življenja v naravi odloča ravnatelj. Starši so o upravičenosti obveščeni 
z odločbo.   
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3.3 PREVOZI UČENCEV  
 

Naročnik in plačnik šolskih prevozov je Občina Ivančna Gorica. Prevoz je 
organiziran za vse učence, ki so oddaljeni od šole več kot štiri kilometre. 
Poskrbljeno je tudi za prevoze otrok, za katere je pot v šolo nevarna. Varnost 
šolskih poti presodi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Ivančna Gorica. 
 
Vsi vozni redi so objavljeni na spletni strani šole.  
 
Število učencev, ki se v šolo vozijo s šolskimi prevozi, se vsako leto povečuje. 
Letos se vozi v šolo 80 % vseh učencev.  
 
Prevoze izvajajo Nikotours, Finson in Rok Jaklič, s.p. 
 
Za učence, ki se vozijo s šolskimi prevozi, je organizirano varstvo. Varstvo poteka 
pod vodstvom učitelja v dogovorjenih prostorih; druge šolske prostore učenci 
zapustijo takoj po končanem pouku ali dejavnosti.  
 
91. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu Ur. list RS, št. 133/2006 med 
drugim pravi: »Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši 
(posvojitelji, skrbniki, rejniki) prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti 
v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, 
kjer se srečujejo s prometom. Otroci morajo imeti na poti v vrtec in v prvi razred 
osnovne šole ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 
do 14 let, če to dovolijo starši otroka. Otroci, stari do 7 let, lahko hodijo v šolo 
brez spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, vendar le 
v območju umirjenega prometa.« 
 
Prvošolčka večkrat pospremite do šole in ga poučite o nevarnostih. Pokažite mu, 
kje in kako lahko gre čez cesto. Učenci prvih in drugih razredov naj okrog vratu 
nosijo rumeno rutico. Če hodijo po cesti ob zmanjšani vidljivosti, naj imajo na 
vidnem mestu odsevnik. 
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4 STROKOVNO DELO 
 

4.1 ORGANI UPRAVLJANJA 
 

Naloge so opredeljene v ZOFVI, v 49. členu. 
 
RAVNATELJICA ŠOLE: Barbara Maver, prof. raz. pouka.  
Pri pedagoškem in organizacijskem vodenju šole ravnatelju pomaga pomočnik 
ravnateljice Andrej Oberstar. 
 
Vodji podružničnih šol v Ambrusu in na Krki spremljata delo podružničnih šol, 
skrbita za nemoteno delo in urejenost ter za povezavo šol s krajem. 
 
SVET ŠOLE ima 11 članov.  
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki (v nadaljevanju predstavniki) 
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. 
 
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program šole, letni 
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in 
drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni 
problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s 
pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 
obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, 
reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja 
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Svet šole ima štiriletni 
mandat, ki se izteče 14. 10. 2025. 

 

4.2 STROKOVNI ORGANI 
 

Strokovni organi na šoli so: 
 

● učiteljski zbor 
● oddelčni učiteljski zbor 
● razrednik 
● strokovni aktivi 

 

4.2.1  UČITELJSKI ZBOR 
 

Delo učiteljskega zbora je opredeljeno v ZOFVI, v 61. členu. Sestavljajo ga 
strokovni delavci šole.   
Učiteljski zbor bo spremljal realizacijo letnega delovnega načrta šole in analiziral 
vzgojno-izobraževalno delo. 
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Učiteljski zbor: 
● daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,  
● daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih 

ravnatelja,  
● odloča o vzgojnih ukrepih,  
● daje mnenje o letnem delovnem načrtu in skrbi za realizacijo, 
● bo imel v šolskem letu 2022/2023 tri ocenjevalne konference (eno v januarju 

in dve v juniju) in še pet pedagoških konferenc (v novembru, marcu, maju 
ter po eno v juliju in avgustu), 

● spremlja vedenje učencev, aktualna pedagoška vprašanja, 
● spremlja izvajanje projektov, 
● poroča s seminarjev, posvetov, aktivov, se seznanja s strokovno literaturo,  
● spremlja realizacijo sklepov oddelčnih konferenc, roditeljskih sestankov, sej 

sveta staršev in šole, 
● sodeluje pri evidentiranju nadarjenih učencev,  
● opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

     

4.2.2 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
 

Delo je opredeljeno v 62. členu ZOFVI. Sestavljajo ga strokovni delavci, ki 
opravljajo vzgojo-izobraževalno delo v posameznem oddelku. 
 

4.2.3 RAZREDNIK  
 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne 
rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih 
učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
Pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci načrtuje skupne individualne razgovore 
o aktualnih vprašanjih. Pri sodelovanju z učiteljicami/učitelji v oddelku načrtuje 
skupne in individualne razgovore in hospitacije, pri delu s starši pa individualne 
razgovore ter oddelčne roditeljske sestanke. 
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4.2.4 ŠOLSKI STROKOVNI AKTIVI 
 

PREDMETNO PODROČJE VODJA 

1. razred, aktiv učiteljic in vzgojiteljic Katja Godec 

2. razred Bojana Miklič 

3. razred Helena Barle 

4. razred Nina Kastelec 

5. razred Mateja Jere Grmek 

SLJ in knjižničarstvo Vesna Zimic Gluvić 

TJA in NEM Barbara Tomše 

matematika, računalništvo Barbara Cencel 

ZGO, GEO, DKE Nataša Rebec Lukšič 

LUM, GUM, zborno petje Anka Švigelj Koželj 

fizika, kemija, TIT, biologija, naravoslovje, 
gospodinjstvo 

Lovro Ulcej 

šport Irena Bregar 

DSP, ISP, svetovalna služba Tanja Rajer 

OPB Tončka Rajer 

 
Program dela so posamezni aktivi pripravili v avgustu in vsebujejo: 

● priprava programov dela posameznih aktivov, 
● hospitacije (medsebojne v aktivu), 
● izmenjava izkušenj (oblika dela, uporaba učil idr.), 
● priprava in izvedba dni, ekskurzij v skladu s programom, 
● priprava in izvedba prireditev in tekmovanj, 
● sodelovanje na seminarjih in študijskih skupinah, izobraževanjih, 
● sodelovanje s knjižnico, ŠSS, 
● načrtovanje nakupa opreme, učil idr., 
● sodelovanje pri raziskovalnem delu, 
● pomoč pripravnikom in študentom na praksi, 
● skrb za učila, odstranitev izrabljenih učil, obvestila o okvarah ipd., 
● ostale naloge (po nalogah in dogovoru z vodstvom šole). 
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4.3 STROKOVNE KOMISIJE 
 

60. b člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 
40/2012-ZUJF, 63/13) predvideva: 
»Če za posamezno odločitev ni posebej določen pristojni organ, o pravicah in 
dolžnostih učenca na prvi stopnji odloča ravnatelj. O odložitvi začetka šolanja in 
odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi 
obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo 
šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. O pritožbah v zvezi 
z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena 
komisija.« 
ter 60. c člen, ki določa: 
»Svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 
10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. Izmed 
članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v 
posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki 
delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge 
šole). Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje 
za člana pritožbene komisije večkrat. Pritožbena komisija odloča z večino glasov 
vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.« 
 

ČLANI PRITOŽBENE KOMISIJE SO: 
 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

1. Nina Kastelec 
2. Nadja Jankovič Fortuna 
3. Sabina Miklavčič 
4. Irena Bregar 
5. Silvia Valenčič 
6. Bogdan Vrhovec 
 
PREDSTAVNIKI STARŠEV 

1. Saša Aleš 
2. Alenka Štravs 
 
STROKOVNI DELAVCI DRUGE ŠOLE 

1. Tina Cvar Tomažin 
2. Jaka Keše 
 
Mandat komisije velja 4 leta, do 14. 10. 2025.
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4.4 SVET STARŠEV 
 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev 
(ZOFVI, 66. člen).  
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 
predstavnika, ki ga starši izvolijo na uvodnem roditeljskem sestanku oddelka.  
Svet staršev OŠ Zagradec je bil izvoljen 28. 9. 2022. Predsednica Sveta staršev 
OŠ Zagardec je Barbara Mušič. 
 

4.5 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri 
uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-
izobraževalnih ciljev. 
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja 
preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v 
kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi 
z ustreznimi zunanjimi ustanovami. 
 

4.6  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica omogoča učencem in strokovnim delavcem poglabljanje znanja. 
Knjižno zbirko vsakoletno posodabljamo z umetnostnimi in neumetnostnimi 
besedili ter multimedijskimi gradivi. 
Knjižničarka spodbuja učne procese, ki temeljijo na odkrivanju, raziskovanju in 
analizi. Z dodatnimi motivacijskimi aktivnostmi razvija veselje do branja in 
pozitiven odnos do knjige. 
Šolska knjižnica deluje na matični šoli in obeh podružnicah. Knjižničarka je prisotna 
na matični šoli, občasno ob petkih pa tudi na obeh podružnicah (ure knjižnično 
informacijskih znanj, po potrebi urejanje šolske knjižnice, po potrebi pomoč in 
svetovanje pri izposoji). 
Poleg vodenja rednih vsakodnevnih aktivnosti knjižnic knjižničarka sodeluje pri 
organizaciji nekaterih kulturnih dejavnosti na šoli (obisk knjižnega sejma, obisk 
gledališča ...). Vodi različne projekte, ki potekajo na državni ravni, kot so 
nacionalni mesec skupnega branja (od 8. 9. do 9. 10. 2022), mesec šolskih knjižnic 
(oktober), Rastem s knjigo, Noč knjige, Naša mala knjižnica, knjižnično-muzejski 
MEGA kviz in Zlati bralec. 
 
URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE: 
 

 PON TOR SRE ČET PET 

Zagradec 7.40–14.00 7.40–14.00 7.40–14.00 7.40–14.00 / 
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Izposoja na lokacijah podružničnih šol bo potekala znotraj interesnih dejavnosti, 
ki jih bosta vodili učiteljici: Tatjana Hren v Ambrusu, Brigita Langenfus na Krki. 
 
Obvestila, novice in tekoči projekti, pri katerih sodeluje šolska knjižnica, so 
objavljeni na spletišču šolske knjižnice na spletni strani šole. 
 

4.6.1 UČBENIŠKI SKLAD 
 

Učbenike si lahko učenci izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli. Ministrstvo je v 
šolskem letu 2022/2023 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov in delovnih 
zvezkov za učence 1., 2. in 3. razreda ter učbenikov za učence od 4. do 9. razreda. 
Letos si je iz učbeniškega sklada izposodilo učbenike 351 učencev. 
Učenci, ki si sposodijo učbenike iz šolskega sklada, jih morajo zaviti v ovitek, ki ne 
poškoduje učbenika (samolepilni ovitki so prepovedani), npr. v papir koledarja. Za 
učbenike, ki bodo v ovitkih, ki ob odstranjevanju poškodujejo platnice, bomo 
zaračunavali nadomestilo za poškodovane učbenike. Etikete z imeni lahko nalepite 
le na že zavit učbenik. 
Ko prejmete učbenike, jih preglejte. V primeru, da je kateri izmed njih poškodovan, 
ga vrnite v knjižnico v roku enega tedna od prejetja in ga bomo zamenjali. Ob 
izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. V primeru, da je učbenik 
poškodovan ali uničen, morate plačati odškodnino v višini, ki jo določa 12. člen 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. 
 
Skrbnica učbeniškega sklada na šoli je Branka Lah. 
 

 

4.7  STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 
 

Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih 
učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni. 

Bertrand Russell 
 
V šolah bi se morali truditi, da se vsakega otroka sprejema kot vrednega, kot 
(p)osebnega, izvirnega, neponovljivega   posameznika osebnih talentov, v katerih 
mora biti prepoznan in spodbujen k njegovemu  razvoju in uresničevanju v 
dopolnjujočem sodelovanju z drugimi.  
 
Epidemija je globoko zarezala v naše življenje, tako da šole vsaj nekaj časa ne 
bomo jemali tako samoumevno, kot smo jo še do pred kratkim. 
Naše šolarje moramo pripraviti na novo resničnost, podučiti jih moramo, kako z 
odgovornim vedenjem poskrbijo zase in za druge. 
V šoli se bomo več pogovarjali o tem, kako zelo pomembni so medčloveški odnosi, 
socializacija, vzgojna komponenta šole. Postala je veliko več kot posredovalnica 
znanja, pomembnost se daje življenjskim veščinam, ki se krepijo in razvijajo tudi 
v šoli – odgovornost, predanost, socialne veščine, empatijo in altruizem, pozitiven 
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odnos do sveta, kritično razmišljanje, optimizem, reševanje frustracij in konfliktov, 
pogum, resnicoljubnost. 
Za uresničevanje vseh omenjenih področji se bodo morali učitelji izobraževati na 
vseh področjih, ki podpirajo razvoj otroka kot celovite osebnosti. 
Večina izobraževanj je prenesenih na splet, kjer je dostopno veliko gradiv in je 
potrebno biti previden, da v množici vsega izbereš pravo zrno med plevami. Učitelji 
bodo še naprej obdržali ustaljene oblike izpopolnjevanja, tudi te se sedaj v večini 
odvijajo v e-sistemih. 
 

Ustaljene oblike usposabljanja učiteljev so: 
 

 strokovno izpopolnjevanje v okviru šole (konference, strokovni aktivi,  
predavanja, strokovna ekskurzija) v obliki razgovorov, študijskih konferenc, 
samoizobraževanja, 

 strokovno izpopolnjevanje na sosednjih šolah v obliki hospitacij s prikazi 
primerov dobre prakse,  

 strokovno izpopolnjevanje v okviru medsebojnih hospitacij z izmenjavo 
primerov dobre prakse, 

 študijska srečanja (Zavod RS za šolstvo), delo preko spletne učilnice, 
 strokovno izpopolnjevanje v okviru društev, 
 izobraževanje pedagoških delavcev po Katalogu programov strokovnega 

spopolnjevanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 
 svetovanje učiteljem pripravnikom (ŠSS, vodstvo šole, učitelji, mentorji), 
 študijski programi izpopolnjevanja, ki jih zakon in pravilniki o izobrazbenih 

pogojih navajajo kot obvezni izobrazbeni pogoj za poučevanje oz. opravljanje 
strokovnega dela, 

 programi stalnega strokovnega spopolnjevanje, namenjeni uvajanju 
sistemskih novosti, 

 strokovna srečanja in seminarji za ravnatelje, pomočnike in druge strokovne 
delavce, namenjena uvajanju sistemskih in vsebinskih novosti. 
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5 SPREMLJANJE URESNIČEVANJA DELOVNEGA 
NAČRTA 
 

● Na pedagoških konferencah pred govorilnimi urami (matična šola) in na 
pedagoških konferencah celotnega učiteljskega zbora 

● Dokumentacija o realizaciji nalog 
● Na kolegijih vodstva šole 
● Na sestankih s pomočnikom ravnatelja in vodjama podružničnih šol 
● Uresničevanje drugih nalog, ki niso bile načrtovane v delovnem načrtu 
● Obravnava zaključnega poročila o realizaciji delovnega načrta 
● Šolska kronika 
● Medsebojne hospitacije 
● Učni sprehodi 
● Hospitacije ravnatelja in pomočnika ravnatelja 
● Samoevalvacija 

 

 

6 PRILOGE K DELOVNEMU NAČRTU 
 

● Publikacija šole  
● Vozni redi šolskih prevozov 
● Načrta podružničnih šol: Ambrus, Krka 

 
Letna delovna načrta podružničnih šol in vozni redi šolskih avtobusov so sestavni 
del letnega delovnega načrta šole. 
Delovni načrt šole bomo dopolnjevali in redno spremljali realizacijo in odstopanja. 
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PRILOGA 1 – Publikacija šole 
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PRILOGA 2 – Vozni redi šolskih prevozov 

Vozni redi šolskih prevozov 
 

OŠ ZAGRADEC 
 

     

PRIHOD V ŠOLO 
ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD VOZI 

1 
Korinj – Laze – Podbukovje – Krka –  

Zagradec            
7:05 7:25 Finson 

2  Znojile – Trebnja Gorica – PŠ Krka             7:20 7:35 Finson 

3 Gabrovčec – PŠ Krka 7:33 7:37 Finson 

4 Podbukovje – PŠ Krka 7:42 7:50 Finson 

5 Velike Lese - Gabrovčec – PŠ Krka           7:35 7:40 Jaklič 

6 

Ambrus – Primča vas – Višnje – 
Bakrc – Brezovi Dol – Ambrus – Kal – 
Kuželjevec – Grintavec – Dečja vas – 

Zagradec 

7:10 7:30 Jaklič 

7 
Krka – Gabrovčec – Velike Lese –  
Marinča vas – Fužina – Zagradec 

7:40 7:50 Jaklič 

7.1 Velike Lese – Marinča vas – Zagradec 7:45 7:50 Jaklič 

8 
Velike Lese (pri cerkvi) – Gabrovčec – 

PŠ Krka 
7:30 7:40 Jaklič 

     

9 Kitni Vrh – Gabrovka – OŠ Zagradec 7:25 7:33 Nikotours 

10 
Globoko – Marinča vas – Kuželjevec – 

OŠ Zagradec 
7:35 7.47 Nikotours 

11 
Češnjice – Valična vas – Tolčane – 

Breg – Rebrce – Zagradec  
7:05 7:20 Nikotours 
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ODHOD IZ ŠOLE 
ŠT. RELACIJA ODHOD PRIHOD VOZI 

1 

Zagradec – Dečja vas – Grintavec –  
Kuželjevec – Kal – Ambrus – Primča 
vas – Višnje – Bakrc – Brezovi Dol – 

Ambrus 

13:00 13:20 Jaklič 

13:50 14:20 Jaklič 

14:40 15:10 Jaklič 

2 
Zagradec – Fužina – Marinča vas –  

Gabrovčec – Krka 

12:40 12:50 Jaklič 

13:30 13:40 Jaklič 

14:20 14:30 Jaklič 

3 
Zagradec – Marinča vas – Globoko – 

Gabrovka – Kitni Vrh 

12:40 12:50 Nikotours 

13:30 13:40 Nikotours 

14:15 14:25 Nikotours 

4 
Zagradec – Češnjice – Valična vas –  

Breg – Rebrce – Kuželjevec 

12:55 13:10 Nikotours 

13:45 14:00 Nikotours 

14:35 14:50 Nikotours 

5 
Krka – Gabrovčec – Znojile – Trebnja  
Gorica – Laze – Podbukovje – Korinj 

12:50 13:15 Finson 

13:40 14:00 Finson 

14:30 14:55 Finson 

6 PŠ Krka – Gabrovčec – Velike Lese 

12:45 12:50 Jaklič 

13:40 13:45 Jaklič 

14:30 14:35 Jaklič 
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PRILOGA 3 – Načrt Podružnične šole Ambrus 
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PRILOGA 4 – Načrt Podružnične šole Krka 

 

 

  


