
 

Poročilo o polletnem delu v šolskem letu 2016/17 

Letos poteka pouk v 22 oddelkih in 8 oddelkih podaljšanega bivanja. Trenutno obiskuje našo šolo 

483 učencev in učenk. Za učence skrbi 70 zaposlenih.  

Temeljni program in razširjeni program potekata po planu.  

Učenci so dosegli rezultate primerne njihovemu delu.  

Priloga1: Poročilo o uspehu v 1. oc. obdobju po letnikih 

 

Kulturno umetniško področje 

- proslava ob sprejemu prvošolcev 
- sodelovanje pevskega zbora na prireditvi četrtne skupnosti Bežigrad pred mestno hišo ob 

predaji simbola Ljubljana zelena prestolnica Evrope drugi četrtni skupnosti 
- udeležitev kulturne prireditve kjer smo prejeli zastavo KULTURNA ŠOLA, ki jo bomo imeli do 

1. 9. 2021 
- dan jezikov 
- komemoracija v Gramozni jami ob dnevu spominov na mrtve 
- radijska ura ob dnevu reformacije 
- nastop otroškega pevskega zbora v decembru po naselju BS3 
- sodelovanje pri okrasitvi parka zvezda z lampinjonom 
- srečanje s straši: kulturna prireditev z naslovom Palčki Pospravljalčki. Prireditev je bila 

pestra s sejmom v razredih, srečelovom in spremljajočimi dejavnostmi  
- nastop otroškega pevskega zbora pred mestno hišo 
- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
- nastop učiteljic za naše bodoče prvošolce 
- sodelovanje na različnih natečajih z likovnimi izdelki 
- kulturni dnevi 
- tekmovanje v znanju materinščine, šolsko in regijsko 52 tekmovalcev, tri učenke so se 

udeležile regijskega tekmovanja 
 

Naravoslovno področje 

- zaključek projekta Ljubljana- zelena prestolnica Evrope 
- tradicionalni slovenski zajtrk 
- shema šolskega sadja in zelenjave 
- tekmovanje iz biologije 
- naravoslovni dnevi  
- tekmovanje iz logike 
- mednarodno računalniško tekmovanje Bober  
- tekmovanje iz geografije  11 bronastih priznanj in 3 učenci se bodo udeležili območnega 

tekmovanja, ki bo 9. 3. v naši šoli.  
- Tekmovanje iz KRESNIČKE 
-  



 

Športno področje 

- tekmovanja iz atletike 

- tekmovanje v krosu 

- tekmovanje v košarki 

- tekmovanje v odbojki 

- športni dnevi  

- planinski izleti na Mrzlico, Golte, Čaven, Martuljek 

- sodelovanje s članicami šole za zdravje v četrtni skupnosti 

Opravljeni so bili vsi planirani kulturni, naravoslovni in športni dnevi, ter interdisciplinarni tedni.  

S starši sodelujemo na različne načine: individualno preko elektronske pošte. Opažamo, da je na 

pogovornih urah zelo malo staršev. Učitelji menimo, da bi bilo prav, da pride na pogovorno uro 

tudi starš osebno, vsaj da spozna učitelja, ki poučuje njegovega otroka, da vidi kako se otrok 

obnaša. Menimo, da tudi vedenje poleg ocen znanja pokaže sliko otroka.  

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli ima status perspektivnega športnika 44 učencev, 2 

učenca imata status vrhunskega športnika in 1 učenec ima status perspektivnega mladega 

umetnika. Trem učencem je bil status ob konferenčnem obdobju odvzet in enemu učencu je dan 

status v mirovanje.  

Rekreativni odmor poteka 2 krat na teden na razred.  

Tekom šolskega leta smo začeli tudi s tečajem latinščine.  

Investicije v tekočem šolskem letu:  

- izdelava projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice 
- nakup opreme za 4. razred  
- ureditev arhiva 
- namestitev čitalnika za brezkontaktno odpiranje vrat in tipke za izstop v sili 
- evidentiranje prehrane 

 

Združene položnice 

Obračun prehrane in ostalih šolskih stroškov je možen na združenih položnicah. Na tak način 

mesečno pripravimo obračune za 114 učencev.  

Starši, ki se odločijo za združene položnice, v računovodstvo OŠ pisno sporočijo podatke svojih 

otrok in naslednji mesečni obračun pripravimo na omenjeni način.  

Šolska prehrana- subvencija december 2016 

- Malica                 444 učencev      92,3 % 



 

- subvencija           210                       47 %                      

- brez subv.           234         

- Kosilo                                 440 učencev      91,5 % 

- Subvencija 100 %             37  

- Subvencija 70 %                32 

- Subvencija 40 %               34                                         

- Skupaj SUBV.                    103 učenci          23,4 % 

- brez subvencije                 337 

 

Do 1. 2. 2017 je bila veljavna SUBVENCIJA KOSILA (velja že od 1.1.2016)  v skladu z  Zakonom  o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, Ur. l. RS, št. 57/2015) in je pripadala tistim 

učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v veljavni 

odločbi o otroškem dodatku in  je znašal:  

1. do 18 % povprečne plače v RS =100 % cene kosila,  
2. nad 18 % do 30 % povprečne plače v RS =70 % cene kosila  
3. nad 30 do 36 % povprečne plače v RS =40 % cene kosila 

 

Od 1.2.2017 spremeba zakonodaje  

100 % SUBVENCIJA KOSILA pripada VSEM učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na 

družinskega člana, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne 

plače v RS.  

Vzpostavitev sistema evidentiranja šolskih kosil 

 1. 1.2017 smo začeli z evidetiranjem prevzetih obrokov na delilnem pultu. Elektronsko 

evidentiranje prevzetih obrokov smo vzpostavili zaradi pridobitve točnih podatkov o številu 

obrokov, ki jih abonenti dejansko dnevno prevzamejo na delilnem pultu. Evidenca je pomembna 

zaradi    zaračunavanja obrokov šolske prehrane staršem in izstavitve zahtevka za  subvencijo 

šolske prehrane Ministrstvu za    izobraževanje znanost in šport. Poleg tega nam evidenca dejansko 

prevzetih obrokov omogoča racionalizacijo    stroškov nabave materiala za    šolsko prehrano in 

racionalizacijo odpadkov. Postopek prijave in odjave je v skladu z Zakonom o šolski prehrani 

(Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013)    in ostaja v celoti nespremenjen. 

Ob registraciji se zabeleži prevzem obroka. V primeru, da otrok iz kakršnegakoli razloga na   obrok 
ne bo    prijavljen, bo računalnik to javil in mu bo treba koriščenje obroka vnesti ročno. Otrok ob 



 

tem ne bo izpostavljen    in bo obrok v vsakem primeru lahko prevzel. Razloge, zakaj otrok na 
obrok ni bil prijavljen, bomo ugotavljali    naknadno s starši. 
Morebitni dolg se ne prikazuje. Za namen izterjave zapadlih obveznosti pošiljamo pisne opomine 
staršem in v to ne    vključujemo otrok. 
Tudi, če otrok na obrok ne bo prijavljen, ne bo izpostavljen in bo kosilo lahko prevzel. 
  

Stroški vzpostavitve sistema evidentiranja šolskih kosil: 
Čitalec Milfare- 133,23€,  
Računalnik z ekranom na dotik Intel Celeron 611,66€, 
 RFID obeski 550 kom. 265,86€,  
LoPolis - najem modula Restavracija Abonenti 401-500 učencev 1. 1. - 31. 12. 
2017je 445,56€.  
Stošek vzpostavitve sistema je bil 1.047,88€. 
 

 

Šolsko stavbo redno vzdržujemo  
 
Planirane aktivnosti do konca šolskega leta 

Pred nami so še tekmovanja iz zgodovine, fizike, kemije,preostali interdisciplinarni tedni za 1., 2. 4. 
in 9. razred.   

- Nacionalno preverjanje znanja 
- Prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete 

- Mednarodno sodelovanje 

- Valeta 

- Obnova telovadnice (glede na odločitev MOL ali bo parcialno obnovila telovadnico, ali pa bo 

dogradila še manjkajoče učilnice 

 


