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Moji osebni podatki 

 
Ime in priimek:  
 

 
Naslov: 
 

 
Telefon doma:  
 

 
Razred: 
 

 
Dopoldanske  
pogovorne ure razrednika: 
 

 
 

Moj urnik 

 

 pon tor sre čet pet 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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Podatki o šoli 
 

Osnovna šola Jela Janežiča 
Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 
 

04 506 14 11 

Ravnateljica: 
mag. Marjeta Šmid 
e-mail: marjeta.smid@os-jela-janezica.si 
 

04 506 14 12 

Pomočnica ravnateljice: 
Andreja Rihtaršič Mladenovič/Tonka Klemenčič 
e-mail: andreja.rihtarsic@guest.arnes.si 
e-mail: tonka.klemencic@guest.arnes.si 
 

04 506 14 10 

Tajništvo: 
Tina Kokalj Grebenc 
Marjeta Krvina 
e-mail:  os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si 
internet: http://www2.arnes.si/~oskrjj2s/ 

04 506 14 11 
Fax: 04 506 14 19 

davčna številka: 81752130 
nismo zavezanci za DDV 
matična številka: 5087848000 
TR: 01322-6030691876 
 

Zbornica: 
 

04 506 14 18 

PPVI: 
 

04 506 14 16 

Svetovalna delavka: 
Irena Prašnikar 
e-mail: irena.prasnikar@os-jela-janezica.si 
 
 

04 506 14 17 

  
Knjižnica: 
mag. Barbara Rebolj 
barbara.rebolj@os-jela-janezica.si 
 

04 506 14 15 

 

  

mailto:os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~oskrjj2s/
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Spoštovani učenci, starši in učitelji, prisrčen pozdrav v šolskem letu 2012/2013! 

 

Potrudili smo se, da učenke in učence v šoli čakajo dobri pogoji za pouk in življenje na šoli. 

Med počitnicami so potekala tekoča vzdrževalna in obnovitvena dela. Šola je na novo 

opremljena s širokopasovno internetno povezavo, nova sta oba glavna vhoda. Renovirali smo 

prezračevalni sistem v telovadnici in v drugih prostorih šole. Obnovili smo tudi osnovno 

opremo v atriju, kjer se učenci in učitelji veliko zadržujejo. Z zeliščnim vrtom, ki ga obdelujemo 

že dve leti  in s sadnim drevjem, ki smo ga posadili, se je atrij spremenil v pravo učilnico na 

prostem. Vrtiček bomo razširili, do konca oktobra pa v njem načrtujemo obnoviti igrala, ki so 

že dotrajana.  

 

Ravno ob zaključku prejšnjega šolskega leta je šola prejela glavno nagrado nacionalnega 

odbora Eko šole za najboljšo eko akcijo. Tako so se učenci treh razredov sredi junija podali na 

Eko tabor v Kekčevo deželo. Poleg tega so si učenci pod vodstvom učiteljev prislužili še 

nagrado za najboljšo akcijo ozaveščanja javnosti. Vse to, predvsem pa, ker so učenci tako 

zavzeti, je dalo vsem novega zagona. V središču eko programa bo v šolskem letu 2012/13 

varčna raba energije in učenje samooskrbe. Pri tem bomo s pridom izkoristili novo sončno 

elektrarno, katere otvoritev je bila v juniju in že prej omenjeni vrt. Odpadke želimo spremljati 

»od zibke do zibke« in s tem usmeriti pozornost na trajno reševanje problema odpadnih 

materialov. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenjali odnosom med učenci in med 

učenci ter odraslimi. Izpeljane bodo različne aktivnosti. Pri pouku in drugi organizaciji dela bo 

poudarek na skupinskem delu in individualizaciji. Pri ti. aktivnih metodah učenja vsak sodeluje 

po svojih najboljših močeh, kar je zagotovilo, da se učenec največ nauči in hkrati pridobi na 

socialnem področju. Učimo se strpnosti, sprejemanja različnosti, socialnih kompetenc in 

postajamo enakopravnejši in dejavnejši člani družbe. Učenci bodo sodelovali pri aktivnostih, ki 

temeljijo na pogovoru z drugimi o svojem delu, zapisih, razumevanju tega, kar povedo, 

naredijo, zapišejo drugi in kar drugi so. Tudi temu sta namenjeni dve novosti in sicer projekt 

Mirno morje in program Usposabljanja za življenje in delo. Projekt Mirno morje je omogočil 

Rotary club Škofja Loka, namenjen je starejšim učencem. Njegova vrednost je v pridobivanju 

pozitivnih življenjskih izkušenj v elementu morja, pa tudi v enakopravnem izvajanju dejavnosti 

vseh udeležencev. Usposabljanje za življenje in delo je namenjeno najstarejšim učencem šole. 

Povezava z okoljem se tu kaže v iskanju zaposlitvenih možnosti v šoli in v domačem okolju 

vseh občin, iz katerih prihajajo učenci, zato je sodelovanje z lokalnimi skupnostmi velikega 

pomena.  

 

Eno glavnih del šole še naprej zavzema povezovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

področju izvajanja dodatne strokovne pomoči. Le-ta narašča, s strokovnega vidika pa smo 

lahko zadovoljni, da se težišče dela usmerja na mlajše učence in na vzgojno-varstvene 

ustanove. Pomoč v tem obdobju je najsmotrnejša in prinaša trajne rešitve. Drugi del 

povezovanja je namenjeno inovativnim skupnim aktivnostim učencev.  

 

V okviru nadstandarda bodo na šoli potekale logopedske obravnave. V razširjenem programu 

šole se boste učenci lahko udeležili različnih šol v naravi, interesnih in drugih dejavnostih. Z 
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njimi uresničujemo dve glavni načeli šole, načelo vključenost vseh učencev v dejavnosti in 

načelo celostnega razvoja človekove osebnosti. 

 

Želimo vam, da vam dejavnosti šole prinašajo nove izzive za trud in doseganje uspeha v 

življenju vsakega dne! 

 

Ravnateljica  

mag. Marjeta Šmid 

     Ravnateljica 
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USTANOVITELJICE ŠOLE 

 

Ustanoviteljice šole so občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, 

Železniki in Žiri. 

  

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Šolski okoliš zajema šolske okoliše vseh sedmih osnovnih šol na področju občin Gorenja vas – 

Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. V šolo se vpisujejo tudi učenci iz občin Medvode, Vodice 

in Kranj. 

  

DELOVNO PODROČJE ŠOLE 

 

Osnovna šola Jela Janežiča je z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. RS 27/98) odgovorna za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju občin Gorenja vas – 

Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 

  

ORGANI ŠOLE 

 

Organi upravljanja 

Svet šole šteje 11 članov, njegove pristojnosti so določene v 48. členu Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja. Pomembne naloge sveta so sprejemanje programa 

razvoja šole, letnega delovnega načrta, spremljanje realizacije, odločanje o uvedbi 

nadstandardnih programov in druge. 

  

Člani sveta šole so:  

3 predstavniki ustanovitelja  

Občina Škofja Loka: Damjana Kisovec Trček  

Občina Železniki: Miloš Šmid  

Občina Gorenja vas - Poljane: Jurij Krvina  

3 predstavniki staršev  

Občina Škofja Loka: Ivanka Habjan 

Občina Železniki: Marija Ferlan 

Občina Žiri: Anjuška Mešiček 

 

  

  

5 predstavnikov šole: 

Nataša Trampuš – predsednica 

Helena Zupančič – zapisnikar 

Nataša Orešnik – članica 

Tonka Klemenčič – članica 

Irena Korene – članica 
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Ravnateljica, mag. Marjeta Šmid je pedagoški in poslovodni organ šole. 

Pomočnica ravnateljice, Andreja Rihtaršič Mladenovič/Tonka Klemenčič ravnateljici pomaga 

pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. 

Svetovalno delo 

Svetovalno delo opravljata Irena Prašnikar (pedagoginja) in Tanja Klemenčič (logopedinja).  

 

Strokovni organi 

Učiteljski zbor je glavni strokovni organ, ki daje pobude in predloge, obravnava, načrtuje, daje 

mnenje in odloča glede vseh strokovnih vprašanj, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki poučujejo in delajo v posameznem 

razredu. Obravnava učno-vzgojno problematiko razreda, oblikuje individualizirane programe 

in drugo. 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za koordinirano delo razreda, 

sodeluje s starši in drugo. 

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji in zaposleni istih ali sorodnih predmetnih področij. 

Obravnava problematiko vzgojno-izobraževalnega dela. 

  

Svet staršev sestavlja trinajst predstavnikov staršev, ki prihajajo iz vsakega oddelka po eden. 

Svet staršev voli predstavnike v svet zavoda, določa kandidate za šolski sklad, odloča o 

nadstandardnem programu in drugo. 

  

ORGANIZACIJA ŠOLE 

 

Organizacijska shema 

 

Šola izvaja dva programa: 

1. Osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ NIS) od prvega do 

devetega razreda, razdeljenega v tri triletja. V tem programu je organiziranih 5 oddelkov, od 

tega 3 kombinirani. 

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka od prvega do 

devetega razreda, prav tako razdeljenega na tri stopnje, učenci pa imajo možnost nadaljnjega 

izobraževanja tudi na 4., 5.  in 6. stopnji. V tem programu je organiziranih 7 oddelkov. 

  

Poleg tega je na šoli organiziran 1 oddelek jutranjega varstva, 3 oddelki podaljšanega bivanja 

in mobilna služba. Šola izvaja nadstandardni program in druge dejavnosti ter organizira 

varstvo v času poletnih počitnic. 
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Predstavitev programa 
 

PREDMETNIK OŠ NIS 

 

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

Predmet 

SLO 6 7 7 5 5 5 4 4 4 

TJA 
      

2 2 2 

MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

SPO 3 3 3 
      

NAR 
   

3 2 2 2 4 3 

DRU 
   

2,5 2,5 2,5 4 2 3 

ŠVZ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

LVZ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

GVZ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

TIT 
    

2 3 4 4 4 

GOS 
    

2 2 2 2 2 

IZV 
      

1 1 1 

RAU 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

SKUPAJ UR 20 20,5 21,5 23 24 25 29,5 29,5 30 

RAČ 
   

1 1 1 
   

SOU 1 1 1 1 1 1 
   

SKUPAJ UR 21 21,5 22,5 25 26 27 29,5 29,5 30 

DOP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DOD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

JV 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
   

SKUPAJ UR 27,5 28 29 31,5 32,5 33,5 33,5 33,5 34 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SKUPAJ DNEVI 15 15 15 15 15 15 15 20 20 

Strok. ekskurzija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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PREDMETNIK PPVI 

 

Oddelek 1. 

stopnja 

2. 

stopnja 

3. 

stopnja 

4. 

stopnja 

5. 

stopnja Predmet 

RAS- razvijanje samostojnosti 8 7 5 4 4 

SPP- splošna poučenost 5 7 7 5 5 

GŠV- gibanje in športna vzgoja 3 4 5 5 5 

GVZ- glasbena vzgoja 2 3 3 2 2 

LVZ- likovna vzgoja 2 2 4 3 3 

DVZ- delovna vzgoja 2 3 6 9 9 

IZV- izbirne vsebine - - - 2 2 

SKUPAJ 22 26 30 30 30 

Kulturni dnevi 4 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 

Delovni dnevi 3 4 8 6 6 

SKUPAJ 15 15 19 17 17 

Strokovna ekskurzija  1 1 1 1 1 

 

 

INDIVIDUALIZACIJA 

 

Individualizacija je na naši šoli uzakonjena pravica vsakega učenca. Vzgoja in izobraževanje 

potekata v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in individualiziranim programom, ki ga 

izdela strokovna skupina za vsakega učenca (Uradni list RS, 54/00). Individualiziran program je 

narejen v 30 dneh po sprejemu otroka v šolo. Člani strokovne skupine so vsi strokovni in 

svetovalni delavci, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo z učencem. Starši ste vabljeni v 

mesecu oktobru na predstavitev individualiziranega programa, prav tako pa ste vabljeni na 

končno evalvacijo v mesecu maju oz. juniju. Starši lahko na popoldanskih pogovornih urah 

skupaj s strokovnimi delavci vsak mesec preverite uresničevanje individualiziranega 

programa. 
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Interesne dejavnosti  

NIŽJI IZOBRAZBENI STANARD 

ČAS/DAN NAZIV UČITELJ 

5. ura 

četrtek 

MATEMATIČNI KROŽEK Mojca Klug 

6. ura 

ponedeljek 

PRAVLJIČNI KROŽEK Saša Rakar 

6. ura 

torek 

PLESNI KROŽEK Maja Kos 

6. ura 

torek 

BADMINTON 

 

Nataša Trampuš 

6. ura 

četrtek 

ŠPORTNI KROŽEK nižja stopnja Nina Logonder 

13:30 – 14:15 

ponedeljek 

VRTIČKASTVO Urša Brenkuš 

13:30 – 14:15 

ponedeljek 

PROMETNI KROŽEK Vesna Keše 

7. ura 

sreda 

ŠPORTNI KROŽEK višja stopnja Nataša Trampuš 

13:30 – 14:15 

četrtek 

EKO KROŽEK 

 

Urša Bastarda Božič 

sobota PLANINSKI KROŽEK Nataša Trampuš 

POSEBNI PROGRAM 

ČAS/DAN NAZIV UČITELJ 

13:30 – 14:15 

ponedeljek 

NAMIZNI TENIS Damjan Kojzek 

13:30 – 14:15 

ponedeljek 

ŠOLSKA SKUPNOST Nina Logonder 

13:30 – 14:15 

sreda 

ŠPORTNI KROŽEK Matjaž Lipovšek 

14:00 – 14:45 

sreda 

EKO KROŽEK Milena Dobnikar 

13:30 – 14:15 

četrtek 

PEVSKI KROŽEK Tone Krek 

13:30 – 14:15 

četrtek 

DRUŽABNE IN SOCIALNE IGRE Tadeja Klobučar 

13:30 – 14:15 

petek 

LIKOVNI KROŽEK Vida Kejžar 

sobota PLANINSKI KROŽEK Vida Kejžar 

16:00 – 17:30 

torek na 14. dni 

RAČUNALNIŠTVO Gregor Podviz 

16:00 – 17:30 

torek na 14. dni 

DIGITALNA FOTOGRAFIJA Gregor Podviz 



 

10 
 

Šole v naravi 

 

Razred/oddelek Šola v naravi Vodja 

5., 6. r. OŠ NIS CŠOD Burja (letna šola v naravi)  
17.6. - 21.6.2013 

Nataša Trampuš 

dodatni strok. delavec 

PPVI CŠOD Bohinj (junij 2013) Damjan Kojzek 

 

Strokovne ekskurzije 

Razred Vsebina Planirano 

OŠ NIS in PP1-6 Prekmurje junij 2013 

 

Delovna praksa 

 

Vsebina Nosilci Planirano 

8. in 9. r. OŠ NIS Vesna Keše december 2012 

PPVI v VDC Irena Prašnikar april 2013 

PPVI VS Vida Kejžar marec 2013 

 

 

Dnevi dejavnosti OŠ NIS  

 

Športni dnevi  

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

1.  
Orientacija + 

plezanje 

Orientacija + 

plezanje 

Orientacijski 

pohod 
Orientacija Orientacija Orientacija 

2.  Plavanje Plavanje Plavanje Plavanje Plavanje Plavanje 

3.  Sankanje Sankanje Atletika 
Sankanje, 

smučanje 

Sankanje, 

smučanje 

Sankanje, 

smučanje 

4.  Atletika Atletika 

CŠOD – Burja 

(letna šola v 

naravi) 

Atletika Atletika Atletika 

5.  
Planinski 

pohod 

Planinski 

pohod 

CŠOD – Burja 

(letna šola v 

naravi) 

Planinski 

pohod 

Planinski 

pohod 

Planinski 

pohod 
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Naravoslovni dnevi 

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

1.  
Življenje v 

naravi 

EKO projektni 

teden 
EKO dan 

Zdravniški 

pregled in 

prva pomoč 

EKO projektni 

teden 

EKO 

projektni 

teden 

2.  Dan zdravja Eko dan 

EKO 

projektni 

teden 

EKO dan EKO dan 

Zdravniški 

pregled in 

prva pomoč 

3.  
EKO projektni 

teden 

Zdravniški 

pregled 

Zdravniški 

pregled 

EKO 

projektni 

teden 

Zdravniški 

pregled in prva 

pomoč 

/ 

4.  / / / / / / 

 

Kulturni dnevi 

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

1.  

Ogled 

lutkovne/ 

gledališke/b

aletne 

predstave 

Ogled 

lutkovne/ 

gledališke/b

aletne 

predstave 

Ogled 

muzeja in 

prireditve 

Ogled 

muzeja in 

prireditve 

Ogled 

muzeja in 

prireditve 

Ogled 

muzeja in 

prireditve 

Ogled 

muzeja in 

prireditve 

2.  

Proslava ob 

dnevu 

samostojno

sti in 

enotnosti/p

raznovanje 

novega leta 

Proslava ob 

dnevu 

samostojno

sti in 

enotnosti/p

raznovanje 

novega leta 

CŠOD – 

Burja (letna 

šola v 

naravi) 

CŠOD – 

Burja (letna 

šola v 

naravi) 

Novoletna 

prireditev 

Prireditev za 

starše z 

delavnicami 

Loški 

oder, 

Novoletna 

prireditev 

3.  
Proslava ob 

dnevu 

državnosti 

Proslava ob 

dnevu 

državnosti 

Prireditev za 

starše z 

delavnicami 

Prireditev 

za starše z 

delavnicami 

Prireditev za 

starše z 

delavnicami 

/ 

 

Prireditev 

za starše z 

delavnica

mi 

4.  
Muzeji in 

galerije v 

Škofji Loki 

/ / 

 

/ 

 

 

/ 

 
/ / 
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Tehniški dnevi 

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

1.  

Prireditev 

za starše z 

delavnicam

i 

Muzeji in 

galerije v 

Škofji Loki 

CŠOD – 

Burja 

(letna šola 

v naravi) 

Izdelava 

daril 

Zgodovina 
Šolski center 

Škofja Loka - 

Les 

Šolski 

center 

Škofja 

Loka - Les 

2.  Eko dan Eko dan 

CŠOD – 

Burja 

(letna šola 

v naravi) 

CŠOD – 

Burja 

(letna 

šola v 

naravi) 

Izdelava daril 

Praksa Praksa 

3.  Ekskurzija 

Prireditev 

za starše z 

delavnicam

i 

Izdelava 

daril 

CŠOD – 

Burja 

(letna 

šola v 

naravi) 

Velikonočne 

delavnice 

Praksa Praksa 

4.  / Ekskurzija Ekskurzija Ekskurzija Ekskurzija Praksa Praksa 

5.  / / / / / Praksa Praksa 

6.  / / / / / Praksa Praksa 

7.  / / / 
/ 

/ 
Novoletna 

prireditev 

Informativ

ni dan 

8.  / / / 
/ 

/ 
Velikonočne 

delavnice 
Elektrika 

9.  / / / / / Elektrika Ekskurzija 

10.  / / / / / Ekskurzija Valeta 
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Dnevi dejavnosti PPVI  

Športni dnevi 

 PPVI 2 PPVI 3 PPVI 4a, 4b, 4c PPVI 5, 6 

1.  Orientacija+plezanje Sankanje CŠOD Plavanje CŠOD Plavanje 

2.  Sankanje Atletika - SOS CŠOD Plavanje CŠOD Plavanje 

3.  Atletika Poletne igre CŠOD Plavanje CŠOD Plavanje 

4.  Poletne igre Orientacija+plezanje 
Atletika SOS 

(meritve) 

Atletika SOS 

(meritve) 

5.  Planinski pohod CŠOD 
Smučanje, tek, 

sankanje 

Smučanje, tek, 

sankanje 

Naravoslovni dnevi 

 PPVI1/2 PPVI 3 PPVI4a, 4b, 4c, 5, 6 

1.  Življenje v naravi Življenje v naravi 
Dan zdravja (sistematski 
pregled) 

2.  Dan zdravja CŠOD EKO dan v okviru EKO tedna 

3.  Eko projektni teden Eko projektni teden Strokovni izlet - Prekmurje 

Kulturni dnevi 

 PPVI 1/2 PPVI 3 PPVI 4a, 4b, 4c, 5, 6 

1.  

Ogled 

lutkovne/gledališke/baletne 

predstave 

Ogled 

lutkovne/gledališke/baletne 

predstave 

Proslava ob dnevu 
samostojnosti in 
enotnosti/praznovanje 
novega leta 

2.  

Proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti/praznovanje novega 

leta 

Proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti/praznovanje novega 

leta 

Ogled kino predstave – 3D 

3.  Proslava ob dnevu državnosti Proslava ob dnevu državnosti Proslava ob dnevu državnosti 

 

Delovni dnevi ??? 

 PPVI 2 PPVI 3 PPVI 4a, 4b, 4c, 5, 6 

1.  Muzeji in galerije v Škofji Loki Muzeji in galerije v Škofji Loki CŠOD 

2.  Eko dan Eko dan CŠOD 

3.  
Prireditev za starše z 

delavnicami 

Prireditev za starše z 

delavnicami 
CŠOD  

4.  Ekskurzija Ekskurzija Delovna praksa 

5.  / Učno stanovanje Delovna praksa 

6.  / CŠOD Delovna praksa 

7.  / CŠOD / 

8.  / CŠOD / 



 

14 
 

 

Dogodki, prireditve in tekmovanja 
 

Učenci bodo sodelovali na tekmovanjih športnega, kulturnega in znanstvenega značaja v 

šolskem, regijskem in državnem merilu. 

  

Za učence OŠ NIS so planirani naslednji dogodki in tekmovanja: 

- občinski kros, 

- področno prvenstvo v atletiki, 

- mali nogomet, 

- badminton, 

- državno prvenstvo v plavanju, 

- regijsko in državno prvenstvo v košarki, 

- slikanje panjskih končnic na OŠ Antona Janše, 

- Groharjeva kolonija, 

- Srečanje likovnih ustvarjalcev OŠPP 

- pevska revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, 

- Luč v vodo, 

- tehniško tekmovanje Mladi tehnik, 

- šolska bralna značka, 

- prireditev ob podelitvi bralne značke na OŠ Ivana Groharja, 

- šolsko in državno matematično tekmovanje Računanje je igra za 4.- 8. R, 

- šolsko in državno računalniško tekmovanje v znanju urejevalnika besedil. 

 

Za učence PPVI so planirani naslednji dogodki in tekmovanja: 

- tekmovanja v okviru Specialne olimpijade (sodelovanje na regijskih igrah, namizni tenis 

plavanje), 

- bralna značka, 

- računalniško tekmovanje. 

 

PRIREDITVE NA NAŠI ŠOLI 

Prireditev Planirano 

Dan odprtih vrat za strokovne delavce november 2012 

Rotary Miklavž december 2012 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti/ 

praznovanje novega leta 

december 2012 

Proslava ob kulturnem dnevu februar 2012 

Pustno rajanje marec 2013 

Prireditev za starše z delavnicami marec 2013 

Valeta junij 2013 

Poletne športne igre junij 2013 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in zaključna 

prireditev 

junij 2013 
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Nadstandardni program 
 

Nadstandardni program financirajo občine. Potrdi ga svet staršev, sprejme ga svet šole in je 

vključen v šolski predmetnik. V zadnjih letih smo z njihovo pomočjo zaradi kvalitetnih in 

domišljenih vsebin lahko razvijali strokovna področja, ki so učencem največ pomagala. Izvaja 

se skupinsko ali individualno, kar je odvisno od ciljev programa. 

  

Nadstandardni program se izvaja na naslednjih področjih: 

- jutranje varstvo, 

- nevrofizioterapija, 

- počitniško varstvo za učence PPVI. 

- logopedske obravnave 

- projekt Mirno morje v sodelovanju z Rotary klubom Škofja Loka 

 

Vseživljensko učenje 
 
Vseživljensko učenje je namenjeno najstarejšim učenec na posebnem programu. V ospredju je 
projektno delo. Glavni namen pa je, da se učenci seznanijo z različnimi zaposlitvami v šoli in 
izven nje in jih v praksi tudi preizkusijo.  

 

Mirno morje – projekt 
 

»Mirno more« je eden najuspešnejših evropskih socialno pedagoških mirovnih projektov. V 

projektu sodeluje že preko 100 jadrnic iz različnih držav.  

Izvedbo programa nam je omogočil naš glavni pokrovitelj Rotary club Škofja Loka.  

Namenjen je predvsem starejšim učenec.  

Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje. Mladostniki pridobijo nova, 

drugačna znanja, naučijo se prevzemanja odgovornosti zase in za druge, skupinskega dela, 

socialnih veščin , saj morje, omejen prostor na jadrnici in posadka, zahtevajo medsebojno skrb 

in sodelovanje vseh članov.  

Poleg glavnega pokrovitelja Rotary cluba Škofja Loka, so izvedbo projekta z donacijskimi 

sredstvi v obliki  prevoza in prehrane omogočili tudi: Domel, Mercator, ARTPRO, skupina 

Elektro Gorjenska. 

 

Eko šola - projekt 
 

Letos bomo že peto leto vključeni v nacionalni projekt Eko šola kot način življenja. Glavni cilj 

Eko šole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del 

življenja. Cilje v povezavi z eko šolo bomo uresničevali v okviru nekaterih posebnih dni, med 

poukom in v prostem času. Sodelovali bomo tudi v drugih projektih, ki pripomorejo k vzgoji za 

okoljsko odgovornost. 
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V šoli bomo še naprej ločevali odpadke, zbirali kartuše, tonerje, baterije in pločevinke. Zbrane 

plastične zamaške pa podarimo v dobrodelne namene. Organizirali bomo zbiralne akcije 

papirja.  

Prizadevali si bomo za čim večjo ekološko osveščenost učencev in vseh zaposlenih na šoli in 

za ponovno potrditev eko zastave. 

 

Računalniška dejavnost  
 

Na šoli že več let izvajamo pouk računalništva. Vsi učenci računalniško učilnico obiskujejo 

najmanj enkrat tedensko. Z računalniki se učenci spoznajo že v prvem izobraževalnem 

obdobju, v drugem se seznanijo z osnovami računalniškega delovanja, v tretjem pa ga lahko 

obiskujejo kot izbirni predmet. Poglabljajo znanje programov urejevanja besedil, varne rabe 

interneta in multimedijev. Pridobljeno znanje uporabljajo pri ostalih predmetih za izdelovanje 

pisnih nalog, predstavitev in iskanje gradiva na medmrežju.  

Vsako leto organiziramo državno tekmovanje za OŠ NIS in za šole, ki izobražujejo po 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

Za brezhibno delovanje računalnikov in urejanje spletnih strani skrbi Gregor Podviz.  

 

Plavanje 
 

Na OŠ Jela Janežiča potekajo naslednje plavalne dejavnosti: 

- 10-urni tečaj plavanja za učence 1. razreda; 

- 20-urni tečaj plavanja za učence 3. razreda; 

- športni dan, v obsegu štirih šolskih ur, za učence od prvega do devetega razreda, ki je 

namenjen poglobitvi plavalnega znanja in vodnim dejavnostim; 

- preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda; 

- 15-urni tečaj plavanja za vse učence tretjega triletja (6., 7., 8., in 9. razreda), ki se v času 

šolanja niso uspeli naučiti plavati. Namen tega tečaja plavanja je doseči stopnjo plavalne 

opismenjenosti. Poteka po končanem pouku. 

- V posebnem programu vzgoje in izobraževanja poteka plavanje v obsegu 20 ur v 

zimskem obdobju. Vanj so vključeni vsi učenci. Pri mlajših učencih skušamo doseči čim 

višjo stopnjo prilagojenosti na vodo, pri starejših pa težimo k temu, da bi osvojili vsaj 

eno izmed plavalnih tehnik. 

 

Izbirni predmeti 
 

Proti koncu vsakega šolskega leta pripravijo nosilci predstavitev izbirnih predmetov učencem 

in staršem. Učenci se nato odločijo za izbirni predmet, ki bi ga najraje obiskovali v prihodnjem 

šolskem letu, navedejo pa še dva predmeta, če se prvotno izbrani predmet zaradi 

premajhnega števila prijavljenih ne bi izvajal. Na podlagi prijav se nato oblikujejo skupine.  
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Izbirni opredmeti v šolskem letu 2012/2013: 

  

Izbirni predmet Nosilec Termin 

Šport za zdravje Nataša Trampuš ponedeljek, 7. ura 

Računalništvo – multimedija Andreja Gorše ponedeljek, 7. ura 

Obdelava gradiv – les Vesna Keše sreda, četrtek, 7. ura 

  

Načini preverjanja znanja  
 

Na osnovnošolskem programom z nižjim izobrazbenim standardom se učenčevo znanje 

ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje pri vseh predmetih. Učitelj znanje učenca ocenjuje 

najmanj trikrat v posameznem ocenjevalnem obdobju. Najmanj ena ocena v vsakem 

ocenjevalnem obdobju in najmanj tri ocene v šolskem letu pa ne smejo biti pridobljene na 

podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura 

tedensko, učitelj učenčevo znanje ocenjuje najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju 

in najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer ne sme večino ocen pridobiti na podlagi pisnih 

izdelkov. Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu 

in enkrat na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V 

tem primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja 

pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Deset delovnih dni 

pred ocenjevalno konferenco pa učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, da bodo 

pisni izdelek ponavljali. 

  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno 

opisno. Opisujejo se dosežki v smislu napredovanja po operativnih ciljih z individualiziranega 

programa vsakega učenca. Ob koncu šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka 

učenca po posameznih področjih. 

  

Na koncu šolskega leta vsi učenci prejmejo obvestilo o dodatnih dejavnostih, ki so jih opravili 

v tekočem šolskem letu. 

 

Nacionalno preverjanje znanja 
 

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 
znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 
NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da lahko vsi učenci pokažejo svoje znanje, ko na isti 
dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Naloge pripravljajo učitelji skupaj z drugimi 
strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. 
Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci 
poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. 
  

V preizkusu znanja so naloge pri vseh predmetih razvrščene v tri stopnje po Bloomovi 

poenostavljeni taksonomiji: 

- naloge prve taksonomske stopnje preverjajo znanje in prepoznavanje vsebin, dejstev, 

načel, podatkov, naštevanje, poimenovanje; 
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- naloge druge taksonomske stopnje preverjajo razumevanje, razlikovanje, primerjavo, 

uporabo in rokovanje; 

- naloge tretje taksonomske stopnje pa preverjajo sposobnost analize, sinteze, 

samostojnega reševanja problemov, načrtovanja ukrepov razvoja in interpretacijo 

vzročno posledične povezave. 

 

NPZ se opravlja v 6. in 9. razredu. 

 

KOLEDAR NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

 

  6. razred 9. razred 

3. september 

2012 

Objava sklepa ministra za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport o izboru največ štirih 

predmetov za določitev tretjega predmeta, iz 

katerega se bo izvedlo nacionalno preverjanje 

znanja. 

  

1. marec 2013 Objava sklepa ministra o določitvi šol, v 

katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim 

preverjanjem znanja iz določenega tretjega 

predmeta. 

  

7. maj 2013 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike.   

9. maj 2013 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 

ali madžarščine ali italijanščine. 

  

14. maj 2013 Nacionalno preverjanje znanja iz tretjega 

predmeta. 

  

14. maj 2013 Nacionalno preverjanje znanja iz tujega jezika.   

29. maj 2013 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z 

dosežki učencev pri NPZ. 

  

30. maj 2013 Šola seznani učence z dosežki ter njim in 

njihovim staršem omogoči vpogled v 

ovrednotene naloge. 

  

31. maj 2013 Možnost poizvedbe.   

4. junij 2013 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri 

nacionalnem preverjanju znanja. 

  

14. junij 2013 Razdelitev zaključnih spričeval učencem z 

vpisanim dosežkom pri nacionalnem 

preverjanju znanja. 
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Organizacija dela šole 
 

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Podaljšano bivanje je organizirano za vse učence šole. Podaljšano bivanje je del razširjenega 

programa, ki se izvaja po rednem pouku. Organiziramo ga za tiste učence, za katere ste starši 

oddali pisno vlogo. 

Učenci se vključujejo v oddelke podaljšanega bivanja od 11.30 do 15.45 ure. Učenci se vanj 

vključijo glede na urnik rednega pouka posameznega oddelka. Na enak način se delo vrši v 

oddelkih podaljšanega bivanja v PPVI. Učni načrt in delo v oddelkih podaljšanega bivanja se 

tesno navezuje na vzgojno-izobraževalno delo razreda, katerega otrok obiskuje. V času 

podaljšanega bivanja poteka samostojno učenje, zaposlitvene dejavnosti, učenci pišejo 

domače naloge, lahko se sprostijo, igrajo in če je potrebno, tudi počivajo. V tem času se 

učenci vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti in obiskujejo izbirne predmete. 

 

JUTRANJE VARSTVO 

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence, ki se vozijo in pridejo v šolo pred pričetkom pouka. 

Poteka od 6.25 do 7.40. 

  

DOPOLNILNI POUK 

  

Dopolnilni pouk se izvaja enkrat tedensko za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ NIS, ki imajo 

vrzeli v znanju ali pa potrebujejo dodatno razlago za posamezno učno snov. 

 

DODATNI POUK  

 

Dodatni pouk je namenjen učencem od 1. do 9. razreda OŠ NIS za pridobitev dodatnih znanj 

ter za pripravo na tekmovanja iz posameznih predmetov. 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 

 

Individualna in skupinska pomoč je organizirana v okviru nadstandardnega programa. 
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ŠOLSKI KOLEDAR  

Dan Datumi 
Pouka prosti 
dnevi 

Aktivnost 

ponedeljek 3. sep. 2012  ZAČETEK POUKA  

sobota 29. sep. 2012  POUK 

ponedeljek 
torek 

29. okt. 2012 
30. okt. 2012 

jesenske 
počitnice 

POČITNICE 

sreda 31. okt. 2012 praznik DAN REFORMACIJE 

četrtek 1. nov. 2012 praznik DAN SPOMINA NA MRTVE 

petek 2. nov. 2012 jesenske 
počitnice 

POČITNICE 

ponedeljek 24. dec. 2012 pouka prost dan NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 29. 9. 

torek 25. dec. 2012 praznik BOŽIČ 
sreda 26. dec. 2012 praznik DAN SAMOSTOJ. IN ENOTNOSTI 

četrtek 
petek 

ponedeljek 

27. dec. 2012 
28. dec. 2012 

31. dec. 2012 

novoletne 

počitnice 

POČITNICE 
POČITNICE 

POČITNICE 

torek 1. jan. 2013 praznik NOVO LETO 
četrtek 31. jan. 2013  ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 8. feb. 2013 praznik PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 

PRAZNIK 
petek 
sobota 

15. feb. 2013 
16. feb. 2013 

 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH 

ŠOLAH 
ponedeljek 

torek 

sreda 

četrtek 

petek 

25. feb. 2013 

26. feb. 2013 

27. feb. 2013 

28. feb. 2013 

1. mar. 2013 

zimske 
počitnice 

POČITNICE  

POČITNICE 

POČITNICE 

POČITNICE 

POČITNICE 
ponedeljek 1. apr. 2013 praznik VELIKONOČNI  PONEDELJEK 
sobota 6. apr. 2013 pouk NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3. MAJ 
ponedeljek 

torek 

29. apr. 2013 

30. apr. 2013 
prvomajske 
počitnice 

POČITNICE 

sreda 

četrtek 
1. maj  2013 
2. maj 2013 praznik PRAZNIK DELA 

PRAZNIK DELA 
petek 14. jun. 2013  ZAKLJUČEK DRUGEGA OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA, 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

 17. jun. do 1. 

jul. 2013 
 PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI 

IZPITI 
ZA UČENCE 9. RAZREDA  

ponedeljek 

 

24. jun. 2013  ZAKLJUČEK DRUGEGA OCENJEVALNEGA 

OBDOBJA ZA UČENCE 1. DO 8. RAZREDA, 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 
torek 25. jun. 2013 praznik DAN DRŽAVNOSTI 
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE  

 

Razred/oddelek Razrednik Predmetni učitelji 

PP 1 in 2 

Nina Logonder 

RAS, SPP, GŠV, LVZ, GVZ, 

DVZ 

Nataša Trampuš - GŠV 

Matjaž Lipovšek - DVZ 

PP 3 

Damjan Kojzek 

RAS, SPP, GVZ, DVZ, 

GŠV, 

Tonka Klemenčič - LVZ 

Vida Kejžar - LVZ 

Matjaž Lipovšek - RAS, DVZ 

PP 4a 

Helena Zupančič 

SPP, RAS, GŠV, DVZ, 

GVZ, LVZ 

Nataša Trampuš - GŠV 

Matjaž Lipovšek - RAS, DVZ, IV 

Urša Bastarda Božič – IV 

Tadeja Klobučar – IV 

Milena Dobnikar – IV 

PP 4b 

Urša Bastarda Božič 

RAS, SPP, GVZ, DVZ, IV, 

GŠV 

Vida Kejžar - LVZ 

Urša Brenkuš - DVZ 

Matjaž Lipovšek – DVZ, IV 

Milena Dobnikar – IV 

Tadeja Klobučar – IV 

PP 4c 

Milena Dobnikar 

RAS, SPP, GVZ, DVZ, 

GŠV, IV 

Vida Kejžar - LVZ 

Urša Brenkuš - DVZ 

Matjaž Lipovšek – DVZ,  IV 

Urša Bastarda Božič – IV 

Tadeja Klobučar – IV 

PP 5 

Tadeja Klobučar 

 SPP, GŠV,GVZ, DVZ, IZB, 

RAS, IV 

Vida Kejžar - LVZ 

Urša Brenkuš - DVZ 

Matjaž Lipovšek – DVZ, IV 

Urša Bastarda Božič – IV 

Milena Dobnikar – IV 

PP 6 

Tone Krek 

SPP, RAS, RŠP, APČ. RAD, 

DVZ 

 

Vida Kejžar - KRZ 

Urša Brenkuš - IOS, DVZ 

Matjaž Lipovšek - KRZ 

1. in 2. razred 

Saša Rakar 

SLJ, MAT, SPO, ŠVZ, GVZ, 

SOU, RAU, DOP, DOD 

Tonka Klemenčič/Maja Kos - drugi strokovni 

delavec - SLO, MAT 

Vida Kejžar - LVZ 

Nataša Trampuš - ŠVZ 

3. in 4. razred 

Andreja Gorše 

SLO, MAT, SPO, DRU, 

RAU, DOD, DOP, SOU, 

RAČ 

Nataša Trampuš - ŠVZ 

Vida Kejžar - LVZ 

Saša Rakar- GVZ 

Tonka Klemenčič - SLO, NAR 

5., 6. in 9. 

razred 

Irena Ferlinc Brezovar 

SLO, TJA, MAT, NAR, 

Urša Brenkuš - GOS 

Andreja Gorše – RAČ, IZB RAČ 
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DRU, RAU, Saša Rakar - GVZ 

Vesna More - SLO 

Mojca Klug - NAR, SOU, ŠVZ 

Nataša Trampuš - ŠVZ 

Tonka Klemenčič - TIT 

Vesna Keše – TIT, IZB OGR 

7. razred 

Vesna More 

SLJ, MAT, NAR, ŠVZ, 

DOP, DOD, RAU, SOU 

Andreja Gorše  - IZB RAČ 

Nataša Trampuš - ŠVZ 

Urša Brenkuš - GOS 

Saša Rakar -  GVZ 

Vida Kejžar - LVZ 

Irena Ferlinc Brezovar - TJA 

Mojca Klug - MAT, NAR 

Vesna Keše – TIT, IZB OGR 

8. razred 

Mojca Klug 

SLJ, MAT, TJA, DRU, 

NAR, GVZ, DOP, DOD, 

RAU 

Vesna Keše - TIT, IZB OGR 

Andreja Gorše - IZB RAČ 

Nataša Trampuš - ŠVZ, IZB ŠVZ 

Urša Brenkuš - GOS 

Vida Kejžar - LVZ  

Irena Ferlinc Brezovar - TJA 

Vesna More - SLO, DRU 

OPB  

Tonka Klemenčič – NIS 

Matjaž Lipovšek – PP 

Tanja Klemenčič - NIS, PP 

Barbara Rebolj - NIS, PP 

Julija Tomc - PP 

Vesna Keše – NIS 

Maja Kos – NIS 

varuhinje  

Mirjana Šubic 

Jožica Kržišnik 

Nataša Orešnik 

Tanja Oblak 

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Na šoli svetovalno delo opravljata pedagoginja in logopedinja. 
 

LOGOPEDSKO SVETOVANJE 

V logopedsko svetovanje so vključeni učenci z različnimi govorno jezikovnimi težavami, od 

artikulacijskih težav, naglušnosti in bralno napisovalnih težav. Logopedsko svetovanje opravlja 

Tanja Klemenčič. Pri svojem delu uporablja različne didaktične igre in pripomočke, ki jih 

prilagodi vsakemu posamezniku. Cilj logopedske obravnave je čim uspešnejša komunikacija. 
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Področja dela: 

- individualne obravnave otrok, 

- odkrivanje otrok z govorno jezikovnimi težavami, 

- izdelava in vrednotenje individualiziranih programov, 

- sodelovanje z učitelji, 

- sodelovanje s starši. 

  

SVETOVALNA DELAVKA 

 

V sklopu svojega dela opravlja svetovalne razgovore z učenci, starši in učitelji.  

Z njo se starši lahko pogovorite in rešujete težave in probleme v zvezi s šolanjem in vzgojo 

otrok. Z nasveti vam bo pomagala tudi v družinskih težavah, za katere mislite, da jim sami 

niste kos. Za take pogovore vam je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro in vsak 

tretji torek v mesecu (pred pogovornimi urami), med 15. in 16. uro. Zaželeno pa je, da jo 

predhodno (če je le mogoče), pokličete na telefon 506 14 17.  

 

Učenci pa ste dobrodošli – ob dovoljenju razrednika oz. učitelja - vsakokrat, ko ste pred 

težavo, ki ji sami v tistem trenutku niste kos.  

 

Pomembnejša področja njenega dela so še: 

- sprejema in skrbi za šolske novince; 

- ureja prevoze učencev; 

- pomaga pri pridobivanju socialnih pomoči (denarnih in materialnih pomoči- 

prehrambeni izdelki, oblačila, obutev); 

- ureja subvencionirano prehrano in subvencioniranje šol v naravi; sodeluje tudi pri 

organizaciji socialno zdravstvene kolonije; 

- skupaj z razredniki 8. in 9. razreda skrbi za poklicno usmerjanje učencev (predavanja, 

svetovanja); 

- za učinkovitejše reševanje raznih problematik in težav (skupaj s Centrom za socialno 

delo in Dispanzerjem za mentalno zdravje) sodeluje tudi v raznih timih;  

- z učenci se srečuje v individualnih pogovorih in pri skupinskem delu; 

- aktivno sodeluje tudi pri mesečnih spremljanjih vzgojnega ali učnega napredka učencev. 

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje z vsemi institucijami, ki lahko pripomorejo pri 

čimprejšnjem in najučinkovitejšem reševanju težav, ki jih imate starši in učenci.  

 

MOBILNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA 

POMOČ 
 

Mobilna služba in dodatna strokovna pomoč potekata na osnovnih šolah in vrtcih. Dodatno 

strokovno pomoč izvajajo Irena Korene, Petra Vovk, Anja Kožuh, Marjeta Marenk, Nena 

Poljanšek, Sandra Križnar, Jana Dolenec, Urša Mulej, Fereder Marjeta in Jana Brelih Humar. 

Namenjeni sta učencem, ki imajo razvojne in učne težave ter potrebujejo individualno 

obravnavo. Individualne obravnave potekajo v času pouka, učenci se jih udeležujejo 

individualno, v paru ali v majhnih skupinah. 
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Izvajanje DSP po šolah in vrtcih 

OŠ Škofja Loka - Mesto 

Irena Korene 
Marjeta Marenk 
Urša Mulej 
Federl Marjeta 

OŠ Pirniče Anja Kožuh 

OŠ Železniki Marjeta Marenk 

OŠ Ivan Grohar Marjeta Marenk 

OŠ Smlednik Jana Brelih Humar 

OŠ Cvetko Golar 
Petra Vovk 
Urša Mulej 

OŠ Žiri Nena Poljanšek  

OŠ Železniki Marjeta Marenk 

VV Žiri Nena Poljanšek 

VVZ Škofja Loka Sandra Križnar, Jana Dolenec, Nena Poljanšek 

VVZ Vodice Sandra Križnar 

Antonov vrtec Železniki Marjeta Marenk 

izobraževanje na domu Nena Poljanšek 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Šolska knjižnica se nahaja v prvem nadstropju šole in je namenjena učencem in delavcem šole. 

Z individualnim svetovanjem učencem in učiteljem ter z bibliopedagoškimi urami se trudi 

vzbuditi interes za branje in pridobivanje znanja. Stremi k temu, da bi postala tako bralno kot 

informacijsko središče šole, pa tudi kraj za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Knjižnični fond obsega 4387 enot otroških in strokovnih knjig, 29 vrst revij in neknjižno 

gradivo, kot so CD-ji, DVD-ji in video kasete. Del knjižničnega fonda je tudi učbeniški sklad. 

Poleg osnovne dejavnosti knjižnica izvaja v sodelovanju z razredniki še bralno značko, projekt 

Rastem s knjigo, Uganko meseca in sodeluje pri drugih projektih šole. Knjižnica dobro sodeluje 

s splošno knjižnico Škofja Loka in z drugimi šolskimi knjižnicami.  

Knjižnico vodi mag. Barbara Rebolj. 

 

Urnik knjižnice: knjižnica je odprta vsak dan po urniku: 

Ponedeljek: 9:00 - 13:00 

Torek: 7:50 - 13:00, 13:50 - 14:40 

Sreda: 8:00 - 13:00 

Četrtek: 9:00 - 13:00 

Petek: 8:50 - 13:00, 13:50 - 14:40 

Vljudno vabljeni! 
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UČBENIŠKI SKLAD 
 

Na šoli imamo organiziran tudi učbeniški sklad. Učenci si lahko brezplačno izposodijo učbenike 

za celo šolsko leto. Ob koncu leta morajo učbenike vrniti nepoškodovane, v nasprotnem 

primeru morajo starši plačati dve tretjini nabavne cene učbenika. Seznam učbenikov je 

objavljen na oglasni deski in na spletnih straneh šole. 

Skrbnica učbeniškega sklada je mag. Barbara Rebolj. 

 

 

ŠOLSKI SKLAD 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu bo šolski sklad financiral dejavnosti in potrebe posameznih 

razredov po nadstandardni opremi, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev. Sredstva bodo 

namenjena tudi pokrivanju stroškov delovnih gradiv in fotokopiranja. Sredstva se bodo 

pridobila iz prispevkov staršev in donacij.  

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

RODITELJSKI SESTANKI 

V tem šolskem letu bodo organizirani štirje roditeljski sestanki.  

Prvi roditeljski sestanek skliče ravnateljica. Organiziran bo za vse starše in sicer 11. septembra 

2012, ob 16.00. V skupnem delu bo ravnateljica predstavila program šole in šolski koledar, 

pomočnica vzgojni načrt, svetovalna delavka področje prehrane in prevozov, knjižničarka 

učbeniški sklad, policistka, gospa Petra Laharnar,pa bo spregovorila o prometni varnosti. Sledil 

bo sestanek z razredniki in svet staršev. 

Drugi roditeljski sestanek bodo sklicali razredniki, in sicer tistih oddelkov, katerih učenci se 

bodo udeležili enotedenskih programov v CŠOD (november 2012).  

Tretji roditeljski sestanek bo potekal za starše in učence 8. in 9. razreda, in sicer na temo 

poklicne orientacije (januar 2013).  

Na četrtem roditeljskem sestanku bodo potekale predstavitve izbirnih predmetov za 3. triletje 

NIS ter 4. in 5. stopnjo posebnega programa, razredniki ostalih oddelkov pa bodo temo izbrali 

sami.  

  

POGOVORNE URE 

 

Vsak razrednik ima urnik pogovornih ur enkrat tedensko v dopoldanskem času, razen v tednu, 

ko so pogovorne ure popoldne. 

Enkrat mesečno bodo organizirane pogovorne ure popoldne. Na teh so prisotni vsi strokovni 

delavci šole.  

Termini: vsak tretji torek v mesecu ob 16.00 - 16. oktober, 20. november, 18. december, 15. 

januar, 19. februar, 19. marec, 16. april in 21. maj. 



 

26 
 

 
 

Ime in priimek Razred/oddelek Dopoldanske pogovorne ure 

   

   

   

   

   

   

   

 

TELEFONSKI KLICI 

 

V nujnih primerih starši lahko pokličete katerega koli strokovnega delavca v šolo v 

dopoldanskem času 10 minut pred začetkom pouka ali v času odmorov, v zbornico šole, na 

telefonsko številko 04 506 14 18. 

  

MESEČNO SPREMLJANJE UČENCEV 

 

Za vse učence, ki imajo kakršne koli težave ali posebne potrebe, se v dogovoru s starši 

srečujemo enkrat mesečno. Pri pogovorih so prisotni učenec, starši, razrednik, socialna 

pedagoginja, ravnateljica in po potrebi zunanji strokovnjak. 

 

  

ŠOLSKA PREHRANA 
 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s 

šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico. Šola opredeli vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem delovnem načrtu. 

 

Malica poteka v učilnicah od 9.20 do 9.40. Malico prineseta dežurna učenca, jo razdelita ter 

ob koncu odmora odneseta posodo v kuhinjo. 

Učenci se v šoli lahko prijavijo tudi na kosilo. Učenci kosijo v prisotnosti strokovnega delavca v 

jedilnici Dijaškega doma. Ta je zadolžen tudi za spremstvo do jedilnice. Kosilo za PPVI traja od 

12.30 do 13.10, za NIS pa od 13.00 do 13. 45. Kosila za učence s težko in težjo motnjo ter za 

določene druge učence so pripeljana v šolo in razdeljena v razredu.  

 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli 

med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu, ki ga dobite v šoli, in se hrani do konca 

šolskega leta. Lahko se jo kadarkoli prekliče.  
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Cena prehrane za šolsko leto 2012/13 je malica 0,8 EUR in kosilo 2,1 EUR. Plačilo je po 

položnici.  

 

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske 

prehrane ureja pristojni center za socialno delo. Glede na Zakon za uravnoteženje javnih 

financ od 1.9.2012 dalje učencem splošna subvencija za malico ne pripada več avtomatično, 

temveč se subvencionira samo socialno najbolj ogroženim. Vse subvencioniranje šolske 

prehrane ureja center za socialno delo.   

 

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave: 

- spoštovanje pravil šolske prehrane, 

- plačevanje prispevkov, 

- pravočasno odjavljanje obrokov, 

- plačilo polne cene (0,80 EUR), če se obroka pravočasno ne odjavi, 

- sporočanje sprememb (v roku 30 dni). 

 

Skupina za prehrano 

Ravnatelj imenuje skupino za prehrano do 1. oktobra za tekoče leto. Skupina daje mnenja in 

predloge pri organizaciji šolske prehrane. Skupino sestavlja 5 članov: 2 predstavnika staršev, 2 

strokovna delavca (od tega odgovorni strokovni delavec za sestavo jedilnikov) in 1 učenec.  

Mandat skupine traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje šolsko leto. 

 

 

ODJAVA MALICE IN KOSILA 

 

Malico odjavljajo starši s telefonskim sporočilom v tajništvo. Malica in kosilo se lahko odjavita 

in sicer do 7:30 tekočega dne v OVI (PPVI) na telefon 04 506 14 13 ali en dan prej v tajništvo 

šole na telefon 04 506 14 11 do 13.00.  

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka (0,80 EUR za malico in 2,1 EUR 

za kosilo). 

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani 

šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja). 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
 

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Gre 

za evropski projekt, katerega nosilec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 

sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstvom za 

zdravje. Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  

Z odločbo Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja šola za namen izvajanja Sheme 

šolskega sadja za obdobje od 01. 09. 2012 do 24. 06. 2013 prejme sredstva glede na število 

vpisanih učencev na dan, 01. 09. 2012 (6 EUR na učenca za celo šolsko leto). Odločba bo 
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izdana do 31. 10. 2012. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov za nabavo sadja in 

zelenjave. Sadje in zelenjava se razdeljuje vsem učencem šole.  

 

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega 

posameznika, zato se je tudi naša šola prijavila v Shemo šolskega sadja. Namen Sheme 

šolskega sadja je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti 

naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.  

 

V projekt se vključujemo tretje šolsko leto, za katero se obetajo določene spremembe, glede 

določbe vrste sadja in zelenjave, ki se ga za namen sheme sme naročati in uporabljati. Prav 

tako kot prejšnje leto, pa smo dolžni izdelati plakat in izvajati spremljajoče dejavnosti. V eno 

izmed dejavnosti bomo vključili tudi starše. Učitelji bodo izobraževalne aktivnosti vključili v 

vsebine v okviru učnega načrta, ki se dotikajo pomena zdrave prehrane za zdravje. Sodelovali 

bomo z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj in okoliškimi pridelovalci sadja in zelenjave. Na 

šolski spletni strani bo vidno označeno, da naša šola sodeluje v projektu Sheme šolskega 

sadja, prav tako bodo na spletni strani vsi prispevki o dogajanju na to temo. Na vidnem mestu 

bo izobešen plakat, ki ga bodo izdelali učenci.  

 

PREVOZI  
 

Od 74 učencev imamo v šolskem letu 2012/13 na šoli 65 vozačev. Prevoze že vrsto let uspešno 

opravljata DPDP Sožitje (45 učencev) in prevoznik Branko Tušek (14 učencev), nekaj učencev 

pa se vozi z rednimi avtobusi Alpetoura (4 učenci). 8 učencev v šolo vozijo starši, koristimo pa 

tudi dva kombija drugih osnovnih šol (za 2 učenca). 

 

JUTRANJI VOZNI RED KOMBIJEV – PRIHOD V ŠOLO 

Smer Leskovica – Gorenja vas – Lučine – Volča – 

Javorje – Sopotnica, Sožitje 

07.50 

Smer Škofja Loka z okolico, Sožitje 07.40 

Smer Medvode z okolico – Pirniče – Vodice, Sožitje 06.25, 06.50, 07.48 

Smer Potok – Zali Log – Dražgoše –Selca, Sožitje 06.35, 7.22 

Smer Železniki, Sveti Tomaž, Sožitje 07.20 

Smer Poljanska dolina, Branko Tušek in Sožitje 07.45 

Smer Škofja Loka – okolica, Marko Kovač 07.55 

POPOLDANSKI VOZNI RED KOMBIJEV 

Smer Sopotnica – Volča – Javorje – Gorenja vas - 

Lučine, Sožitje 

13.30, 13.40 

Smer Škofja Loka z okolico – Medvode z okolico – 

Golo Brdo – Zgornje Pirniče - Vodice, Sožitje 

13.50, 14.40 

Smer Železniki z okolico – Potok – Zali Log, Sožitje 13.30, 14.45 

Smer Škofja Loka z okolico, Sožitje 14.00, 15.10 

Smer Poljanska dolina, Branko Tušek 13.55 

Smer Škofja Loka – okolica, Marko Kovač 13.40 
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TELEFONSKE ŠTEVILKE VOZNIKOV KOMBIJEV 

Sožitje (pisarna) 512 72 00 

Branko Tušek 041 784 017 

Polona M. Kalan 031 308 510 

Jaka Jemc O41 640 426 

Venčeslav Podobnik 031 468 869 

Mičo Gajič 040 986 055 

Suzana Kušar 041 226 226 

Marko Kovač – S. Barbara 031 741 579 

 
Kadar so starši potnikov Sožitja v dilemi, katerega voznika obvestiti o odsotnosti ali ponovni 

prisotnosti svojega otroka, se obrnejo na Polono M. Kalan, na telefonsko številko 031 308 510, 

ona pa bo po potrebi sporočila naprej.  

 

AKTIVNOSTI IN UKREPI  

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV 
 

Vsi učenci šole vsako leto opravijo sistematski zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu 

Škofja Loka.  

Vsi učenci obiskujejo zobozdravnika v zobozdravstveni ambulanti vrtca Najdihojca v 

Podlubniku (tel: 512 24 64). V sodelovanju z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu Škofja 

Loka so naši učenci vključeni v akcijo Čisti zobje. Vsak mesec učence obišče zobna asistentka 

in jim pregleda zobe. Minute za zdravje med šolskimi urami potekajo skozi celo leto.  

Posebno pozornost namenjamo varnosti in vzgoji v cestnem prometu. Na prvem roditeljskem 

sestanku predstavi vodja okoliša svoje delo, v septembru pa izvede učno uro prometa za vse 

učence. Razredniki in vsi zaposleni namenjamo razredne ure in ure pouka varnosti in vzgoji v 

cestnem prometu. Za varnost v šoli skrbijo vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa, 

posebej učitelji.  
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ŠOLSKI ČAS 

 

OŠ NIS OŠ PP 

Šolska ura čas Šolska ura čas 

Jut. varstvo 6.30 – 7.40 
  

Jut. varstvo 6.30 – 7.40 Varstvo 6.30 – 7.30 

odmor 7.40 – 7.45 1. ura 7.30 – 8.30 

1. ura 7.45 – 8.30 2. ura 8.30 – 9.30 

odmor 8.30 – 8.35 3. ura 9.30 – 10.30 

2. ura 8.35 – 9.20 4. ura 10.30 – 11.30 

malica 9.20 – 9.40 5. ura 11.30 – 12.30 

3. ura 9.40 – 10.25 6. ura 12.30 – 13.30 

odmor 10.25 – 10.30 

4. ura 10.30 – 11.15 

odmor 11.15 – 11.20 

5. ura 11.20 – 12.05 

odmor 12.05 – 12.10 

6. ura 12.10 – 12.55 

odmor 12.55 – 13.00 

7. ura 13.00 – 13.45 
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OPB  NIS 

Šolska ura čas  

5. ura/ 1. 11.20 - 12.10 

6. ura/2. 12.10 - 13.00 

7.ura/3. 13.00 - 13.50 

8. ura/4. 13.50 - 14.40 

9. ura/5. 14.40 - 15.30 

10.ura/6. 15.30 - 16.00 

OPB  PP – POSEBNI PROGRAM 

Šolska ura čas  

5. ura 11.30 – 12.30 (1,2) 

6. ura 12.30 – 13.30 (1,2) 

7.ura 13.30 – 14.20 

8. ura 14.20 – 15.10 

9. ura/5. 15.10 – 16.00 
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