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1 Organiziranost šole 

Osnovno šolo Dob je ustanovila Občina Domžale z aktom o ustanovitvi št. 01500-8/98-31 z 

dne 4. februarja 1998 (odlok je bil dopolnjen 23. maja 2007). Osnovna šola Dob je 

samostojni javni zavod z matično šolo v Dobu in podružnično šolo v Krtini. V skladu z 

zakonom o javnih zavodih šolo upravljata svet šole in ravnateljica. 

V šolskem letu 2017/18 imamo 29,72 oddelka, zaokroženo 30 oddelkov.  

 a) Svet šole 

Svet šole s 4-letnim mandatom sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki 

sveta staršev in pet predstavnikov delavcev šole. 

Predsednica sveta šole je Katja Satler, namestnica predsednice Martina Lipar. 

b) Vodstvo šole 

Osnovno šolo Dob v šolskem letu 2017/18 vodi ravnateljica Barbka Drobnič. Pomagata ji 

pomočnica ravnateljice Damijana Križnik Vrhovec in vodja podružnične šole Tjaša Vilar.  

 

2 Šolski okoliš 

V šolski okoliš Osnovne šole Dob skupaj s Podružnično šolo Krtina spadajo kraji: 

Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Češenik, Dob, Gorjuša, Kokošnje, Krtina, Laze pri 

Domžalah, Podrečje, Rača, Račni Vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan, Sveta Trojica, Turnše, 

Zalog pod Sveto Trojico, Vir (Litijska ulica, Tkalska ulica in Šaranovičeva ulica št. 109, 

neparne številke med 19 in 35 ter številke od 40 naprej), Žeje in Želodnik. 

Kraji Brezje pri Dobu, Krtina, Studenec pri Krtini, Škocjan, Kokošnje in Zalog pod Sveto 

Trojico tvorijo znotraj šolskega okoliša Osnovne šole Dob za učence 1.–5. razreda šolski 

okoliš Podružnične šole Krtina.  

Demografska napoved 

V šolskem okolišu matične šole v Dobu in podružnične šole v Krtini je š tevilo rojstev v zadnjih 

letih stabilno, vendar sta priseljevanje družin in vpisovanje otrok na željo staršev ponovno 

močno v porastu, kar pomeni večje število učencev v oddelkih in s tem tudi večje število 

oddelkov na predmetni stopnji. Na žalost pa izgubljamo učence s Podrečja, saj se starši 

zaradi »varnejše poti« odločajo za spremembo bivališča in vpis učencev na OŠ Domžale. 
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Leto rojstva Vstop v šolo Število otrok, rojenih v šolskem okolišu 

  Dob Krtina Dob + Krtina 

2011 2017 53 26 79 

2012 2018 41 24 65 

2013 2019 42 23 65 

2014 2020 42 23 65 

2015 2021 42 16 58 

2016 2022 46 20 66 

 

3 Šolski prostor 

Šolski prostor matične OŠ Dob v šolskem letu 2017/18   

Šola kot vsako leto tudi letos z več stavbami prevzame odgovornost za učence v šolskem 

prostoru v času pouka ali dejavnosti, predvidenih s tem dokumentom, in z vsemi 

dejavnostmi, ki se nanašajo na delo in življenje šole.  

Učenci v času pouka oziroma aktivnosti, določenih s tem dokumentom ali z internimi 

dokumenti strokovnih delavcev, ne smejo zapustiti šolskega prostora oz. se morajo ravnati v 

skladu z navodili za varno delo in življenje v šoli.  

Vsako leto želimo poučevanje nadgrajevati tudi z nakupi nove opreme, učil ali učnih 

pripomočkov in tako poiskati nove možnosti za delo z učenci. 

a) Na območju šole 

Šolski prostor za pouk in aktivnosti, ki potekajo v šoli, predstavljajo vsi prostori šolske stavbe, 

v katere je učencem dovoljen vstop, šolska igrišča in šolska dvorišča. Območje šole je 

določeno z ograjo oziroma pločniki, ki razmejujejo šolsko dvorišče in šolsko igrišče. Igrišče v 

gozdičku s prenovljenim dovozom in urejenimi površinami omogoča najmlajšim aktivne ure 

športne vzgoje. Igrala ob šoli smo obnovili, zamenjali in glede na velik finančni strošek 

namenili za šport le učencem OŠ Dob prve in druge triade. 
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b) Izven območja šole 

Pri aktivnostih, ki skladno s tem dokumentom potekajo izven območja šole (šola v naravi, 

tabori, ekskurzije …), učitelj, ki vodi aktivnost, definira in organizira šolski prostor, kjer poteka 

aktivnost, v skladu s posebnostmi prostora in aktivnosti. 

 

Tabela učencev našega okoliša, ki so vključeni v sosednje šole   

● Število naših učencev, vključenih v sosednje šole  

OŠ Rodica 10 

OŠ Domžale 34 

OŠ Venclja Perka 0 

OŠ Trzin 2 

Skupaj 46 

 

● Število učencev iz drugih okolišev, ki so vključeni v OŠ Dob 
 

OŠ Rodica 20 

OŠ Domžale 1 

OŠ Janka Kersnika Brdo 6 

OŠ Jurija Vege Moravče 7 

OŠ Venclja Perka 1 

Skupaj 35 

 

 

 

 

 

 



LDN 2017/2018 

 
6 

 

4 Prostori šole 

 

a) Matična šola v Dobu 

Matična šola v Dobu ima 23 opremljenih učilnic, in sicer sodobno opremljene učilnice za 

poučevanje na razredni stopnji in poučevanje po predmetih, ki imajo vsaka svoj računalnik in 

projektor, glede na zmožnosti in interes strokovnega delavca pa so v učilnicah nameščeni 

interaktivne table in specialna učila, prilagojena poučevanju posameznega predmeta. Ob 

učilnicah so kabineti, v šoli so velika računalniška učilnica, knjižnica in jedilnica za serviranje 

(dela) malic za najstarejše in kosil. Ob glavnem delu šole je le ena majhna telovadnica v 

izmeri cca 500 kvadratnih metrov, ki pa je bila sicer pred začetkom šolskega leta 

2017/18 popolnoma prenovljena. 

Okolico matične in podružnične šole popestrijo šolska igrišča, prostor z novimi igrali in 

šolska eko vrtova, ki sta odlično zaživela v sodelovanju z učiteljicama mentoricama in učenci 

ter nekaterimi zavzetimi starši.  

 

b) Podružnična šola Krtina 

Stara obnovljena stavba ima pet učilnic s površino 679 m2
,
 od tega je 68 m2 telovadnice. Šola 

ima tudi zunanje športne površine v izmeri okoli 500 m2, športnega asfaltnega dela je 1122 

m2. V pritličju je ob kuhinji, ki je ne uporabljamo več, največji prostor – knjižnica. V prvem 

nadstropju so zbornica, učilnici za 3. in 4. razred in hodnika, ki povezujeta stari in novi del 

šole. V najnovejšem, tri leta starem mansardnem prostoru, so manjša učilnica za delo 

strokovne delavke na področju DSP ter skladišče in kabinet ter manjša učilnica za 5. razred.  

Pred dvema letoma smo pridobili popolnoma novo stavbo za učence 1. in 2. razredov z novo 

razdelilno kuhinjo, večnamenskim prostorom, novimi WC-ji, novo športno igrišče in igrišče za 

igranje. Vse učilnice imajo poleg računalnika tudi projektor, torej so pogoji za delo na 

podružnični šoli zelo dobri. Tloris nove šole meri okoli 740 m2 brez zunanjih površin, saj 

imamo ob šoli zunanje košarkarsko igrišče in prostor za igrala, ki smo jim že dodali nova 

igrala ter zaradi vandalizma obnovili vso ograjo ob igrišču za košarko. 

Tloris PŠ Krtina skupaj meri okoli 1500 m2. 
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5 Oddelki 

V skladu z normativi o oblikovanju oddelkov in učnih skupin ter ob hkratnem upoštevanju 

odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so učenci v šolskem letu 2016/17 

razdeljeni v naslednje razrede in oddelke z oddelki podaljšanega bivanja (OPB):  

 

Devetletni osnovnošolski program 

Podružnična šola Krtina 

Razred Število oddelkov Število učencev Vključenih v OPB 

1. 1 24 20 

2. 1 26 23 

3. 1 22 17 

4. 1 17 16 

5. 1 16 10 

Skupaj 5 105 86 

 

Matična šola v Dobu  

Razred Število oddelkov Število učencev Vključenih v OPB 

1. 2 35 34 

2. 2 52 45 

3. 1 26 22 

4. 2 51 24 

5. 2 52 20 
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6. 2 49  

7. 2 41  

8. 3 57  

9. 2 54  

    

Skupaj 18 417 145 

   

  c) Oba osnovnošolska programa 

 Osnovna šola Dob in Podružnična šola Krtina 

Šola Število oddelkov Število učencev 
Število učencev,  

vključenih v OPB 

OŠ Dob 18 417 145 

Podružnična šola Krtina 5 105 87 

OPB 6,72   

Skupaj 29,72 522 232 

 

6 Zaposleni 

V začetku šolskega leta 2017/18 je v Osnovni šoli Dob in PŠ Krtina zaposlenih 53 strokovnih 

in 16 tehnično-administrativnih delavcev. 

Za določen čas so zaposleni strokovni delavci zaradi nadomeščanja delavk na bolniškem 

dopustu, zaradi neustrezne izobrazbe (ena zaposlitev) ali zaradi povečanega obsega ur 

podaljšanega bivanja. 

Zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ je potrebno za novo zaposlitev poleg soglasja 

ministrstva pridobiti še soglasje sveta zavoda.  
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Strokovni delavci 

Priimek in ime 
Strok. 

naziv 
Delovno mesto 

Pogodba za  

 

Avbelj, Nataša S 
učiteljica dodatne strokovne pomoči in učiteljica 

podaljšanega bivanja 
nedol. čas 

Banko,  Karmen  svetnica učiteljica glasbene umetnosti nedol. čas 

Božak, Ksenija M učiteljica fizike in matematike in izbirnih predmetov nedol. čas 

Brnot, Boštjan S učitelj športa in izbirnih predmetov nedol. čas 

Buerger, Nina M učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Černčič, Barbara S 
učiteljica podaljšanega bivanja in  

učiteljica dodatne strokovne pomoči 
nedol. čas 

Dimnik Vilar, Metka S učiteljica razrednega pouka  nedol. čas 

Drobnič, Barbka svetnica ravnateljica nedol. čas 

Flerin Majcen, Andreja S pedagoginja nedol. čas 

Fučec, Suzana _ učiteljica angleščine in geografije nedol. čas 

Gomboc, Lidija S učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Gregorič, Helena S učiteljica angleščine in slovenščine  nedol. čas 

Ivartnik, Inge svetnica dopolnjevanje s OŠ Moravče LUM in LS nedol. čas  

Jahić, Brigita S učiteljica dodatne strokovne pomoči  nedol. čas 

Jerič, Maja M knjižničarka nedol. čas 

Kalšek Šumah, Barbara M učiteljica angleščine in zgodovine nedol. čas 
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Klopčič, Lana M 
učiteljica španščine in angleščine, DKE in 

podaljšanega bivanja 
nedol. čas 

Keržan,  Marta S učiteljica slovenščine nedol. čas 

Kokalj, Anja S učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Kokalj, Tatjana svetnica učiteljica podaljšanega bivanja nedol. čas 

Kokelj,  Urška S  učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Kosmatin, Vesna _ 
učiteljica podaljšanega bivanja / nadomeščanje 

Tine Jerkič za čas bolniške odsotnosti 
dol. čas 

Kalin,  Nataša S učiteljica dodatne strokovne pomoči nedol. čas 

Kos, Melanija S druga učiteljica v 1. r,učiteljica podaljšanega bivanja,   nedol. čas 

Kragelj, Nataša _ učiteljica zgodovine nedol. čas 

Kren, Blanka svetnica 
učiteljica  TIT in matematike ter neobveznih 

izbirnih predmetov 
 nedol. čas 

Križman Jesenovec, 
Mateja 

M učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Križnik Vrhovec, Damijana S pomočnica ravnateljice, učiteljica matematike nedol. čas 

Lamberšek, Maja M učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Leban, Lidija S učiteljica slovenščine nedol. čas 

Lipar, Martina S  učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Lukan, Milan S učitelj športa in izbirnih predmetov nedol. čas 

Marinček, Sara _ 
učiteljica podaljšanega bivanja / nadomeščanje 

Nine Burger za čas bolniške odsotnosti v deležu 
dol. čas 

Matičič, Mira S 
učiteljica jutranjega varstva, drugi učitelj 

razrednega pouka 
nedol. čas 
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Murn, Petra M učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Parkelj, Helena _ 
laborant, varstvo vozačev, učiteljica za izvajanje ur 

DSP po realizaciji v skupnem deležu 80%  
nedol. čas 

Peterc, Jadranka S učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

 Pogorevčnik,  Aleksandra M učiteljica v JUV, druga učiteljica v 1. R nedol. čas 

Pirnat, Elizabeta S učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Rajh, Anja  M  učiteljica geografije in nemščine nedol. čas 

Ručman, Lidija M učiteljica oddelka podaljšanega bivanja nedol. čas 

Najman Vedenik, Sonja M 
učiteljica kemije, naravoslovja in izbirnih 

predmetov 
nedol. čas 

Sadar, Ines _ 
učiteljica podaljšanega bivanja ter plavalnega 

tečaja/ nadomeščanje Nine Burger v deležu/  
dol. Čas 

Smrkolj, Marija S učiteljica podaljšanega bivanja nedol. čas 

Satler, Katja M učiteljica angleščine prve in druge triade nedol. čas 

Sotošek, Mateja  P učiteljica razrednega pouka  nedol. čas 

Slapar, Ana  _ učiteljica GOS, TIT, SLO in OPB nedol. čas 

Šuštaršič Tomšič, Andreja S 
učiteljica gospodinjstva, biologije in izbirnih 

predmetov, vodja šolske prehrane v deležu ter 

učiteljica likovne umetnosti  
nedol. čas 

Trop, Irena S učiteljica matematike nedol. čas 

Vene, Vera _ učiteljica razrednega pouka dol. čas 

Vidmar, Barbara _ 
učiteljica razrednega pouka / nadomeščanje 

Mateje Sotošek/ 
dol. čas 

Vilar, Tjaša M učiteljica razrednega pouka, vodja PŠ Krtina nedol. čas 
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Zabukovec Blaž, Barbara S učiteljica razrednega pouka nedol. čas 

Zadravec, Samo  _ 
učitelj TIT, organizator informacijskih dejavnosti in 

učitelj izbirnih predmetov  
nedol. čas 

 

OPOMBA:    P = porodniški dopust delavca OŠ Dob                   

 
 
Administrativno-tehnično osebje 

Priimek in ime Delovno mesto 
Delež zaposlitve/ 

plačnik 

Pogodba 

za 

Hrovat, Saša poslovna sekretarka MIZŠ 100 % nedol. čas 

Fortuna Stopar, Marija računovodkinja MŠŠ 100 % nedol. čas 

Krivorotov, Cveta knjigovodja  50 % lastna sredstva  nedol. čas 

 administrator 25 % sredstva MIZŠ nedol. čas 

 knjigovodja 25 % sredstva MIZŠ nedol. čas 

Šorn, Matjaž hišnik MŠŠ 100 % dol. čas 

Kern, Tanja kuharica MŠŠ 100 % nedol. čas 

Alagič, Rifko  Kuhar / kuharica 
32 % delež MŠŠ, 

68 % lastna sredstva 
dol. čas 

Kamenšek, Lucija čistilka MŠŠ 100 % nedol. čas 

Žučko, Boštjan hišnik PŠ Krtina MIZŠ 60 % dol. čas 

Ravnikar, Marija 
čistilka, razdeljevalka obrokov 

PŠ Krtina 
MŠŠ 100 % nedol. čas 

Habuš, Jadranka čistilka MIZŠ 100 % nedol. čas 
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Recelj, Ana čistilka PŠ Krtina MIZŠ 100 % nedol. čas 

Tratnjek, Zdenka čistilka MIZŠ 100 % nedol. čas 

Nova zaposlitev čistilka MIZŠ 100 % dol. čas 

Kusić, Miladinka 
kuhinja 

čistilka 

lastna sredstva 50 %, 

MIZŠ 50 % 
nedol. čas 

Prenar, Antonija 
pomočnica kuharice 

čistilka 

lastna sredstva 50 % 

MIZŠ 
nedol. čas 

Ulčar, Mirjana  pomočnica kuharice lastna sredstva 100 % dol. čas. 
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B Zakonske osnove in cilji 
 

 

 1 Zakonske in druge pravne podlage  

 2 Dolgoročni cilji 

 3 Letni cilji 
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● Zakonske in druge pravne podlage 

 

Zaposleni v šoli morajo pri svojem delu spoštovati številne temeljne listine in zakone, splošno 

šolsko zakonodajo kot tudi zakone in pravilnike, ki urejajo osnovnošolsko področje.  

a) Konvencije: 

Konvencija o otrokovih pravicah 

 
 
VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA 
  
Skupni zakoni 

● Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)  

● Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)  

● Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)  

● Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)  

● Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) – začetek uporabe: 1. 9. 

2013  

● Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) – uporaba do: 31. 8. 2013  

● Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS)  

● Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)  

● Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) 

Podzakonski akti, izdani na podlagi ZOFVI 

● Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol 

in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 

ter javne mreže glasbenih šol 

● Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih  

● Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in 

zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter 

javnih glasbenih šol  

● Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole   

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO445&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2611&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2611&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO460&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5652&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5896&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO2062&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO539&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6021&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6313&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED926&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED926&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED926&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED4894&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6693&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6693&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6693&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7973&pogled=osnovni
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● Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 

otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih 

za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami  

● Pravilnik o financiranju šole v naravi / dopolnjen, april 2017/ 

● Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev 

do subvencionirane šolske prehrane   

● Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj  

● Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov  

● Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem 

programu osnovne šole    

● Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni 

osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom  

● Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in 

knjižničarji v glasbenih šolah  

● Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem 

izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 

standardom  

● Pravilnik o smeri in stopnje izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

(post)rehabilitacijski praktikum  

● Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela  

● Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 

izobraževanja  

● Pravilnik o potrjevanju učbenikov  

● Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom   

● Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev 

vzgoje in izobraževanja  

● Navodilo o vodenju postopkov priprave, posredovanja v sprejem in objave javno 

veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov  

● Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za 

šolstvo in inšpektorjev za šport  

● Pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode 

 

 

 

 

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7972&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5933&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10302&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10302&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7977&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4226&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10943&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7183&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7183&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE990&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ODRE990&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7184&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7184&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7184&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5919&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9774&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9234&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9234&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV7745&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV5807&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10764&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10764&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10151&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV10151&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV2868&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV2868&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9804&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9804&pogled=osnovni
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Podzakonski akti, izdani na podlagi ZUOPP-1 

● Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj otrok s posebnimi potrebami  

● Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu  

● Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami 

    

Področje osnovnošolskega izobraževanja 

● Zakon o osnovni šoli (ZOsn) 

 

Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli: 

● Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli  

● Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli  

● Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli  

● Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli  

● Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja  

● Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole  

● Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli - pravilnik je 

nehal veljati, vendar se bodo določbe 12., 13. in 14. člena uporabljale do 31. 8. 2015  

● Zakon o uravnoteženju javnih financ ZUJF 

● Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

● Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS št. 81/06 - UPB, 102/07 in 87/11)  

● Pravilnik o šolskem koledarju 

● Pravilnik o dokumentaciji v OŠ 

● Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju v OŠ 

● Zakon o varovanju osebnih podatkov 

● Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ 

● Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih OŠ 

● Pravilnik o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so 

podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev 

državnega proračuna 

   Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v OŠ 

http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4984&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4984&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV4984&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11110&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6696&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6696&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO448&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8849&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6684&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11251&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV9024&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6096&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV6096&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV11347&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV8850&pogled=osnovni
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     Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika  v OŠ 

     Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev OŠ 

     Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov 

     Zakon o knjižničarstvu 

     Pravilnik o publikaciji v OŠ 

     Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane v OŠ 

     Pravilnik o financiranju šole v naravi (prenovljeni)  

     Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju OŠ izobraževanja  

     Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo   

skupine otrok 

    Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli 

     Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v OŠ 

     Pravilnik o obrazcih javnih listin v OŠ 

     Pravilnik o statusu ( prenovljen) 

     Uredba o izobešanju zastave v OŠ in srednjih šolah 

     Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenja in dela OŠ 

     Hišni red OŠ Dob (prenovljen) 

     Vzgojni načrt OŠ Dob (prenovljen) 

     Pravila šolskega reda (prenovljena) 

     Pravilnik o šolskem koledarju  

     Pravilnik o protokolu za delovanje strokovnih delavcev v primeru nasilja v postopku 

usklajevanja in potrditve kot dela Vzgojnega načrta OŠ Dob 

 

Zakonodaja, ki se nanaša na delovna razmerja: 

●     Zakon o delovnih razmerjih 

●     Zakon o javnih uslužbencih 

●     Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 

●     Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje 

in izobraževanja 

●     Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

●     Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih   

skupnosti 

●     Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 

●     Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcu in šolah v plačne razrede 

●     Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šoli v nazive 
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č) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje:  

● Ustava RS, Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 11/11 UPB4) 

● Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99)  

● Slovenski računovodski standardi 2006 (Ur. list RS 118/05)  

● Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

osebe javnega prava (Ur. list RS, 115/02, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

60/10, 104/10 in 104/11)  

● Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10)  

● Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (Ur. list RS 91/00, 122/00)  

● Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Ur. list RS 134/03, 34/04, 13/05, 135/06 in 120/07)  

● Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov  

● Zakon o zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 8/96)  

● Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB, 36/08, 

58/09 in 20/11) 

● Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 

obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur. list RS št. 134/03)  

● Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS št. 45/05, 114/06 ─ ZUE, 

138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10) 

d) Ostali zakoni in uredbe, pomembni za šolo: 

a.  Zakon o javnih naročilih male in velike vrednosti 

b.   Zakon o razglasitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov  

c.  Zakon o omejevanju porabe alkohola 

d.  Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti delavcev na OŠ Dob 

e.  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

f.  Zakon o splošnem upravnem postopku 

g.  Uredba o izvajanju delov določenih skupnosti glede živil in uradnega nadzora nad živili 

h.  Zakon o varnosti v cestnem prometu 

i. Zakon o šolski prehrani  

j. Pravilnik o šolski prehrani OŠ Dob 
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Dolgoročni cilji OŠ Dob s Podružnično šolo Krtina bodo nadgrajeni v razvojnem 

načrtu šole.   

 

Osnovna šola Dob bo tudi v šolskem letu 2015/16 sledila dolgoročnim ciljem, ki so 

opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovnih šoli, ki se bo nadgradil v razvojni načrt z 

začrtanimi kazalniki za uresničevanje zastavljenih ciljev: 

 

a. zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe, 

b. razvijanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja  

posameznika, 

c.  razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem jeziku, 

d. razvijanje zavesti o integriteti posameznika, 

e. razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi, 

f. vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 

g. vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

h. spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi, 

i. doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja, 

j. pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja, 

k.  razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije, 

l. seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov ter omogočanje osebnostnega 

razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, 

m.  razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško 

izražanje in 

n. oblikovanje ter spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 
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Letni cilji OŠ Dob s Podružnično šolo Krtina za šol. l. 2017/18, ki izhajajo iz letnega 

delovnega načrta dela 

 

Ob dolgoročnih ciljih smo pri načrtovanju in izvajanju dela upoštevali tudi naslednje 

letne cilje:  

● realizacija, spremljanje in evalvacija VZGOJNEGA NAČRTA na osnovi ankete 

med starši, učenci in delavci šole ter nadaljevanje izvajanja VZGOJNEGA 

NAČRTA z naslednjimi operativnimi cilji: 

➢ spoštovanje in sodelovanje, 

➢ skrb za šolsko stavbo in varčevanje z energijo, 

➢ omogočiti učencu celovit osebnostni razvoj v spodbudnem šolskem okolju s 

projektom dela z učenci s posebnimi potrebami, učenci z učnimi težavami ter 

nadarjenimi učenci, 

➢ DAN  brez pritoževanja, 

➢ skrb za posameznika in skupni prostor z opravljanjem del v dobro sočloveka in v 

dobro skupnega prostora, 

➢ nadaljevanje na vabljene govorilne ure in s tem vzpostavljanje večje skladnosti 

vzgojnih dejavnikov šolske in družinske vzgoje na načelih zaupanja in 

zagotavljanja varnosti; 

● realizacija, spremljanje in evalvacije PRAVIL ŠOLSKEGA REDA; 

●    spremljanje in realizacija dela projekta KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU; 

●    spremljanje in realizacija dela projekta z naslovom Samoevalvacija in 

njegovega uresničevanja na ravni šole;  

   nadaljevanje spremljanja in realizacija dela uspešnih projektov v obliki novih 

PRISTOPOV DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI, NADARJENIMI UČENCI IN Z 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI s pomočjo strokovnega aktiva pedagogov šole; 

 nadaljevanje projektov KAKOVOST in BRALNA PISMENOST z akcijskim 

načrtom;  

 NOVOST: projekt Semena sprememb za učiteljice in učence 5. razredov; 

 NOVOST: izobraževanje strokovnih delavcev, ki bodo šoli omogočili nov razvoj 

v sodelovanju z izobraževanjem za razvoj komunikacijskih veščin učitelja v 

sodelovanju s Šolo za ravnatelje; 

 NOVOST: izobraževanje strokovnih delavcev – vodij strokovnih aktivov v okviru 

Šole za ravnatelje za boljši in kakovostnejši razvoj šole za prihodnost; 
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 NOVOST: projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. 

 

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence 

podjetnosti v osnovni šoli, s katerim bi omogočili šolajočim prožno prehajanje med osnovno  

šolo in okoljem. Z modelom želimo opolnomoč iti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več 

praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in 

samoiniciativno. Tako bodo po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in 

spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni 

posamezniki. Ključna cilja projekta torej sta:  

- razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela 

podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;  

- opolnomočenje šolajočih in  strokovnih delavcev s kompetenco podjetnosti.  

 

 NOVOST: projekt Trajnostne mobilnosti kot sobotni odmevni projekt z 

naslovom Festival zdravja+,  23. 9. 2017 in okvirnim programom: 

 

Šola se je odločila za izvedbo dneva brez avtomobila v soboto, 23. 9. 2017. Program se 

začne ob 9.00 in konča okrog 11.00. Dan brez avtomobila se izvede le na območju OŠ Dob. 

Učenci iz PŠ Krtina prispejo peš do OŠ Dob v spremstvu strokovnih delavcev in staršev; 

 

V četrtek, 21. 9. 2017, bo roditeljski sestanek, na katerem se pričakuje predstavnika IPoP, 

ki predstavi pomen trajnostne mobilnosti v šoli s poudarkom na Pešbusu in Bicivlaku. 

Program:  

 16.30: predstavitev v telovadnici staršem učencem od 1. do 5. r. na OŠ Dob 

 17.15: predstavitev staršem učencev na PŠ Krtina 

 18.00: predstavitev staršem učencem od 6. do 9. r. na OŠ Dob 

 

 

Mobilnostni načrt (MN) 

 

Program Dneva brez avtomobila – predvidene vsebine 

 Športne vsebine: 

 badminton 

 med dvema ognjema 

 odbojka 

 odbojka s plahto 



LDN 2017/2018 

 
23 

 

 nogomet 

 hokej 

 tečaj rolanja 

 najmlajši in igrala ter umetna trava za nogomet 

 tekmovanje v počasni vožnji s kolesom (polževa vožnja)  

 hitrostno menjavanje gume na kolesu, zaklepanje kolesa, poligon varne vožnje 

s kolesom (tekmovanje) 

 ples z Miki plesno šolo 

 aerobika z izvajalci Hiše na travniku 

 

Prometne vsebine: 

 risanje prometne ureditve na tla (s kredo) 

 predstavitev MN (IPop, Cipra) 

 servis koles (Erdani) 

 varnostni pregled koles (policija) 

 invalidi v prometu 

 pop-up info točka za PešBus, mobilnostni načrt (IPop, Cipra) 

Kulturne vsebine: 

 gledališče  

 kmečke žene in njihove domače dobrote ter dobrote OŠ Dob 

 čebelarstvo se predstavi (Marjan Koderman) 

 naravna kozmetika – predstavitev in prodaja ter Lekarna Vir 

 glasbeni talenti  

 

Splošne krajevne vsebine: 

 gasilci in Center za obveščanje in reševanje 

 konji s Krumperka 

 

 

 nadaljevanje in nadgradnja projekta Kakovost: 

➢ spodbujali in pomagali bomo organizirati medvrstniško pomoč v razredu; 

➢ od učencev bomo zahtevali redno prinašanje šolskih potrebščin k pouku in o  

odstopanjih obveščali starše; 

➢ spremljali bomo redno opravljanje domačih nalog; dosledno se držimo, da za 

skupaj 15-kratno  neprinašanje potrebščin, športne opreme in domačih nalog 

pisno obvestimo starše (predpisan obrazec); 
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➢ pomoč učencem, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja s pomočjo 

dodatnih ur ob pomoči učiteljev šole oz. upokojenih učiteljev šole;  

 

 

 nadaljevanje projekta Ekošola: 

➢ spodbujali bomo ozaveščenost otrok glede ekoloških težav sedanjosti; 

➢ zbirali bomo različne odpadne snovi in s tem pomagali boljšemu okolju; 

➢ izvajali bomo dejavnosti, ki otroke vzgajajo v skrbi za okolje; 

➢ eko odbor učencev; 

➢ odbor za urejanje eko vrtičkov na matični in podružnični šoli, ki ga sestavljata 

po 2 učenca vsakega oddelka od 2. do 9. razreda (mentorica Lidija Ručman); 

 

 nadaljevanje projekta Zdrava šola s poudarkom na osebni higieni učencev, saj 

bomo skupaj z učenci osvežili znanje, da bodo znali poskrbeti zase in za svojo 

osebno higieno;  

 

 nadaljevanje in nadgradnja projekta Bralna pismenost (BUS):  

➢ učitelji bomo pri pouku uporabljali različne strategije BUS; 

➢ učence bomo navajali na iskanje ključnih besed in bistvenih pojmov; 

➢ učitelji si bomo prizadevali za jasno podajanje navodil in preverjali, ali učenci 

napisana navodila berejo z razumevanjem – to bomo tudi utrjevali; 

 

 nadaljevanje projekta Spremljanje bralnih veščin pri učencih 3. razredov:  

➢ učiteljica Brigita Jahić skozi šolsko leto izvede bralne teste S. Pečjak; 

➢ po analizi bralnih testov načrtno razvijamo bralne veščine pri učencih, 

➢ v juniju učiteljica glede na zmožnosti izpelje evalvacijo s pomočjo 

diagnostičnega instrumentarija S. Pečjak Ocenjevalna shema bralnih 

zmožnosti (OSBZ); 

➢ s pomočjo diagnostičnega instrumentarija S. Pečjak Ocenjevalna shema 

bralnih zmožnosti (OSBZ) in bralni test S. Pečjak; 

 

 nadaljevanje implementacije aktivnosti in dejavnosti v okviru pedagoške 

delavnice v obliki izmenjave dobre prakse na temo ŠOLSKI VIDIKI 

RAZREDNIŠTVA v okviru projektnega tima v povezavi z izvajanjem dodatne ure 

razredništva za 6. in 7. razrede, in sicer po 1 pedagoško uro tedensko; projektni tim 
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za delavnice sestavljajo: Andreja Flerin Majcen – vodja, Maja Lamberšek, Anja 

Kokalj, Ksenija Božak, Barbka Drobnič, članice; 

 nadaljevanje prenašanja znanja s področja Bralne pismenosti in Razredništva na 

starše skozi srečanja v okviru srečanja sveta staršev in roditeljskih sestankov v 

mesecu februarju, in sicer na pobude staršev; 

 nadaljevanje uporabe metod NTC (Nikole Tesla centra) g. Rankoviča za spremembe 

v odnosu starša do otroka in za spremembe v šoli s pomočjo manjših sprememb v 

spreminjanju gibalnih zmožnosti otrok in s pomočjo manjših sprememb v načinu 

podajanja snovi strokovnih delavcev; 

 nadaljevanje izobraževanja »pasje učiteljice Tili« (lastnica Ksenija Božak) za pripravo 

na izvajanje  dela z učenci s pomočjo pasjega terapevta; 

 nadaljevanje izobraževanja učiteljice Anje Kokalj kot priprava na izobraževanje za 

pridobitev znanja s področja izobraževanja po metodi Montessori (uspešno končala 

izobraževanje); 

 NOVOST: Anja Kokalj – priprava in vodenje izobraževanja s področja metode  

Montessori za strokovne delavce OŠ Dob:  

● večja in močnejša povezanost matične šole in podružnice s srečanji učencev z 

učitelji na različnih prireditvah ali drugih oblikah neformalnih srečanj: 

○ širok spekter interesnih dejavnosti, 

○ dodatno izobraževanje učiteljev, 

○ oprema knjižnice in nova knjižnična gradiva; 

● nova urejenost šole in okolice z vključitvijo učencev iz vsakega oddelka; 

● nadaljevanje razvoja EKO VRTA v sodelovanju z učenci in s starši v okviru 

vseslovenskega projekta EKO ŠOLSKI VRTOVI; 

● nadaljevanje razvoja ČEBELARSTVA s »šolskim« učnim čebelnjakom v 

sodelovanju z mentorjem, predsednikom Čebelarskega društva Krtina-Dob 

(Marjanom  Kodermanom) in začetkom učne šolske čebelarske poti od šole v 

Dobu do šolskega čebelnjaka; 

● povezovanje z osnovnimi šolami preko meje države Slovenije skozi prijavo 

projekta v okviru projekta Comenius v mesecu februarju 2018; 

● vzpostavitev mesečne INFO točke za učence v sodelovanju s Centrom za mlade; 

● dodatno in sodobneje računalniško opremljena šola – matična in PŠ Krtina s 

poudarkom na nakupu novih, zmogljivejših računalnikov in uporabi večjega števila 

interaktivnih tabel na šoli; 

● bolj e-kompetentna šola z novostmi na področju dokumentacije – e-dnevniki in e-

redovalnica, spletno učilnico; 
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● stalni stiki s starši/starimi starši s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju v 

različnih projektih; 

● širok nabor nadstandardnih dejavnosti šole in izvenšolskih dejavnosti: ekskurzije, 

obiski opere, baleta, organizacija taborov za vedoželjne s temami iz naravoslovja, 

družboslovja in likovne ter glasbene umetnosti na osnovi prijav učencev; 

● promocija šole s pomočjo različnih projektov, npr.: Kulturna šola, Eko šola, športni 

projekt Zdrav življenjski slog, Veter v laseh, Zlati sonček, Krpan, Zdrava šola, Eko 

šolski vrtiček, sodelovanje na krajevnih in drugih prireditvah, sodelovanje na 

različnih natečajih itd., prednovoletno-božično sejmarjenje;  

● srečanje s predstavniki sveta staršev in strokovnimi delavci na izbrano rdečo nit, ki 

bi nam skupno pomagala k razvoju šole in medsebojne komunikacije – kot pomoč 

pri spoznavanju možnosti pomoči učencem pri odraščanju s pomočjo zunanje 

strokovne pomoči in predavateljice ge. Damijane Šmid; 

● večja promocija branja in bralne značke skozi projekte Rastem s knjigo,  

Bralnice pod Slamnikom, Mega kviz in teden otroka z bogato izbiro aktivnosti, 

aktivnosti za promocijo in večjo množičnost branja za bralno značko z 

nagrajevanjem najboljših bralcev;  

● nadaljevanje seznanjanja z novostmi slovenskega knjižnega jezika (kratka 

predavanja na PK). 

 

Nadaljevanje in nov izbor interesnih dejavnosti, npr. nadaljevanje gledališke 

dejavnosti v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, uspešno amatersko gledališko igralko, 

novinarska dejavnost v sodelovanju z novinarjem določenega časopisnega podjetja ali 

novinarja televizije, naravoslovje za 5. razred,  interesne dejavnosti s področja jezika za 

učence od 2. do 5. razreda, in sicer nemščina, španščina in nova interesna dejavnost –

plesno navijaška skupina pod mentorstvom Mateje Grbec. 

 

 

Prav tako si želimo sodelovanja s starši in njihovo pomoč pri bogatenju šolskega 

sklada skozi prijazne prošnje, s prodajo že naročenih izdelkov ali izvedbo izbranih 

delavnic in prodajo ostalih izdelkov učencev na prednovoletno-božičnem sejmarjenju 

ter prodajo koledarjev na temo 230 let matične šole in 110 let PŠ Krtina, izvedbo 

dogodka druženja pomladi pod vodstvom članov šolskega sklada in še kaj. 
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BRALNO UČNE STRATEGIJE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 (po aktivih) 

 

AKTIV PEDAGOGINJ 

Pred branjem besedila bomo uporabljale naslednje tehnike: možgansko nevihto, miselne 

vzorce, strategijo VŽN (kaj že vem, kaj želim izvedeti, kaj sem se naučil), tehnike preleta 

besedila (naslov besedila, ime avtorja, naslove poglavij, podpoglavij, poudarjene dele 

besedila, slikovno in grafično gradivo, slovarček strokovnih izrazov), tehniko za spoznavanje 

zgradbe besedila. 

Specialno pedagoške obravnave bodo vsebovale strategije za spodbujanje branja kot oblike 

mišljenja. Delo bo zajemalo strategije za določanje bistvenega sporočila, učenje po Paukovi 

metodi, strategije za razvijanje besedišča in strategijo PV3P, ki zajema prelet gradiva, 

postavljanje vprašanj, branje gradiva, ponovno pregledovanje in poročanje. 

 

AKTIV 1. TRIADE  

Bralno pismenost bomo razvijale s pomočjo metode VŽN. 

Branje po navodilih 1. in 2. razred – razvijanje predbralnih in bralnih navad: obnavljanje 

prebranih vsebin, bralne značke (Pravljični palček, Slovenska bralna značka, EKO bralna 

značka, Želodkova bralna značka), nadaljevanje, spreminjanje vsebin, začetni in končni glas, 

igra vlog (razločna izgovorjava), govorni nastopi, upoštevanje navodil. 

Razvijanje medsebojnega spoštovanja: pozdravljanje, medsebojna pomoč (posojanje 

zvezkov, če so sošolci bolni...) in klicanje po imenih. 

3. razred – bralne značke (Slovenska bralna značka, EKO bralna značka, Želodkova bralna 

značka), ključne besede (podčrtavanje, izpis) in miselni vzorci, hitro branje, bralni list, govorni 

nastopi, kreativno pisanje, upoštevanje navodil, izvedba diagnostičnega preizkusa Bralnega 

testa. 

AKTIV 2. TRIADE 

Paukova strategija, miselni vzorci – družba 

VŽN, miselni vzorci, branje načrtov – naravoslovje 

iskanje ključnih besed – matematika, slovenščina, družba, naravoslovje 
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AKTIV NARAVOSLOVJA 

Dosledno bomo razvijali vse BUS strategije pri posameznih predmetih.  

Vsak učitelj bo izvedel vsaj eno celotno uro vodeno z izbrano BUS strategijo.   

DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

V pouk bomo vključevali različne BUS; izbor bo odvisen od obravnavane snovi: Vennov 

diagram, VŽN, povzetki, miselni vzorci, ribja kost, ključne besede, Paukova strategija. Bralne 

strategije bomo prilagajali učni snovi in zmožnostim učencev. 

AKTIV PŠ KRTINA 

Izvajanje Krtkove bralne značke, tekmovanje iz lepopisa, učenci berejo knjige za Bralni izziv, 

pri pouku bomo v okviru učnega načrta in LDN-ja izvajali vse bralne učne strategije glede na 

starost učencev.  

AKTIV OPB 

Izvajanje projekta Podaljšana bralna značka, pravljične urice v slovenščini in v angleščini, 

upoštevanje navodil, obnavljanje prebranih vsebin, igra vlog, tedenski obisk knjižnice. 

 

 NOVOST: BRALNA ZNAČKA (novosti kot predlogi, ki se izberejo glede na 

možnost izvedbe za 2017/18); 

 BRALNE MINUTE za učence 2.–4. r. za manjše skupine do 4 učencev, ki imajo 

težave z branjem. Učiteljice v strokovnem aktivu pripravijo različna besedila z 

nalogami, ki razvijajo slušno razumevanje, vidno in slušno razločevanje, širijo besedni 

zaklad in razvijajo različne tehnike branja. Pri bralnih minutah je v ospredju delo z 

besedilom in razumevanje navodil. Ob koncu ure si učenec v zvezek nalepi še 

besedilo ali navodilo za branje doma. Če npr. besedilo prebere petkrat, pridobi 

nalepko bralnih minut. Vse nalepke pomenijo lahko NAGRADO, ki je npr. lov na 

zaklad ob koncu šolskega leta. 

 PRAVLJIČNI DECEMBER na PŠ Krtina: branje pravljic s sodelovanjem knjižničarke 

in oddelkov OPB. Vsak oddelek OPB enkrat tedensko pride v knjižnico in prisluhne 

branju pravljice, čemur sledi poustvarjanje pod mentorstvom učiteljice OPB. K branju 

pravljice lahko povabimo tudi starejše učence, ki končajo pouk in so pripravljeni na 

sodelovanje z OPB. Poustvarjanje pravljice lahko povežemo z razstavo najboljših 

izdelkov.  
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 SUPERBRALNICA ZA III. TRIADO  

Učenec iz ene izmed prebranih knjig izpiše misel ali poved, ki se mu zdi posebej 

zanimiva in jo prinese seboj na razgovor o knjigi. Prilepi oz. napiše jo na določeno 

mesto v razredu, kjer bodo razstavljene. Učenec, ki bo prebral vse knjige za BZ in 

opravil razgovor z učiteljem, bo dobil odlično oceno. 

 PRVIČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI na dan zlate knjige, ko vsi prvošolčki Slovenije od 

Bralne značke prejmejo vsak svojo knjigo v okrašeni knjižnici in s pogovorom na temo 

knjige, šolske knjižnice, bontona v knjižnici s poudarkom na Bralni znački (PŠ Krtina). 

 ŠOLSKA NAGRADA ZA ZLATE BRALNE ZNAČKARJE: v obliki ekskurzije, obiska 

gledališke prireditve, kino predstave ... v mesecu februarju, mesecu kulture. 

 

 

INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE v šolskem letu 2017/2018 (novosti) 

Telovadnica matične šole OŠ Dob je bila med počitnicami popolnoma prenovljena: 

zamenjava preostalih manjših oken, zamenjava stenske obloge, zamenjava opreme z 

dodatkom – mala plezalna stena in nov prostor za orodje ter energetska sanacija polovice 

garažnega prostora, ki se je spremenilo v prostor za športno opremo. 

 

Izvedena investicijsko vzdrževalna dela: zamenjava vrat s podboji ter beljenje na PŠ 

Krtina, beljenje na matični šoli ter zamenjava posameznih delov tal na matični šoli, saj so 

poškodbe tal že ogrožale varnost učencev.  
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C Organizacija pouka 

 

 1 Predmetnik  

 2 Šolski koledar 

 3 Časovna razporeditev dejavnosti in organizacija VID 
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Tedenska razporeditev ur po razredih 

 PREDMET          /     razredi          

 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 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji jezik (angleščina)  2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
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Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 

Neobvezni izbirni predmet 

TIT, računalništvo, 

 nemščina 

   

 

2/1 

2/2 

 

2/1 

2/2 

 

 

2/2 

2/1 2/1  

Neobvezni 1. tuji jezik  2         

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 1* 1* 0,5 1 

Skupaj ur na teden 22 23 24 25 26 26 29,5 30 30 

DNEVI DEJAVNOSTI          

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dopolnili in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Legenda: 

1*   Projekt RAZREDNIŠTVO 
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Fleksibilni predmetnik  

V  7. in 8. razredu izvajamo fleksibilni predmetnik, in sicer: 

Razred Prvo polletje Drugo polletje 

7. razred DKE Tehnika in tehnologija 

8. razred Tehnika in tehnologija DKE 

 

Dopolnilni pouk je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. 

Dopolnilni pouk je namenjen vsem tistim učencem, ki bodo imeli težave pri posameznem 

predmetu, da bodo s pomočjo lažje dosegli pozitivno ali boljšo oceno oziroma dopolnili vrzeli 

v znanju in razumevanju.    

Dodatni pouk je namenjen vsem tistim učencem, ki bi se radi naučili več in bolje. Učenci 

bodo reševali težje naloge, pisali seminarske naloge, sodelovali na natečajih in se pripravljali 

na razna tekmovanja s posameznih predmetnih področij. 

ISP organiziramo v skladu z zakonom in Konceptom dela z učenci z učnimi težavami; 

izhajalo se bo iz dogovorov med učitelji, učenci in starši. Namenjen bo vsem tistim učencem, 

ki bodo kljub dopolnilnemu pouku še vedno imeli težave pri posameznem predmetu, da bodo 

ob pomoči strokovnega delavca dosegli minimalne ali temeljne standarde znanja. 

ISP učenca bomo vsako šolsko leto skupaj z učenci in starši pregledali, aktualizirali v dobro 

celovitega razvoja učenca na osnovi letne osvežitve vseh prilagoditev, ki jih je deležen 

učenec.   

 

IZBIRNI PREDMETI 

Obvezni izbirni predmeti 

Ob obveznih predmetih učenci zadnje triade izberejo tudi dve oziroma tri ure izbirnih 

predmetov, ki jih v skladu z njihovimi interesi in normativi organizira šola. Učenec, ki obiskuje 

glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen 

sodelovanja pri izbirnih predmetih.  
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Obvezni izbirni predmeti 

Družboslovni sklop 

Priimek in ime strokovnega delavca  Obvezni izbirni predmet 

Klopčič, Lana 
Španščina 1, 2, 3 

Rajh, Anja 
Nemščina 1, 2, 3 

Banko, Karmen 
Ansambelska igra  

Ivartnik, Inge 
Likovno snovanje 2,3 

    

Naravoslovno-tehnični sklop 

Priimek in ime strokovnega delavca  Obvezni izbirni predmet 

 

Šuštaršič Tomšič, Andreja 

 Načini prehranjevanja 

 Sodobna priprava hrane 

Lukan, Milan 
Šport za zdravje 

Šport za sprostitev 

Brnot, Boštjan   Izbrani šport – odbojka 

Najman Vedenik, Sonja   Poskusi v kemiji 

 Kemija v življenju 

Božak, Ksenija   Poskusi iz fizike in ekologije 

Zadravec, Samo   Sonce, Luna, Zemlja 

 Multimedija 

 Računalniška omrežja 

 Daljnogledi in planeti 
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Neobvezni izbirni predmeti v  4., 5. in 6. razredu 

Priimek in ime strokovnega delavca  Neobvezni izbirni predmet 

Kren, Blanka  Tehnika 4 

Rajh, Anja Nemščina 4.–6. r. 

Zadravec, Samo  Računalništvo 4.–6. r. (matična in PŠ Krtina) 

Sadar, Ines  Šport 4.–6. r. (matična in PŠ Krtina) 

 

OBLIKE DIFERENCIACIJE V OŠ DOB v šolskem letu 2017/2018 

Ravnateljica OŠ Dob na osnovi priporočil ministrstva (varčevanje na področju določanja 

manjših skupin) ter sprejetega finančnega načrta predlaga naslednje oblike dela v 

posameznih razredih II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja: 

4. razred: NI MANJŠIH SKUPIN 

5. razred:  

● SLOVENŠČINA: Helena Gregorič 

● MATEMATIKA: Ksenija Božak 

● ANGLEŠČINA: Lana Klopčič, Barbara Kalšek Šumah 

6. razred:  

● SLOVENŠČINA: Martina Lipar, Ana Slapar 

● MATEMATIKA: Damijana Križnik Vrhovec, Ksenija Božak, Irena Trop 

● ANGLEŠČINA: Barbara K. Šumah, Helena Gregorič 

 

7. razred: MANJŠE SKUPINE: 

● SLOVENŠČINA: Helena Gregorič  

● MATEMATIKA: Damijana Križnik Vrhovec, Irena Trop 

● ANGLEŠČINA: Helena Gregorič  

8. razred: MANJŠE SKUPINE: 

● SLOVENŠČINA: Marta Keržan, Leban Lidija 

● ANGLEŠČINA: Suzana Fučec, Barbara Kalšek Šumah 

● MATEMATIKA: Blanka Kren, Irena Trop, Damijana Križnik Vrhovec, Ksenija 

Božak 
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9. razred: MANJŠE SKUPINE: 

● SLOVENŠČINA: Marta Keržan, Leban Lidija 

● ANGLEŠČINA: Fučec Suzana, Barbara Kalšek Šumah 

● MATEMATIKA: Blanka Kren, Irena Trop, Damijana Križnik Vrhovec  

 

2 ŠOLSKI KOLEDAR 

 Za vsako šolsko leto šolski koledar sprejme Ministrstvo za šolstvo. 

Šolsko leto traja od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018. 

Ocenjevalni obdobji sta v šolskem letu 2016/2017 dve: 

1. obdobje: 1. september 2017–31. januar 2018 

2. obdobje: 1. februar 2018–22. junij 2018 

                                            (15. junij 2018 za 9. razrede)                

 

Počitnice in prazniki 

Jesenske počitnice s prazniki: 

ponedeljek, 30. oktober–petek, 3. november  2017 

torek, 31. oktober 2017:                          DAN REFORMACIJE 

sreda, 1. november 2017:                       DAN SPOMINA NA MRTVE 

Novoletne počitnice s prazniki:  

ponedeljek, 25. december 2017:            BOŽIČ 

torek, 26. december 2017:                      DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek, 25. december –torek, 2. januar 2018;          NOVOLETNE POČITNICE 

Zimske počitnice:  

ponedeljek, 19. februar 2018–petek, 23. februar 2018 

Prvomajske počitnice s prazniki: 

petek, 27. april 2018:                                         DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

petek, 27. 4.  2018–sreda, 2. 5. 2018:                 PRVOMAJSKE POČITNICE           

torek, 1. maj 2018–sreda, 2. maj 2018:               PRAZNIK DELA 
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Ostali prazniki in pouka prosti dnevi: 

četrtek, 8. 2. 2018:                             PREŠERNOV DAN 

ponedeljek, 2. 4. 2018:                       VELIKONOČNI PONEDELJEK   

Opomba 

 23. 9. 2017: delovna sobota namesto delovne sobote 7. 4. 2018 

 

Nacionalno preverjanje znanja ─ NPZ:  

1. september 2017: objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta 

 

4. maj 2018: preverjanje znanja iz slovenščine  za 6. in 9. razred  

7. maj 2018: preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred 

9. maj 2018: preverjanje znanja iz tretjega predmeta (glasbena umetnost za OŠ Dob) za 9. 

razred in preverjanje znanja iz tujega jezika za 6. razred 

29.–31. maj 2018: seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v 9. 

razredu 

5.–7. junij 2018: seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v 6. 

razredu 

 

Nacionalni preizkusi znanja so postopki preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zagotavljajo 

enake in primerljive možnosti vsem učencem. Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje 

slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje 

slovenščine, matematike in glasbe (OŠ Dob). Preverjanje znanja je OBVEZNO. 

 

 

Popravni in predmetni izpiti: 

spomladanski roki za 9. razred:           18. junij–2. julij 2018 

spomladanski roki za ostale razrede:          26. junij–9. julij 2018 

jesenski rok za vse razrede:                      20. avgust–31. avgust 2018 
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Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanja 

posredovanih učnih vsebin ter analizi in odpravi vzrokov, ki vplivajo, da učenec slabše 

razume oziroma ne razume učne snovi. 

Ocenjevanje je vrednotenje učenčevega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in 

utrjevanju učnih vsebin. Učitelji učence seznanijo s pravili in načini ocenjevanja znanja pri 

posameznih predmetih.  

Pisno ocenjevanje znanja učencev je napovedano. Učenčevo znanje se na podlagi pisnih 

izdelkov sme oceniti dvakrat v tednu in enkrat na dan. 

Znanje se ocenjuje še na podlagi ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, tehničnih, praktičnih in 

drugih izdelkov.  

V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se najprej pogovorite z 

učiteljem predmeta oz. z razrednikom, nato s svetovalno službo in na koncu z 

ravnateljico. 

 

Roditeljski sestanki so predvidoma trikrat letno: 

1. sestanek:  21. september 2017 za matično in podružnično šolo 

2. sestanek:  februar 2018 (4. razredi bodo imeli RS decembra – zimska šola v naravi) 

3. sestanek:  junij 2018 

 

Govorilne ure 

Popoldanske govorilne ure so na matični šoli v Dobu vsak prvi četrtek v mesecu, na 

PŠ Krtina so popoldanske govorilne ure ob ponedeljkih po vnaprej določenem 

razporedu.  

Roditeljski sestanki bodo v mesecu septembru, in sicer 21. 9. 2017 na matični šoli in  

PŠ Krtina, ter v mesecih februarju in juniju 2018.  

Govorilne ure bodo potekale v enaki obliki kot lansko leto, in sicer bosta dve uri razdeljeni na 

del govorilnih ur, ki bodo namenjene vabljenim staršem in učencem, ki bodo v projektih dela 

z učenci z učnimi težavami in dela z učenci s posebnimi potrebam – na teh govorilnih urah 
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bomo mesečno spremljali delo in soustvarjali boljše pogoje za čim boljši uspeh učencev, ter 

običajni del. 

Popoldanske govorilne ure bodo potekale po naslednjem razporedu: 

prvi četrtek v mesecu – matična šola: 

● od 16.00 do 18.00: OŠ DOB za starše učencev od 1. do 5. razreda, 

● od 17.00 do 19.00: OŠ DOB za starše učencev od 6. do 9. razreda; 

ponedeljek v mesecu po datumskem razporedu – PŠ Krtina 

1 x na mesec ob ponedeljkih po datumskem razporedu 2. 10. 2017, 13. 11. 2017, 4. 12. 

2017, 8. 1. 2018, 5. 3. 2018, 9. 4. 2018, 14. 5. 2018  glede na spletno prijavo staršev 

V času popoldanskih govorilnih ur na matični šoli bo ravnateljica prisotna v svoji pisarni od 

16. do 18. ure, na PŠ Krtina pa v mesecu oktobru in maju oziroma po dogovoru. 

 

V času popoldanskih govorilnih ur bomo na matični šoli ponovno uvedli NOVOST: to bo 

odprta knjižnica za mlajše otroke oz. za starše naših učencev in učenk. V tem času v naši 

šolski knjižnici še vedno sprejemamo vse knjige, ki so odpisane v vaših domovih. Vsak drugi 

mesec bodo izvedene knjižne čajanke za učence ali učence in starše, stare starše, na 

katerih bomo brali knjige, se pogovarjali itd.  

Popoldanske govorilne ure bodo zaradi dobrega odziva staršev učencev predmetne in 

razredne stopnje potekale na osnovi naročene ure. Obvestilo za naročanje na popoldanske 

govorilne strokovni delavci obesijo na vrata učilnic v tednu pred popoldanskimi govorilnimi 

urami. 

Razpored dopoldanskih govorilnih ur bo objavljen na oglasni deski pri vhodu v šolo in na 

spletni strani šole na začetku šolskega leta, najkasneje do zadnjega dne meseca septembra.  

 

 

 

NOVOST 

Zaradi boljše priprave strokovnega delavca na dopoldansko govorilno uro se bodo 

starši na dopoldansko govorilno uro učitelju najavili vsaj dva dneva pred omenjeno 

dopoldansko govorilno uro.       
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3 Časovna razporeditev dejavnosti z opisom organizacije VID 

a) Jutranje varstvo 

Šola je za učence prvih razredov dolžna organizirati jutranje varstvo. To je organizirano od 

6.00. do 7.45. Učencem, ki pridejo v jutranje varstvo pred 7. uro, na podlagi prijave 

postrežemo z zajtrkom. Vsi učenci prvega razreda so upravičeni do brezplačnega jutranjega 

varstva. Za učence od 2. razreda dalje je potrebno za vključitev v JUV mesečno prispevati 

simbolno plačilo, 5 evrov na učenca/mesec, a le po prijavi. Prijave bosta razdelili v mesecu 

septembru strokovni delavki za poučevanje jutranjega varstva Mira Matičič in Aleksandra 

Pogorevčnik. Obiskovanje jutranjega varstva je možno le na osnovi prijave, ki jo najdete na 

spletni strani šole, vendar le za učence od 2. razreda dalje, če učenci upoštevajo Pravila 

šolskega reda. Jutranje varstvo ni namenjeno učencem vozačem, saj imajo ti organiziran 

brezplačni šolski prevoz. 

 

b) Pouk – NOVOST: malica 

Za vse učence se pouk začne ob 8.00. Dodatni pouk in delo z nadarjenimi učenci  potekata 

glede na dogovor med učenci in učitelji.  

Za učence od 1. do 5. razreda dopolnilni pouk in ISP potekata glede na dogovor po pouku, 

za učence od 6. do 9. razreda pa se dopolnilni pouk in ISP izvajata glede na urnik vsak dan 

od 7.30 do 7.55. Urnik je objavljen na spletni strani šole. 

Učilnice prve triade bodo brez zvonjenja. 

Učilnice PŠ Krtina so brez zvonjenja. 

6.00–7.45 jutranje varstvo 

7.30–7.55 dopolnilni pouk,  ISP za učence 6.–9. r.,  

za učence 1.–5. r. na osnovi dogovora 

8.00–8.45 1. ura 

9.15 -9.30 odmor za malico 1.–2. razred (matična šola – malica v razredu)   
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8.45–9.00 odmor za malico  V JEDILNICI: 6. in 7. razredi 

odmor za malico V JEDILNICI, PŠ Krtina: 1.–2. razredi 

9.00–9.45 

8.50-9.35 

2. ura 

2. ura na PŠ Krtina za 3.–5. K 

9.45–10.00 odmor za malico 3.–5. razreda matične šole v razredu 

odmor za malico V JEDILNICI: 8 in 9. razredi    

9.35–10.00 odmor za malico V JEDILNICI PŠ Krtina: 3.–5. razredi  

10.00–10.45 3. ura 

10.50–11.35 4. ura 

11.40–12.25 5. ura 

12.20–13.40 ČAS KOSILA na matični šoli  

(ponedeljek, četrtek in petek za OPB ob 12.10) 

12.30–13.40 ČAS KOSILA na PŠ Krtina 

12.25–12.45 kosilo za ostale učence po koncu pouka 

12.30–13.15 6. ura 

13.15–13.30 odmor za kosilo za učence, ki čakajo na obvezne ali neobvezne izbirne 

predmete 

13.30–14.15 7. ura  

 

Malica zaposlenih: 9.45 –11.00 v jedilnici ali v prostorih kabinetov strokovnih delavcev 

c) Kosilo 
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Kosilo strežemo po pouku oz. v odmoru za kosilo med 12.10 in 13.40 po določenem 

razporedu v jedilnici. Razpored pripravi vodja strokovnega aktiva OPB najkasneje do petka, 

8. septembra 2017, in sicer z začetkom za prvo skupino ob 12.20 oz. 12.10. 

d) Podaljšano bivanje 

Šola mora za učence razredne stopnje (od 1. do 5. razreda) organizirati podaljšano bivanje 

vsak dan najmanj 5 ur (ura šteje 50 min) po zaključku pouka. Ker se na obeh šolah pouk za 

razredno stopnjo konča najkasneje ob 12.35, je na obeh šolah podaljšano bivanje 

organizirano do 16.35.   

e) Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti večinoma potekajo po razporedu, za razredno stopnjo običajno v času 

podaljšanega bivanja, saj je število ur, dodeljenih za OPB premajhno in se v času OPB 

izvajajo organizirane interesne dejavnosti za vso skupino, kar je v šolskem letu 2017/18 

nujno potrebno izpeljati na PŠ Krtina.  

Urnik interesnih dejavnosti najdete na spletni strani šoli. Objavljen bo najkasneje do 

zadnjega dne meseca septembra. 

 f) Dežurstvo: NOVOST 

Matična šola in Podružnična šola Krtina se ob 8. uri zakleneta. Vhod in izhod v matično šolo 

je  možen skozi vse vhode od 12.25 dalje, ko se vrata šole odprejo. Na PŠ Krtina je možen 

vhod v šolo skozi glavni vhod. V času od 8.00 do 12.25 je potrebno za vstop v šolo  

pozvoniti. PŠ Krtina  se prav tako ponovno odpre ob 12.25. 

 

● Dežurstvo učiteljev 

Za red in disciplino pred poukom, v odmorih in po pouku skrbijo dežurni učitelji na hodnikih.  

Vsak dan na matični šoli in PŠ Krtina dežurstvo opravljajo učitelji po načrtu dežurstev. 

Dežurstvo mora biti aktivno in poteka v času krajših in daljših odmorov. V primeru odsotnosti 

dežurnega učitelja njegovo nalogo opravlja določeni nadomestni dežurni učitelj. 

 

● Dežurstvo v jedilnici  
 

      Dežurstvo v jedilnici v času malice poteka po razporedu.  

 Dežurstvo v jedilnici v času kosila poteka po razporedu, odvisno od prihoda učiteljic OPB-ja s 

skupino OPB, za ostale učence opravlja dežurstvo pomočnica kuharice v kuhinji. 

● Dežurstvo učencev 

Dežurstvo učencev je opredeljeno v posebnih Navodilih dežurnemu učencu. 
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g) Šolska prehrana 

Zaželeno je, da vsi učenci malicajo v šoli. Malica je dopolnilni obrok prehrane med zajtrkom 

in kosilom. Za red in čistočo v razredih so odgovorni vsi učenci pod nadzorom učiteljic in 

učiteljev, ki so v času, ko učenci malicajo, prisotni v razredu. Vsak učenec pospravi svoj 

prostor, kjer je malical.  

Dežurni učenci po malici pospravijo prostor, kjer so malicali učenci posameznega razreda. 

Delo nadzorujejo dežurni učitelji v jedilnici. 

h) Prihod učiteljev v šolo 

Učitelji, ki pričnejo s prvo uro, prihajajo v šolo ob 7.45 in odprejo svojo učilnico. Ostali učitelji 

prihajajo v šolo vsaj 15 minut pred začetkom pouka. 

i) Objave ravnateljice po zvočniku bodo potekale na osnovi pomembnosti informacij za 

učence in strokovne delavce matične šole. 

j) NOVOST: objave dosežkov učencev (predlog) po zvočniku sporočijo učenci novinarji 

pod mentorstvom Sama Zadravca na dan, ki si ga učenci izberejo kot dan za obvestila: 

UČENCI – UČENCEM. 
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D Obvezni program 

 

 

 1 Organizacija šole / razredniki, vodje oddelkov 

 2 Dopolnilni in dodatni pouk 

 3 Pomoč učencem z učnimi težavami, delo z učenci s posebnimi  

        potrebami, delo z nadarjenimi učenci  

     4 Dopoldanske in popoldanske govorilne ure pedagoških delavcev  

 5 Dnevi dejavnosti in ekskurzije 
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1 ORGANIZACIJA ŠOLE  

 

RAZREDNIKI, VODJE POSAMEZNIH ODDELKOV 

 

Učitelji na Podružnični šoli Krtina      

Vodja PŠ Krtina: Tjaša Vilar 

Vodja strokovnega aktiva: Petra Murn 

 

Učitelji razredniki PŠ Krtina 

Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

1. K Anja Kokalj Aleksandra Pogorevčnik 

2. K Elizabeta Pirnat Anja Kokalj 

3. K  Petra Murn Elizabeta Pirnat 

4. K Tjaša Vilar Lidija Gomboc 

5. K Lidija Gomboc Tjaša Vilar 

OPB I  
Vesna Kosmatin  

(nadomeščanje Tine Jerkič) 

 

OPB II Barbara Černčič  

OPB III Marija Smrkolj  

OPB IV Nataša Avbelj  

JUV Aleksandra Pogorevčnik  
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Razred / predmet Učitelji razrednik  Učitelji, ki učijo v razredu 

1. K Anja Kokalj 
Aleksandra Pogorevčnik 

Katja Satler 

2. K Elizabeta Pirnat 
Katja Satler 

Ines Sadar 

3. K  Petra Murn Katja Satler 

4. K Tjaša Vilar 
Katja Satler 

Samo Zadravec 

5. K Lidija Gomboc 

Katja Satler 

Ines Sadar 

Samo Zadravec 

 

 

Učitelji razredniki v OŠ Dob 

Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

1. a Vera Vene Melanija Kos 

1. b Urška Kokelj Mira Matičič 

2. a Maja Lamberšek Lidija Ručman 

2. b Mateja Križman Jesenovec Tatjana Kokalj 

3. r. Jadranka Peterc Ana Slapar 

4. a Barbara Zabukovec Blaž Barbara Vidmar 
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4. b Barbara Vidmar Barbara Zabukovec Blaž 

5. a Metka Dimnik Vilar Martina Lipar 

5. b Martina Lipar Metka Dimnik Vilar 

6. a Nataša Kragelj Katja Satler 

6. b Katja Satler Nataša Kragelj 

7. a Karmen Banko Maja Jerič 

7. b Barbara Kalšek Šumah Helena Gregorič 

8. a Samo Zadravec Milan Lukan 

8. b Boštjan Brnot   Barbka Drobnič 

8. c Andreja Flerin Majcen Damijana Križnik Vrhovec 

9. a Lana Klopčič Marta Keržan 

9. b Suzana Fučec Anja Rajh  

 

 

Učitelji razrednega pouka v OŠ Dob 

Razred/predmet Učitelji razrednik  Učitelji, ki učijo v razredu 

1. a Vera Vene 

Melanija Kos 

Milan Lukan 

Lana Klopčič 

Mira Matičič  
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1. b Urška Kokelj 

Mira Matičič  

Milan Lukan 

Lana Klopčič 

Melanija Kos 

2. a Maja Lamberšek 

Katja Satler 

Karmen Banko 

Milan Lukan 

2. b Mateja Križman Jesenovec 

Katja Satler 

Karmen Banko 

Milan Lukan 

3. a Jadranka Peterc Lana Klopčič 

4. a Barbara Blaž Zabukovec 
Karmen Banko 

Katja Satler 

4. b Barbara Vidmar 
Karmen Banko 

Suzana Fučec 

5. a Metka Dimnik Vilar 

Helena Gregorič 

Barbara Kalšek Šumah 

Boštjan Brnot 

Ksenija Božak 

5. b Martina Lipar 

Karmen Banko 

Helena Gregorič 

Lana Klopčič 

Ksenija Božak 
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 Učitelji podaljšanega bivanja in 

jutranjega varstva 

Razred 

OPB I Melanija Kos 1. b, 1. b 

OPB II Lidija Ručman 2. a, 2. b 

OPB II Tatjana Kokalj 2. b, 4. b 

OPB III Ana Slapar 3. a, 1. b 

OPB IV  
Ines Sadar 

(nadomeščanje Nine Buerger) 

 

OPB V Lana Klopčič/Sara Marinček  

JUV I Mira Matičič 1., 2. r. 

JUV II razredna učiteljica po razporedu  

 

 

Učitelji predmetnega pouka 

 

Slovenščina 

 

7. b, 8. in 9. – skupine Marta Keržan 

7. a, 8. in 9. – skupine Lidija Leban 

6. a, 6. b, 5. a in 5. b nivo, 7. a in 7. 

b  nivo 

 

Helena Gregorič 

 

Tuji jezik 

angleščina 

5. a, 5. b, 6. a nivo, 7. a in 7. b nivo 

 

Helena Gregorič 

5. a (nivo), 6. a, 6. b (nivo),  7. b,  

8. in 9. – skupine 

Barbara Kalšek Šumah 
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4. b, 7. a, 8. in 9. – skupine   Suzana Fučec 

  

Domovinska in 

državljanska 

kultura in etika  

7. a, b in  8. a, b, c Lana Klopčič 

Matematika 

8., 9. r. Blanka Kren 

6., 7., 8., 9. r. Irena Trop 

6.,7., 8., 9. r. Damijana Križnik Vrhovec 

6., 8. r. Ksenija Božak 

Tehnika in 

tehnologija 

6., 7., 8. r. Blanka Kren 

7., 8. r. Samo Zadravec 

6. r. Ana Slapar 

Šport 

1., 2., 6., 7., 8., 9. Milan Lukan 

5., 6., 7., 8., 9. Boštjan Brnot 

 Ines Sadar 

Likovna umetnost 

6., 7. r. Inge Ivartnik 

9. r. Andreja Šuštaršič Tomšič 

Glasbena umetnost 2. r., 4. r., 5. b, 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. Karmen Banko 

Fizika 8. r., 9. r. Ksenija Božak 

Geografija 
6. r., 7. r., 8. b, 8. c, 9. r. 

8. a 

Anja Rajh 

Suzana Fučec 



LDN 2017/2018 

 
51 

 

Zgodovina 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. Nataša Kragelj 

Kemija 8., 9. r. Sonja Najman Vedenik 

Naravoslovje 6., 7. r. Sonja Najman Vedenik 

Gospodinjstvo 6. r. 
Andreja Šuštaršič Tomšič 

Ana Slapar 

Biologija 8., 9. r. Andreja Šuštaršič Tomšič 

 

 

2  Dopolnilni, dodatni pouk 
 
a) Matična šola 
 

V skladu s predmetnikom je v programu devetletne osnovne šole za dopolnilni in dodatni 

pouk skupaj za vsak oddelek na voljo ena ura tedensko. Za učence, ki presegajo standarde 

znanja, šola organizira dodatni pouk. Za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju oziroma 

učence, ki težko dosegajo minimalne standarde, šola organizira dopolnilni pouk. 

V prvi triadi se organizira dodatni pouk iz slovenščine, matematike, spoznavanja okolja in 

likovne umetnosti, dopolnilni pouk pa iz vseh predmetov. 4. in 5. razredi matične in 

podružnične šole bodo pred pisnim ocenjevanjem pri dopolnilnim poukom izvajali vsebine iz 

vseh predmetov, pri dodatnem pouku pa bodo nadgrajevali znanje iz slovenščine, 

matematike, družbe, likovne umetnosti ter naravoslovja in tehnike. 

Na predmetni stopnji se organizira dodatni pouk na osnovi priprav na raz lična tekmovanja in 

v skladu s Konceptom dela z nadarjenimi učenci. Dopolnilni pouk se organizira vsak dan ob 

7.30─7.55 iz vseh predmetov na osnovi urnika (prilogi: Urnik DOD in DOP pouka po 

predmetih in razredih). 

Matična šola ima 18 oddelkov devetletnega programa, kar prinaša 18 ur DOP in DOD 

tedensko.  

V skladu s predmetnikom je v programu devetletne osnovne šole za individualno in 

skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami (ISP) ter za delo z nadarjenimi učenci (DNU) 

skupaj na voljo 0,5 ure tedensko za vsak oddelek.  
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b) Podružnična šola Krtina  

 

Podružnična šola ima 5 oddelkov devetletnega programa, kar pomeni 0,5 ure dopolnilnega in 

dodatnega pouka na teden za vsak oddelek. 

3  Pomoč učencem z učnimi težavami, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z 

nadarjenimi učenci 

 

Delo z učenci z učnimi težavami (ISP) 

Učencem z učnimi težavami je na voljo učna pomoč, ki jo izvajajo vsi strokovni sodelavci, 

pedagoginja, specialni pedagogi ali defektologinje z namenom, da učenci dosežejo 

minimalne standarde znanj. Delo poteka v skladu s Konceptom dela za učence z učnimi 

težavami v osnovni šoli. 

Delo z učenci s posebnimi potrebami 

Učenci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, so v strokovni obravnavi z namenom, da premagajo primanjkljaje na 

določenih področjih učenja in tako napredujejo v svojem razvoju. 

Ravnateljica bo imenovala strokovne skupine. V okviru strokovnih skupin bodo njihovi člani 

izdelali individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami.  

Sledili bodo smernicam dela z učenci z učnimi težavami. V delo z učenci bodo vključili 

učence in starše ter napredek in razvoj posameznika evalvirali na govorilnih urah enkrat 

mesečno. 

V skladu z odločbami o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo učence in učenke obravnavajo strokovni delavci. 

Dodatno strokovno pomoč (DSP) izvajajo:  

 Defektologinja/socialna 

pedagoginja  

Število ur na teden, 

svetovalno delo v % 

1. Nataša Avbelj 14 DSP 

2. Barbara Černčič 5 % SVE, 1,25 ISP, 4 DSP 
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3. Brigita Jahić 21 DSP, 10 % SVE 

4. Nataša Kalin 21 DSP, 2 ISP 

SKUPAJ  60 DSP, 3,25 ISP, 15 % SVE 

 

 

Dodatno strokovno učno pomoč po realizaciji v šolskem letu 2017/18 izvajajo: 

 Predmetna učiteljica/učitelj Število ur/ teden 

1.  Helena Parkelj 11 

2.  Marta Keržan 1 

3. Helena Gregorič 2 

4. Suzana Fučec 1 

5. Brigita Jahić 2 

6. Nataša Kalin 2 

7. Lidija Gomboc 2 

8. Ana Slapar 1 

SKUPAJ  22 

 

 

Načrtovanje dela z učenci s posebnimi potrebami 

 

Konec meseca avgusta smo izvedli strokovne skupine za učence s posebnimi potrebami, na 

katerih smo potrdili prilagoditve organizacije, načina preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanja ter časovne razporeditve pouka. 

V mesecu septembru ali oktobru 2017 načrtujemo srečanja s starši in dopolnitev 

predlogov individualiziranih programov. 
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Skozi celotno šolsko leto bo delo potekalo po zastavljenem individualiziranem programu za 

posameznega učenca. V okviru strokovnih skupin bo potekalo skupno sodelovanje, 

načrtovanje in spremljanje realizacije programov in napredka učenca. Sodelovanje s starši 

bo potekalo redno mesečno na govorilnih urah. Ob koncu šolskega leta bomo v okviru 

strokovnih skupin izvedli evalvacijo zastavljenih programov in napredka učenca.  

Načrtovanje dela z učenci z učnimi težavami  

Šola sledi konceptu dela »Učne težave v osnovni šoli« od samega sprejetja. Po nekajletni 

praksi ugotavljamo, da je smiselno bolj sistematično in poglobljeno pristopiti k prvim trem 

korakom koncepta. Tudi v novem šolskem letu smo delo načrtovali na osnovi premišljeno 

izbranih naslednjih ciljev:  

globalni cilji: sistematičen pristop k problematiki učnih težav, pomoč učencem z učnimi 

težavami na nivoju celotne šole, izdelava izvirnih delovnih projektov pomoči (IDPP), 

sodelovanje s starši, aktivno vključevanje učencev; 

operativni cilji: poglobljeno ukvarjanje z vsakim posameznim učencem z UT, iskanje 

načinov pomoči in prilagoditev za vsakega posameznega učenca z UT, sprotno spremljanje 

učenčevega napredka, razvijanje partnerskega sodelovanja s starši in razvijanje 

odgovornosti učencev z UT za lastno napredovanje in lasten uspeh. 

  

Sledimo korakom, ki so nam pomagali do boljših rezultatov pri posameznih učencih in  

pri uresničevanju tako imenovane PRVE STOPNJE modela dela pri uresničevanju koncepta 

dela »Učne težave v OŠ« ─ evidentiranje učencev z učnimi težavami in izdelava IDPP:  

1.  korak: individualno delo 

Učitelj samostojno po premisleku in razpoložljivem gradivu (koncept, zapisniki konferenc, 

poročila, samoopazovanje) izbere učence, ki jih poučuje in imajo po njegovi presoji UT. 

Upošteva prejšnje šolsko leto. S pomočjo tabele opredeli vrsto oz. vrste težav in znake težav 

ter določi, katere prilagoditve bi učenci potrebovali. 

2.  korak: delo v skupinah, združevanje zapisov 

Razredna stopnja: razredničarke, učiteljice PB in DSP ter svetovalna delavka za vsak razred 

združijo zapise za posamezne učence. Če zapisi niso združljivi, se upošteva vsak 

individualni zapis. Zapis zapiše in shrani razrednik. 

Predmetna stopnja: učitelji v dveh skupinah (jezikovno-družboslovna in naravoslovna 

skupina) združijo zapise. Zapise shrani razrednik. 
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3.  korak: usklajevanje na nivoju predmetne in razredne stopnje 

Razredna stopnja: razrednik predstavi posamezne učence z UT. 

Predmetna stopnja: učitelji združijo in uskladijo zapise obeh skupin. Zapise zbere in zapiše 

razrednik. 

4.   korak: predstavitev UT na nivoju šole 

Vsak razrednik informativno predstavi učence z UT. 

5.  korak: izdelava predloga individualnega projekta pomoči (IDPP) 

Razredniki s sodelovanjem specialne pedagoginje spremenijo zapise v individualne delovne 

načrte pomoči. 

 

DRUGA STOPNJA: izdelava posameznega delovnega projekta pomoči učencu 

Razrednik s specialno pedagoginjo podrobno izdela individualni načrt pomoči in predloži 

vnaprej pripravljeno gradivo: soglasje staršev, kroniko oziroma dnevnik dela, sklepno 

evalvacijsko oceno in poročilo. Če z učencem z UT individualno dela specialni pedagog, ta 

izdela svoj načrt pomoči.  

Rok: od septembra do oktobra 2017. 

  

TRETJA STOPNJA: povezovanje s starši in učencem 

Ko se pripravi učencu prilagojen delovni načrt pomoči, razrednik na pogovor povabi starše in 

učenca. Predstavi otrokove težave, mnenje strokovnih delavcev, katere oblike pomoči in 

prilagoditev bi potreboval za premagovanje težav, ter vlogo in odgovornosti učenca in 

staršev. Starši podpišejo soglasje o izvajanju IDPP oz. o nestrinjanju. V primeru soglasja se 

IDPP potrdi na oddelčnem učiteljskem zboru. 

  

ČETRTA STOPNJA: spremljanje učencev z UT 

Učitelji in razrednik skozi celo šolsko leto spremljajo učence z UT. Mesečno vabijo otroka na 

govorilne ure, na katerih sproti evalvirajo opravljeno delo, prilagoditve, napredovanje učenca, 

sodelovanje učenca in staršev, določijo oz. uskladijo naslednje cilje. Po potrebi se povežejo s 
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specialno pedagoginjo/svetovalno delavko. Kadar je potrebno, se težave lahko rešujejo tudi 

na nivoju celotnega učiteljskega zbora. 

  

PETA STOPNJA: evalvacija dela 

Polletna: konec januarja 2018 vsi učitelji evalvirajo uspešnost prilagoditev za posameznega 

učenca z UT in o tem poročajo na konferenci (priloge zapisnika ocenjevalne konference). 

Letna: v juniju učitelji in razredniki napišejo končne ocene in poročila. Evalvacija bo potekala 

uspešno, kot je v letošnjem letu v delavnični obliki kot priloga zapisnika ocenjevalne 

konference.  

Glavnino dela z učenci z UT po konceptu dela »Učne težave v osnovni šoli« nosi razrednik: 

oblikovanje IDPP, sooblikovanje IDPP s starši in učencem, spremljanje učenca in dela, 

pisanje poročil, vodenje dodatnih sestankov, kadar so potrebni, in vsa ostala pomoč, ki se ne 

konča le z zapisi. Po potrebi in njegovi pobudi ga vodi in usmerja ŠSS in specialno 

pedagoška služba na šoli s strokovnim znanjem in vnaprej izdelanimi obrazci. 

Koncept dela bo uresničen na nivoju celotne šole le, ko bomo vanj vključeni VSI strokovni 

delavci šole predvsem zaradi visoke ozaveščenosti učiteljev o nujnosti pomoči učencem z 

učnimi težavami v povezovanju s starši, ki skupaj s strokovnimi delavci ENOTNO nudijo in 

usmerjajo pomoč. Evalvacija bo po vsej verjetnosti ponovno potrdila pomembnost 

povezovanja med šolo in starši v dobrobit pomoči potrebnih otrok. 

 

Načrtovanje dela z nadarjenimi učenci 

Koncept dela z nadarjenimi učenci bomo z oblikovanim načrtom dela nadgradili z 

mentorskim delom učiteljev in dejavnostmi obogatitvenega programa.  

 

V petem razredu bomo na skupnem roditeljskem sestanku (oktobra) predstavili 

pričakovanja šole o sodelovanju nadarjenih učencev in realizaciji načrtovanega IP.  

 

Na podlagi pobud učencev in mentorjev posameznega področja se bodo učenci skupaj z 

razrednikom in učiteljem mentorjem posameznega področja dogovorili o obliki, aktivnostih, 

metodah učenja na področju, ki ga učenec želi nadgraditi.  

Zapisan oz. dopolnjen IP bo učenec vrnil razredniku do dogovorjenega roka.  
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Načrt dela:  

(Opomba: prvi dve točki veljata za učence šestega razreda.) 

1. Vsak učitelj posameznega predmetnega področja pregleda seznam identificiranih 

nadarjenih učencev. Izbere oziroma predlaga učenca/-e, v katerem/-ih prepozna 

potencial/-e, da bi se lahko izkazal/-i na področju, ki ga učitelj pokriva. Učitelj okvirno 

predvidi, v katero aktivnost oziroma obliko dela bi učenca lahko vključil in ga povabi k 

sodelovanju. Učitelj predlog zapiše na pripravljen obrazec.  

 

2. Na podlagi sklica ODS (skliče razrednik) se uskladita izbor učencev in predlagane 

oblike dela. Cilj usklajevanja je načrtno in sistematično delo s posameznim učencem 

ali skupino učencev (odvisno od oblike dela) in preprečitev preobremenjenosti 

učencev (običajno tistih, ki sodelujejo pri večjem številu dejavnosti). Predlog izbora 

razrednik zapiše na pripravljen obrazec. Rok: 15. oktober 2017. 

 

3. Razrednik povabi nadarjene učence na pogovorno uro (vnaprej napove termin 

pogovorne ure ─ zaželena je stalna tedenska ura v učiteljevem urniku). Predstavi 

izbor predlaganih oblik dela z učencem. Izroči mu kopijo izbora/predloga in obrazec 

individualiziranega programa (INDEP) za tekoče šolsko leto. Učenec izpolni/dopolni 

INDEP skupaj s starši. Izbrane in zapisane oblike dela, ki jih potrdijo učenec in starši 

s svojim podpisom, pomenijo OBVEZNOST učenca, da jih v šolskem letu realizira. 

Učenec podpisan INDEP vrne razredniku in se takoj (v dogovoru z učiteljem 

mentorjem posameznega področja) dogovori o izvedbi načrtovane oblike dela).  

Rok: 1. november 2017.   

 

4. Razrednik shrani ustrezno izpolnjeno in podpisano dokumentacijo v skupno mapo 

Nadarjeni učenci, ki se hrani v omari Šolska dokumentacija v zbornici. V tej mapi se 

hrani tudi seznam vseh identificiranih nadarjenih učencev, področja nadarjenosti ter 

vsi potrebni obrazci. 

 

5. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v sodelovanju s Šolsko skupnostjo učencev 

organizirali 'akademski dan' (predvidoma v mesecu juniju), na katerem se bodo 

predstavili nadarjeni učenci s svojimi dosežki, lastno predstavitvijo, nastopom ipd. V 

okviru oddelčnih skupnosti (RU) naj razrednik nameni čas predstavitvi vseh 

nadarjenih učencev, kar predstavlja del individualiziranega programa posameznega 

nadarjenega učenca. Predstavitve izvedejo nadarjeni učenci samostojno.  
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Učenec lahko zavrne pripravo INDEP-a, kar je njegova pravica. Zavrnitev mora biti obvezno 

zapisana na obrazcu INDEP-a, podpisati jo morajo starši.  

Vsako leto ponovno povabimo k oblikovanju INDEP-a vse nadarjene učence, tudi tiste, ki so 

v preteklem letu zavrnili predlagani program dela. 

Na roditeljskih sestankih preko celega šolskega leta obveščamo starše in evalviramo že 

opravljeno delo.  

Ob zaključku šolskega leta bo učenec svoje delo evalviral skupaj z učiteljem mentorjem 

oziroma z razrednikom (obrazec). 

Za morebitne dodatne informacije in pomoč je v pomoč svetovalna služba. 

Delo z učenci, ki izkazujejo znanje in vedoželjnost na posameznem področju bomo 

nadaljevali z dejavnosti, ki so bile uspešne že vsa pretekla leta in jih nadgradili z NOVOSTMI 

npr. Sobota za vedoželjne za učence 6., 8. in 9. razredov. 

 

4 Seznam govorilnih ur strokovnih delavcev  

RAZPORED UČITELJEV, RAZREDNIKOV PO UČILNICAH  

Razredniki imajo govorilne ure v matičnih učilnicah  

 Razredničarka Matična učilnica 

1. a Vera Vene učilnica 1. a (pritličje) 

1. b Urška Kokelj učilnica 1. b (pritličje) 

2. a Maja Lamberšek učilnica 2. a (pritličje) 

2. b Mateja Križman Jesenovec učilnica 2. b (pritličje) 

3. r Jadranka Peterc učilnica 3. r. (II. nadstropje) 

4. a Barbara Blaž Zabukovec učilnica 4. a (II. nadstropje) 

4. b Barbara Vidmar učilnica 4. b (II. nadstropje) 
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5. a Metka Dimnik Vilar učilnica 5. a (II. nadstropje) 

5. b Martina Lipar učilnica 5. b (II. nadstropje) 

6. a Nataša Kragelj učilnica LUM (I. nadstropje) 

6. b Katja Satler učilnica TJA 1 (II. nadstropje) 

7. a Karmen Banko učilnica GUM (II. nadstropje) 

7. b Barbara Kalšek Šumah učilnica ZGO (I. nadstropje) 

8. a Samo Zadravec učilnica RAČ (I. nadstropje) 

8. b Boštjan Brnot učilnica MAT (klet) 

8. c Andreja Flerin Majcen pisarna svetovalne delavke 

9. a Lana Klopčič učilnica GOS (II. nadstropje)  

9. b Suzana Fučec učilnica TJA 2  (II. nadstropje) 

 

 

 

RAZPORED UČITELJEV, RAZREDNIKOV V UČILNICAH IN KABINETIH  

PŠ KRTINA 

 Razredničarka Matična učilnica 

1. K Anja Kokalj PŠ Krtina (nova stavba) 

2. K Elizabeta Pirnat PŠ Krtina (nova stavba) 

3. K Petra Murn PŠ Krtina (stara stavba, I. nadstropje) 

4. K Tjaša Vilar PŠ Krtina (stara stavba, I. nadstropje) 
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5. K Lidija Gomboc PŠ Krtina (stara stavba, II. nadstropje) 

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE STROKOVNIH DELAVCEV 

Predmetna stopnja 

Učitelji Razred Dan, šolska ura 

Barbara Černčič kabinet DSP torek, 6. ura 

Nataša Avbelj kabinet I. triade ponedeljek, 4. ura 

Karmen Banko kabinet GUM sreda, 4. ura 

Ksenija Božak kabinet MAT in FIZ petek, 4. ura 

Boštjan Brnot kabinet za šport četrtek, 4. ura 

Andreja Flerin Majcen pisarna svetovalne službe po dogovoru 

Helena Gregorič kabinet TJA petek, 2. ura 

Brigita Jahić kabinet DSP ponedeljek, 3. ura 

Nataša Kalin kabinet DSP ponedeljek, 4. ura 

Ana Slapar zbornica petek, 3. ura 

Barbara Kalšek Šumah kabinet TJA sreda, 1. ura 

Marta Keržan učilnica SLO1 četrtek, 5. ura 

Lana Klopčič kabinet LUM četrtek, 3. ura 

Blanka Kren kabinet MAT in FIZ petek, 3. ura 

Damijana Križnik Vrhovec pisarna ravnateljice po dogovoru 
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Lidija Leban učilnica SLO2 četrtek, 5. ura 

Milan Lukan kabinet za šport sreda, 4. ura 

Helena Parkelj  kabinet NAR in GEO sreda, 4. ura neparni teden 

Suzana Fučec kabinet TJA četrtek, 4. ura 

Sonja Najman Vedenik kabinet NAR in GEO torek, 4. ura 

Andreja Šuštaršič Tomšič kabinet GUM in GOS četrtek, 2. ura 

Irena Trop učilnica MAT petek, 3. ura 

Samo Zadravec učilnica računalništva  po dogovoru 

Anja Rajh kabinet NAR in GEO torek, 2. ura 

Nataša Kragelj kabinet SLO sreda, 3. ura 

Inge Ivartnik Kabinet LUM torek, 1. ura 

 

 

Razredna stopnja in oddelek podaljšanega bivanja  

učiteljica/ učitelj Razred Dan, šolska ura 

Metka Dimnik Vilar 5. a petek, 3. ura 

Vera Vene zbornica ponedeljek, 2. ura 

Ines Sadar zbornica četrtek, 2. ura 

Tatjana Kokalj zbornica sreda, 5. ura 

Urška Kokelj 1. b ponedeljek, 5. ura 
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Mateja K. Jesenovec zbornica petek, 2. ura 

Maja Lamberšek zbornica sreda, 4. ura 

Martina Lipar 5.b sreda, 3. ura 

Mira Matičič 1. b torek, 1. ura 

Jadranka Peterc zbornica torek, 3. ura 

Lidija Ručman zbornica torek, 5. ura 

Barbara Zabukovec Blaž 4. a petek, 2. ura 

Barbara Vidmar 4. b torek, 5. ura 

Melanija Kos zbornica petek, 4. ura 

Ana Slapar 
zbornica petek, 3. ura 

Lana Klopčič 
kabinet LUM četrtek, 3. ura 

Katja Satler 
kabinet TJA četrtek, 3. ura 

Sara Marinček 
zbornica torek, 5. ura 
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UČENCE TUJCE bodo po realizaciji poučevali strokovni delavci na osnovi števila ur, ki nam 

jih bo določilo ministrstvo. 

UČENCE IN STARŠE, ki imajo težave s slovenščino, in UČENCE, ki potrebujejo dodatno 

vzpodbudo in pomoč za VID bodo v šolskem letu 2017/18 poučevali upokojeni strokovni 

delavci OŠ Dob ali strokovni delavci šole. Pričakujemo odzivnost staršev in učencev.  

 

5 DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE IN TABORI 

VODJE DOLOČENEGA DNE DEJAVNOSTI SO KOORDINATORJI, ki skrbijo za izpeljavo 

nalog. Koordinator zbere sodelavce, ki mu pomagajo pri idejni zasnovi, organizaciji in 

izpeljavi naloge.  

 

Vodja dneva dejavnosti pri najavi dejavnosti OBVEZNO upošteva in zapiše: 

● idejno zasnovo, 

● finančno oceno, 

● oceno varnosti ─ kako bo poskrbljeno za varnost, 

● morebitni potrebni material za izvedbo, 

 

Učiteljica PŠ Krtina 

 

Prostor 

 

Dan, šolska ura 

Elizabeta Pirnat zbornica torek, 2. ura 

Aleksandra Pogorevčnik računalniška učilnica torek, 1. ura 

Marija Smrkolj zbornica sreda, 5. ura 

Tjaša Vilar zbornica ponedeljek, 4. ura 

Lidija Gomboc učilnica DSP torek, 5. ura 

Anja Kokalj računalniška učilnica ponedeljek, 5. ura 

Barbara Černčič kabinet DSP torek, 6. ura 

Vesna Kosmatin zbornica torek, 4. ura 

Petra Murn zbornica ponedeljek, 3. ura 

Katja Satler 
kabinet TJA Dob četrtek, 3. ura 

Nataša Avbelj kabinet I. triade Dob ponedeljek, 4. ura 

Ines Sadar Zbornica Dob četrtek, 2. ura 
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● pridobi potne naloge za vse spremljevalce ter poslovni sekretarki naroči, naj na 

potni nalog obvezno zapiše VODJA dejavnosti, 

● po koncu dneva dejavnosti odda sezname učencev v tajništvu šole, 

● v LOPOLIS napiše končno poročilo dejavnosti. 

 

Poročilo po končanem dnevu dejavnosti napiše vodja dejavnosti najkasneje do zadnjega 

dneva v mesecu za mesec, ko je potekala dejavnost.   

 

Udeležba na dnevih dejavnostih je obvezna za vse učence in učenke. V primeru 

odsotnosti mora učenec v sodelovanju z učiteljem oz. mentorjem glede na zastavljene cilje te 

osvojiti na prilagojen način. V primeru neupravičene odpovedi prisotnosti na dnevu 

dejavnosti je potrebno poravnati stroške prevoza, razen ob priloženem zdravniškem 

opravičilu. 

 

IZHODIŠČA 

Dnevi dejavnosti naj bi spodbujali: 

● vedoželjnost,  

● ustvarjalnost,  

● samoiniciativnost,   

● usposabljali učence za razvijanje spretnosti in  

● samostojnost pri reševanju problemov. 

Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učencem in učenkam, so vsebinsko pestri in smiselno 

razporejeni skozi šolsko leto.  

Dnevi dejavnosti in ekskurzije  

V skladu s predmetnikom v vsakem razredu načrtujemo določeno število kulturnih, športnih, 

tehniških ter naravoslovnih dni in ekskurzij v domovini in tujini. Pri načrtovanju dni dejavnosti 

smo sledili zaostrenim gospodarskim razmeram z zmanjševanjem finančnih stroškov z 

organizacijo dni dejavnosti ob ali v OŠ Dob ali PŠ Krtina. 

V sklopu teh dejavnosti v 1., 3., 6. in 8. razredu potekajo tudi redni sistematski zdravstveni 

pregledi, ki so za učence obvezni. Pregledata jih zdravnik in zobozdravnik v Zdravstvenem 

domu Domžale. 
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Prvi razred  

KULTURNI 

DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja  

Novoletno praznovanje december razrednik 

KD Bernik – Galerija oktober Vera Vene 

Gledališki festival april Mateja Križman 

Jesenovec 

Pravljični palček maj Maja Jerič 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Zdravniški pregled po razporedu ZD 

Domžale 

razrednik 

Sadovnjak maj Mira Matičič 

Kmetija april Mira Matičič 

TEHNIŠKI DNEVI 

Izdelek iz odpadnega 

materiala 

oktober Mira Matičič 

Izdelki za novoletni 

sejem 

november razrednik 

Izdelek za starše maj razrednik 

ŠPORTNI DNEVI 

Orientacijski pohod  

Dob-Gorjuša-Dob 

september Mateja Križman 

Jesenovec 

Športne aktivnosti v Bit 

centru 

november Jadranka Peterc 

Igre na snegu februar razrednik 

Mini olimpijada ali golf junij 
Barbka Drobnič 

ali razrednik 

Pohod in športne 
aktivnosti v Športnem 

junij razrednik 
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parku Dob 

 

Drugi razred  

KULTURNI 

DNEVI 

Vsebina Čas 

izvedbe 

Vodja  

KD Bernik – Galerija oktober Vera Vene 

Novoletno praznovanje december razredniki 

Gledališki festival april Mateja K. 

Jesenovec 

Zaključek bralne značke maj Maja Jerič 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Arboretum Volčji Potok 
29., 30. 5. 

2018 
CŠOD in Maja 

Lamberšek 

Gozd maj Maja Lamberšek 

Travnik maj Maja Lamberšek 

TEHNIŠKI DNEVI 

Izdelek iz odpadnega 
materiala 

oktober razrednik 

Izdelek za novoletni sejem november razrednik 

Izdelek za starše maj Razrednik 

 

 

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI 

Orientacijski pohod  
Dob–Gorjuša–Dob 

september 
Mateja Križman 

Jesenovec 

Športne aktivnosti v Bit 

centru november Jadranka Peterc 

Igre na snegu februar razrednik 

Pohod na taboru maj Maja Lamberšek 

Mini olimpijada ali golf junij 
Barbka Drobnič ali 

razrednik 
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Tretji razred  

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas 

izvedbe 

Vodja  

KD Bernik oktober Vera Vene 

Novoletno rajanje december Jadranka Peterc 

Gledališki festival april 
Mateja K. 

Jesenovec 

Zaključek bralne značke maj Maja Jerič 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Zdravniški pregled 

po 
razporedu 

ZD 
Domžale 

Jadranka Peterc 

Živalski vrt oktober Jadranka Peterc 

Cvetka Epruvetka marec Jadranka Peterc 

TEHNIŠKI DNEVI 

Izdelava igrače oktober Jadranka Peterc 

Izdelki za novoletni sejem november Jadranka Peterc 

Izdelava izdelkov iz plastenk junij Jadranka Peterc 

ŠPORTNI DNEVI 

Veter v laseh – pohod do 
Domžal 

september Jadranka Peterc 

Športne aktivnosti v Bit 
centru 

november Jadranka Peterc 

Zimske igre na snegu januar Jadranka Peterc 

Pohod ob Kamniški Bistrici maj Jadranka Peterc 

Mini olimpijada ali golf junij 
Barbka Drobnič 

ali razrednik 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI DRUGE TRIADE  

Četrti razred  



LDN 2017/2018 

 
68 

 

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja in člani 

Opera Pastir 

 

13. 9. 2017 Karmen Banko 

Šolski muzej 

 

18. 9. 2017 Barbara Vidmar 

Knjiga oktober razredniki 

NARAVOSLOVNI  

DNEVI  

Planetarium november Tjaša Vilar 

Arboretum 13., 14. 3. 2018 Barbara Zabukovec 

Blaž 

Srednjeveški Kamnik junij Barbara Zabukovec 

Blaž 

TEHNIŠKI DNEVI 

Zgradbe oktober razredniki 

Vozila november razredniki 

Novoletni izdelki november razredniki 

Elektrika marec razredniki 

ŠPORTNI DNEVI 

Veter v laseh 21. 9. 2017 Barbara Vidmar 

Igre na snegu 

(šola v naravi) 

januar Barbara Zabukovec 

Blaž 

Pohod  april  razredniki  

Troboj maj Martina Lipar 

Plavanje  junij Boštjan Brnot 
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EKSKURZIJA 4. razred – PO DOMAČI POKRAJINI  (april) 

 

  

Peti razred  

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja in člani 

Piran 

(šola v naravi) 

september Martina Lipar 

Emil in detektivi december/ 

januar 

Martina Lipar in 

Lutkovno gledališče 

Ljubljana 

Emona 30. 3. 2018 CŠOD in Martina 

Lipar 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Solinarstvo 

(šola v naravi) 

september Metka Vilar 

Kraški svet 

(šola v naravi) 

september Martina Lipar 

Semena prihodnosti šolsko leto  

TEHNIŠKI DNEVI 

Luka Koper 

(šola v naravi) 

september Martina Lipar in 

CŠOD  

Kolo september, 

oktober 

Martina Lipar, Nataša 

Avbelj in razredniki 

Slamnikarstvo november Lidija Gomboc 

Hladilna torba februar/marec razredniki 

ŠPORTNI DNEVI Športne igre september Boštjan Brnot 
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(šola v naravi) 

Pohod 

 

september/okto

ber 

Martina Lipar 

Drsanje januar/februar Lidija Gomboc 

Troboj maj Tjaša Vilar in Martina 

Lipar 

Pohod junij Metka Vilar 

 

 

 

 ŠESTI RAZRED    

 Vsebina Datum Vodja 

 

KULTURNI DNEVI 

Filmski KD: 

 Košarkar naj bo 

(KD Franca Bernika, 

Domžale)   

 

14. 9. 2017 Marta Keržan 

 Obisk Narodne galerije 

in ogled Ljubljane 

 

maj 2018 

Barbara K. Šumah 

Vinica (Oton Župančič) junij 2018 razrednik, CŠOD 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zdravniški pregled po razporedu razrednik 

CŠOD  

Življenje v reki 

18.–21. 6.  2018 razrednik 
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CŠOD 

Črni močeril 

18.–21. 6.  2018 razrednik 

TEHNIŠKI  DNEVI 

Rudnik Velenje 27. 9. 2017 Blanka Kren 

Novoletni izdelki november 2017 Blanka Kren 

CŠOD  

Izdelovanje domačih 

kozmetičnih pripravkov 

 

18.–21. 6.  2018 

razredniki 

CŠOD 

Belokranjska pogača 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

ŠPORTNI DNEVI 

Preverjanje znanja 

plavanja 

4. 10. 2017 Boštjan Brnot 

Zimske aktivnosti 1. 2. 2018 Boštjan Brnot 

Vodni športi 17. maj 2018 Milan Lukan 

CŠOD  

Pohodništvo 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

CŠOD 

Adrenalinski športi 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

 

DNEVI DEJAVNOSTI TRETJE TRIADE  

 Sedmi razred  

 Vsebina Čas izvedbe Vodja 
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KULTURNI DNEVI 

Filmski KD: Košarkar naj 

bo 

(KD Franca Bernika, 

Domžale)   

14. 9. 2017 Marta Keržan 

Opera Gorenjski slavček 5. 1. 2018 Karmen Banko 

Jurčičeva domačija april 2018 Lidija Leban 

NARAVOSLOVNI  DNEVI 

Fizikalni poskusi april 2018 Sonja N. Vedenik,  

Ksenija Božak 

CŠOD 

Pod mojimi stopali 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

CŠOD 

Gozdna druščina 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

TEHNIŠKI DNEVI 

Tehniški muzej Bistra 27. 9. 2017 Blanka Kren 

Novoletni izdelki november 2017 Blanka Kren 

CŠOD 

Ustvarjanje brez meja 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

CŠOD  

S karto in kompasom 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

ŠPORTNI DNEVI 

Fitnes 24. 11. 2017 Boštjan Brnot 

Zimske aktivnosti 1. 2. 2018 Boštjan Brnot 

Vodni športi 17. maj 2018 Milan Lukan 
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CŠOD 

Pohodništvo 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

CŠOD 

Orientacija 

18.–21. 6.  

2018 

razredniki 

 

 

 

 

 

 

Osmi razred  

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja 

Predstava po ponudbi 2017/2018 Marta Keržan/ 

Karmen Banko 

Opera Gorenjski slavček 5. 1. 2018 Karmen Banko 

Ivan Tavčar: Škofjeloški 

grad, Visoko 

marec 2018 Lidija Leban 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zdravniški pregled po razporedu razrednik 

CŠOD Bohinj 

Spoznavamo življenjska 

okolja 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

CŠOD Bohinj 

Življenje v vodi 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

TEHNIŠKI DNEVI   Sonja N. Vedenik 
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Kemijski modeli in merjenje oktober 2017 Blanka Kren 

Ksenija Božak 

Novoletni izdelki november 2017 Blanka Kren 

CŠOD 

Preživetje v naravi 

 

18.–21. 6.  2018 

 

razredniki 

CŠOD 

Zgodovina železarstva in 

rudarstva 

18.–21. 6.  2018  

razredniki 

ŠPORTNI DNEVI 

Fitnes 24. 11. 2017 Boštjan Brnot 

Zimske aktivnosti 1. 2. 2018 Boštjan Brnot 

Vodni športi 17. maj 2018 Milan Lukan 

CŠOD 

Pohodništvo 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

CŠOD 

Orientacija 

18.–21. 6.  2018 razredniki 

 

 

 

Deveti razred    

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja 

Opera Gorenjski slavček 5. 1. 2018 Karmen Banko 

Trubarjeva domačija  8. 11. 2017 Marta Keržan 
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Valeta 13. 6. 2018 razredničarki 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Muzej krapinskih 

neandertalcev/Prirodoslovni 

muzej Ljubljana 

marec 2018 Andreja Šuštaršič 

Tomšič 

Hranila in živila, Poskusi iz 

elektrike 

maj 2018 Ksenija Božak, 

Sonja N. Vedenik, 

Blanka Kren 

Zaključna ekskurzija 12. 6. 2017  Lana Klopčič 

Suzana Fučec 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

Podjetniški dan 

Karierni sejem 

 

januar 2018 

februar 2018 

Damijana Križnik 

Vrhovec,  

Andreja Flerin 

Majcen,  

Območna obrtna 

zbornica Domžale 

Novoletni izdelki november 2017 Blanka Kren 

Priprava na valeto junij 2018 razrednika 

Obdelava podatkov 17. april 2018 Irena Trop 

ŠPORTNI DNEVI 

Fitnes 24. 11. 2017 Boštjan Brnot 

Zimske aktivnosti 1. 2. 2018 Boštjan Brnot 

Vodni športi 17. maj 2018 Milan Lukan 

Ples junij 2018 razredničarki 

Zaključna ekskurzija 8. 6. 2018 Razredničarki 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA  



LDN 2017/2018 

 
76 

 

 

Dnevi dejavnosti: 

1.–3. razred Vsebina Čas izvedbe Vodja 

KULTURNI DNEVI 1. K: prvi šolski dan 

2.,3. K: pravljična 

delavnica 

1. september 2017 

oktober v tednu 

otroka 

1. K Anja Kokalj 

2. K Elizabeta Pirnat 

3. K Petra Murn 

Pikin festival (1.–3. 

K) 

22. september 2017 Anja Kokalj 

Glasbena delavnica februar Elizabeta Pirnat 

Gledališki festival (2. 

in 3. predstava) 

marec/april Anja Kokalj 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Zdravniški pregled 

za 1. k in 3. K 

Arboretum 2. k 

po razporedu 

 

29. ali 30. maj 2018 

razredniki 

Naravoslovna 

delavnica 

maj Petra Murn 

1. K: tradicionalni 

slovenski zajtrk 

 

3. K: ZOO 

november 

 

 

po razporedu 

1. K. K: Anja Kokalj 

2. K: Elizabeta Pirnat 

 

3: Jadranka Peterc 

 

TEHNIŠKI DNEVI Izdelek iz odpadne 

embalaže 

oktober v tednu 

otroka 

razredniki 

Izdelek za sejem november razredniki 

Izdelek za mame marec razredniki 

ŠPORTNI DNEVI Pohod in druge 

športne aktivnosti v 

okviru projekta 

mobilnost 

23. 9. 2017 Petra Murn 

BIT center december Elizabeta Pirnat 

Zimske igre (snežne januar/februar Anja Kokalj 
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Štafetne igre) 

Hiša na travniku april Petra Murn 

Zaključni pohod PŠ 

Krtina 

junij Lidija Gomboc 

 

Četrti razred  

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja 

Opera 13. 9. 2017 Karmen Banko 

Šolski muzej 18. 9. 2017 Barbara 

Zabukovec Blaž 

Knjige oživijo – 

dramatizacija v razredu 

23. 4. 2018 Tjaša Vilar 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Arboretum  13. 3. 2018 Barbara 

Zabukovec Blaž 

Planetarium oktober Tjaša Vilar 

Srednjeveški Kamnik junij Barbara 

Zabukovec Blaž 

TEHNIŠKI DNEVI 

Zgradbe oktober Tjaša Vilar 

Vozila december Tjaša Vilar 

Izdelki za sejem december Vera Vene 

Elektrika marec Tjaša Vilar 

ŠPORTNI DNEVI 

Pohod in druge športne 

aktivnosti v okviru 

projekta mobilnost 

23. 9. 2017 Petra Murn 

Igre na snegu zimska šola v 

naravi 

Barbara 

Zabukovec Blaž 

Troboj maj Martina Lipar 

Plavanje junij Boštjan Brnot 

Zaključni pohod PŠ Krtina junij Lidija Gomboc 
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EKSKURZIJA 4. razred: PO DOMAČI POKRAJINI 

PETI RAZRED  

KULTURNI DNEVI 

Vsebina Čas izvedbe Vodja  

Piran (šola v naravi) september Martina Lipar 

Emil in detektivi december/januar  Martina Lipar in LGL 

Emona in srednjeveška 

Ljubljana 
marec/april CŠOD in Martina 

Lipar 

30. 3. 2017 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI 

Solinarstvo (šola v naravi) september Metka Vilar 

Kraški pojavi (šola v naravi) september CŠOD in Martina 

Lipar 

Semena sprememb projekt razredniki 

TEHNIŠKI DNEVI 

Kolo september, 

oktober 

Martina Lipar, Nataša 

Avbelj, razredniki 

Luka Koper (šola v naravi) september CŠOD in Martina 
Lipar 

Slamnikarstvo november Lidija Gomboc 

Hladilna torba februar/marec Razredniki 

ŠPORTNI DNEVI 

Športne igre (šola v naravi) september Boštjan Brnot 

Pohod in druge športne 

aktivnosti v okviru projekta 

mobilnost 

23. 9. 2017 Petra Murn 

Drsanje januar/februar Lidija Gomboc 

Troboj maj Martina Lipar, Tjaša 
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Vilar 

Zaključni pohod PŠ Krtina junij Lidija Gomboc 
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E Razširjeni program 

  

       1 Interesne dejavnosti 

 

  2 Plavalni tečaj, šola v naravi, tabori, ekskurzije  

 

  3 Zgodnje učenje tujega jezika 

 

       4 Projekti, tekmovanja 

 

       5 Razstave, prireditve 

 

       6 Promocija šole 
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    1 INTERESNE DEJAVNOSTI 

Na šoli ponujamo široko paleto interesnih dejavnosti za vse razrede.  

Ob začetku šolskega leta zbiramo prijave. Od interesov učencev in števila prijav je 

odvisno, katero dejavnost in kdaj jo bomo tudi v resnici izvajali. 

Po prijavi je obiskovanje interesne dejavnosti OBVEZNO skozi celo šolsko leto. 

 

MATIČNA ŠOLA DOB      

DEJAVNOST MENTOR RAZREDI URE URNIK 
     

CICI pevski zbor Karmen Banko 1. in 2. r. 35 petek, 11.30 – 12.25 

Otroški pevski zbor  Karmen Banko 3.–5. r. 70 ponedeljek in petek, 

12.30 – 13.15 

Mladinski pevski zbor   Karmen Banko 6.–9. r. 105 torek, sreda, petek, 

13.35 – 14-15 

Gledališki krožek Jasmina Bejtović 5.–9. r. 200 četrtek, 12.30 – 15.00 

Plesno navijaška 

skupina 

Mateja Grbec 1.–9.r 70 sreda, 14.15 – 15.00 

petek, 14.15 – 15.00 

 

Čebelarski krožek 

 

Marjan Koderman 

 

3.–9. r. 

 

70 

 

četrtek, 12.30-13.15 

     

Ekovrt Lidija Ručman 1.–9. r. 70 sezonsko, po dogovoru 

Šahovski krožek Tina Bukovec 1.–9. r 70 sreda, 14.15–15.00 

sreda, 15.00-15.45 

Cankarjevo 

tekmovanje 

Tatjana Kokalj 1.–3. r. 35 na osnovi prijav 

 

Male sive celice 

 

Sonja Najman 

Vedenik 

 

7.–9. r. 

 

35 

29. 9. 2017 prvo 

srečanje za nove 

tekmovalce 

 

Ekokviz 

Sonja Najman 

Vedenik 

 

7.–9. r. 

 

20 

strnjeno v decembru in 

januarju 

Ekoodbor Sonja Najman 

Vedenik 

3.–9. r. 10 enkrat mesečno, prvo 

srečanje: 22. 9. 2017 

Fizika v življenju Ksenija Božak 8. r. 35 vsak ponedeljek, predura 

Sobota za 

vedoželjne 

Sonja Najman 

Vedenik in 

Ksenija Božak 

6., 8., 9. r. 20 16. 9. 2017 za 6. in 9. r., 

v oktobru 8. r./ na osnovi 

prijav/ 

 

Prometni krožek 

Martina Lipar 

Nataša Avbelj 

Samo Zadravec 

Tjaša Vilar 

 

4., 5. r. 

 

70 

 

jesen 2017 ali pomlad 

2018 odvisno od 

vremena 

Nogomet Milan Lukan 5.–9. r. 50 sreda, 16.00–17.30 

Gledališki krožek Mateja K. 

Jesenovec 

2.– 4. r. 35 torek, 6. ura 
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Športni krožek Mateja K. 

Jesenovec 

1.–3. r. 35 torek, 16.00–17.30 

Slaščičarski krožek Maja Lamberšek 

in Vera Vene 

1.–4. r. 80 po dogovoru 

Cici vesela šola Jadranka Peterc 1.–3. r. 15 april 2018 

Planinci Vera Vene 1.–9. r. 30 večinoma sobote,  

v organizaciji 

Planinskega društva 

Moravče 

Foto in video krožek Samo Zadravec 6.–9. r. 70 dogovor 

Internet in ozvočenje Samo Zadravec 6.–9. r. 30 dogovor 

Modelarstvo in 

robotika 

Samo Zadravec 4.–9.r. 30 dogovor 

 

Dejavnost Mentor Dan, ura 

Lokostrelstvo – dečki, 

deklice 

M. Zupanc torek 14.30–16.00                      (60 ur) 

Atletika – dečki, deklice M. Grojzdek torek 17.30–19.00                       (60 ur) 

Košarka – dečki L. Logar sreda, petek 17.30–19.00         (120 ur) 

Nogomet – deklice A. Jereb petek 16.00–17.30 

 

Dejavnosti, ki jih financira ŠZ Domžale v šoli Dob / zunanji sodelavci/ 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRTINA 

DEJAVNOST MENTOR RAZREDI URE URNIK 
     

Pevski zbor Elizabeta Pirnat 1.–2. 35 četrtek, 5. ura 
Pevski zbor Elizabeta Pirnat 3.–5. 35 ponedeljek, 6. ura 

 

Ustvarjalne delavnice 

 

Nataša Avbelj 

 

1.–5.  

 

35 

 

petek, 8. ura 

Moderni ples Vesna Kosmatin 1.–4. 20 petek, 5. ura 

Planinci Vera Vene 1.–5. skupaj z 
Dobom 

po razporedu izletov 

Eko vrt Mojca Smrkolj 1.–5. 15 projektno 

Slaščičarski krožek Aleksandra 
Pogorevčnik 

1.–5. 20 projektno 

Ustvarjalne delavnice Petra Murn 1.–5. 10 projektno 

Jezik Učitelj predmetne 
stopnje 

4.–5.    
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2 Plavalni tečaj, šole v naravi, tabori, ekskurzije  

● Plavalni tečaj 

Šola je v skladu s predmetnikom dolžna v 3. razredu organizirati plavalni tečaj.  

Šola bo po ustaljenem urniku in načinu s svojimi strokovnimi delavci organizirala plavalni 

tečaj. Vodja plavalnega opismenjevanja je Boštjan Brnot. Plavalni tečaj bo potekal v mesecu 

marcu v vodnem mestu Atlantis – Ljubljana. Cilj plavalnega tečaja je prilagoditi vse učence 

na vodo oziroma naučiti učence preplavati 35 m (delfinček) s skokom v vodo. Učitelji 

plavanja so: Boštjan Brnot, Milan Lukan, Petra Murn, Ines Sadar in zunanji sodelavci. 

 

● Šola v naravi 
 

Šola je v skladu s predmetnikom dolžna organizirati poletno in zimsko šolo v naravi. V 

šolskem letu 2017/18 bomo organizirali poletno šolo v naravi za učence 5. razredov in 

zimsko šolo v naravi za učence 4. razredov.  

V šoli v naravi učenci in učitelji izvajajo pouk in drugo vzgojno-izobraževalno delo ter tečaje 

smučanja oziroma plavanja. Ob pouku in tečaju plavanja oz. smučanja imajo učenci 

organizirane tudi druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Poletno šolo v naravi sofinancira 

MIZŠ, zimsko pa Občina Domžale. Za družine, ki težko same financirajo šolo v naravi, 

običajno krije stroške ali del stroškov šolski sklad oz. ministrstvo. 

 

Šola v naravi razred Kraj vodja Datum 

Zimska šola v naravi 4. a, b, K  Kope Metka Dimnik Vilar  

Letna šola v naravi 5. a, b, K Strunjan Martina Lipar 18.–22. 9. 2017 

 

● Tabori 

Načrtujemo organizacijo štirih taborov za posamezne razrede ter dva tabora za vedoželjne v 

jesenskem in pomladnem času. Izvedba tabora je odvisna od interesa učencev oziroma od 

števila prijav. Tabor bo izveden, če bo delež prijavljenih učencev vsaj 75 % od predvidenega 
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števila prijav. Tabore v celoti plačajo starši. Starši, ki imajo finančne težave, lahko zaprosijo 

za socialno pomoč Šolski sklad OŠ Dob. 

TABORI  Razred Kraj Vodja Datum 

Športno-naravoslovni 

tabor 
2. razred Kranjska 

Gora – 
Počitniški 
dom Vila 
Šumica 

Maja Lamberšek 23.–25. maj 2018 

CŠOD 6. razred Radenci razredniki 18.–21. junij 2018 

CŠOD 7. razred Peca razredniki 18.–21. junij 2018 

CŠOD 8. razred Bohinj razredniki 18.–21. Junij 2018 

Vedoželjni 6.–9.  šola Sonja Najman 
Vedenik, Ksenija 

Božak 

16. 9. 2017 

Vedoželjni 8. razred šola Sonja Najman 
Vedenik, Ksenija 

Božak 

14. 10. 2017 

Jezikovna ekskurzija v 
London  
 

 

7.–9.r 

 
London Helena Gregorič, 

Barbara Kalšek 
Šumah, Suzana 

Fučec 

april 2017 

Ekskurzija za 
vedoželjne 

(udeležbo si povabljeni 
učenci zagotovijo z 
uspešno opravljeno 

raziskovalno nalogo) 

 

 7.–9. r. 

  

Samo Zadravec 

Andreja F. Majcen 

Damijana Križnik 

Vrhovec 

 

Vedoželjni učenci 3.–5. 

razreda 
 šola ali izven 

nje 
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● Ekskurzije (EKS) 

EKSKURZIJE so na OŠ Dob izpeljane v okviru taborov po posameznih razredih (velja za 

učence od 6. do 8. razreda), in sicer: 

 DRUGA TRIADA Šolski prostorii  

 4. razred 5. razred 6. razred 

EKS Po domači pokrajini / Bela krajina (Radenci) v 

okviru tabora 

 TRETJA TRIADA   

 7. razred 8. razred 9. razred 

E K S Koroška (Peca) v okviru 

tabora 

Gorenjska (Bohinj) v okviru 

tabora 

Notranjska (Muzej vojaške 

zgodovine Pivka, Predjamski 

grad, Pivška jezera/Cerkniško 

jezero) 

Vodja: Nataša Kragelj         

 

Dodatne prireditve/ekskurzije, organizirane v času prostih dni, bodo organizirane na 

osnovi prijav udeležencev, in sicer v okviru izbirnih predmetov, v Sloveniji ali v tujini, npr. 

obisk tujine, ogledi baletnih ali drugih glasbenih predstav itd. ─ NADSTANDARD ŠOLE.  

 100 % ali delno plačljivo:  

● ogled praznične Ljubljane;  

● ogled baletne ali druge kulturne prireditve. 

 

Je možno poenotenje nadstandardnih programov za OŠ Dob in PŠ Krtina?  

 

PŠ KRTINA – nadstandardni program 

SPOZNAVNJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V OKOLICI ŠOLE 

 

Dejavnost Vodja Čas 
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Obisk Železne jame Lidija Gomboc oktober 

Grad Tuštanj Elizabeta Pirnat november 

Kulturni dom Franca Bernika 

 

Anja Kokalj december 

Drsanje Lidija Gomboc januar 

Lego delavnica Tjaša Vilar februar 

Konjeniški center Krumperk Barbara Černčič marec 

Učna pot Mlake Anja Kokalj april 

Golf Arboretum  Petra Murn maj 

 

 

 

OŠ DOB matična šola – nadstandardni program 

 

Dejavnost Čas 

Ogled odbojkarske tekme z 
izbirnim predmetom 'odbojka' 

enkrat v šol.l. – 2018  
(po pouku) 

● Obisk Inštituta Jožefa Stefana za 

učence, ki obiskujejo izbirna 

predmeta POK in KEŽ; 

 

enkrat v šol. l. – 2018 
(po pouku) 

Jezikovna ekskurzija v London 
za učence od 7. do 9. razreda 
 
 

Helena Gregorič, 
Barbara Kalšek Šumah, 
Suzana Fučec  
april 2018 

Obisk medijske hiše Pro-Plus in 
obisk salona z dizajnerskim 
pohištvom za učence LS + izven   

enkrat v šol. l. – 2018 
(po pouku)  
Inge Ivartnik 
 

»NVO v šolo« – predstavitev 
nevladnih organizacij in njihove 
dejavnosti učencem šole na 
poudarku brezplačnega 
vključevanja 

v tednu otroka – oktober 
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3 Neobvezni izbirni predmeti 

 

NIP – neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali po pouku, saj ni nujno, da ga učenec 

izbere. Če ga izbere, se obravnava, preverja in ocenjuje kot vsi ostali predmeti.  

 

4 PROJEKTI, TEKMOVANJA 

 

EKO ŠOLA – vodja Sonja Najman Vedenik  

Celostni program, ki ga uspešno izvaja eko šola, je način življenja, ki gradi zdravo 

samopodobo posameznika, spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in vsakega 

živega bitja. Je pomemben program, ki ohranja kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji. 

Naša načela eko šole se bodo realizirala skozi vsebine VID: 

● ohranjamo običaje, zapiske, predmete in vrednote preteklosti za prihodnost, 

● raziskujemo, opazujemo, merimo pojave v naravi, 

● vestno in vztrajno nabiramo znanje za razlago teh dogajanj, 

● opozarjamo na nepravilnosti pri gospodarjenju z naravnim okoljem in jih po svojih močeh 

odpravljamo, 

● skrbimo za urejenost šolskega in domačega okolja, 

● skrbimo za svoje zdravje in zdravje soljudi, 

● prizadevamo si za uresničevanje človekovih pravic, 

● cenimo mir, v katerem živimo, 

● spoštujemo vse ljudi, 

● spoštujemo drugačnost. 

V okviru eko šole bomo še vedno zbirali plastične zamaške, tonerje in odpadne baterije, 

zbirali bomo električno in elektronsko opremo ter embalažo.  

 

ZDRAVA ŠOLA – vodja Andreja Šuštaršič Tomšič  

Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem 

otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, 

duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.  

 

Kot Zdrava šola delujemo celostno. 
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 Zdravstvene vsebine so vključene v učne načrte v vseh razredih.  

 Izvajamo kontinuirano izobraževanje učiteljev.  

 Izvajamo obsežen preventivni zdravstveni program, predavanja in delavnice za 

učence.  

 Zagotavljamo obsežno ponudbo zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli. 

 Prizadevamo si vzpostaviti kakovostno komunikacijo med učenci, z vzpostavljanjem 

razrednih in šolskih pravil, med učitelji in učenci, med vsemi zaposlenimi in s starši.  

 Sodelujemo z lokalno skupnostjo in drugimi ustanovami, ki lahko prispevajo k 

izboljšanju zdravja. 

 Pomembno nam je vse, kar lahko izboljša življenje na šoli. 

 

KULTURNA ŠOLA – vodja Marta Keržan 

V sklop 'kulturne šole' sodijo vse prireditve in dejavnosti, ki potekajo v šoli Dob in PŠ Krtina 

samo za šolsko rabo oz. za širšo javnost v okviru proslav, prireditev ob praznikih (koncerti, 

proslave, igrane gledališke/lutkovne predstave, razstave, sodelovanja na likovnih, 

fotografskih in literarnih natečajih, šolski radio, gostovanja, ohranjanje dediščine ─ 

sejmarjenje, gregorjevo …), sodelovanje s krajem, društvi, bližnjo okolico in širšim 

slovenskim prostorom: 

- kulturni program na dnevu festival zdravja (23. 9. 2017) 

- sodelovanje ob dnevu spomina na mrtve (27. 10. – ob PŠ Krtina, 30. 10 2017 ob 

spomenikih na pokopališču v Dobu) 

- praznična prednovoletna  prireditev (december, OŠ Dob) 

- koledar OŠ Dob (december 2018) 

- gregorjevo (marec 2018 v Zalogu, PŠ Krtina) 

- proslava ob državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti (21./22. december 2017) 

in dnevu državnosti (22. junij 2018) 

- prireditev ob kulturnem prazniku (7. februar 2018, OŠ Dob – podelitev Povodnega moža, 

PŠ Krtina) 

- OPZ OŠ Dob in PŠ Krtina, MPZ OŠ Dob na občinski reviji pevskih zborov 

- proslava ob državnem prazniku dnevu boja proti okupatorju (27. april 2018) – sodelovanje z 

Občino Domžale 
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- majski koncert (Glas otrok za dobrodelnost) (zaključni koncert zborov OŠ Dob in PŠ Krtina 

– maj 2018) 

 
 
NOVOST 

Projekt Kul(turni) sonček: 

Kulturni program Kul(turni) sonček je namenjen učencem od 1. do 5. razreda. Spodbuja ga 

šola, izvajajo pa starši. Program obiskovanja kulturnih ustanov je del prizadevanja za širjenje 

kulturne zavesti med otroki in spodbujanje kakovostnega preživljanja družinskega prostega 

časa. Učenci celo leto zbirajo odrezke vstopnic s predstav, muzejev, kulturnih prireditev in se 

potegujejo za priznanje Kul(turni) sonček, ki ga bo konec leta podelila šola. 

Obrazec je pripravila Anja Kokalj. 

 

Za osvojitev priznanja mora otrok obiskati 4 kulturne ustanove v Sloveniji v svoji ožji ali širši 

okolici: 

● muzej, 

● galerijo, 

● gledališko oz. lutkovno predstavo 

● ali kulturno prireditev po lastni izbiri 

 

 
 

TEKMOVANJA, SODELOVANJA NA NATEČAJIH, REVIJAH  

Tekmovanja Nosilci dejavnosti R 

Cici vesela šola Anja Kokalj 1.–4. K 

Lepopis Elizabeta Pirnat 1.–5. K 

Računanje je igra Petra Murn 4., 5. K 

Vegovo tekmovanje Lidija Gomboc 1.–5. K 

Cankarjevo tekmovanje Anja Kokalj 1.–5. K 

Znam za več z Lili in Binetom Mateja Sotošek 3. K 
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Kresnička Mateja Sotošek 1.–5. K 

Kresnička Jadranka Peterc 3. 

Cici vesela šola Jadranka Peterc 1.–3. 

Natečaji različnih revij Mira Matičič 1.–3. 

Natečaji različnih revij Anja Kokalj           1.–5. K 

Tekmovanje za zdrave zobe ZD Domžale – zobozdravstveno 

varstvo 

1.–5. 

Rastem s knjigo Maja Jerič, Lidija Leban, Marta 

Keržan 

7. 

Cankarjevo tekmovanje Barbara Zabukovec Blaž 4. 

Cankarjevo tekmovanje Martina Lipar 5. 

Cankarjevo tekmovanje – 

Mehurčki 

Tatjana Kokalj 1.–3. 

Kresnička Barbara Zabukovec Blaž 4. 

Kresnička Martina Lipar 5. 

Vegovo tekmovanje Barbara Zabukovec Blaž 4. 

Vegovo tekmovanje Martina Lipar  5. 

Vesela šola Barbara Zabukovec Blaž 4. 

Vesela šola Martina Lipar 5. 

Matematična pošast Martina Lipar 5. 

RJI Metka Vilar 4., 5. 
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Za zdrave zobe Razrednik 1.–5. 

 

Cankarjevo tekmovanje 

 

 

Slovenska bralna značka 

 

 

 

 

Bralnice pod Slamnikom; prispevki 

za krajevno glasilo 

 

priprava učencev v okviru 

dodatnega pouka – Lidija Leban 

organizacija – Marta Keržan 

 

Helena Gregorič 

Lidija Leban  

Marta Keržan 

 

 

Lidija Leban (v okviru dodatnega 

pouka – delo z nadarjenimi 

učenci) 

 

 

 

6.–9. 

1.–9. 

 

 

6.–9. r 

. 

Prispevki v občinsko glasilo 

Slamnik,  

Bralnice pod Slamnikom, natečaji 

po ponudbi 

Marta Keržan ob prireditvah  

Tekmovanje iz angleškega jezika Suzana Fučec 8., 9. 

Tekmovanje iz nemškega jezika Anja Rajh 9. 

Angleška bralna  značka Helena Gregorič, Katja Satler, 

Suzana Fučec,  

Barbara Kalšek Šumah 

4.–9. 

Nemška bralna značka Anja Rajh 7., 8., 9. 

Španska bralna značka Lana Klopčič 8.–9. 

Tekmovanje iz geografije Anja Rajh 7.–9. 
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Tekmovanje iz zgodovine Nataša Kragelj 8.–9. 

Vegovo tekmovanje Blanka Kren 1.–9. 

 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Andreja Šuštaršič Tomšič 8.–9. 

Proteusovo tekmovanje – biologija Andreja Šuštaršič Tomšič 8.–9. 

Preglovo tekmovanje – kemija Sonja Najman Vedenik 8.–9. 

Stefanovo tekmovanje – fizika Ksenija Božak 8.–9. 

Ekokviz  Sonja Najman Vedenik 6.–8. 

Male sive celice, predtekmovanje 

(ob uvrstitvi tudi tekmovanje) 

Sonja Najman Vedenik 7.–-9.  

Tekmovanje iz znanja logike Damijana Križnik Vrhovec 6.–9. 

Bober – tekmovanje iz znanja 

računalništva 

Samo Zadravec 6.–9. 

 

 

 

 

 

TEKMOVANJA IN NATEČAJI NA PŠ KRTINA 

Tekmovanja Nosilci dejavnosti R 

Cankarjevo tekmovanje  

Mehurčki 

 

Anja Kokalj 

        4.–5. K 

        1.–3. K 
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Lepopis Elizabeta Pirnat 1.–5. K 

Kresnička – naravoslovje Elizabeta Pirnat 1.–5. K 

Vegovo tekmovanje Lidija Gomboc 1.–5. K 

Tekmovanje za zdrave zobe ZD Domžale – zobozdravstveno 

varstvo 

1.–5. K 

Natečaji različnih revij Anja Kokalj 1.–5. K 

 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Področje tekmovanja Vodja Razred 

Veter v laseh Barbara Vidmar 4. r. 

Jesenski kros Boštjan Brnot 1.–9. r. 

Odbojka na mivki Milan Lukan 8. r. 

Atletika Boštjan Brnot, Milan Lukan 6.–9. r. 

Lokostrelstvo Milan Lukan 4.–9. r. 

Košarka Boštjan Brnot, Milan Lukan 5.–9. r. 

Nogomet Milan Lukan 6.–9. r. 

Odbojka Boštjan Brnot 6.–9. r. 

Medrazredna tekmovanja Boštjan Brnot, Milan Lukan Medrazredna 

tekmovanja 
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E) LIKOVNI, FOTOGRAFSKI NATEČAJI 

Področje Nosilec Razred 

Mednarodni Ex Tempore Inge Ivartnik 6.–9. r. 

Likovni državni ali evropski razpisi Inge Ivartnik 7.–9. r. 

Po razpisu razredničarke 4., 5. r. 

Fotografski natečaji Samo Zadravec 6.–9. r. 

 

F) DRUGO 

Delo z nadarjenimi učenci v I. in deloma II. triadi 

5. razred: poglabljanje znanja iz naravoslovja, matematike, družbe in slovenščine 

Delo s tujci 

Učim se slovenščine – delo z učenci tujci (individualno/skupinsko) 

Delo s starši, učenci, ki imajo težave s slovenščino (tečajna oblika za zainteresirane) 

Predstavitev možnosti uporabe orodja »Career Tree« (CaT) za zainteresirane učence 9. 

razreda v sodelovanju s Kadis d. o. o., Ljubljana 

Sodelovanje osmega razreda pri izvedbi evalvacije preventivnega programa za duševno 

zdravje mladih »To sem jaz« (10 povabljenih osnovnih šol v sodelovanju  z Območno enoto 

Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Centra za psihodiagnostična sredstva 

Ljubljana)  

Sodelovanje v dobrodelni akciji POKLONI ZVEZEK v organizaciji Slovenske Karitas 

 

 

G) PROJEKTNE NALOGE za učence 1.–9. razreda po razredih oz. po predmetih 

 Razred / področje Strokovni delavec  Učenec, razred 
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Podaljšana bralna značka učiteljice OPB   1.–5. r. 

Zmanjšajmo količino zavržene 

hrane 

učiteljice OPB 1.–5. r. 

Teden otroka 

(Jejmo lokalno – peka palačink, 

okusi domače kuhinje) 

 

učiteljice OPB 

1.–5. r. 

Pozdrav jeseni 

(Peka kostanja) 

učiteljice OPB     1.–5. r. 

V pričakovanju novega … 

(peka sadnega kruha) 

učiteljice OPB 1.–5. r. 

Radi se družimo 

(medgeneracijsko druženje) 

učiteljice OPB    1.–5. r. 

Knjiga in pustni običaji 

(recepti naših babic) 

učiteljice OPB 1.–5. r. 

Pozdrav pomladi učiteljice OPB 1.–5. r. 

Mi in okolje učiteljice OPB 1.–5. r. 

Vrtičkanje 

(Iz majhnega zraste veliko) 

učiteljice OPB 1.–5. r. 

Pozdrav poletju 

(priprava sadne kupe) 

učiteljice OPB 1.–5. r. 

Slovenska bralna značka razredničarke 2.–3. r. 

Pravljični palček učiteljice 1. r. 

Eko bralna značka razredničarke 2.–3. r. 

Želodkova bralna značka razredničarki 1.–3. r. 

Zlati sonček razredničarki 3. r. 

Krtinčkova bralna značka razredniki 1.–5. K 

Bralni izziv Anja Kokalj 1.–5. K 

Beremo skupaj učiteljice OPB 1.–5. K 
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Teden otroka Petra Murn, 

razredničarke 1. in 2. 

triade 

1.–5. K 

1.–5. 

Družimo se (medgeneracijsko 

druženje) 

OPB 1.–5. K 

Prepletimo zimo Maja Jerič 6.–9. r. 

 

POGOVORNE URE ZA UČENCE 

Vsak strokovni delavec med šolskim letom na svojo pobudo ali na pobudo učenca 

izvede vsaj 20 svetovalnih ur za učence. Poročilo o opravljenih svetovalnih urah 

učitelji oddajo ravnateljici ob polletju in ob koncu šolskega leta.   

Pogovorne ure potekajo praviloma individualno (lahko tudi skupinsko) po dogovoru 

učenca z učiteljem. 

 

5 Razstave na OŠ DOB – aktiv I. triade  

*Teme razstav bodo prilagojene pouku LUM. 

* Vsaka izmed učiteljic izvede dekoracijo panoja pred učilnico s tistim razredom, ki ga 

poučuje.  

Razstave na OŠ DOB – aktiv OPB 

Meseci Vsebina 

September Dober dan, šola 

Oktober Listje pada z dreves 

November Pisani dežniki 

December Poln koš daril 

Januar Vse je belo 

Februar Med knjižnimi 
stranmi 

Marec Trarara, trobentica 

April Mavrični dan 

Maj Rajajmo 

Junij Barčica po morju 
plava 

 

Nosilka dejavnosti: Ana Slapar v sodelovanju z razredniki 1. triade in učiteljicami v OPB. 
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PROSLAVE IN PRIREDITVE NA PŠ KRTINA 

Proslave in prireditve Čas Nosilec dejavnosti 

Sprejem prvošolcev september Anja Kokalj 

Otvoritev doma 

krajanov Studenec 

14. 9. 2017 Tjaša Vilar in Elizabeta Pirnat 

Miklavžev sejem 1. 12. 2017 Aleksandra Pogorevčnik in  

Tjaša Vilar 

Prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

22. 12. 2017 razredniki 

Prireditev ob kulturnem 

prazniku 

7. 2. 2018 Petra Murn 

Krtkove igrarije maj Petra Murn 

Šola praznuje (v KD France 

Bernik) 

junij Lidija Gomboc, Elizabeta Pirnat, 

Anja Kokalj 

Prireditev ob dnevu državnosti 22. 6. 2018 Elizabeta Pirnat 

Zaključno srečanje po razredih  junij Razredniki 

 

Celoletni projekt: 110-letnica šole: vodja Anja Kokalj 

- pogovorni večer z gosti, 

- likovni in literarni natečaj, 

- izdaja knjige,  

- zbiranje zgodb, pričevanj, spominov, 

- noč knjige: zgodbe naših krajev, šolske zgodbe 

- zaključek v v KD France Bernik – Lidija Gomboc, Elizabeta Pirnat 

- razstava ob 110-letnici na Studencu. 
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RAZSTAVE NA PŠ KRTINA ─ panoji na šoli so razdeljeni po razredih in oddelkih OPB-

ja. Vsebine razstav se spreminjajo mesečno ali po potrebi. 

 

Naslov razstave Mesec Vodja  

 
Dobrodošli v šoli 

september Aleksandra Pogorevčnik 

Pisana jesen oktober, november Anja Kokalj 

Veselo na sneg december, januar Petra Murn 

Žive naj vsi narodi februar Anja Kokalj 

Razigrana pomlad marec, april Aleksandra Pogorevčnik 

Poletje v školjki maj, junij Petra Murn 

 

OPOMBA: Vabila so objavljena na spletni strani šole in razdeljena učencem. 

RAZSTAVE na šoli,  II. in III. triada ─ hodnik ob vhodu v pisarno ravnateljice in na novih 

panojih ob učilnicah 

2. triada: tedenske/ mesečne razstave na panojih ob učilnicah in pred pisarno ravnateljice 

 

 

6 POSEBNE AKTIVNOSTI, dodatek ─ PROMOCIJA ŠOLE ─ matična šola in PŠ Krtina  

Pri vseh dogodkih na šoli se VSEBINSKI VODJA dogovarja s TEHNIČNIM VODJO, ki 

pripravi sceno. Tehnični vodja na šoli je Samo Zadravec. 

 

Projekt / koordinator Vključeni 

razred 

Program Predviden čas izpeljave 

Festival zdravja+,  

dan brez avtomobila 

1.–9. **  

23. 9. 2017 

Prednovoletno-božično 

sejmarjenje  

1.–9. dobrodelnost učencev 

OŠ Dob in PŠ Krtina za 

zadnji četrtek v novembru 

2017 na matični šoli in 
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šolski sklad  

 

zadnji ponedeljek na PŠ 

Krtina pred govorilnimi 

urami 

Teden otroka ŠSU NVO v šolo, INFO točka, 

sprejem prvošolcev v 

SUŠ … 

1. teden v oktobru; 

2.10.–6.10.2017 

Kamniška Veronika na 

knjižnem sejmu 

2. K Anja Kokalj november –  

čas knjižnega sejma 

Koledar 2018  Samo Zadravec, Marta 

Keržan 

december 2017 

Aktivnosti ob 230-letnici 

šole  

vsi Marta Keržan, 

sodelavci 

2017/2018 

Sodelovanje z vrtcem 

Pikapolonica 

1., 2. r. razredniki 2018 

Sodelovanje z vrtcem 

Mavrica 

1.–5. K Tjaša Vilar celo šolsko leto 

Sodelovanje s krajevnimi 

društvi 

1.–5. K Tjaša Vilar celo šolsko leto 

Sodelovanje z OŠ Roje  Brigita Jahić, Nataša 

Kalin, Nataša Avbelj, 

Barbara Černčič 

april, maj 2018 

 

Šport med šolo in društvi za dobrodelnost ali športno popoldne skupaj s starši za 

dobrodelnost. Skozi šolsko leto bomo sodelovali s pedagoškima fakultetama v Mariboru in 

Ljubljani, Centrom za socialno delo ter  Centrom za mlade Domžale.  

 

V tednu otroka bo na matični šoli in na podružnični šoli potekala akcija zbiranja 

starega papirja. 
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F Organi šole 

 

 

 1 Svet šole  

 2 Svet staršev 

 3 Učiteljski zbor 

 4 Strokovni aktivi 

 5 Šolski sklad 

     6 Komisije za različne dejavnosti 
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1 Svet šole 

 

Naloge sveta šole so zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Svet sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja (občine), 5 predstavnikov 

delavcev šole in 3 predstavniki staršev. Predsednica sveta šole je Katja Satler, njena 

namestnica pa Martina Lipar. Mandat članov traja 4 leta. 

Svet šole naj bi se v šolskem letu 2017/18 predvidoma sestal: 

– septembra 2017 (potrditev poročila o izvajanju ter volitve novih članov Sveta 

zavoda – predstavniki delavcev šole in staršev) 

– februarja 2018 (poslovno poročilo 2017)  

– glede na dogajanje … 

Ime in priimek Funkcija novo izvoljenega Sveta zavoda 
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Katja Satler predstavnik šole ─ predsednica sveta zavoda 

Martina Lipar predstavnik šole ─ namestnica sveta zavoda 

Anja Kokalj predstavnik šole 

Saša Horvat predstavnik šole 

Mateja K. Jesenovec predstavnik šole 

Damijana Korošec predstavnik občine 

Maksimiljan Karba predstavnik občine 

Bogdan Osolin predstavnik občine 

Klemen Mihelič predstavnik staršev 

Tomaž Hren predstavnik staršev 

Katja Jeraj Kolenko predstavnik staršev 

 

 

2 Svet staršev  

 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.   

Svet sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka.  

 Svet staršev naj bi se v šolskem letu 2017/18 predvidoma sestal vsaj trikrat: za 

seznanitev s poročilom o uresničevanju LDN 2016/17, predlogom LDN 2017/18, 

potrditev DZ za naslednje šolsko leto ter potrebno EVALVACIJO Vzgojnega načrta s 

poudarkom na sodelovanju s starši in KS Dob ter KS Krtina z dokončnim sprejetjem 

novega dokumenta Pravilnika o protokolu za delovanje strokovnih delavcev v primeru 

nasilja. 
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PŠ KRTINA 
 

Razred Predstavnik razreda Namestnik predstavnika 
   

1.K Mateja Horvat 
ematejahorvat@gmail.com 

Barbara Kocjan 

2.K Irena Dimc 

andrej.irena@gmail.com 

Katrin Oražem 

3.K Boštjan Lajevec 
bostjan.lajevec@siol.net 

Bina Birk 

4.K Karakaš Nina 
Nina.karakas@gmail.com 

Kolenbrand Nina  
nina.kolenbrand@gmail.com 

5.K Evgenija Arnuš 

evgenija.mihevc@gmail.com 

Sebastijan Lukman. 

 
 

 

OŠ DOB – matična šola 
 

Razred Predstavnik razreda / e-naslovi Namestnik predstavnika 
   

1.a Urška Smolnikar 
urska.smolnikar@gmail.com 

Polona Hribar 
hribar.polona@gmail.com 

1.b Maja Dobravec 
maja.dobravec@siol.net 

Mateja Kopač 

2.a Urša Saviozzi 
ursa.saviozzi@gmail.com 

Simon Težak 
simon.tezak@telemach.net 

2.b Urška Veit Burja, 
ursa.Veit@veitteam.si 

Mojca Repnik Anžlin 

3.r Meta Kozjek Gaber 
meta@cetrtadimenzija.si 

Simona Šimenc   

simenc.simona@siol.net 
   
4.a Ksenja Gasior 

ksenja.gasior@gmail.com 

 

4.b Mateja Starbek Zorko 
matejastarbekzorko@gmail.com 

 

5.a Sašo Seljak 
seljak.saso@gmail.com 

Andrej Prohinar 

5.b Monika Žibret (mati Leona Drolke) 
izobrazevanjeu@gmail.com 

Nina Pirnat 

6.a Damijana Bogataj 
damjana.botataj@gmail.com 

Andrej Bibič 

6.b Bogdan Zupan 
bogdan.zupan@t-2.si 
predsednik sveta staršev 

Andrej Prohinar 

   
7.a Asja Butina 

asja.butina@gmail.com 
Tanja Kobav 
Tanja.kobav@teknos.si 

7.b Alenka Povhe Glavač 
alenka.povhe@gmail.com 

Renata Ličen. 

8.a ANDREJA SMOLNIKAR 

andreja.smolnikar@gmail.com 

 

8.b Bojana Kerč 
Bojana1717@gmail.com 

 

mailto:nina.kolenbrand@gmail.com
mailto:urska.smolnikar@gmail.com
mailto:hribar.polona@gmail.com
mailto:ursa.saviozzi@gmail.com
mailto:simon.tezak@telemach.net
mailto:meta@cetrtadimenzija.si
mailto:simenc.simona@siol.net
mailto:ksenja.gasior@gmail.com
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8.c Robert Žibrik 
robert.zibrik@gmail.com 

 

9.a Danijela Horvat 
anemos.horvat@gmail.com 

Sonja Kotnik 

9.b Tomaz Hren 
tomaz.hren@siol.net 

Boštjan Podkrajšek 

   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

3 Učiteljski zbor 

 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole, vodi ga ravnateljica. Učiteljski zbor 

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih 

programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih programov, odloča 

o vzgojnih ukrepih, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih 

za ravnatelja. 

Učiteljski zbor se bo v šolskem letu 2017/18 sestajal mesečno na rednih pedagoških 

konferencah, in sicer vsak tretji četrtek v mesecu razen v mesecu septembru zaradi 

roditeljskih sestankov, ki bodo 14. 9. 2017. 

Kolegij, ki ga sestavljajo vodje strokovnih aktivov, se bo po potrebi ali redno sestajal vsaj 7 

dni pred pedagoškimi konferencami in sprejel ali dopolnil predlog dnevnega reda 

ravnateljice. Dnevni red bo v novem šolskem letu sestavljen iz stalnega in spreminjajočega 

se dnevnega reda, ki bo sprejet v okviru kolegija. 

Predvideni datumi pedagoških konferenc: tretji četrtek v mesecu razen v mesecu septembru 

(14. 9. 2017) z že določeno vsebino s poudarkom na spremljanju in razgovoru o dinamiki 

razreda. 

 

Vsaka PK bo po uvodnem delu namenjena tekoči predstavitvi vseh nabavljenih knjig iz 

knjižnice. 

Predvidene vsebine PK bodo vezane na izobraževanja vodij strokovnih aktivov za 

razvoj le-teh v okviru Šole za ravnatelje ter v povezavi z izobraževanjem za izboljšanje 
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komunikacijskih veščin z izmenjavo dobre prakse na temo Bralna pismenost, 

razredništvo, NTC izvajanje VID in vsebinami s področja razvijanja kakovosti. 

- september: LDN 2017/18, Poročilo o uresničevanju LDN 2016/17 ter priprava na Festival 

zdravja+ oz. dan trajnostne mobilnosti – delovna sobota, 23. 9. 2017;  

- oktober: jesenske počitnice: ponedeljek, 30. 10. 2017, strokovno izobraževanje, 

predavateljica Damijana Šmid;  

- november: ob 16.30 za učence 1.─5. r., skupni del 18.30─19.30; za učence 6.─9. r. s 

temo PROBLEMATIKA RAZREDA ─ iskanje novih možnosti za uspeh (POPOLDAN ali v 

dopoldanskem času kot srečanje po TRIADAH), evalvacija dela kot rešitev do ocenjevalne 

konference v januarju 2018 in povabilo pravnika Šole za ravnatelje, če imamo pripravljena 

vprašanja, izmenjava dobre prakse na temo BUS, razredništvo, NTC aktivnosti, gibanje in 

VID ter vsebine kakovosti v izobraževanju v skupnem delu srečanja; 

- januar 2018: skupna ocenjevalna konferenca (zadnji teden v januarju 2018); 

- februar: šolski inšpektor na obisku na temo, ki jo izberejo strokovni delavci šole; 

- marec: predavanje – delavnice na aktualno temo, ki jo izberejo strokovni delavci: 

- april: ob 16.30 za učence 6.─9. r., skupni del 18.30─19.30; za učence 1.─5. r.. s temo 

PROBLEMATIKA RAZREDA ─ iskanje novih možnosti za uspeh (popoldan ali v 

dopoldanskem času kot srečanje po triadah), opomba: obrnemo glede na november; 

. maj: uvodna motivacija ŠOLSKI VIDIKI RAZREDNIŠTVA, minute za slovenščino, BUS, 

izmenjava dobre prakse, zadnji pregled in potrditev DZ in učbenikov za novo šolsko leto;  

- junij 2018: skupna ocenjevalna konferenca (razen za učence 9. razreda);  

- zadnji delovni dan v juniju 2018: zadnja pedagoška konferenca.  

 

OPOMBA 

Dnevni red pedagoških konferenc v šolskem letu 2017/18 se lahko spremeni zaradi 

izobraževanj vodij strokovnih aktivov ali zaradi izobraževanj na temo komunikacijske veščine 

učiteljev. Pedagoško konferenco bomo na osnovi pobude ali strokovnega aktiva ali učitelja 

lahko začeli s primerom reševanja na osnovi izmenjave medsebojne prakse.  

 



LDN 2017/2018 

 
106 

 

NOVOST: PRILOŽNOSTNA SREČANJA UČITELJSKIH ZBOROV PO TRIADAH, četrti  

teden v mesecu na osnovi dogovorov na pedagoški konferenci pred ali po pouku na osnovi 

dogovora in na osnovi aktualne vsebine. 

 

POSEBNA NEOBVEZUJOČA SREČANJA  na osnovi prijave za pogovor o določeni 

strokovni literaturi ali primeru prenosa dobre prakse ali po gledanju filma z ustrezno tematiko, 

in sicer  v obdobju september–november in v obdobju februar–maj  na osnovi dogovora 

(vodja knjižničarka Maja Jerič v sodelovanju z …). 

POSEBNA neobvezujoča NEFORMALNA SREČANJA V OBLIKI DELAVNIC na osnovi 

prijave, kot npr. izdelava voščilnic, daril, mil iz naravnih sestavin itd. v mesecu novembru in 

decembru ( vodja delavnic Barbara Vidmar) in izdelava ali nakita ali lončarstva kot 

POMLADNA DELAVNICA v mesecu marcu (vodja pomočnica ravnateljice Damijana Križnik 

Vrhovec v sodelovanju z …). 

 

SKRB ZA ZDRAVJE in DOBRO KLIMO zaposlenih OŠ Dob – predlog katerega del bodo 

strokovni delavci na osnovi prijav na aktivnost, dejavnost 

Študije dokazujejo, da imata redno gibanje in rekreacija pomemben varovalni učinek za 

zdravje, saj krepita in  in ohranjata zdravje ter ugodno vplivata na številne dejavnike tveganja 

in že razvite bolezni. Za krepitev zdravja sicer že zadostuje pol ure zmerno intenzivnega 

gibanja vsak dan ali vsaj petkrat na teden. Telesna nedejavnost pa ne vpliva samo na 

zdravje ljudi, ampak tudi na celotno družbo in gospodarstvo. Pravilen način življenja in 

zadostna količina gibanja pripomore k boljšemu zdravju in preprečuje veliko bolezni. Vzrok 

za premalo gibanja je tudi sodoben način življenja, vedno hitrejši tempo in pomanjkanja časa 

in volje. Slednja ugotovitev nas zavezuje, da skrbimo za zdravje že sami, nekaj pa bo k 

zdravju, posledično dobremu počutju in dobri klimi prispevala tudi šola skozi različne 

mesečne aktivnosti in drobne pozornosti. 

Prehrana – hrana in pijača kot jutranji pozdrav v zbornici šole ob 7.40 kot napitek, vroča 

voda (grelnik vode) in skleda sadja ter ponovitev le tega za učiteljice OPB ob 11.40. 

Zdrav način prehrane za delavce šole, ki se zanjo odločijo in je primer zdrave prehrane s 

svežo zelenjavo, sadjem, ekološkimi živili, lokalnimi živili s kratko prehransko verigo.  

Drobne pozornosti: okrasitev zbornice (cvetoče rastline, prt), skromno darilo za rojstni dan, 

prehransko obdarovanje ob praznikih, npr. pust, valentinovo, praznični zajtrk, Prešernov 

praznik, dan učiteljev, ob jubilejnih praznovanjih rojstnih dni, srečanju babic in dedkov na dan 

mladosti, 25. maja. 
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Dobra klima: ustvarjalne delavnice za praznične dni (pred prazniki v decembru srečanje v 

mesecu novembru in v mesecu marcu), pozitivna predavanja s pomočjo predavateljice 

Damijane Šmid, ogled gledališke predstave ali kino predstave v mesecu marcu (dan žena, 

materinski dan, dan mučenikov), spoznajmo se kot del začetka vsake pedagoške 

konference, redne pevske učiteljske vaje z določenim datumskim in časovnim urnikom, 

bralna značka za delavce šole (seznam knjig po predlogih delavcev šole) ter bralni klub – 

srečanja bralcev v knjižnici šole z vodjo bralnega kluba. 

 

Gibanje:  

- september: športna srečanja ODBOJKE kot priprava na teden otroka na osnovi prijav, 

vrtičkanje 

- oktober: športna srečanja, priprava na maraton kot aktiven udeleženec ali kot aktiven 

navijač za celotni aktiv, vrtičkanje, 

- november: mesečna/letna aktivnost v Hiši na travniku – popust za delavce šole, 

- december: ekskurzija v tujino (po prijavah), 

- januar: smučanje, drsanje, sankanje, pohod v snegu (po prijavah),  

- februar: pustno srečanje in skupno pustovanje na Viru kot del pohoda, 

- marec: vrtičkanje, 

- april: vrtičkanje,  

- maj: skupen planinski pohod (na osnovi prijav) z možnostjo nočitve in astronomske noči. 

 

IZOBRAŽEVANJA 

Individualna izobraževanja bodo potekala v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi z 

nadgradnjo skozi različne oblike srečanj, z ekskurzijo za boljše vzdušje (s sofinanciranjem) 

vseh delavcev šole ob koncu koledarskega leta 2017. 

Strokovni sodelavci so si skozi leta izobraževanja pridobili bogato znanje na posameznih 

področjih, ki si ga bomo izmenjavali skozi medsebojne hospitacije, predavanja za strokovne 

delavce in starše.  

Del sredstev bomo kot vsako leto namenili ekskurzijam in sprostitvenim dejavnostim za 

premagovanje stresa na delovnem mestu, kar nam pomaga k povezovanju in nadgradnji 

dobrega šolskega vzdušja, ki ga želimo vzdrževati z drobnimi, a pomembnimi akcijami, ki 

bodo dobra osnova za zdravje zaposlenih. 

Oblike izobraževanj bomo in moramo spreminjati ter jih dopolnjevati v skladu s konkretnimi 

izzivi, ki jih zaznamo med vzgojno-izobraževalnim delom. 
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Glede na aktualnost teme bomo v šolskem letu, npr. v mesecu februarju, kot del 

roditeljskega sestanka povabili strokovnega predavatelja. Izobraževanje bo namenjeno tako 

učiteljem, učencem in staršem. 

 

Spremljanje učiteljevega dela  

V letošnjem šolskem letu bom kot ravnateljica še vedno pozorno spremljala vse učitelje 

začetnike in učitelje, ki še nimajo zahtevane strokovne izobrazbe, s poudarkom na realizaciji 

projektov Kakovost, BUS-a in Razredništva, gibanju med VID, uporabi mobilnih telefonov pri 

urah pouka. Glede na pozitivne odzive moramo nadaljevati z medsebojnimi hospitacijami, 

ravnateljica poskrbi za dokument kot obliko spremljanja in poročanja. 

Ravnateljica pripravi načrt spremljanja učiteljevega dela, in sicer bo s hospitacijami na 

povabilo strokovnih sodelavcev v letošnjem šolskem letu pričela z mesecem novembrom 

2017. Po vsaki hospitaciji sledi razgovor z učiteljem, ki je pomemben za njegovo osebno rast 

in predvsem nujno potreben kot evalvacija ure. Razgovor bo povezan z razvojnim 

razgovorom, ki bo osnova za določanje letne delovne ocene delavca. 

4 Strokovni aktivi 

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-

izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, načrtujejo izobraževanja, ekskurzije, 

dneve dejavnosti in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela.  

Strokovni aktivi se bodo šolskem letu 2017/18 redno sestajali in se na osnovi 

izobraževanja vodij strokovnih aktivov na PK ali po aktivih ali na srečanju v obliki PK v 

sodelovanju s Šolo za ravnatelje spremenili svoj način delovanja v pozitivno smer. 

 

Aktiv Vodja 

aktiv 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja Mateja K. Jesenovec 

aktiv podaljšanega bivanja v Dobu Ana Slapar 

aktiv podaljšanega bivanja na PŠ Krtina Tina Jerkič 

aktiv podružnične šole Krtina Petra Murn 
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aktiv 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja Barbara Zabukovec Blaž 

družboslovni aktiv Anja Rajh 

aktiv NAR-MAT-ŠPO Ksenija Božak 

aktiv pedagoginj Brigita Jahić 

aktiv slovenistov, 1.─9. r. Marta Keržan 

aktiv razrednikov, 1.─9. r. Andreja Flerin Majcen 

aktiv anglistk, 1.─9. r. Suzana Fučec 

aktiv matematikov 6.–9. r Irena Trop 

 

NOVOST 

Vodje strokovnih aktivov morajo v individualnem letnem načrtu oddati primer pedagoške ure 

ali pedagoških ur kot primer ure medpredmetne povezave, ki jo lahko izvede tudi strokovni 

delavec aktiva, katerega del predstavlja. Datum in ura sta določena v individualnem LDN 

strokovnega delavca. 

 

PREVENTIVNI PROGRAM, PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA UČENCE, npr. v okviru 

razrednih ur   

V okviru aktiva razrednikov  bomo  organizirali različna predavanja za učence, in sicer s 

področja  koristnih navad, spolne vzgoje, preventive … zdrave prehrane, nasilja, drog, AIDS-

a, zdrave prehrane … v skladu z internim programom preventivnih vsebin. 

Podlaga za to delo so programske smernice (PS) za delo oddelčnega učiteljskega zbora in 

oddelčne skupnosti, trenutno znanje in izkušnje ter razpoložljiva literatura. Načrt »razrednih 

ur« je okvir, ki omogoča dopolnjevanje vsebin, glede na potrebe in zanimanja učencev v 

posameznih oddelčnih skupnostih. 

Program za posamezen razred se oblikuje, dopolnjuje in usklajuje tudi na strokovnih aktivih 

in skupaj z učenci, zlasti v tretji triadi, npr. z individualnim razvrščanjem oz. številčnim 

označevanjem predlaganih tem po pomembnosti. 
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Zato se vodi oddelčni seznam že realiziranih vsebin v ODS od 4. razreda naprej, ki se za 

vsako šolsko leto dopolni. 

V oklepajih je predvideno število ur in številka področja delovanja v PS, ki ga zajema 

določena tema. Vrstni red tem je bolj ali manj naključen. 

Nosilci izvajanja programa so razredniki, po dogovoru šolska pedagoginja, in specialne 

pedagoginje in drugi pedagoški delavci šole, ki lahko pokrijejo posamezno področje ter po 

potrebi zunanji izvajalci.  

Razredniki so obvezani, da tekom leta speljejo predvideno OBVEZNO vsebino, ostale 

predlagane izvajajo po presoji oziroma v dogovoru z učenci.  

ODS vodi dnevnik dela, v katerem natančno zapiše dogovore in sklepe, ki jih je ODS sprejela 

(predlagam, da dnevnik vodi za to določen učenec). 

Področja delovanja programskih smernic: 

1. Razvijanje kulture in klime 

2. Ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj             

3. Razvijanje preventivnih dejavnosti 

4. Karierno načrtovanje 

5. Spodbujanje učne učinkovitosti posameznikov in oddelka 

6. Obravnavanje aktualnih problemov posameznika in oddelka 

7. Sodelovanje pri načrtovanju življenja in dela v šoli 

 

Načrt izvedbe programa 

I. OBVEZNE VSEBINE: 

1. do 3. razred: 

PROGRAM POZORNO POSLUŠAM (trening pozornega poslušanja) 

3. razred: 

VARNI, MOČNI, SVOBODNI 

CAP program za preventivo zlorabe otrok (izvajamo jo trije CAP izvajalci: Andreja Flerin 

Majcen, Brigita Jahić in Nataša Avbelj) – termin po dogovoru. 

4. razred: 
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ČUSTVENA INTELIGENCA: izražanje čustev, kako jih izražam, obvladovanje čustev 

5. razred:  

UČENJE 

Izvajalec vključi v program: 

tehnike in strategije učenja, ureditev prostora, organizacijo časa, urnik, učne navade, 

motivacijo – cilje učenja. 

6. razred: 

KOMUNIKACIJA 

Izvajalec naj vključi v program učenje socialnega vedenja: 

poslušanje, JAZ stavke, načine, kako začeti pogovor, pozitivna sporočila, kako se vključiti v 

igro, v skupino, kako se pritožiti. 

JAZ – (UBOGI) PUBERTETNIK  

Glavne telesne spremembe (sekundarni spolni znaki), hormoni/higiena, menstruacija, odnosi 

(starši, učitelji, vrstniki). 

7. razred: 

02 ZA VSAKEGA 

Delavnica o posledicah aktivnega in pasivnega kajenja. Izvaja Mladinsko združenje Brez 

izgovora v okviru slovenske mladinske kampanje brezplačno. Datum bo sporočen naknadno. 

SAMOPODOBA 

Izvajalec naj vključi v program ozaveščanja učenca o lastni vrednosti: 

otrok naj dobi realno podobo o sebi, kako se vidim, kako me vidijo drugi, kakšen sem idealen 

jaz, razvijanje pozitivnega samovrednotenja, ozavestiti spretnost, sposobnosti in močna 

področja otroka, dajanje in sprejemanje pohval, načini sprejetosti otroka, smisel bivanja – 

življenja. 

SPOLNOST  

Sekundarni spolni znaki, menstruacijski cikel (dozoritev spermijev), samozadovoljevanje, 

spolno nasilje. 

8. razred: 

SPROŠČANJE 
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Izvajalec naj vključi v program možne oblike sprostitve (sprostitve telesa, ob glasbi …) in 

namen takega sproščanja (umiritev, koncentracija pred pismenimi preizkusi, odprava stresne 

napetosti …): 

dihalne vaje, vodeno sproščanje, umirjanje, vizualizacija, med poukom posameznih 

predmetov in pri krožkih. Priporočljiva je instrumentalna glasba. 

SPOLNOST IN MOTNJE HRANJENJA 

Spolni odnos, spolno prenosljive bolezni, obisk ginekologa, motnje hranjenja 

9. razred: 

KO UČENCA STRESE STRES 

Izvajalec naj vključi v program ozaveščanja učenca v: 

kaj je stres, šola – stres ali varovalni dejavnik, negativni in pozitivni stres, obvladovanje 

negativnega stresa oziroma kako ohraniti mirno kri, kako preprečevati tipične strese v šoli. 

DROGE  

Izvajalec naj vključi v program ozaveščanja učenca v: 

zdrav način življenja, vrste odvisnosti, ravnanje v situaciji, ko te nagovarjajo k temu – znati 

reči NE, možnost odločanja ZA in PROTI, ravnanje v stresni situaciji, stiski – komu lahko 

zaupaš, kakovostno preživljanje prostega časa, socialno uveljavljanje med vrstniki, vzroke in 

posledice jemanja droge. 

 

 

II. IZBIRNE VSEBINE: 

4. do 6. razred: 

1. Soustvarjamo boljšo razredno klimo – razred kot socialna skupina (1–2 uri)  

2. Oblikujemo skupna pravila in cilje oddelčne skupnosti (2–3 ure)               

3. Teme razrednih ur oblikujemo skupaj z učenci (1 ura)     

4. Kako se učiti (2–3 ure)   

5.  Šolski parlament, pravila obnašanja v šoli, v prometu, dolžnosti učencev (3–4 ure)    

6. O kajenju (1–2 uri)   

7. Vseživljenjsko karierno načrtovanje (navezava na učni načrt / 2–3 ure)    
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8. Mladi in preprečevanje nasilja (2–3 ure)                                                                                  

9.  Kako in kdaj pomagam (1–2 uri)      

10. Obravnava aktualnih problemov posameznika in oddelka (3 ure)  

 

7. do 9. razred: 

Namesto teme: Kako se učiti je tema: Kako bom izboljšal svoj učni uspeh (1–2 uri) 

Zgornjim temam se lahko dodajo teme: 

Čustvena inteligenca, Izražanje in obvladovanje čustev (2–3 ure) 

Spolna identiteta (1–2 uri) 

Moja samopodoba – kdo sem, kaj mislim o sebi (2–3 ure) 

Dobre izkušnje nam krepijo samozavest (1–2 uri) 

Prepoznavanje in premagovanje pritiskov – uspešno reševanje problemov, načini reševanja 

problemov (2 uri) 

Moje vrednote za boljšo prihodnost: sočutje namesto sebičnosti, ljubezen namesto 

sovraštva, strpnost namesto nasilja, prijateljstvo, iskrenost, odgovornost … (2–3 ure) 

Dnevi, posvečeni posameznem področju, dogodku, npr. dan (srca, diabetesa, otrokovih 

pravic, miru, duševnega zdravja …), svetovni dnevi (mladine, aidsa, invalidov, miru, brez 

cigarete, varstva mokrišč, bolnikov, materinščine, voda, proti mučenju živali, turizma …), 

mednarodni dnevi (žena, boja proti rasizmu, otroških knjig, Rdečega križa, proti zlorabi drog, 

boja proti revščini, strpnosti …). 

Novost v letošnjem letu je intenzivnejše povezovanje z zunanjimi strokovnjaki preko ZD 

Domžale (predvidena nova zaposlitev za izvajanje preventivnih delavnic v OŠ) in Centrom za 

mlade ter njihove vzpostavljene mreže zunanjih izvajalcev (vključno z Lokalno akcijsko 

skupino Občine Domžale, v katero smo vključeni – članica LAS-a je svetovalna delavka 

Andreja Flerin Majcen). 

 

 

5 Šolski sklad   

Šolski sklad bo v letošnjem šolskem letu deloval pod vodstvom  Marte Keržan; člani UO so 

Metka Vilar, Andreja Flerin Majcen, Milan Lukan, Mirjam Svetlin in Klemen Mihelič. Letni 
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načrt prednostno zajema pomoč socialno šibkejšim učencem, subvencioniranje zaključnih 

taborov, zimske in letne šole v naravi, plavalnega tečaja ter tabora za vedoželjne. Del 

zbranih sredstev, ki se pridobijo s prireditvami, donacijami in 1 evro na družino (s soglasjem 

staršev), bo namenjen tudi financiranju nadstandardne opreme. 

Delovanje šolskega sklada je v veliki meri odvisno od vseh nas, delavcev šole, staršev, 

krajanov in poslovnih partnerjev. 

 

6 Komisije za tekmovanja v znanju 

 

Komisije, ki bodo zadolžene za pravočasno informiranje, organizacijo in izvedbo šolskih 

tekmovanj, popravljanje nalog na šolskih tekmovanjih ter za spremljanje otrok na 

tekmovanjih višjega nivoja, bodo imenovane ob začetku izvedbe tekmovanja za posamezne 

predmete ali dejavnost, in sicer se določi vodjo tekmovanja in dva člana. 

Komisije za: 

Cankarjevo priznanje, Vegovo priznanje, logiko, Računanje je igra, Stefanovo priznanje, 

Preglovo priznanje, angleški in nemški jezik, zgodovino, geografijo, Proteusovo tekmovanje, 

tekmovanja s področja modelarstva itd. ter za vsa športna tekmovanja, tekmovanje za čistke 

zobke, našo mala knjižnico, CICI veselo šolo, veselo šolo, slovensko bralno značko, 

angleško bralno značko, nemško bralno značko, špansko bralno značko, EKO bralno 

značko.  Kaj veš o prometu?, Kresnička, Prometno varnost Logična pošast  

7 Komisija za redni letni popis sredstev  

 

Komisija bo opravila popis sredstev do 15. 12. 2017 

Sredstva Vodja Člani 

Popis knjig Marta Keržan 
Lidija Leban, 

Irena Trop 

Drobni inventar Dob Helena Parkelj vsi strokovni delavci 
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Osnovna sredstva Dob Matjaž Šorn vsi strokovni delavci 

Osnovna sredstva Krtina Marinka Ravnikar  Boštjan Žučko 

Drobni inventar Krtina Aleksandra Pogorevčnik vsi strokovni delavci 

Blagajna, zaloge, denarna 

sredstva 
Saša Hrovat 

Damijana K. Vrhovec, 

Irena Trop 

 

Ravnateljica mora najkasneje do 1. 10. 2017 s posebnim sklepom imenovati osrednjo in 

ostale popisne komisije, ki jih sestavljajo predsednik, namestnik in en član. 

Sklep o imenovanju popisnih komisij mora vsebovati: 

1. navedbo števila popisnih komisij in imena zaposlenih, ki so imenovani v posamezno 

popisno komisijo ter njihovo funkcijo; 

2. dan, po katerem stanju se popis opravi; 

3. čas popisa; 

4. okvirna navodila za delo pripravi računovodkinja; 

5. rok za oddajo poročila o popisu ravnatelju zavoda; 

6. rok za predložitev potrjenega poročila o popisu in popisnih listov računovodstvu 

(najkasneje do 30. 1. naslednjega leta). 

Člani popisne  komisije so odgovorni za resničnost s popisom ugotovljenih dejanskih stanj in 

njihovih virov, natančno in pravilno sestavljanje ter izpolnjevanje popisnih listov, pravočasno 

izvršitev naloge popisa in pravočasno ter pravilno sestavo poročila o popisu (v primeru 

nejasnosti natančna navodila poda računovodkinja). 

Popis sredstev obsega: 

1. pripravo na popis, 

2. popis, 

3. izdelavo poročila o popisu, 

4. obravnavo in sklepanje o poročilu popisa. 
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8 Pritožbeno komisijo je po Zakonu o osnovni šoli imenoval svet zavoda in je 

sestavljena iz najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev 

šole. Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta zavoda imenuje pet članov, ki 

odločajo v posameznih primerih. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani komisije. Komisija 

ima 4-letni mandat, ki se jim lahko podaljša. 

 

Člani PRITOŽBENE KOMISIJE OŠ DOB so:  

 

 Ime in priimek 

1. Lidija Leban 

2. Sonja Najman Vedenik 

3. Metka Dimnik Vilar 

4. Helena Gregorič 

5. Tatjana Kokalj 

6. Melanija Kos 

7. Damijana Križnik Vrhovec 

8. Lidija Gomboc 

9. Nataša Bergant 

10. Irena Pirš 

11. Tomaž Hren 

12. Nina Kolenbrand 
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9 KOMISIJA ZA ANALIZO NPZ  2017/18 bo oblikovana na osnovi navodil in priporočil  

Državnega izpitnega centra in Zavoda za šolstvo Republike Slovenije v primeru, če bodo 

rezultati NPZ pod povprečjem. 

6. razred – po izboru NPZ komisije  

9. razred 

slovenščina                                         matematika                                

Lidija Leban                                         Irena Trop                                  

Marta Keržan                                      Blanka Kren                                

Helena Gregorič                                  Ksenija Božak 

 

Tretji predmeti / izbor strokovnih delavcev na osnovi navodil MIZŠ in Zavoda za šolstvo: 

Glasbena umetnost   

 

10  Različne službe 

 

     1 Svetovalna služba 

     2 Knjižnica 

     3 Kuhinja 

 

1 Svetovalna služba  

Delo šolske svetovalne službe, ki ga opravlja svetovalna delavka Andreja Flerin Majcen (100 

%), bo usmerjeno predvsem v: 

            – koordinacijo izobraževanj za učitelje, starše in šolo za starše; 

      – delo s prvošolci; 

– karierno načrtovanje, informiranje in usmerjanje učencev; 

– organizacijo izobraževanj za starše in učitelje; 

– načrtovanje in izvedbo preventivnih vsebin; 
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– koordiniranje dela z učenci, ki imajo učne in vzgojne težave; 

– neposredno delo z učenci, ki imajo učne in vzgojne težave;  

– koordinacijo dela strokovnih skupin za učence s posebnimi potrebami; 

– svetovalno, informativno in izobraževalno delo za učitelje in starše; 

– neposredno delo z učenci pri pouku (preventivne vsebine, po potrebi); 

– izvajanje in koordinacijo koncepta dela z nadarjenimi učenci. 

 

Podroben program dela šolske svetovalne službe v šolskem letu 2017/18 bo na vpogled pri 

ravnateljici kot osebni letni načrt svetovalne delavke. 

 

2 Knjižnica 

Knjižnica obsega več kot 24.000 enot knjižnega gradiva v knjižnici na matični šoli v Dobu in v 

Podružnični šoli Krtina.  

Delo knjižnice vodi knjižničarka Maja Jerič in obsega predvsem: 

 – nakup, obdelavo, opremo, ureditev in postavitev knjižnega gradiva, 

– svetovanje, motiviranje, usmerjanje in vzgajanje bralcev, 

– bibliopedagoško delo z oddelki (knjižnično-informacijska znanja), 

– pripravo in izbor knjig za bralno značko, 

– vodenje knjižničarskega krožka, 

– sodelovanje v posameznih projektih, 

– upravljanje učbeniškega sklada. 

Knjižnica je odprta vsak dan pred in po pouku za predmetno stopnjo ter glede na dan še 

dodatno za razredno stopnjo. V četrtek se knjižnica odpre tudi na Podružnični šoli Krtina. 

 

3 Kuhinja  
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Šola zagotavlja učencem matične in podružnične šole zajtrk, malico, kosilo in popoldansko 

malico. Pri tem učence navajamo na zdravo prehrano, kulturno uživanje hrane, pospravljanje 

in vzdrževanje higiene. 

Delo šolske kuhinje vodijo delavci kuhinje na osnovi natančno napisanega načrta dela s 

strani vodje šolske prehrane in skrbnika za HACCAP  Andreje Šuštaršič Tomšič. V kuhinji sta 

redno zaposlena dva kuharja, zaradi povečanega obsega del bo pri pomivanju posode 

pomagala ne le ena, ampak 2,5 delavke (lastna sredstva).  

Sodobna kuhinja, popolnoma prenovljena v letu 2011, deluje v skladu s HACCP skupaj z 

novo veliko jedilnico v velikosti 120 kvadratnih metrov. 

Jedilnica omogoča učencem predmetne stopnje malico v lepih prostorih v dveh odmorih ter 

normalno organizacijo kosila za učence predmetne stopnje in učence oddelkov podaljšanega 

bivanja.  

Na PŠ Krtina v novi stavbi delujeta že drugo leto nova sodobna razdelilna kuhinja s toplim 

razdelilnim pultom in jedilnica. V njej poteka malica za vse učence PŠ Krtina.  

V centralni kuhinji v matični šoli v Dobu pripravimo za potrebe učencev obeh šol dnevno v 

poprečju: 

 – 20 zajtrkov skupaj s Krtino 

– 523 malic za učence in 30 malic za zaposlene delavce šole 

– 350 kosil 

      – 125 popoldanskih malic  

 

 

 

11 Sodelovanje s starši  

Sodelovanje s starši je organizirano v obliki govorilnih ur in roditeljskih sestankov.  

Prvi roditeljski sestanek bo 21.  septembra 2017 za starše matične šole, in sicer ob 16. 30i 

za razredno stopnjo, ob 17.15 na PŠ Krtina  in ob 18.00 za predmetno stopnjo kot uvod v 

novo šolsko leto skupaj z ravnateljico, učiteljicami OPB in razredniki ter predstavniki- 

organizatorji medijskega dogodka ob zaključku projekta Mobilnost na OŠ Dob kot primestne 

osnovne šole. 
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Drugi roditeljski sestanek: mesec februar 2018. Ko se prične drugo ocenjevalno obdobje, 

bo roditeljski sestanek namenjen pregledu dela oddelka in vmesni evalvaciji šolskih projektov 

in na osnovi povabila se bomo izobraževali na temo Varni spletni internet za starše, delavce 

šole in učence. Četrti razredi bodo imeli letos drugi roditeljski sestanek že decembra zaradi 

zimske šole v naravi. 

Tretji roditeljski sestanek v mesecu juniju 2018 bo namenjen pripravi na tabore za učence 

predmetne stopnje (razen učencev 9. razredov) in pripravi na družabna srečanja ob koncu 

šolskega leta za vse starše učencev od 1. do 5. razreda matične šole ter starše PŠ Krtina. 

Poseben roditeljski sestanek bo v mesecu oktobru 2017 predvidoma namenjen načrtovanju 

dela z nadarjenimi učenci in karierni orientaciji. 

Poleg omenjenih srečanj bo šolska svetovalna služba organizirala tematska predavanja za 

starše tudi v šolskem letu 2017/18 v obliki predavanj in delavnic z aktualno problematiko kot 

SREČANJA ZA STARŠE, ki bodo izključno izkustvene narave, tako da bodo starši dobili 

konkretne informacije in odgovore na svoja vprašanja. Na pobudo in izreden odziv staršev 

bodo BUS – bralno učne strategije strokovni delavci učili vse starše, ki bodo s pomočjo 

prijavnice izkazali željo po spoznavanju vsebin, veščin itd. s tega področja. Starše bomo 

usmerjali tudi na kakovostna predavanja v okviru Centra za mlade, ki staršem pomagajo pri 

vzgoji in razumevanju vloge staršev v času odraščanja otrok. Starše učencev, ki imajo 

težave s slovenščino pa bomo opismenjevali s pomočjo upokojenih strokovnih delavcev šole. 

V okviru kariernega načrtovanja bo šola za starše organizirala tudi različna 

predavanja, in sicer: 

● oktobra 2017  bo gospa Maruša Goršak (Kadis d.o.o) predavala za učence 9. razreda 

in njihove starše na temo KAKO STARŠI LAHKO POMAGAMO OTROKU PRI 

KARIERNI ODLOČITVI?  

● Pedagoginja Andreja Flerin Majcen bo februarja/marca 2018 po izidu razpisa 

predstavila novosti na temo IZBIRA POKLICA IN VPIS V SREDNJE ŠOLE za 9. 

razred. 

Skupno s starši in učenci moramo dosledno izvajati Vzgojni načrt OŠ DOB s podružnico 

Krtina, ki nas bo usmerjal skozi naslednja leta skupnega dela in življenja; letos je pred nami 

EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA in PRAVIL ŠOLSKEGA REDA in sprejetje novih 

predlogov internih pod dokumentov vzgojnega načrta šole in sicer PROTOKOL RAVNANJA 

DELAVCEV OSNOVNE ŠOLE DOB V PRIMERU NASILJA in INTERNI PRAVILNIK O 

REŠEVANJU KONFLIKTOV IN IZVEDBI VZGOJNIH / RESTITUCIJSKIH UKREPIH.  
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Oba dokumenta sta bila posredovana v pregled in potrditev predstavnikom učencev (SUŠ) in 

staršev (Svet staršev) in bosta v končni obliki sprejeta na Svetu zavoda OŠ Dob. 

Starši sestavljajo našo okolico: KS DOB in KS KRTINA in s pomočjo obeh KS bomo postali 

kulturno in družbeno središče DOBA in KRTINE.  

Sodelovanje s starši bomo sproti nadgrajevali in se dopolnjevali preko raznih prireditev v 

okviru različnih praznikov, dni odprtih vrat, kostanjevih piknikov, športnih prireditev, akcij 

zbiranja starega papirja itd. 

 

E-DNEVNIKI, E-REDOVALNICA IN SPLETNA STRAN OŠ DOB S PŠ KRTINA  

V sodelovanju s podjetjem Logos se bomo skozi vse šolsko leto intenzivno izobraževali za e-

dnevnike in e-redovalnice, ki nam bodo olajšali tudi sodelovanje s starši preko e-pošte. V 

okviru E-kompetentne šole pa nadaljujemo z izobraževanji na področju spletnih strani, ki naj 

bi bile aktualnejše in osnovane na dnevnih, tedenskih oz. mesečnih dogajanjih šole. 

Za aktualno oživitev spletnih strani in seznanjanje z dogajanji na šoli bodo skrbeli na- 

slednji strokovni sodelavci šole: 

PŠ KRTINA:  

Tjaša Vilar – obvestila, vse za šolo 

Lidija Gomboc – objava dogodkov 

MATIČNA ŠOLA OŠ DOB:  

Samo Zadravec, glavni računalničar 

Marta Keržan, vodja slovenistk, pregled vsebine predmetne stopnje 

MATIČNA ŠOLA OŠ DOB:  

Maja Lamberšek / Mateja Križman Jesenovec,  I. triada 

Martina Lipar / Barbara B. Zabukovec,  II. triada 

Boštjan Brnot / Ksenija Božak / Samo Zadravec, naravoslovno-športni strokovni aktiv  

Barbara Kalšek Šumah/ Lana Klopčič / Samo Zadravec / družboslovni strokovni aktiv 

Brigita Jahić / Nataša Avbelj, učiteljici DSP 

Sodelovali bomo tudi z Občino Domžale, Oddelkom za družbene dejavnosti, predvsem na 

področju financiranja, saj bo potrebno začrtati pravo strategijo nadaljnjega obnavljanja in 
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širjenja OŠ Dob. Kot vsako leto bomo zelo aktivno sodelovali tudi s Knjižnico Domžale. 

Sodelovali bomo z vsemi organizacijami, društvi, fakultetami in drugimi zavodi na področju 

kulture in športa, saj smo vključeni v vrsto projektov: Eko šola, Kulturna šola, Zdrava šola, 

Hura, prosti čas, Sonček, Krpan, Naučimo se plavati in v druge akcije za promocijo šole. 

Z likovnimi, literarnimi in fotografskimi prispevki redno sodelujemo na različnih natečajih v 

Sloveniji. 

OSTALE DEJAVNOSTI 

EVAKUACIJA 

V koledarske letu 2017/18 bomo v oktobru 2017 izvedli evakuacijo s poudarkom na hitrosti 

odhoda iz stavb, na PŠ Krtina pa bo potekala evakuacija v sodelovanju z gasilci PGD Krtina. 

OSTALE DEJAVNOSTI bodo potekale na osnovi pobud. 
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NAČRT ŠOLSKIH POTI OŠ DOB IN PŠ KRTINA za šolsko leto 2017/18 
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Sklep 

 

 

Ta dokument je temeljni dokument, določen z Zakonom o osnovni šoli, s katerim se  

zagotavlja sistematično načrtovanje, uresničevanje in analiza z zakonom in izvršilnimi 

predpisi določenega vzgojno-izobraževalnega programa. 

Predlog letnega delovnega načrta je pripravila ravnateljica Barbka Drobnič, pri načrtovanju 

posameznih dejavnostih so sodelovali učiteljski zbor, strokovni aktivi in posamezni strokovni 

delavci. 

Dokument je namenjen vsem delavcem Osnovne šole Dob, članom Sveta šole, članom 

Sveta staršev OŠ Dob. 

Letni delovni načrt je formalno potrjen, ko ga sprejme Svet šole in ga podpišeta predsednik 

Sveta šole in ravnateljica OŠ Dob. 

Dokument ima osnovne strani s prilogami in naslednje priloge na vpogled pri ravnateljici: 

 − letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo vseh strokovnih delavcev, 

 − letni načrt dela svetovalne službe, 

 − letni načrt dela šolske knjižnice. 

 

Dokument je pripravljen v enem fizičnem izvodu za arhiv šole, svet zavoda in učiteljski zbor 

dokument prejmeta v elektronski obliki. 

 

 

 

 

 

 

Dob, 30. september 2017 

Predsednica Sveta OŠ Dob:                                                               Ravnateljica: 

      Katja Satler                                                                             Barbka Drobnič, prof. 


