
 



 

 
 

 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC PRIMOŽA 
TRUBARJA VELIKE LAŠČE 

publikacija za šolsko leto 2020/2021 

 
 

 
 
 

 



PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

1 

 

 
Spoštovani učenci, starši in zaposleni na naši šoli! 
 
Za začetek bi želela napisati kaj spodbudnega …, vendar v tem tonu lahko 
trenutno napišem le to, da se bomo po najboljših močeh trudili delovati 
optimalno, kolikor nam bodo dopuščale razmere.  
Pred nami je novo šolsko leto, ki ga pričakujemo z negotovostjo. Lansko šolsko 
leto smo prvič v zgodovini v dobršnem delu izvajali na daljavo, zaradi pandemije 
novega korona virusa - covid 19. Tako MIZŠ kot NIJZ napovedujeta možnost 
ponovnega izbruha v jesenskem času, to pa predstavlja spremembo začetka 
šolskega leta in spremenjeno delovanje šole v začetnem obdobju šolskega leta 
2020/2021. Na osnovi pridobljenih izkušenj prejšnjega šolskega leta, bomo v 
primeru šole na daljavo, pouk izvajali na osnovi naslednjih temeljnih postavk 
delovanja. Delo bomo usmerjali v največji možni meri na otroke (trudili se bomo, 
da v delo učencev ne bomo po nepotrebnem vključevali staršev), pozornost bo 
usmerjena v količinsko primernost nalog in kakovostne povratne informacije za 
posamezne učence ter individualno spremljanje napredka posameznika. 
Šola je in bo ostala hram učenosti, pa tudi prostor, v katerem se pridobiva znanja, 
izkušnje in veščine delovanja posameznika v interakciji z drugimi in v različnih 
situacijah, ostaja prostor, kjer se odvija socializacija. Želim si, da bi šolsko leto 
izpeljali v šoli, v živo, da bi se čim več naučili in da bi se v šoli tudi dobro počutili.  
In, … ne glede na to, kakšen bo začetek, izkoristimo vsak dan, saj sedanjost 
narekuje prihodnost in vsaka situacija je izkušnja, ne dobra ali slaba, je IZKUŠNJA 
iz katere se vedno lahko nekaj naučimo.  
                                                                                     
Ravnateljica: mag. Metoda Kolar 
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Šolska himna 
 

Biti kulturen pomeni uglajen, 
predvsem odgovoren in pa pošten. 

Spoštljiv in dobro z znanjem obogaten, 
beseda kultura tedaj dobi pravi pomen. 

 
Naša zgodba o tem govori, 
o vsem, kar dosegli smo mi. 

Ponosni smo, da smo del tega. 
Naša pravljica 

nikoli naj se ne konča. 
 

POPSZ naša šola že ima, 
zato kulturo Trubarja pozna, 

vsak pa pri nas svoj talent uveljavi, 
saj naše Velike Lašče za to kraj so pravi. 
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1 PODATKI O ŠOLI 
 
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE 
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče 
Telefon: (01) 7881 410 
Telefaks: (01) 7889 726 
E-pošta: tajnistvo@sola.velike-lasce.si  
Spletna stran: www.sola.velike-lasce.si  
Transakcijski račun: 01 334 603 068 60 50 
Matična številka: 5084539 
Davčna številka: 21805865 
 
Ravnateljica: mag. Metoda Kolar 
E-pošta: metoda.kolar@sola.velike-lasce.si    Telefon: (01) 7881 410 
 
Pomočnica ravnateljice: Irena Budič Pavlič 
E-pošta: irena.budic@sola.velike-lasce.si    Telefon: (01) 7881 397 
 
Poslovna sekretarka: Tatjana Đurič 
E-pošta: tajnistvo@sola.velike-lasce.si    Telefon: (01) 7881 410 
 
Računovodkinja: Irena Indihar 
E-pošta: racunovodstvo@sola.velike-lasce.si   Telefon: (01) 7881 410 
 
Svetovalni delavki:  
Irena Budič Pavlič: irena.budic@sola.velike-lasce.si  Telefon: (01) 7881 397 
Vesna Hladnik: vesna.hladnik@sola.velike-lasce.si     Telefon: (01) 7888 391 
 
Vodja prehrane: Liza Bambič 
E-pošta: liza.bambic@sola.velike-lasce.si    Telefon: (01) 7888 392 
 
Zbornica: (01) 7888 390 
 
Knjižnica: (01) 7888 393  E-pošta: knjiznica@sola.velike-lasce.si  
 
Kuhinja: (01) 7888 394 
 
Podaljšano bivanje: 041 827 167 
 
Zobna ordinacija: (01) 7881 651, 041 360 112 
E-pošta: os.velike.lasce.zobna@gmail.com 

 
 
  

mailto:tajnistvo@sola.velike-lasce.si
http://www.sola.velike-lasce.si/
mailto:metoda.kolar@sola.velike-lasce.si
mailto:irena.budic@sola.velike-lasce.si
mailto:tajnistvo@sola.velike-lasce.si
mailto:racunovodstvo@sola.velike-lasce.si
mailto:irena.budic@sola.velike-lasce.si
mailto:vesna.hladnik@sola.velike-lasce.si
mailto:liza.bambic@sola.velike-lasce.si
mailto:knjiznica@sola.velike-lasce.si
mailto:os.velike.lasce.zobna@gmail.com
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Podružnična šola TURJAK 
Turjak 10, 1311 Turjak  
Vodja: Stanka Štrukelj  
Telefon: (01) 7881 157  
 
Podružnična šola ROB 
Rob 1, 1314 Rob  
Vodja: Dragica Dobravec  
Telefon: (01) 7889 132 
 
Vrtec SONČNI ŽAREK 
Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče 
Telefon: (01) 7881 582, 031 618 300 
E-pošta: stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si  
Spletna stran: http://www.vrtec.velike-lasce.si  
Pomočnica ravnateljice: Stanka Mustar 
 
Enota Karlovica 
Karlovica 5, 1315 Velike Lašče 
Telefon: (01) 4272 792  

 

 

 

  

Stopaj po poti učenosti s pogumom in korak za korakom. 
                                                                          (neznani avtor) 

  

mailto:stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si
http://www.vrtec.velike-lasce.si/
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Ustanovitelj šole 
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Velike Lašče. 

Organi upravljanja šole 
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. 
Ravnateljica ima petletni mandat, svet zavoda pa štiriletnega.  

Svet zavoda sestavljajo:  

− trije predstavniki Občine Velike Lašče, 

− pet predstavnikov zbora delavcev OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtca 
Sončni žarek Velike Lašče, 

− trije predstavniki iz vrst sveta staršev. 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in 
strokovne skupine. 

Svet staršev 
Na prvem sestanku sveta staršev, ki ga vodi ravnateljica, izmed predstavnikov 
staršev vseh oddelkov izvolijo predsednika in namestnika sveta staršev. Mandat 
traja do 31. 8. 2021. 

Šolska skupnost 
Šolska skupnost je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo jo učenci, ki jih 
septembra izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. 
Sklicateljica in mentorica šolske skupnosti je Manca Cimperman. 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. 

Šolski okoliš, okoliš vrtca 
Šolski okoliš obsega celotno območje občine Velike Lašče. 

Šolski prostor 
Šolski prostor je območje šole, za katerega velja hišni red, in obsega: 

− celotno šolsko stavbo v Velikih Laščah, 

− plató pred vhodom v šolo, parkirišča pred šolo, pot na igrišče, igrišče in garažo, 

− travnik in jamo za skok v daljino, 

− parkirišča za šolsko stavbo, 

− prostor za šolsko kuhinjo, sadni vrt, 

− stavbi s pripadajočima igriščema oddelka vrtca v Velikih Laščah in na Karlovici, 

− prostor, namenjen igralom za vrtcem, 

− šolsko stavbo z igriščem na Turjaku, 

− najeti prostor za vzgojno-izobraževalno delo v Robu (šola, telovadnica, igrišče). 
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2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
2.1 RAZREDNIŠTVA 

CENTRALNA ŠOLA 

 RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1. a 
JOŽICA MAVSAR 
NOSAN  

VERONIKA LIPOVEC 16 5 11 III  

1. b BRANKA LEVSTIK VERONIKA LIPOVEC 16 6 10 II 

2. a ELIZABETA ARKO LEA KOMAT  25 16 9 I 

3. a SIMONA BAVDEK 
MANCA 
CIMPERMAN  

17 7 10 XVII 

3. b BARBARA ZUPANČIČ 
MANCA 
CIMPERMAN 

18 8 10 XIX 

4. a JANJA SAMSA  VESNA HLADNIK 17 11 6 XXIX 

4. b RENATA GRADIŠAR  VESNA HLADNIK 20 12 8 XXX 

5. a MIMICA GAČNIK SUZANA MATIĆ 23 14 9 XXV 

5. b 
MARJETKA 
KOPRIVEC 

SUZANA MATIĆ 22 11 11 XXVI 

6. a VITA MEKINDA 
SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

21 13 8 XXVIII 

6. b GORDANA FARAZIN NATAŠA TURŠIČ 20 14 6 XXIII  

7. a ANDREJA SVETIČIČ MAGDA GRAJŠ 19 8 11 XII 

7. b VERONIKA PAJK MARJAN KOŠELE  21 13 8 XIV 

7. c BOJAN NOVAK POLONA BARTOL 22 11 11 XI 

8. a KATJA GRINTAL STANKA DEDO LALE 24 15 9 XIII 

8. b MAJA MUGERLE 
MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

23 13 
10 

 
XXVII 

9. a MARIJA LAMPRET LEA KOMAT 18 9 9 XXIV 

9. b 
RENATA LESAR 
HRŽIČ  

MARTINA MIHELIČ 22 11 11 IX  

  SKUPAJ 364 197 167 / 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB 

 

 
RAZREDNIK 

NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1./2. DRAGICA 
DOBRAVEC 

MARIJA KATARINČIČ 12 1 + 6 2 + 3 NOVA 

3./4. SONJA ŠKRLJ DRAGICA DOBRAVEC 20 7 + 4 4 + 5 VELIKA 

/ / SKUPAJ 32 18 14 / 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK 

 

 
RAZREDNIK 

NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

MATIČNA 
UČILNICA 

1. 
STANKA 
ŠTRUKELJ  

PETRA ZIDAR 9 3 6 
VELIKA 
ZGORAJ 

2.  
STANKA 
ŠTRUKELJ  

PETRA ZIDAR 7 5 2 
VELIKA 
ZGORAJ 

3. PETRA MAROLT KRISTINA ŠILC ĆIROVIČ  15 10 5 
MALA 

SPODAJ 

4. 
KRISTINA ŠILC 
ĆIROVIĆ  

PETRA MAROLT 16 14 2 
VELIKA 
SPODAJ  

/ / SKUPAJ 49 33 16 / 
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2.2 UČITELJI 2. IN 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA IN PREDMETI, 
KI JIH POUČUJEJO 

UČITELJ PREDMET, RAZRED PROSTOR 

POLONA BARTOL SLJ: 6. a, 6. b; DOP: 6. a, 6. b; OPB  

STANKA DEDO LALE TIT: 6. a, 6. b; 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b; OGL; NTE XXI 

GORDANA FARAZIN 
(6. b) 

GOS: 6. a, 6. b; BIO: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; BIO DOD: 8. a, 
8. b, 9. a, 9. b; NIT (4. r. PŠ Rob); OPB 

XXIII/X 

PETRA ZIDAR MAT: 6. a, 6. b; MAT DDP: 6. a, 6. b; OPB Turjak XIV 

MAGDA GRAJŠ SLJ: 7. a, 7. b, 8. r. (dve skupini) , 9. r. (ena skupina);  X 

KATJA GRINTAL (8. a) 
TJA: 1. a, 1. b, 2. a, 3. a, 3. b, 7. a, 8. r. (ena skupina), 9. 
r. (ena  skupina); ŠI 1, 2 (združena skupina) 

XIII 

MAJDA GRIZ JV; LAB RS, PS 

MILAN KASTELIC 
LUM: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; LS 1, 
LS 2, 3 

XXII 

MARIJA KATARINČIČ TJA: 3. t, 4. t, 1./2. r., 3./4. r.; GUM 3./4. R na RS 

MARJAN KOŠELE 
NAR: 6. a, 6. b, 7. a, 7. c; KEM: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; 
ONA; POK; 

XV 

MARIJA LAMPRET  
(9. a) 

SLJ: 7. c, 8. r. (ena skupina), 9. r. (dve skupini); SLJ 
DOP: 7. a, 7. b, 7. c; DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

XXIV 

RENATA LESAR HRŽIČ 
(9. b) 

ZGO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; DOD: 
8., 9. r.; DKE: 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b 

IX 

SUZANA MATIĆ 
TJA: 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 8. r. (ena skupina);  
DOP: 5. a, 5. b 

XXII 

VITA MEKINDA (6. a) 
GUM: 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 
8. b, 9. a, 9. b; OPZ; MPZ; GLP 

XXVIII 

MARTINA MIHELIČ 
MAT: 7. b; 8. r. (dve skupini); 9. r. (dve skupini);  
DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

XI 

MAJA MUGERLE  
(8. b) 

TJA: 7. b, 7. c; 8. r. (ena skupina), 9. r. (dve skupini); 
DOP: 9. a, 9. b; DOD: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b 

XXVII 

BOJAN NOVAK (7. c) 
ŠPO fantje: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; 
PLE; ŠZZ; IŠP (odbojka), DOD ŠPO 

telovad- 
nica, XI 

VERONIKA PAJK (7. b) 
NAR: 7. b; FIZ: 8. a, 8. b, 9. a, 9. b.; DOP FIZ; DOP KEM; 
OPB 

XIV 
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UČITELJ PREDMET, RAZRED PROSTOR 

MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

MAT: 7. a, 7. c, 8. r. (ena skupina); 9. r. (ena skupina); 
DOP: 7. a, 7. b, 7. c; 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; NRA; ROM 

XII 

ANDREJA SVETIČIČ 
(7. a) 

GEO: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b; OPB XII 

SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

NI1; NI2; NI3; N2N; OPB IX 

NATAŠA TURŠIČ 
ŠPO dekleta: 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9. 
b; PLE; ŠSP; ŠZZ; NŠP 

telovad- 
nica 

 

2.3 POTEK ŠOLSKIH UR 

Pouk je na centralni šoli in na obeh podružničnih šolah enoizmenski. Na centralni šoli in 
podružnični šoli Turjak se pouk prične ob 7.30 s preduro na predmetni stopnji in 1. uro na 
razredni stopnji, na podružnični šoli Rob se bo pouk začel ob 8.15. 

 

Šolski zvonec na centralni šoli in podružnični šoli 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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Šolski zvonec na podružnični šoli Rob  

URE ODMORI 

1. ura 8.15–9.00 1. odmor  9.00–9.05 

2. ura 9.05–9.50 MALICA 9.50–10.10 

3. ura 10.10–10.55 2. odmor 10.55–11.00 

4. ura 11.00–11.45 3. odmor 11.45–11.50 

5. ura 11.50–12.35 4. odmor 12.35–12.40 

6. ura 12.40–13.25 5. odmor 13.25–13.30 

 

 
 

 

 

2.4 JUTRANJE VARSTVO 

Centralna šola 
Jutranje varstvo bo učencem omogočeno na centralni šoli od 5.30 do 7.30. Vanj 
so vključeni le prijavljeni učenci, predvsem so to učenci 1. razreda. 

Podružnična šola Turjak 
Učencem s podružnične šole Turjak bo omogočeno jutranje varstvo od 6.30 do 
7.30.  

Podružnična šola Rob  
Na podružnični šoli Rob je za varstvo učencev poskrbljeno v okviru varstva 
vozačev, in sicer od 6.20 dalje.  
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2.5 PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje se izvaja na centralni šoli in na obeh podružničnih šolah Rob 
in Turjak. 

Učenci so lahko vključeni v oddelke podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. V 
času bivanja jim nudimo prehrano, pomoč pri opravljanju domačih nalog, 
utrjevanju učne snovi, sprostitvene dejavnosti ter ustvarjalno in športno 
preživljanje prostega časa. 

Učenci, ki so vključeni v OPB (= Oddelek Podaljšanega Bivanja) in obiskujejo 
zunanje interesne dejavnosti, morajo v beležki imeti za vsako dejavnost ali drugo 
aktivnost napisano uro odhoda in prihoda nazaj, če se vrnejo v OPB. Vedeti 
moramo tudi, kateri mentor bo prevzel otroke iz OPB-ja in jih pripeljal nazaj v 
oddelek. Učenci 1. in 2. razreda oddelka ne smejo zapuščati sami. 

O kakršnikoli spremembi vključevanja v oddelek podaljšanega bivanja morajo 
starši učitelja v OPB-ju in pomočnico ravnateljice o tem pisno obvestiti.  

Otroka ob odhodu domov prevzamejo starši ali drugi ožji sorodniki, starejši od 
10 let, vendar le s pisnim pooblastilom staršev. Nihče drug otroka ne more 
prevzeti in odpeljati. 

 

 

Šolske ure v oddelkih podaljšanega bivanja 

 1. ura 11.05–11.55 

2. ura 11.55–12.45 

3. ura 12.45–13.35 

4. ura 13.35–14.25 

5. ura 14.25–15.15 

6. ura 15.15–16.05 

7. ura 16.05–16.55 
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2.6 VARSTVO VOZAČEV 

Jutranje varstvo vozačev za predmetno stopnjo traja od 7.15 do 8.10. Po prihodu 
v šolo se učenci preobujejo in gredo v avlo ali se zadržujejo na igrišču. 

Učenci v času opoldanskega varstva vozačev čakajo po pouku v avli šole, v za to 
določeni učilnici ali v telovadnici, ob suhem vremenu pa na šolskem igrišču. 

UČENCI ODIDEJO DOMOV TAKOJ PO POUKU. VOZAČI SE ODPELJEJO S PRVIM 
PREVOZOM.  

Celoletni urniki jutranjih in popoldanskih prevozov bodo objavljeni v septembru 
na spletni strani šole in na oglasni deski v šoli. 

Vse učence in starše opozarjamo, naj upoštevajo vozni red prevozov. V primeru 
neupoštevanja se poruši sistem voženj (vozila so prepolna, premalo polna ali pa 
je čakalna doba predolga) in se kršijo pravila šolskega reda. Zaradi varnosti otrok 
moramo vsi skrbeti za točen odhod šolarjev domov.  

Prav je, da starši dolgoročno spremembo prevoza svojega otroka javijo na šolo. 

V avtobusu in kombijih morajo biti učenci PRIPETI Z VARNOSTNIM PASOM. 

V ČASU POUKA, ODMOROV IN ČAKANJA NA PREVOZE UČENCI ŠOLSKEGA 
PROSTORA NE SMEJO ZAPUŠČATI.  

Za varnost učencev v času čakanja na dejavnosti in po dejavnostih, ki jih vodijo 
zunanji mentorji, šola ne odgovarja. Za te učence ne izvajamo varstva.  

Za varstvo vozačev je poskrbljeno tudi na obeh podružnicah, in sicer do 
zadnjega odhoda otroka s šolskim prevozom po končanem pouku. 
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3 ŠOLSKI KOLEDAR 2020/2021 
 
torek, 1. september – začetek pouka 

ponedeljek–nedelja, 26. oktober–1. november – jesenske počitnice 

sobota, 31. oktober – dan reformacije  

nedelja, 1. november – dan spomina na mrtve 

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

petek, 25. december – božič 

sobota, 26. december – dan samostojnosti in enotnosti 

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

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

petek, 29. januar – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek, 5. februar – pouk in proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

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

petek, 12. februar, sobota, 13. februar – informativna dneva za vpis v srednje šole 

ponedeljek–petek, 22.–26. februar – zimske počitnice 

ponedeljek, 5. april – velikonočni ponedeljek 

ponedeljek, 26. april – pouka prost dan 

torek, 27. april – dan upora proti okupatorju 

torek–nedelja, 27. april–2. maj – prvomajske počitnice 

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

torek, 4. maj 2021 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

četrtek, 6. maj 2021 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

ponedeljek, 10. maj 2021 – NPZ iz 3. predmeta za 9. r. in NPZ iz tujega jezika za 6. r. 

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

spričeval in obvestil 

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

razdelitev spričeval in obvestil; pouk in proslava pred dnevom državnosti 

petek, 25. junij – dan državnosti 

ponedeljek–torek, 28. junij–31. avgust – poletne počitnice 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE: 

16. junij–30. junij 2021: 1. rok – učenci 9. razreda 

28. junij–9. julij 2021: 1. rok – učenci od 1. do 8. razreda 

18.–31. avgust 2021: 2. rok – učenci od 1. do 9. razreda 
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4 SODELOVANJE S STARŠI 
4.1 GOVORILNE URE 

Popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno ob četrtkih (običajno tretji 
četrtek v mesecu), in sicer od 17.00 do 19.00 na predmetni stopnji in od 16.00 
do 18.00 na razredni stopnji. 

V tem času imajo starši in učenci možnost pogovora tudi z ravnateljico in 
svetovalno službo.  

Dopoldanske govorilne ure bodo prav tako (večinoma) ob četrtkih,  o njihovem 
natančnem razporedu pa boste starši seznanjeni septembra. Tudi učilnice, v 
katerih se bodo izvajale dopoldanske govorilne ure, bomo določili naknadno. 

UČITELJ 

PROSTOR  ČAS 

POPOLDANSKE  
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

ELIZABETA ARKO I I sre., 4. ura 

POLONA BARTOL XX zbornica čet., 3. ura 

SIMONA BAVDEK XVII XVII tor., 4. ura 

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

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

STANKA DEDO LALE  XXI XXI čet., 6. ura 

GORDANA FARAZIN XXIII XXIII sre., 5. ura 

MIMICA GAČNIK  XXV XXV sre., 4. ura 

LJUBICA GALUN  
XIV, kabinet KEM/BIO 

kabinet 
KEM/BIO 

čet., 5. ura 

MATEJA GARTNER XVI kabinet RS tor., 6. ura 

RENATA GRADIŠAR  XXX XXX čet., 5. ura 

MAGDA GRAJŠ X X čet., 3. ura 

KATJA GRINTAL XIII XIII čet., 4. ura 

VESNA HLADNIK 
kabinet svetovalne službe 

(avla) 

kabinet 
svetovalne 

službe (avla) 

 
čet., 5. ura 

MILAN KASTELIC kabinet LUM (17.20-19.00) kabinet LUM čet., 2. ura 
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UČITELJ 

PROSTOR  ČAS 

POPOLDANSKE  
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

DOPOLDANSKE 
govorilne ure 

LEA KOMAT 
kabinet svetovalne službe, 

1. nadstropje 
kab. svet. služ., 
1. nadstropje 

sre., 1. ura 

MARJETKA KOPRIVEC  XXVI XXVI čet., 4. ura 

MARJAN KOŠELE  XV XV čet., 3. ura 

MARIJA LAMPRET  XXIV XXIV čet., 3. ura 

RENATA LESAR HRŽIČ  IX IX čet., 3. ura 

BRANKA LEVSTIK II II čet., 1. ura 

VERONIKA LIPOVEC  II kabinet RS čet., 5. ura 

SUZANA MATIĆ  XVIII XXII tor., 6. ura 

JOŽICA MAVSAR 
NOSAN  

III 
III čet., 2. ura 

VITA MEKINDA  XXVIII XXVIII pon., 2. ura 

MARTINA MIHELIČ  XI XI tor., 3. ura 

MAJA MUGERLE XXVII XXVII čet., 2. ura 

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

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

MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

kabinet MME 
kabinet MME čet., 3. ura 

VERONIKA PAJK XIV 
kabinet 

KEM/BIO 
čet., 3. ura 

JANJA SAMSA XXIX XXIX čet., 4. ura 

ANDREJA SVETIČIČ  XII XII čet., 4. ura 

SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

XXXI 
zbornica tor., 2. ura 

NATAŠA TURŠIČ  kabinet ŠPO kabinet ŠPO čet., 4. ura 

BARBARA ZUPANČIČ  XIX XIX pet., 3. ura 
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5 PROGRAM 
5.1 PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 

A OBVEZNI PROGRAM  skupaj ur 
predmeta 

predmet / število 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 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 

      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 
dejavnosti 

 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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5.2 IZBIRNI PREDMETI 

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem določenih razredov tudi 
obvezne in neobvezne izbirne predmete. Le-ti učencu omogočajo, da uresničuje 
svoje interese in želje ter razvija svoja močna področja. 
 

5.2.1 Obvezni izbirni predmeti 

Izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci s soglasjem staršev iz 
ponudbe šole, in sicer za eno, dve ali tri leta.  

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem 
soglašajo njegovi starši. Posamezni izbirni predmet je v urniku eno uro na teden, 
z izjemo tujega jezika, ki je dve uri na teden. Izbirni predmeti so obvezna 
sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo. 

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev: 
 

1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko: 
a) dva različna enourna predmeta ali 
b) tuji jezik, ki je dvourni predmet ali; 

 
2. tri ure izbirnih predmetov tedensko: 

a) tri različne enourne predmete ali 
b) tuji jezik in en enourni predmet. 

 
Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz 
objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …). 
 
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je na predlog staršev 
lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (v celoti ali deloma). 
 

 
 

   



PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

20 

 

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

PREDMET UČITELJ 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
RAZRED 

ŠTEVILO 
SKUPIN 

ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

GLASBENA DELA VITA MEKINDA 18 7., 8., 9. 1 1 

IZBRANI ŠPORT 
(skupina z delitvijo) 

BOJAN NOVAK 
NATAŠA TURŠIČ 

18            
14 

 

7. r. 
dekleta,  
9. a in b 

1 
1 

1 
1 

LIKOVNO 
SNOVANJE 1, 2 
(tečajna oblika izv.) 

MILAN KASTELIC 8 + 5 7., 8., 9. 1 + 1 1 

RAČ. OMREŽJA LJUBICA GALUN 23 8., 9. 2 1 

NEMŠČINA 1 
SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

12 7., 9. 1 2 

NEMŠČINA 2  
SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

6 8. 1 2 

NEMŠČINA 3 
SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

7 9. 1 2 

OBDELAVA 
GRADIV – LES 

STANKA  
DEDO LALE 

31 7., 8., 9. 
1 
1 

1 
1 

ORGANIZMI V 
NARAVI IN 
UMETNEM OKOLJU 
(tečajna oblika izv.) 

MARJAN KOŠELE 5 7. 1 1 

PLES 
(2 skupini) 

NATAŠA TURŠIČ 
BOJAN NOVAK 

29 9. 2 
1 
1 

POSKUSI V 
KEMIJI 

MARJAN KOŠELE 19 8. 
 

1 
 

1 

SODOBNA 
PRIPRAVA 
HRANE 

GORDANA 
FARAZIN 

15 7., 9. 1 1 

ŠPANŠČINA 1, 2 KATJA GRINTAL 5 + 3 7., 8. 1 2 

ŠPORT ZA 
SPROSTITEV 
(skupina z delitvijo) 

NATAŠA TURŠIČ 
 

5 
29 

8. dekleta 
8. fantje 

1 
1 

1 
1 

ŠPORT ZA 
ZDRAVJE 
(2 skupini) 

BOJAN NOVAK  
24 
19 

7. fantje 
7. dekleta 

1 
1 

1 
1 

SKUPAJ  295 / 22 24 
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5.2.2 Neobvezni izbirni predmeti 

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli smo začeli v šolskem letu 
2014/2015 postopno izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4. 
in 7. razreda. V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk neobveznih izbirnih 
predmetov izvajali za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec lahko izbere eno ali dve 
uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti 
računalništvo, šport, tehnika, umetnost ali dvournim predmetom tuji jezik. 

Učenec lahko torej izbere: 
a) en enourni predmet ali 
b) dva enourna predmeta ali 
c) en dvourni predmet. 

Ko se učenec odloči za obiskovanje izbranega izbirnega predmeta, ga obiskuje 
celo šolsko leto. Pri le-tem bo imel enake obveznosti kot pri obveznih predmetih. 

Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, 
vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet. 

Glede na število prijav bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali naslednje 
neobvezne izbirne predmete: tuji jezik (nemščina), šport, tehniko in 
računalništvo. 

 

PREDMET UČITELJ 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
RAZRED 

ŠTEVILO 
SKUPIN 

ŠTEVILO 
UR/TEDEN 

ŠPORT  

 
NATAŠA TURŠIČ 

        13 
38        10 

15 

4. 
5. 
6. 

2 
1 
1 

TEHNIKA 
STANKA DEDO 
LALE 

     20 
46       13 

13 

4. 
5. 
6. 

3 
1 
1 
1 

NEMŠČINA  
SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

       7 
21         7 

7 

4. 
5. 
6. 

1  2 

RAČUNALNIŠTVO 
MAJA PUGELJ 
OSTERMAN 

        22 
37       7 

8 

4. 
5. 
6. 

2 
1 
1 

SKUPAJ  142 / 8 9 
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5.3 OBLIKE DIFERENCIACIJE 

V šolskem letu 2020/21 bo šola izvajala naslednje oblike diferenciacije: 

RAZRED PREDMET OBLIKA DIFERENCIACIJE 

9. 
matematika 

slovenščina 
angleščina 

Pouk bo potekal v treh heterogenih 
skupinah. 

8. 
matematika 
slovenščina 
angleščina 

Pouk bo potekal v treh heterogenih 
skupinah pri matematiki in slovenščini 
ter  v eni homogeni skupini pri 
angleščini.  

 

 

5.4 URE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA, INDIVIDUALNE IN 
SKUPINSKE POMOČI TER URE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 

Za pripravo na tekmovanja bomo v dogovoru z učenci izvajali dodatni pouk iz 
kemije, biologije, fizike, zgodovine, slovenščine, angleščine, matematike in 
logike. 

Učencem na razredni stopnji bomo nudili dopolnilni in dodatni pouk, učencem 
6., 7., 8. in 9. razreda dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike in angleščine. 

Individualno in skupinsko pomoč bomo učencem zagotavljali v okviru 
razpoložljivih ur. Na razredni stopnji bomo te ure namenili učencem z učnimi 
težavami, v višjih razredih pa tudi delu z nadarjenimi učenci. 

Šola za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvaja program dodatne 
strokovne pomoči. Osnova za tovrstno pomoč je odločba, izdana učencem po 
izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Delo poteka po vnaprej pripravljenem individualiziranem 
programu. Učno pomoč bodo zagotavljali učitelji razredne in predmetne stopnje, 
svetovalni delavki, specialna pedagoginja in zunanji mobilni sodelavci.  
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5.5 ŠOLE V NARAVI 

V šolskem letu 2020/21 bomo predvidoma izvedli naslednje šole v naravi: 

 

RAZRED ŠOLA VODJA 
PREDVIDEN 
TERMIN 

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

2. a,  
2. PŠ Rob, 
2. PŠ Turjak 

Plavalni tečaj ELIZABETA ARKO naknadno 

3. a, 3. b,  
3. PŠ Turjak 

Kolpa, Mini šport (3 dni) naknadno naknadno 

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

Plavalna šola – Debeli rtič (5 dni) JANJA SAMSA 
22. – 26. 3. 

2021 

5. a, 5. b Plavalna šola – Debeli rtič (5 dni) JANJA SAMSA 
2. – 6. 11. 

2020 

6. a, 6. b  
Zimska šola v naravi (smučanje) – 
Cerkno (5 dni) 

NATAŠA TURŠIČ 
18. – 21. 1. 

2021 

7. a, 7. b, 7. c Šola v naravi –  (5 dni) ANDREJA SVETIČIČ  naknadno 

8. a, 8. b Šola v naravi –  (3 dni) GORDANA FARAZIN naknadno 

9. a, 9. b Šola v naravi – (3 dni) 
RENATA LESAR 
HRŽIČ 

naknadno 
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5.6 EKSKURZIJE 

V šolskem letu 2020/21 bomo od 4. razreda dalje predvidoma izvedli naslednje 
ekskurzije: 

 

RAZRED EKSKURZIJA VODJA 
PREDVIDEN 
TERMIN 

4. a, 4. b Sorica – Groharjeva hiša JANJA SAMSA naknadno 

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 
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5.7 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 

Poskusi 
Kje: šola 
Vodja: razredniki 

Šola v naravi 
Kje: V. Lašče 
Vodja: razrednik 

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  

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

Čutila 
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: E. Arko 

Živalski vrt 
Kje: Ljubljana 
Vodja: B. Zupančič 

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

Reško jezero 
Kje: Kočevska Reka 
Vodja: M. Koprivec 

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/gledališka 
predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda 

Glasbena/gledališka 
predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda 

Glasbena/gledališka 
predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda 

Glasbena/gledališka 
predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda 

Glasbena/gledališka 
predstava 
Kje: Ljubljana 
Vodja: V. Mekinda 

Gledališka predstava 
Najdihojca 
Kje: V. Lašče 
Vodja: razrednik 

Gledališka predstava 
Najdihojca 
Kje: V. Lašče 
Vodja: razrednik 

Narodna galerija  
Kje: Ljubljana 
Vodja: P. Marolt 

Življenje v slovenski 
Istri 
Kje: Debeli rtič 
Vodja: razrednik 

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

Zaključna prireditev 
Kje: V. Lašče 
Vodja: razredniki 

Stara hiša 
Kje: Ribnica 
Vodja: E. Arko 

Igraj se z mano 
Kje: Ljubljana 
Vodja: razredniki 

  

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: Kolpa 
Vodja: S. Bavdek 

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, 
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 

Izdelki iz tekstila 
Kje: šola 
Vodja: razredniki 

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

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

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

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

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

   Cirkuške veščine 
Kje: šola 
Vodja: J. Samsa 

Rokodelski center in 
PP Ribnica 
Kje: Ribnica 
Vodja: M. Gačnik 

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 

Plavanje 
Kje: plavalni tečaj 
Vodja: razrednik 
 

Pohod v šoli v naravi 
Kje: Kolpa 
Vodja: razrednik 

Šolar na smuči 
Kje: Krvavec 
Vodja: R. Gradišar  
 

Šola plavanja 
Kje: Debeli Rtič 
Vodja: B. Novak 

Rolanje 
Kje: šola 
Vodja: S. Štrukelj 

Plavanje 
Kje: plavalni tečaj 
Vodja: razrednik 
 

Plavanje 
Kje: Kolpa 
Vodja: razredniki 
 

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

Plavanje v Atlantisu 
Kje: Ljubljana 
Vodja: M. Koprivec 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, 
ravnateljica 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, 
ravnateljica 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: šola 
Vodja: razrednik, 
ravnateljica 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

Spomladanski pohod  
Kje: V. Lašče 
Vodja: razredniki 

Spomladanski pohod 
Kje: V. Lašče 
Vodja: razrednik 

Rolanje 
Kje: šola 
Vodja: S. Štrukelj 

Pomladni pohod 
Kje: V. Lašče z okolico 
Vodja: razredniki 

Velikolaška 
pokrajina 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: M. Koprivec 



PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

26 

 

           6. 7. 8. 9. 
RAZRED 
       DNEVI 

Kamenine 
Kje: okolica šole 
Vodja: M. Košele 

Morje 
Kje: ekskurzija 
Vodja: V. Pajk 

Osnove prve pomoči 
Kje: šola ali ŠVN 
Vodja: G. Farazin 

Obdelava podatkov 
Kje: šola 
Vodja: M. Mihelič 

N
A

R
A

V
O

- 
SL

O
V

N
I Značilnosti kraja 

Kje: Cerkno 
Vodja: Nataša Turšič 

Mokrišče 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Reševanje ponesrečencev 
Kje: šola ali ŠVN 
Vodja: G. Farazin 

Kras 
Kje: ekskurzija 
Vodja: A. Svetičič 

Travnik 
Kje: okolica šole 
Vodja: M. Košele 

Gozd 
Kje: šola 
Vodja: M. Košele 

Vesolje 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Vesolje 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Muljava, Stična 
Kje: Muljava, Stična 
Vodja: P. Bartol 

Obisk knjižnice Vič 
Kje: Ljubljana Vič 
Vodja: M. Lampret 
 

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

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

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 

Šege in navade 
Cerkljanskega 
Kje: Cerkno 
Vodja: Nataša Turšič 

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

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

Kras 
Kje: Kras 
Vodja: A. Svetičič 

    

Ohranjanje kult. dediščine 
Kje: šola 
Vodja: ravnateljica 

Ohranjanje kult. dediščine 
Kje: šola 
Vodja: ravnateljica 

Ohranjanje kult. dediščine 
Kje: šola 
Vodja: ravnateljica 

Ohranjanje kult. dediščine 
Kje: šola 
Vodja: ravnateljica 

 
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 

Obisk muzeja kraja 
Kje: Cerkno 
Vodja: Nataša Turšič 

Eksperimentalne delavnice 
Kje: šola 
Vodja: V. Pajk 

Karierna orientacija 
Kje: Ljubljana 
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: V. Pajk 

Priprava na valeto 
Kje: šola 
Vodja: razrednik 

Kolesarski izpit 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 

Jesenski pohod 
Kje: šola 
Vodja: N. Turšič 

Jesenski pohod 
Kje: šola 
Vodja: N. Turšič 

Jesenski pohod 
Kje: Ljubljana, šola 
Vodja: razrednik 

ŠP
O

R
TN

I 
Smučanje 
Kje: Cerkno 
Vodja: Nataša Turšič 
 

Zimske aktivnosti 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak  
 

Zimske aktivnosti 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak  
 

Zimske aktivnosti 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 
 

Plavanje 
Kje: Cerkno 
Vodja: Nataša Turšič 

Dobrodelni tek HZT 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

 Dobrodelni tek HZT 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

 Dobrodelni tek HZT 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

Dobrodelni tek Hočem, 
zmorem, tečem 
Kje: Velike Lašče 
Vodja: razredniki, 
ravnateljica 

Športne igre 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 

Športne igre ali ŠVN 
Kje: šola 
Vodja: B. Novak 

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. 
** V zadnjem tednu pouka je za vse učence predviden en kulturni dan. 
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5.8 INTERESNE DEJAVNOSTI1 

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 

MAJDA GRIZ ŠAHOVSKI KROŽEK 

MARJETKA KOPRIVEC BRANJE ZA ZNANJE 

BRANKA LEVSTIK 

ŠKL (MDO) 

DRAMSKO 
USTVARJALNI 
KROŽEK 

VERONIKA LIPOVEC 
LJUDSKI PLESI 

USTVARJALNE URICE 

JOŽICA MAVSAR 
NOSAN 

DRAMSKO 
USTVARJALNI 
KROŽEK 

BARBARA ZUPANČIČ 
USTVARJALNA 
DEJAVNOST 

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 

RENATA LESAR HRŽIČ MALE SIVE CELICE** 

VERONIKA LIPOVEC INOVATIVNOST 

VITA MEKINDA ORFFOVA SKUPINA 

BOJAN NOVAK 
MED DVEMA 
OGNJEMA (5., 6. r.) 

SENTA TEHOVNIK 
KOLAR 

GLEDALIŠČE ZA MALE 
IN VELIKE 

MAGDA GRAJŠ BRALNA ZNAČKA 

MARIJA LAMPRET BRALNA ZNAČKA 

POLONA BARTOL BRALNA ZNAČKA 

MAJDA GRIZ ŠAHOVSKI KROŽEK 

MARJAN KOŠELE ŽIVIMO Z MOKARJI  

 

RAZREDNA STOPNJA – PŠ Turjak 

UČITELJ DEJAVNOST 

STANKA ŠTRUKELJ 
GLEDALIŠKA 
DEJAVNOST 

KRISTINA ŠILC 
ĆIROVIĆ 

USTVARJALNI PRSTKI 

PETRA MAROLT GIBALNE URICE 

 

RAZREDNA STOPNJA – PŠ Rob 

UČITELJ DEJAVNOST 

DRAGICA DOBRAVEC PRAVLJIČNE URICE ROB 

SONJA ŠKRLJ PRVA POMOČ 
 

 
 
 
Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nihče nikoli. Zapustiti moraš mesto svojega 
udobja in oditi v divjino svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš 
odkril, si ti sam.  

                                                                                                         (Alan Alda) 
 

 
1 Če bo možnost izvajanja interesnih dejavnosti v večjem obsegu ali drugačni vsebini, bomo 
učence pravočasno obvestili. 
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Pevski zbor 
Vita Mekinda bo vodila otroški in mladinski pevski zbor na centralni šoli in na PŠ 
Turjak. Z vidika odgovornosti verjamemo in pričakujemo, da se bodo učenci 
redno udeleževali vaj. Tako kot do sedaj, bomo tudi v letošnjem letu veseli 
pomoči staršev za prevoz na občasne nenačrtovane vaje. 
 

 
 

 

 

Sistematski zobozdravstveni pregledi 
Vsi sistematski pregledi za zobe se bodo načeloma izvajali ob četrtkih. Takrat naj 
imajo učenci s seboj zdravstveno kartico.  

 

 

RAZRED DATUM 

9. a in 9. b  
PŠ Turjak  

PŠ Rob  

8. a in 8. b  
3. a in 3. b   

5. a in 5. b  
6. a in 6. b   

1. a in 1. b  

2. a   
4. a in 4. b  

7. a in 7. b in 
7. c 
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5.9 PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA ŠOLA 

ŠOLSKA SHEMA 
MARJETKA KOPRIVEC 

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

skozi vse leto 

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
MAJDA GRIZ, METODA KOLAR 

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 

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 

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 

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

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, Center Janeza Levca Ljubljana, Policijska postaja 
Ribnica 

skozi vse leto 

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 20.-24.1. 2020 

BRALNA KOMPETENCA 
IRENA BUDIČ PAVLIČ,  
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 

DEJAVNOSTI OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA 
RENATA LESAR HRŽIČ, MARIJA 
LAMPRET 

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

junij 

PROGRAM ZA SPODBUJANJE 
USTVARJALNOSTI, PODJETNOSTI IN 
INOVATIVNOSTI MED MLADIMI – 
SPIRIT 
VERONIKA LIPOVEC 

razvoj podjetništva v osnovni šoli – sodelovanje z ZRSŠ; 
novoletno okraševanje trga v Velikih Laščah, izdelovanje 
uporabnih izdelkov iz odpadnega materiala 

skozi vse leto 

LIKOVNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto 

LITERARNI NATEČAJI odzivanje na razpisane natečaje skozi vse leto 

MALE SIVE CELICE 
RENATA LESAR HRŽIČ 

priprava na tekmovanje skozi vse leto 

EKO VRT  
MIMICA GAČNIK 

urejanje šolskega zelenjavnega vrta skozi vse leto 

E-TWINNING  
MAJA MUGERLE 

projekt za učence 7. razreda skozi vse leto 
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91 
RENATA LESAR HRŽIČ, MARIJA 
LAMPRET, JOŽICA MAVSAR NOSAN, 
BRANKA LEVSTIK 

sodelovanje učencev 9. in 1. razredov skozi vse leto 

SODELOVANJE S ŠOLO NA 
KITAJSKEM 
vodstvo 

predstavitev obeh šol in dopisovanje skozi vse leto 

 
 

Namen izvajanja projektov in drugih dejavnosti šole je vseživljenjsko učenje ter 
povezovanje s krajem in širšo okolico. Razvijamo in spodbujamo interese 
učencev in posledično njihovo aktivno vlogo v življenju in delu šole. Natančen čas 
izvedbe posameznih projektov bo predstavljen ob začetku vsakega meseca v 
obvestilu Aktivnosti in na spletni strani šole. Vodstvo šole skrbi za 
uravnoteženost projektov glede na področja in vsebine, časovnost, številčnost … 
in v povezavi z vizijo in vrednotami šole. 

 
6 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
S preverjanjem znanja učitelj zbira informacije o tem, v kolikšni meri učenec 
dosega cilje iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja.  

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje znanja. Ocenjujejo se 
učenčevi ustni odgovori, pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, 
projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti pri vseh predmetih, tako 
obveznih kot neobveznih. Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje 
učitelj, ki poučuje predmet. Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti 
zagotovljena javnost ocenjevanja, ki je omogočena: 

− s predstavitvijo ciljev, opredeljenih v učnem načrtu, 

− s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja, 

− z določitvijo načina in rokov ocenjevanja (načrt pisnega ocenjevanja je 
javno objavljen v začetku vsakega ocenjevalnega obdobja na oglasni deski 
in na spletni strani šole), 

− z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine (javno ocenjevanje), 

− s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih, 

− tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in 
druge izdelke. 

V prvem in drugem razredu se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami, v 
tretjem razredu in v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa s številčnimi 
ocenami, ki jih učitelj ustno obrazloži. V tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju se ocenjuje s številčnimi ocenami: nezadostno (1), zadostno (2), 
dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno je negativna in pomeni, 
da učenec ne dosega minimalnih standardov znanja, druge ocene so pozitivne. 
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Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat 
v tednu in enkrat na dan. Pri ocenjevanju ustnih odgovorov učitelj učenčevo 
znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov 
mora učitelj znanje učencev oceniti in jih seznaniti z oceno ter jo vpisati v 
redovalnico oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh, potem ko učenci 
izdelke oddajo. Po navedenem roku učitelj izdelek vrne učencu. Izjema so likovni 
in tehniški izdelki, ki jih učitelj vrne učencu ob koncu šolskega leta. Če so izdelki 
vključeni npr. v razstave, natečaje in jih ni mogoče vrniti, mora imeti učitelj 
vnaprej podano soglasje staršev. 

Ob koncu prvega in drugega razreda učitelj pri vsakem predmetu oblikuje 
zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev, 
opredeljenih v učnih načrtih. 

Ob koncu 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda učitelj pri vseh predmetih oblikuje 
zaključno številčno oceno, pri čemer oceni, v kolikšni meri učenec dosega 
standarde znanja iz učnih načrtov, in upošteva ocene, ki jih je učenec dobil pri 
predmetu med šolskim letom. 

 

7 ŠOLSKA KNJIŽNICA 
7.1 SPLOŠNI PODATKI 

Šolska knjižnica dopolnjuje in bogati vzgojno-izobraževalno delo, učenje in 
življenje na šoli. Člani šolske knjižnice so vsi v šolo vpisani učenci in vsi na šoli 
zaposleni. Knjižnica na  centralni šoli v Velikih Laščah je matična, tu gradivo 
nabavljamo, obdelujemo, urejamo in izposojamo učencem na centralni šoli in 
vsem zaposlenim, k šolski knjižnici pa sodita še oddelka šolske knjižnice na 
podružničnih šolah Rob in Turjak, kjer knjige učencem izposojajo učiteljice. Del 
šolske knjižnice je tudi oddelek te v vrtcu s knjigami za rabo vzgojiteljic in otrok v 
posameznih oddelkih.  

Poleg leposlovnega in strokovnega knjižnega gradiva knjižnica nudi tudi 
učbenike, delovne zvezke in priročnike za učitelje ter neknjižno gradivo (CD, CD-
ROM, DVD …), ki ga učitelji uporabljajo pri pouku, učenci pa v čitalnici; v knjižnici 
je mogoče brati tudi časopise in revije ter dostopati do svetovnega spleta. 

Knjižnična informacijska znanja (KIZ) 

V knjižnici potekajo tudi ure KIZ, to so t. i. »bibliopedagoške« ure s skupinami 
učencev: knjižnico obiščejo posamezni razredi oziroma oddelki s centralne ali s 
podružničnih šol. Te ure so namenjene spoznavanju knjižničnega reda in 
knjižnice, njenega gradiva ter možnosti, ki jih nudi za razširjanje in poglabljanje 
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znanja, za razvijanje ustvarjalnosti ter koristno in prijetno preživljanje prostega 
časa, to so torej ure medpredmetnega pouka, namenjene usposabljanju za 
uporabo knjižnice ter motiviranju za branje.  V šolskem letu so načrtovane štiri 
take ure na oddelek;  skupaj jih pripravita knjižničar s svojega vidika in učitelj, ki 
ob obravnavi določene teme pri pouku skupino pripelje v knjižnico, s svojega 
strokovnega vidika. 
 
Urnik šolske knjižnice (čas odprtosti in izposoje) je objavljen  prvi teden pouka 
v šolskem letu na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli. Delovni čas 
šolskih knjižničarjev je namenjen individualni izposoji,  skupinskim obiskom 
učencev ob učnih urah knjižničnih informacijskih znanj v povezavi s 
posameznimi učnimi predmeti, del pa internemu strokovnemu delu (nabavi, 
obdelavi in urejanju gradiva). 
 
Izposoja na dom in izposoja v čitalnici 

Učenci si na dom lahko brezplačno izposojajo predvsem knjige, drugo gradivo pa 
je praviloma namenjeno uporabi  v čitalnici oziroma učiteljem za pouk. 
Uporabniki imajo v knjižnici možnost uporabljati računalnik. Pri tem morajo 
upoštevati knjižnični red (ta je izobešen ob vhodu v knjižnico). 

Zamudnine ne zaračunavamo, vendar je za ustrezno kroženje gradiva potrebno 
upoštevati nekaj pravil:  
učenec naj naenkrat ne bi imel doma več kot 3 knjige (izjemoma se je seveda 
možno dogovoriti s knjižničarko/-jem tudi za kakšno knjigo več); 
za knjige velja 14-dnevni rok izposoje, ki ga je, če knjige ni rezerviral kdo drug ali 
če knjiga ni na seznamu za slovensko domače branje (DB) ali za tujejezično bralno 
značko (TJBZ), mogoče enkrat podaljšati; izposoje knjig za slovensko DB in 
tujejezične BZ torej ni mogoče podaljšati!!!;  
naenkrat ima učenec lahko izposojeno samo eno knjigo s posameznega seznama 
knjig za DB oziroma za TJBZ (samo eno knjigo za nemško, eno za angleško, eno 
za špansko BZ ...); 
dokler učenec ne vrne knjige s posameznega seznama knjig za DB oziroma TJBZ, 
si ne more izposoditi druge knjige s tega seznama!  
 

7.2 UČBENIŠKI SKLAD 

 

Učbeniški sklad (US) je posebna zbirka knjižničnega gradiva: to so učbeniki za 
posamezne učne predmete po izboru učiteljev; šola pripravi komplete učbenikov 
za vse učence v vseh razredih (naročanje zaenkrat ni potrebno, prosimo le, da 
nam tisti, ki si kompleta učbenikov ne bi želeli izposoditi, to sporočijo pred 
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zaključkom šolskega leta),  in jih na začetku šolskega leta brezplačno izposodi 
učencem za celo šolsko leto. V šolskem letu 2020/2021 šola v okviru US pripravi 
tudi delovne zvezke (DZ) za učence 1., 2. in 3. razreda, ki jih učenci dobijo v 
trajno last, torej jim delovnih zvezkov ob koncu šolskega leta za razliko od 
učbenikov iz US ni potrebno vračati. US sofinancira MIZŠ (glede na št. učencev v 
predhodnem šolskem letu).   

Učenci morajo učbenike na koncu šolskega leta vrniti, zato prosimo, da z njimi 
skrbno in pazljivo ravnajo, jih zavijejo, jih ne popackajo, pomečkajo, ne pišejo 
vanje ..., saj jih šola izposoja kar nekaj let, vsak učenec pa rad dobi lep učbenik! 
Prosimo, da konec šolskega leta pred vračanjem učbenike skrbno uredite: 
očistite, zradirate morebitne zaznamke s svinčnikom, poberete iz njih listke idr., 
poravnate ušesa, previdno odstranite dotrajane ovitke …    

Če učenec konec šolskega leta učbenika ne vrne ali vrne poškodovanega, mora 
plačati odškodnino, ki jo po pravilniku o upravljanju US predlaga upravljavec US, 
potrdi pa jo ravnatelj. Če kdo želi kakšen učbenik obdržati/odkupiti, mora to 
mesec pred zaključkom pouka pisno sporočiti skrbniku US, šola pa mu nato 
zaračuna odkupnino. 

8 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
8.1 SPLOŠNI PODATKI 

Področja njenega delovanja so: šolanje otrok, karierna orientacija, telesni, 
osebnosti in socialni razvoj otrok, vzgoja, šolska klima, učenje in poučevanje. 
Pomaga tudi pri reševanju socialno-ekonomskih stisk otrok.  

Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj na šoli. Pomoč nudi tako učencem kot staršem in učiteljem. 

Veliko pozornosti nameni otrokom s posebnimi potrebami in nadarjenim 
učencem.  

Poleg učiteljev, svetovalnih delavk in specialnih pedagoginj dodatno strokovno 
pomoč za otroke s posebnimi potrebami izvaja tudi mobilna specialnopedagoška 
služba Centra Janeza Levca Ljubljana, logopedinja iz Zavoda za gluhe in naglušne 
Ljubljana in Centrom IRIS Ljubljana. 

 
Telefonski številki za stike:  
(01) 7888 391 (ga. Vesna Hladnik) 
(01) 7888 397 (ga. Irena Budič Pavlič) 
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8.2 ŠOLSKI SKLAD 

Na šoli deluje tudi Šolski sklad. Osnovni namen sklada je pomoč otrokom iz 
socialno šibkejših družin, da lahko spremljajo osnovni in razširjeni učni program. 

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki učiteljev šole in staršev 
učencev šole. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da sklad dejansko 
zasleduje potrebe učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni 
osnovi. 

Sredstva za financiranje dejavnosti pridobiva sklad s prostovoljnimi prispevki 
posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami šole, v katerih 
sodelujejo učenci in učitelji naše šole. 

Zbrana sredstva so namenjena sofinanciranju šol v naravi oz. dnevov dejavnosti 
socialno ogroženih učencev, pokrivanju prijavnin za tekmovanja, nagrad ob 
koncu šolskega leta, različnih materialov in delavnic za učence ipd.  

9 ŠOLSKA PREHRANA 
9.1 SPLOŠNO 

 
Z načrtovanjem prehrane skrbimo za zdravje otrok. Trudimo se, da je prehrana 
uravnotežena, zdrava in varna ter otroke spodbuja k oblikovanju zdravih 
prehranjevalnih navad. Tudi prehranjevanje je del vzgojno izobraževalnega 
procesa, zato otroke spodbujamo h kulturnemu prehranjevanju, razvijanju 
osnovnih higienskih navad in samostojnosti. 
Jedilnike oblikujemo na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, ob delnem upoštevanju želja otrok. Jedilnik je ves čas 
na vpogled staršem na oglasnih deskah ter na spletni strani šole in vrtca. 
Na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda zdravnik, otrokom 
zagotavljamo dietno prehrano. Starši morajo vsako spremembo glede diete 
sproti javiti organizatorki prehrane. 
Prijave in odjave obrokov so možne vsak dan do 8. ure na tel. št. 01/78 81 410 
ali preko spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani šole 
(https://www.ptrubar.si/prijava-odjava-prehrane). 
 
Organizatorka prehrane: Liza Bambič 
 
 

9.2 REGRESIRANA PREHRANA 

Tudi letos ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. 
Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem 

https://www.ptrubar.si/prijava-odjava-prehrane
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dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport ter ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. 

 

10 OBNAŠANJE V ŠOLI 
10.1 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

Osnova za oblikovanje šolskega reda je 60. člen Zakona o osnovni šoli. Pravila 
predstavljajo ORGANIZACIJO vzgojno-izobraževalnega programa in določajo: 

− pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev in delavcev šole, 

− načine zagotavljanja varnosti, 

− pravila obnašanja in ravnanja, 

− vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, 

− organiziranost učencev, 

− opravičevanje odsotnosti, 

− sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. 
 

10.1.1 Temeljne pravice učencev: 

− pravica do spoštovanja človekove osebnosti, individualnosti, dostojanstva in 
pravične obravnave, 

− pravica do obiskovanja pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,  

− pravica do kakovostnega pouka, 

− pravica do razvijanja vseživljenjskih znanj, 

− pravica do varnega in spodbudnega okolja, 

− pravica do zasebnosti, 

− pravica do zdravstvenega varstva, 

− pravica do spoštovanja različnosti civilizacijskih vrednot in posebnosti 
različnih kultur, 

− pravica do varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, 

− pravica do upoštevanja učenčeve radovednosti, razvojnih značilnosti, 
predznanja in individualnih posebnosti, 

− pravica do sprotne in utemeljene povratne informacije o svojem delu, 

− pravica do pomoči pri svojem delu, če jo učenec potrebuje, 

− pravica, da se vsak posameznik lahko svobodno in brez negativnih posledic 
izreče o vseh vprašanjih v povezavi z življenjem in delom šole, ki ga zadevajo, 

− pravica do vključevanja v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti 
učencev šole in šolskega parlamenta, 

− pravica do sodelovanja pri ocenjevanju in dogovorjenih skupnih aktivnostih. 



PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

36 

 

10.1.2 Dolžnosti in odgovornosti učenca so: 

− da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda, 

− da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen 
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, 
veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole, 

− da upošteva pravila spoštljivega in lepega vedenja ter medsebojnega 
komuniciranja, 

− da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 

− da izpolnjuje učne in druge šolske obveznosti (prinaša šolske potrebščine, 
opravlja domače naloge, pri pouku sodeluje, uporablja sodobno tehnologijo, 
razvija veščine vseživljenjskega učenja …), 

− da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 

− da v šoli in zunaj nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja 
in varnosti drugih učencev in delavcev šole, 

− da varuje premoženje šole in odgovorno ravna z njim, z lastnino učencev in 
delavcev šole ter le-teh namerno ne poškoduje, izposojene stvari v 
dogovorjenem času vrne lastniku, 

− da se v šoli in zunaj nje spoštljivo in nenasilno vede do drugih, 

− da sodeluje pri urejanju šole in njene okolice ter ima spoštljiv odnos do 
narave, 

− da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva in drugih zadolžitvah 
učencev, 

− da sporoča resnične podatke, 

− da skrbi za red in čistočo, 

− da obvesti strokovnega delavca o kršitvah, ki jih zazna v šolskem prostoru. 

Pravila šolskega reda so objavljena na spletni strani šole. 

 

10.2 PRAVILA HIŠNEGA REDA 

Pravila hišnega reda določa Pravilnik o hišnem redu. Podlaga pravilniku je 31. a 
člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki določa: 

− območje šole in površino, ki sodi v šolski prostor, 

− poslovni čas in uradne ure, 

− uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, 

− ukrepe za zagotavljanje varnosti, 

− vzdrževanje reda in čistoče, 

− načine obveščanja učencev in staršev.  
 

Pravilnik o hišnem redu najdete na spletni strani šole. 
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10.3 VZGOJNI NAČRT 

Vzgojni načrt Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče zajema: TEORETIČNA 
IZHODIŠČA, ki vsebujejo normativne dokumente, določajo vzgojna načela, 
temeljne vrednote in sodelovanje s starši, ter KONKRETNI OPERATIVNI NAČRT z 
vzgojnimi dejavnostmi (preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje 
učencev s cilji) in vzgojnimi postopki in ukrepi (mediacija, administrativno vzgojni 
ukrepi). 
Celotni vzgojni načrt najdete na spletni strani šole. 
V primeru naknadnih sprememb pravilnikov šolskega in hišnega reda ter 
vzgojnega načrta bomo učence in starše obvestili preko razrednikov na 
roditeljskem sestanku in/ali na spletni strani šole. 

10.4 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE 

Razrednik lahko izreče pohvalo posameznikom ob koncu ocenjevalnega obdobja 
za učni uspeh ali vzorno vedenje in prizadevno delo v oddelčni skupnosti. 

Učitelj lahko izreče učencem pohvalo ob koncu šolskega leta za prizadevno delo 
v razredu, pri interesnih in drugih dejavnostih šole. 

Mentorji izrečejo priznanja učencem za dosežke na tekmovanjih.  

Športna pedagoga ob koncu šolskega leta izročita nagrado za najboljšega 
športnika in športnico šole izmed učencev 9. razreda ter razglasita športnika in 
športnico generacije.  

Ravnateljica izreče pohvalo za večletno izjemno prizadevnost pri pouku in drugih 
dejavnostih devetošolcem ob koncu njihovega izobraževanja. Posebno pohvalo 
izroči najboljšemu učencu šole, ki ga predlaga učiteljski zbor.  

Ravnateljica učencem zaključnega razreda ob koncu devetletnega šolanja podeli 
priznanja za izjemne učne rezultate in dosežke na tekmovanjih znanja. Ti učenci 
se vpišejo v zlato knjigo šole. 

Ravnateljica ob koncu šolskega leta za POPSZ vrednote (poštenost, odgovornost, 
prijateljstvo, spoštovanje, znanje) podeli priznanja tistim učencem od 4. razreda 
dalje, ki te vrednote najbolj izkazujejo.  
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11 VRTEC SONČNI ŽAREK 
11.1 O VRTCU 

Naslov: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče 
              Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče 
             Vrtec Sončni žarek, Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče 
 
Tel.: 01/7881-582, 031/618-300 - Velike Lašče,  Karlovica - 01/4272-792,  
oddelek Miške v šoli – 051/622-817 
E –mail: stanka.mustar@vrtec.velike-lasce.si 
Spletna stran: www.soncni-zarek.si 
Ravnateljica: mag. Metoda Kolar 
Pomočnica ravnateljice: Stanka Mustar 
 
Vrtec Sončni žarek je javni vrtec in  deluje kot organizacijska enota osnovne šole 
Primoža Trubarja. Ustanoviteljica šole in vrtca je Občina Velike Lašče. V letu 
2020/2021  je organiziranih 13 oddelkov predšolskih otrok, na treh lokacijah 
(vrtec Velike Lašče, enota na Karlovica, oddelek vrtca v prostorih osnovne šole v 
Velikih Laščah).  
 
Temeljne naloge vrtca 
 
Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celotni skrbi za otroke, izboljševanje 
kvalitete življenja družin in otrok, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih  
telesnih in duševnih sposobnosti, uresničevanje zahteve po enakih možnostih, 
upoštevanje razlik in pravica do izbire in drugačnosti. 
Strokovna podlaga za delo v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce 
(1999). Da dosegamo ustrezno kakovost predšolske vzgoje, je pomembna 
izpeljava v praksi oziroma tako imenovani izvedbeni kurikulum. Razvija in 
spreminja se tako, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice upoštevata 
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost 
vrtca v širše okolje.  
 
Skrb za pedagoško kulturo in klimo  
 
Spodbujamo in razvijamo sodelovalno organizacijsko pedagoško kulturo in 
klimo. Pozornost posvečamo procesom, okoliščinam in aktivni enakopravni vlogi 
vseh. S kakovostnim dialogom pomagamo pri prepoznavanju težav in sprotnemu 
reševanju le-teh.  
 
 
 

http://www.soncni-zarek.si/
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Poslovni čas vrtca 
 

Vrtec Sončni žarek                                                                     od 5.30–16.30 

Oddelek na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče                        od 6.30–16.00 

Enota Karlovica                                                                          od 5.30–16.30  

 
Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev v soglasju z 
Občino Veliko Lašče. Poslovni čas bo določen z letnim delovnim načrtom. 
Poslovni čas spoštujemo vsi, da ne bi prihajalo do nepotrebnih razburjenj in 
obtoževanj. Cena zamude: 3€ (15 minut). Cena zamude velja od 1. 9. 2011 dalje. 
 
Prihodi in odhodi otrok 
 
Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in domov imeti spremstvo 
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in 
mladoletniki oz. mladoletnice, če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma 
posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice in rejnice oziroma rejniki otrok (5. 
odstavek 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, Ur. l. RS, št. 56/08).  
 
 
11.2 VRSTE PROGRAMOV 

Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je nacionalni dokument 
Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za 
splošno izobraževanje. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih 
pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec 
procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti 
pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-
izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj iz katerih se otrok uči. 
 

1. DNEVNI PROGRAM: 6 do 9 ur za otroke od 1. do 3. let starosti,  
2. DNEVNI PROGRAM: 6 do 9 ur za otroke od 3. do 6. leta starosti, 
3. KRAJŠI PROGRAM:  4 do 5 ur za otroke od 3. do 6. leta starosti,  

− z zajtrkom in kosilom. 
 
Skupine 
Otroci so razdeljeni glede na starost v naslednje skupine: 

• HOMOGENE SKUPINE (1. starostne stopnje, 2. starostne stopnje) 

• HETEROGENE SKUPINE (otroci v starosti od 1 do 3 let in otroci v starosti 3 
do 6 let) 

• KOMBINIRANE SKUPINE (otroci prvega in drugega starostnega obdobja) 
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Predstavitev programov za predšolske otroke 
 
Programi temeljijo na ciljih in načelih, zapisanih v Kurikulumu za vrtce, ki sta ga 
kot najpomembnejši vsebinski dokument za izvajanje predšolske institucionalne 
vzgoje leta 1999 izdala Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad RS za šolstvo. 
Kurikulum vključuje dejavnosti iz naslednjih  področij: gibanje, umetnost, narava, 
družba, jezik in matematika. 
 
Dnevni program za otroke od 1. do 3. leta starosti 
 
Za to starostno obdobje je značilno, da potrebujejo otroci veliko gibanja, nege, 
osebne pozornosti in telesne topline. To obdobje je zelo pomembno za otrokov 
kasnejši razvoj. Največje dovoljeno število  v teh oddelkih je 14 otrok.  
 
Dnevni program za otroke od 3. do 6. leta starosti 
 
V tem starostnem obdobju je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih 
sovrstnikov, s katerimi navezuje prijateljstva, obenem pa v partnerstvu 
spoznava, raziskuje svet okrog sebe in  doživlja raznolikost medsebojnih 
odnosov. V skupinah drugega starostnega obdobja je lahko otrok vključen v 
skupino enako starih vrstnikov ali v skupino otrok različne starosti. V skupinah 
otrok, starih 3 do 4 leta, je lahko največ 19 otrok, v skupinah starejših otrok pa je 
lahko največ 24 otrok.  
 
Otroci s posebnimi potrebami 
 
Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. tako kot za vse 
otroke vključene v vrtec, se tudi za otroke s posebnimi potrebami načrtuje 
dejavnosti na osnovi ugotovljene stopnje razvojnih potreb otroka in na osnovi 
individualnih značilnosti otroka. Za vsakega otroka se izdela Individualiziran 
program, pri katerem sodelujejo starši, vzgojiteljice in zunanji strokovnjaki. 
Otroci s posebnimi potrebami imajo v vrtcu organizirano tudi dodatno 
individualno strokovno pomoč v skladu s Poročilom o timski zgodnji obravnavi in 
mnenju o potrebah otroka in družine.  Dodatno pomoč zagotavljajo strokovni 
delavci ustrezne smeri  in vzgojiteljice, ki so usposobljene za individualno delo z 
otroki s posebnimi potrebami.   
 
Krajši programi 
 
V krajši program so lahko vključeni otroci drugega starostnega obdobja.  Pri vpisu 
v vrtec imajo prednost otroci, ki se vpisujejo v dnevni program.  
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Obogatitveni program 
 
Poteka v okviru dnevnega programa in je del izvedbenega kurikula. Aktivnosti  
izvajajo vzgojiteljice, starši pa prispevajo stroške zunanjih izvajalcev.  Dejavnosti 
obogatitvenega programa so: Mali sonček, Bralni nahrbtnik, Ciciuhec, otroški 
pevski zbor, dramska dejavnost, plavalni tečaj, gledališke predstave v vrtcu in v 
Lutkovnem gledališču, športne aktivnosti v telovadnici, angleške urice. 
  
V vrtcu izvajamo različna praznovanja, ki popestrijo naš vsakdan.  Tako 
praznujemo: 
 rojstni dnevi otrok, praznovanje letnih časov, teden otroka, veseli december,  
pustovanje, kulturni dan, praznik družin, zaključek šolskega leta. 
 
Dodatni program 
 
Dejavnosti dodatnega programa plačajo starši v celoti in ga izvajamo v 
popoldanskem času (od 15.30 dalje).  

• Plesne urice 
 
Dodatni program izvajajo zunanji izvajalci, ki morajo imeti vsa potrebna dokazila 
za izvajanje programa. Navedene dejavnosti se v vrtcu organizira na željo staršev.  
Otroci, za katere ste se starši odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne 
smejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridete iskat po končani dejavnosti. Po 
odhodu otroka iz vrtca na dodatno dejavnost, vrtec ne prevzema več 
odgovornosti za otroka (za prevzem otroka iz vrtca je potrebno podpisati izjavo).  
 
Projekti 
 

• Mali sonček, 

• Turizem in vrtec, 

• Oddelčni projekti in po izbiri vzgojiteljic. 
 

 
Program uvajanja otrok v vrtec 
 
Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima 
pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo 
z nasveti. 
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Staršem priporočamo: 
 
* Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj  mirni in se boste otroku lažje 
posvetili. Uvajanje naj bi trajalo en teden. 
* Otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več pozornosti, 
potrpežljivosti in nežnosti. 
* Priporočamo, da prinese s seboj v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s 
katerim se bo potolažil. 
* Svetujemo stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek 
varnosti in zaupanja. 
* Priporočamo, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, 
načrtujete za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec. 
* Otrok naj doživlja, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjajo z 
vzgojiteljico. S tem mu pomagamo, da se bo bolje počutil in imel občutek varnosti.  
 

11.3 PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V MEDNARODNIH 
DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH 

 
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. 
V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti 
zastopniki (v nadaljevanju besedila: starši). 
 
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik 
in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in 
dela v vrtcu.  
Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost, odgovornost, 
spoštovanje, sodelovanje ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih 
odločitev in avtonomne presoje.  

• Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke 
(kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do 
zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. 

• Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju 
življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti.  
Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati 
v strokovno avtonomnost vrtca.  

• Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči postopno uvajanje 
otroka v vrtec tako, da smejo biti določen čas, skupaj z njim v skupini. 

• Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega 
razgovora  o otroku. 

• Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali vzgojiteljem aktivno 
sodelujejo pri vzgojnem delu. 
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• Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti 
in različnost pristojnosti.  

• Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj,  ne posega pa v sfero zasebnosti 
družine oziroma v pravice staršev.  

• Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in 
institucionalne vzgoje.  

 

 
 

 
11.4 OBVEZNOST STARŠEV DO VRTCA 
 
K dobremu počutju prispeva pristno sodelovanje  vrtca in družine. Prosimo vas, 
da: 

• pred vključitvijo v vrtec, z otrokom opravite zdravniški pregled in ga 
oddate vzgojiteljici ob prihodu v vrtec, 

• spoštujete dogovore in naš poslovni čas, 

• redno izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca in do roka vložite Vlogo za 
znižano plačilo vrtca na občino stalnega bivališča, 

• sporočite spremembo bivališča, telefonsko številko za primer nujnih 
sporočil, 

• prihajate po otroka pravočasno (otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur), 

• se vključujete v različne oblike sodelovanj, 

• obolele otroke zadržite doma in v vrtec sporočite vzrok odsotnosti otroka, 

• ob sprejemu v vrtec, vzgojiteljico opozorite na otrokove zdravstvene 
posebnosti (vročinski krči, epilepsija, alergije,…), 

• spremljate obvestila na oglasni deski, 

• zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov, igrač. 
 
Vašim potrebam, problemom, željam in pobudam v zvezi z otrokom, bomo radi 
prisluhnili in jih skupaj z vami poskušali uspešno reševati.  
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11.5 OBLIKE SODELOVANJA VRTCA S STARŠI 

Sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja velik korak h kakovostni predšolski 
vzgoji, prav to sodelovanje pa pomeni nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in 
institucionalne vzgoje. Odgovornost za vzgojo otrok nosimo starši in strokovni 
delavci vrtca, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo za kakovostno delo s starši, z 
ustreznim in dostopnim obveščanjem, večjo raznovrstnost v ponudbi programov 
ter za neposredno sodelovanje med vrtcem in starši.   
 
Svet staršev  sestavljajo izvoljeni predstavniki iz vsakega oddelka. Sestaja se 
najmanj enkrat letno, obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko in daje 
pobude Svetu zavoda. 
 
Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Na teh 
srečanjih so staršem posredovane informacije o letnem delovnem načrtu 
oddelka in vrtca. To je priložnost za medsebojno spoznavanje staršev, za nudenje 
medsebojne pomoči in izmenjave informacij s področja vzgajanja otrok.  
 
Pogovorne ure so namenjene individualnim pogovorom staršev in vzgojiteljev o 
razvoju, težavah, uspehih ter posebnosti njihovih otrok. 
 
Govorilne ure v šol. letu 2020/21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druge oblike sodelovanja s starši so predvsem neformalne, z namenom 
povezovanja vrtca in družine, za vzpostavljanje prijetnih medsebojnih odnosov 
ter zaupanja, od katerega je odvisen razvoj vsakega otroka.  
 
 
 
 
 
  

DATUM URA 

13. oktober 2020 16.00–17.30 

10. november 2020 16.00–17.30  

12. januar 2021 16.00–17.30 

9. februar 2021 16.00–17.30 

13. april 2021 16.00–17.30 

11. maj 2021 16.00–17.30 
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11.6 PREHRANA V VRTCU 

Predšolsko obdobje ima poseben pomen pri oblikovanju zdravih prehranskih 
navad.  Energijsko ter hranilno uravnotežena prehrana otrok je eden izmed 
dejavnikov zdravega načina življenja.  Skrb za zdravje se izraža tudi pri 
načrtovanju prehrane v vrtcu. Večina otrok preživi v vrtcu dve tretjini svojega 
aktivnega časa, zato z vso odgovornostjo in strokovnostjo pripravljamo prehrano 
za posamezno starostno obdobje. Jedilnik je ves čas na vpogled staršem na 
oglasnih deskah, tako, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo 
z določenimi živili dopolnjujejo doma.   
Pri uvajanju novih živil in jedi se zgodi, da otroci hrano odklanjajo, ker je ne 
poznajo. Tedaj je potreben vzgojni pristop in vzpodbuda, da otroci postopno 
usvojijo nov okus. Pri uvajanju zdravih prehranjevalnih navad smo uspešni le, če 
z nami sodelujejo tudi starši.  
 
 
Dietna prehrana v vrtcu  
V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, morajo starši prinesti vzgojiteljici ali 
vodji prehrane potrdilo otrokovega pediatra ali zdravnika specialista. Obrazci so 
na spletni strani vrtca.  
 
Praznovanje rojstnih dni 
 
Starši v vrtec praviloma ne smejo prinašati hrane. Razlog je zagotavljanje 
zdravstvene ustreznosti živil po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil, izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.  
 
Rojstne dneve v vrtcu se praznuje brez hrane in pijače, iščejo pa se druge  
alternativne oblike praznovanja, ki dajejo otroku možnost, da je tisti dan  res 
nekaj posebnega.   
 
 
11.7 DOBRO JE VEDETI ŠE NASLEDNJE 

11.7.1. Odsotnost 

Če otroka ne bo v vrtec javite to vzgojiteljici oz. v enoto vrtca do 9.00 ure. V tem 
primeru se od oskrbnine odšteje strošek prehrane.  
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11.7.2 Vrtec poleti in v času šolskih počitnic 

Zaradi racionalizacije poslovanja v vrtcu združujemo oddelke v enoti in 
združujemo enote med letom in v času poletnih počitnic. Do takih sprememb bo 
prihajalo ob praznikih in med šolskimi počitnicami in to predvidoma: 
 
* jesenske šolske počitnice (26. 10–30.10. 2020), 
* novoletni prazniki; organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah (28. 12.–
31. 12. 2020), 
* zimske šolske počitnice (22. 2.–26. 2. 2021), 
* prvomajski prazniki; organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah (27. 4.–
30. 4. 2021), 
* poletne šolske počitnice; organizirano varstvo v enoti vrtca v Velikih Laščah 
(oddelek v šoli je zaprt od 25. 6. 2021 dalje, enota na Karlovici je zaprta od 12. 7. 
do 27. 8. 2021) . 
 
V poletnih mesecih (junij, julij, avgust) lahko starši koristite rezervacijo za 
neprekinjeno  1 mesečno odsotnost otroka iz vrtca. Višino rezervacije določi 
Občina Velike Lašče. Obrazec za rezervacijo je potrebno oddati 15 dni pred 
napovedano odsotnostjo. 
 

11.7.3 Vpis, izpis iz vrtca 

Obrazec za vpis otroka v vrtec lahko dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca 
www.vrtec.velike-lasce.si. Največ otrok sprejmemo v mesecu septembru, 
kasneje pa v primeru prostega mesta v skupini.  
Otroka izpišete iz vrtca z obrazcem. Pri izpisu je treba upoštevati 30-dnevni 
izpisni rok.  
 

11.7.4 Subvencija vrtca 

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni 
vrtec, zasebni vrtec s koncesijo, ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega 
proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega 
koledarskega leta (do konca koledarskega leta) ali do spremembe dejstev in 
okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravic.  
 
Vlogo za subvencijo vrtca oddate na novem enotnem obrazcu oz. na vlogi za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na krajevnem pristojnem centru za socialno 
delo. 
 

http://www.vrtec.velike-lasce.si/
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MISLI OTROK O... 

Vrtec je… 

• kot blok s sobami v katerih so otroci, 
• vrtec je kot služba, kot je za mami služba, 
• vrtec mora biti, ker drugače bi bil sam doma in bi me bilo strah, 
• meni je smešno, kadar poje vzgojiteljica in se s prijateljem smejeva. 

Zakaj hodite v vrtec? 

• da se kaj naučimo, 
• ker hodijo starši v službo, 
• zato, da bosta imela oči pa mami mir, 
• da se imamo radi. 
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