
1  OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJA Z BELEŽKO 

šolsko leto 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek učenca 

Naslov 

Razred 

Razrednik 

Domači telefon 

Službeni telefon očeta 

Službeni telefon matere 



ŠOLSKO LETO 2015/2016  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji likovnih izdelkov na naslovnici in notranji strani platnic: 

Računalniške slike na zunanji strani platnic so pripravili učenci 6. a in 6. b razreda. 

Slike na notranji strani platnic: Tijana Tošić in Azra Pašagić ( 6. b), Katarina Štefančič in Pika Herman ( 7. a). 
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Drage učenke in učenci! 

Novo šolsko leto, nova pričakovanja, nove izkušnje in nova znanja.     

Želimo, da razvijate svoje sposobnosti in se izkažete na različnih           

področjih. Veselili se bomo z vami!  

Šolsko leto naj po prepredeno z delom, z veseljem, s spoštovanjem 

drug drugega, s tovarištvom in s prijateljstvom.  

 

      Ravnateljica Irena Kodrič 

      s sodelavkami in sodelavci  
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Podatki o šoli 

USTANOVITELJ ŠOLE 

Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski oko-
liš, v katerem so naslednje ulice in hišne številke: 

Allendejeva ulica 5, 11, 

Dečkova ulica 23, 

Dimičeva ulica 9, 

Dunajska cesta: parne številke od 104 do 110, od 114 do 120, 120/a, 122, 124, 128, 
130, 136, od 142 do 152, 156, 158, 160, od 170 do 202, 

Kadilnikova ulica 2, 3, 3/a, od 4 do 8, 

Kardeljeva ploščad od 2 do 11, 11/a, od 12 do 17, od 19 do 21, od 23 do 26, 27/a, 
28, 28/a, 

Mala Vas 1, 

Maroltova ulica od 1 do 16, 

Palmejeva ulica od 4 do 32, 

Pavlovčeva ulica, 

Pod klancem 2, 

Puhova ulica od 1 do 16, 

Reboljeva ulica od 1 do 18, 

Robičeva ulica od 1 do 11, 

Stoženska ulica, 

Stožice, 

Štembalova ulica 2, 2/a, od 3 do 16, 18, 19, parne številke od 20 do 38, 

Trebinjska ulica od 1 do 16, 

Ulica aktivistov od 1 do 5, 7, 9, 11, 13, 13/a, 15, 

Vojkova cesta 63, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 85, 87, 87/a, od 89 do 92, 

Zupanova ulica od 2 do 10. 

 

Šolski prostor je omejen z ograjo. 
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VODSTVO ŠOLE, SVETOVANJE IN SROKOVNE DELAVKE TER TEH-

NIČNO OSEBJE 

 

Vodstvo šole Ravnateljica: Irena Kodrič 

 Pomočnik ravnateljice: Franc Renko 

Socialna delavka Jasna Belak Ožbolt 

Specialne pedagoginje 
Barbara Može, Nadja Pezdir, Rebeka 

Lovrec Kvartič 

Knjižnica Nataša Vršič 

Tajništvo Vera Košir Rejc 

Računovodstvo Jerneja Lampe 

Vodja šolske prehrane Marjetka Remžgar 

Kuhinja 

Marija Hranilović, Valerija Pinoza, 

Meka Sijarić, Ljubica Sklepić, 

Mirjana Skukan, Jovanka Sukara,     

Tinca Vodlan 

Vzdrževanje Đuro Hranilović 

Čiščenje 

Refija Bečirović, Zekija Dizdarević, 

Đemila Golić, Sefija Kajtezović,       

Nevenka Perić, Gordana Vuinović 



ŠOLSKO LETO 2015/2016  6 

 

POGOSTE TELEFONSKE ŠTEVILKE 

tajništvo 01 5349 959  

ravnateljica 01 5683 226 

pomočnik ravnateljice 01 5682 504  

zbornica 01 5682 480  

socialna delavka 01 6207 261  

knjižnica 01 5683 253  

računovodstvo 01 5349 378  

šolska kuhinja 01 5683 247  

gsm – odjava prehrane 031 328 176  

spec. pedagoginja Barbara Može 01 6207 264  

spec. pedagoginja Nadja Pezdir 01 6207 262  

spec. pedagoginja  01 2355 270 

receptor 041 259 671  

zobna ambulanta 041 861 228  

POGOSTI ELEKTRONSKI NASLOVI 

tajništvo posta.osms-lj@guest.arnes.si 

računovodstvo racunovodstvo2.osmsu-lj@guest.arnes.si 

odjava in prijava prehrane marjetka.remzgar@guest.arnes.si 

pomočnik ravnateljice franc.renko@guest.arnes.si 

socialna delavka jasna.belak-ozbolt@guest.arnes.si 

spec. pedagoginja Barbara Može barbara.moze1@guest.arnes.si 

spec. pedagoginja Nadja Pezdir nadja.pezdir@guest.arnes.si 

spec. pedagoginja Rebeka L. Kvartič rebeka.lovrec-kvartic@guest.arnes.si 

Ostale telefonske številke in elektronski naslovi so objavljeni na spletni strani 

šole. 
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ŠOLO UPRAVLJAJO 

    Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat in šteje 

enajst članov: 

  – tri predstavnike ustanovitelja, 

  – pet predstavnikov delavcev šole, 

  – tri predstavnike staršev. 

 

Strokovni organi šole 

   Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in 

strokovni aktivi. 

 

Svet staršev 

   Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli odgovoren svet star-

šev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga 

starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednik sveta staršev bo 

izvoljen na 1. seji v septembru. 

 

Skupnost učencev 

   V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Za uveljavljanje svojih inte-

resov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost učencev in v šolski 

parlament učencev, ki se sestane vsaj dvakrat letno. 
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Roditeljski sestanki 

ob 17.00 

Popoldanske pogovorne ure 

od 17.00 do 18.30 

ponedeljek, 7. 9. 2015, za 1., 2. r.  

torek, 8. 9. 2015, za 7., 8., 9. r.  

sreda, 9. 9. 2015, za 3., 4. r.  

četrtek, 10. 9. 2015, za 5., 6. r.  

 torek, 6. 10. 2015 

 torek, 3. 11. 2015 

Prednovoletno srečanje s starši 

torek, 8. 12. 2015 

 

 torek, 12. 1. 2016 

sreda, 10. 2. 2016, za 3., 4., 7., 8., 9. r.  

četrtek, 11. 2. 2016, za 1., 2., 5., 6. r,  

 torek, 15. 3. 2016 

 torek, 12. 4. 2016 

ponedeljek, 30. 5. 2016, za 1., 2. r.  

torek, 31. 5. 2016, za 7., 8., 9. r.  

sreda, 1. 6. 2016, za 3., 4. r.  

četrtek, 2. 6. 2016, za 5., 6. r.  

Šola in starši 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

Vsak učitelj ima enkrat tedensko individualno pogovorno uro. Urnik jutranjih 

pogovornih ur učiteljev bo objavljen na spletni strani šole. Zaželeno je, da se 

starši na pogovorne ure predhodno prijavite. 

V tednu ko so popoldanske pogovorne ure, ni dopoldanskih pogovornih ur. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

   Na šoli poteka veliko dejavnosti, ki jih vodi in usmerja svetovalna služba, na 

primer akcija poklicnega svetovanja, vpisovanje otrok, sodelovanje pri odkriva-

nju nadarjenih učencev, subvencioniranje šolske malice, obravnava učencev z 

učnimi in vzgojnimi težavami. Povezujemo se s številnimi strokovnjaki v ustrez-

nih institucijah, ki so usposobljeni za reševanje določenih problemov.  

SPECIALNE PEDAGOGINJE 

   Šolske specialne pedagoginje izvajajo dodatno strokovno pomoč v skladu z 

zakonsko pridobljenimi odločbami. Sodelujejo pri pripravi, spremljanju in eval-

vaciji individualiziranega programa. Delajo z učenci, ki imajo učne ali čustveno-

vedenjske težave, jim svetujejo in s timskim pristopom pomagajo pri premago-

vanju težav. Pri delu sodelujejo z učitelji, drugimi delavci šole, starši in zunanji-

mi institucijami. 

KNJIŽNICA 

   V šolski knjižnici imamo bogato zbirko knjig in pripomočkov za učence in uči-

telje. Naročeni smo na revije in časopise, ki jih lahko učenci v času izposoje bere-

jo v knjižnici. 

   Na dom se izposoja le leposlovje. Enciklopedična in leksikografska literatura je 

namenjena za uporabo v čitalnici. V dogovoru s knjižničarko se sme gradivo 

izposoditi od petka do ponedeljka. 

   Izposojo leposlovnega gradiva lahko podaljšamo, preden smo zamudniki, za 

14 dni, razen pri gradivu za domače branje, katerega izposoja se podaljša za 7 

dni. Učenci od 4. razreda dalje plačujejo zamudnino. Če je ne poravnajo v teko-

čem šolskem letu, jo morajo pred izposojanjem v naslednjem šolskem letu oz. ob 

zaključku šolanja. 

   Urnik izposoje je objavljen na spletni strani, spremembe delovnega časa pa na 

elektronski tabli. 
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UČBENIŠKI SKLAD 

   Učbeniški sklad vodi Nataša Škorjanc Strnad. Iz učbeniškega sklada si izposo-

jajo učbenike učenci šole, ki se prijavijo v mesecu juniju s prijavnico za učbeniški 

sklad. Učenci se ob prejemu v učbenike podpišejo in jih ovijejo. Učenci z izposo-

jenimi učbeniki ravnajo skrbno in jih vrnejo nepoškodovane. Če konec šolskega 

leta učenci vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj 

odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. 

 

DENARNE ZADEVE 

   Stroške prehrane, izvedbe dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni in tehnič-

ni dnevi, šole v naravi, tabori, material za likovni pouk) bomo obračunali 1-krat 

mesečno na položnici, ki jo boste starši dobili po pošti domov. 

 

ZAVAROVANJE UČENCEV 

Staršem svetujemo, da svoje otroke nezgodno zavarujete v začetku šolskega leta. 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Šolska zdravnica je dr. Irena Kržišnik v ZD Bežigrad, šolska zobozdravnica pa je 

dr. Damjana Meroving. Zobozdravstvena ambulanta je v prizidku šole. 

Organizirani so sistematični zdravstveni pregledi za učence 1., 3., 6. in 

8. razreda. V času pouka so organizirani sistematični pregledi zob in učenje pra-

vilnega čiščenja in nege zob. 

Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete ob četrtkih dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

Naročite se lahko preko telefona na številki 041 861 228. 
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DEVETLETNA OSNOVNA ŠOLA 

TEMELJNA IZHODIŠČA IN CILJI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

1. Čas šolanja je razdeljen na tri izobraževalna obdobja. 

2. Sočasno poučevanje učiteljice in vzgojiteljice v 1. razredu. 

3. Za učence od 7. do 9. razreda sta obvezni dve uri izbirnega predmeta te-

densko. Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. 

4. Učenci 4. in 5. razreda lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega pred-

meta ( nemščina, umetnost, šport, računalništvo, tehnika), učenci 7. in 8. 

razreda pa neobvezni izbirni predmet nemščina. 

5. Učenci 1. razreda lahko izberejo dve uri neobveznega izbirnega predmeta 

angleščina. Od 2. razreda dalje je angleščina v okviru veljavnega predmet-

nika. 

6. Stalno dopolnjevanje in nadgrajevanje didaktične izvedbe pouka. 

7. Prehajanje iz reproduktivnega v proceduralno učenje. 

8. Razvijanje komunikacijskih in drugih spretnosti in sposobnosti. 

9. Poudarek na timskem in sodelovalnem učenju. 

10.  Razvijanje multikulturalnosti in navezovanje na vplive evropskih vre-

dnot. 

11. Kvalitetno podaljšano bivanje in varstvo učencev in učenk. 

12. Ciljno načrtovanje pouka. 

13. Skrb za zdravo prehrano in zdrav telesni razvoj učencev in učenk. 
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Predstavitev programa 

Predmetnik I. in II. izobraževalnega obdobja 

Predmet   

Razred   

1.  2.  3.  5.  4.  

T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Gospodinjstvo          1 35 

Družba        2 70 3 105 

Naravoslovje in teh.       3 105 3 105 

Tuji jezik angleščina   2 70 2 70 2 70 3 105 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105     

Matematika  4 140 4 104 5 175 5 175 4 140 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Zdravniški pregled 1 dan  1 dan   

Št. predmetov 6 6 6 8 9 

Št. ur tedensko 20 23 22 24 26 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 

Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 
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Razred   

Predmet    6.  7. 8.  9. 

T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Nemščina     2 70 2 70 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija  1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina  1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovin. in državlj. 

kultura in etika 

  1 35 1 35   

Naravoslovje  2 70 3 105     

Biologija      1,5 52,5 2 64 

Kemija      2 70 2 64 

Fizika      2 70 2 64 

Matematika  4 140 4 104 4 140 4 128 

Teh. in tehnologija 2 70 1 35 1 35   

Izbirni predmet 1   1/2 35/70 1/2 35/70 1/2 32/68 

Izbirni predmet 2   1 35 1 35 1 32 

Gospodinjstvo  1,5 52       

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Zdravniški pregled 1 dan  1 dan  

Št. predmetov 11 15 16 13 

Št. ur tedensko 26 29,5 30 28 

Št. tednov pouka 35 35 35 32 

Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 

Predmetnik 6. r. in III. izobraževalnega obdobja 
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Razširjen program I. in II. izobraževalnega obdobja 

Razširjen program 6. r. in III. izobraževalnega obdobja 

Neobvezni izbirni predmeti  Razred  

1.  2. 3. 4. 5. 

Nemščina/umetnost/računalništvo/šport/

tehnika 

   2/1 2/1 

Individualna skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo      

Prvi tuj jezik angleščina 2     

Neobvezni izbirni predmeti  Razred  

6. 7. 8. 9. 

Nemščina  2 2  

Individualna skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 

OCENJEVANJE ZNANJA 

1.   V 1. in 2. razredu je opisno ocenjevanje znanja, od 3. do 9. razreda se                          

      znanje ocenjuje s številčnimi ocenami.  

2.   Od 1. do 6. razreda praviloma ni ponavljanja, v 7. in v 8. razredu sta     

      možna dva popravna izpita. V primeru, da učenec popravnega izpita  

      ne opravi, razred ponavlja. 

3.   V 6. in 9. razredu se znanje učencev obvezno preverja z NPZ-jem iz  

      slovenščine in matematike. V 6. razredu še iz angleščine, v 9. razredu   

      pa iz 3. predmeta, ki ga določi minister v septembru za tekoče šolsko   

      leto. Rezultat NPZ-ja ne vpliva na oceno predmeta, vendar je temeljita  

      analiza rezultatov izhodišče za kvalitetnejše delo v bodoče.  

4.   Splošni učni uspeh se ne določa. 
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Redni pouk Podaljšano bivanje 

Izobr. obdobje Razred  Št. odd. Oddelek  Oddelek 

I. 1. 3 OPB1 OPB2 

 2. 3 OPB3 OPB4 

 3. 3 OPB5 OPB6 

II. 4. 2 OPB7 OPB8 

 5. 2   

 6. 2   

III. 7. 2   

 8. 2   

 9. 2   

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti v naši šoli 

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina. 

Neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. razredu so: umetnost, računalništvo, tehni-

ka, šport in nemščina. 

Neobvezni izbirni predmet v 7. in 8. razredu je nemščina. 

Obvezni izbirni predmeti v tretjem izobraževalnem obdobju so: francoščina 3, 

gledališki klub, izbrani šport košarka, izbrani šport ples, likovno snovanje I, II, 

III, logika I, načini prehranjevanja, nemščina I, II, obdelava gradiv, poskusi v 

kemiji, računalniška omrežja, sodobna priprava hrane, Sonce, Luna in Zemlja, 

šport za sprostitev, šport za zdravje, urejanje besedil.  

ORGANIZACIJA ŠOLE 
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Ime in priimek Razrednik Poučuje 

Alenka Lučka Črtanec 1. a 1. a 

Romana Zupanc 1. b 1. b 

Darja Perovič 1. c 1. c 

Leonida Brumen 2. a 2. a 

Anja Škraban 2. b 2. b 

Marina Erdeljanov 2. c 2. c 

Damjana Marn 3. a 3. a 

Slavka Dolanc 3. b 3. b 

Melita Banjac 3. c 3. c 

Majda Keuc 4. a 4. a 

Hedvika Pintarič 4. b 4. b 

Maja Premrl 5. a 5. a 

Darka Petančič 5. b 5. b 

Učiteljice v I. in II. izobraževalnem obdobju 

Učiteljice v podaljšanem bivanju 

Ime in priimek Nadom. razrednik Poučuje 

Andrejka Kovač ( 2. uč. 1.a) 1. a OPB 1. a 

Marinka Kozlevčar ( 2. uč. 1.b) 1. b OPB 1. b 

Nina Svetič ( 2. uč. 1.c) 1. c OPB 1. c 

Tamara Horvat 2. a OPB 2. a 

Majda Jerman 2. b OPB 2. b 

Kristina Šturm 2. c OPB 2. c 

Zorka Herman 3. a OPB 3. a, c 

Nada Vene, Melita Banjac 3. b in 3. c               

Nada Vene 

OPB 3. b, c 
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Učiteljice in učitelji v 6. r. ter v III. izobraževalnem obdobju 

Ime in priimek Razrednik Poučuje 

Marjana Vrhovnik 6. a TIT 6. a; MAT 6. a, b; 7. b; MS 

MAT 8. a, b 

Lea Kofler 6. b TJA 5. a, b; 6. b; 7. b; MS TJA 8. a, 

b; 9. b 

Maja Ambrožič 7. a TJA 4. a, b; 6. a; 7. a; MS TJA 8. a, 

b; 9. a 

Nataša Škorjanc Strnad 7. b MS SLJ 4. a, b; 5. a, b; SLJ 7. a, b; 

MS SLJ 8. a, b; 9. a, b; GKL  

Anamarija Lah Šuster 8. a MS SLJ 7. a, b; 8. a, b; DKE 8. a, b; 

NE2 9. b; N2N 4. a, b; 5. a, b  

Zlatka Verbec 8. b ZGO 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; 

GEO 6. a, b; 8. a, b; 9. a, b 

Anja Peternel 9. a NE2 9. a.; NI1 7.a, b; N2N  7. a, b; 

mag. Nataša Pozderec Intihar 9. b FIZ 8. a, b; 9. a, b; KEM 8. a, b; 9. a, 

b; NAR 7. a; POK; SLZ 

Anja Peternel, Ivana Tursan                    

Poljanšek 

4. a                                 

Ivana Tursan Poljanšek 

OPB 4. a 

Anja Škraban, Tanja Černigoj,                

Mojca Bajda 

4. b                               

Mojca Bajda 

OPB 4. b 

Anamarija Lah Šuster, Maja Premrl 5. a in 5. b                     

Denis Šturm 

OPB 5. a, b 
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Ime in priimek Nadom. 

razrednik 

Poučuje 

Lenka Ogorevc Hradilová 6. a NAR 6. a, b; 7. b; GOS 5. a, b 

Marija Murenc 6. b LUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; LS 1,2,3 

Tanja Černigoj 7. a UBE; ROM; LOG; NRA 4. a, b; 5. a, b; org. 

rač. 

Nada Vene 7. b ŠPO 6. a, b; 7. a, b; IŠP-ples; NŠP 4. a, b  

Denis Šturm 8. a MS ŠPO 4. b; ŠPO 5. a, b; 6. a; 7. b; 8. a, b; 

9. a, b; NŠP 4. a, b; 5. a, b;  ŠSP; IŠP-

košarka  

Marjeta Škarja 8. b BIO 8. a, b; 9. a, b; SPH; NPH; GOS 6. a, b 

(dopolnjuje v OŠ MJ) 

Tanja Černigoj 9. a  

Franc Renko 9. b MS MAT 8. a, b; 9. a, b; pom. ravnat. 

Vesna Belak Copič  SLJ 6. a, b; MS SLJ 8. a, b; 9. b; 

Matjaž Bernik  LUM 7. b; TIT 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; OGL; 

NTE 4. a, b; 5. a, b (dopolnjuje OŠ SN) 

Zorka Herman  DKE 7. a, b; delo z učenci priseljenci 

Palmira Klobas Pečnik  GUM 6. a, b; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; OPZ; 

MPZ; 

dr. Silvo Koželj  ŠPO 1. a, b, c; MS ŠPO 4. a; ŠPO 6. b; 7. a; 

8. a, b; 9. a, b; ŠZZ 

Kristina Šturm  GEO 7. a, b 

Nataša Mukaetova  FI3; (zaposlena v OŠ DK) 

Ivana Tursan Poljanšek  MS MAT 4. a, b; 5. a, b; MAT 7. a; MS 

8. a, b; 9. a, b 

Neznane kratice: MS—mala skupina; OŠ MJ— Osnovna šola Mirana Jarca; OŠ 

SN— Osnovna šola Savsko naselje; OŠ DK— Osnovna šola Danile Kumar. 

Pomen oznak predmetov je objavljen na spletni strani šole. 
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S šolskim letom 2015/2016 smo uvedli skrbnike razredov. Skrbnik razreda je 

svetovalni delavec. Njegova glavna naloga je, da nudi oporo in pomoč učitelju, 

učencem in staršem. 

Skrbnik razreda: 

 svetuje učiteljem, učencem in staršem, 

 pomaga pri vzpostavljanju pozitivne klime v razredu in pri razreševanju 

konfliktov, 

 sodeluje pri razširjenih timskih sestankih, 

 izpelje vsaj eno tematsko razredno uro glede na želje in potrebe razreda, 

 izvaja diagnostiko ob učnih težavah, timsko pripravi izvirni delovni pro-

jekt pomoči in opravi razgovor z otrokom v primeru usmerjanja, 

 pomaga pri vedenjski in vzgojni problematiki razreda, 

 pomaga učiteljem pri realizaciji vzgojnih ukrepov, je poleg razrednika 

nosilec individualiziranega vzgojnega načrta ob vzgojnem opominu, 

 izvaja ISP. 

Razred           Skrbnik razreda 

1. Nadja Pezdir 

2. Nadja Pezdir 

3. Barbara Može 

4. Barbara Može 

5. Nadja Pezdir 

6. Jasna Belak Ožbolt, nova sodelavka 

7. Jasna Belak Ožbolt, nova sodelavka 

8.  Jasna Belak Ožbolt, nova sodelavka 

9. Jasna Belak Ožbolt, nova sodelavka 

Skrbnik razreda 
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Prikaz organizacije dela šole 

IZ KOLEDARJA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

I. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2015 do 30. januarja 2016 

 

II. ocenjevalno obdobje: od 31. januarja 2016 do 15. junija 2016 ( za 9. r.) 

            od 31. januarja 2016 do 24. junija 2016 ( za 1.—8. r.) 
 

Šolske počitnice 

jesenske:  od 26. do 30. oktobra 2015 

novoletne:  od 28. do 31. decembra 2015 

zimske:  od 15. do 19. februarja 2016 

prvomajske:  28. in 29. aprila 2016  

poletne  od 26. junija do 31. avgusta 2015  

     

Nacionalno preverjanje znanje (NPZ) za učenke in učence 6. in 9. r. 

NPZ je obvezen za učence 6. in 9. r. Preverja se znanje slovenščine in matematike 

(v 6. in 9. r.), angleščine (v 6. r.) ter 3. predmeta (v 9. r.), ki ga bo s sklepom obja-

vil minister. 

Redni rok: matematika — 4. 5. 2016 (za 6. in 9. r.), slovenščina — 6. 5. 2016 (za 6. 

in 9. r.), 3. predmet in angleščina — 10. 5. 2016. 

Informativna dneva v srednjih šolah bosta 12. in 13. februarja 2016. 

 

Roki za predmetne in popravne izpite: 

– od 16. junija do  29. junija 2016 za učence 9. r., 

– od 27. junija do  8. julija 2016 za učence od 1. do 8. r., 

– od 18. avgusta do  31. avgusta 2016 (2. rok) za učence od 1. do 9. r.. 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu: 

– od 3. maja do 15. junija 2016 za učence 9. r., 

– od 3. maja do 24. junija 2016 za učence od 1. do 8. r., 

– od 18. avgusta do 31. avgusta 2016  (2. rok) za učence od 1. do 9. r. 
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Pouka prosti dnevi 

31. oktober 2015 DAN REFORMACIJE 

1. november 2015 DAN SPOMINA NA MRTVE 

25. december 2015 BOŽIČ 

26. december 2015 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

1. januar 2016 NOVO LETO 

8. februar 2016 PREŠERNOV DAN, slovenski kulturni praznik 

28. marec 2016 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. april 2016 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

1. in 2. maj 2016 PRAZNIK DELA 

25. junij 2016 DAN DRŽAVNOSTI 

Koriščenje prostih dni 

   Učenke in učenci lahko izostanejo od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izo-

stanka, če izostanek starši razredniku 5 dni vnaprej napovejo. Izostanek lahko 

koristijo strnjeno ali v več delih in traja največ pet dni v letu. Dolžnost učencev 

je, da zamujeno snov nadoknadijo najkasneje v enem tednu. 

 
ORGANIZACIJA POUKA 

Redni pouk bo realiziran po veljavnem predmetniku.  

Pričetek pouka  je ob 8.20, predura ob 7.30.  

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

   Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo glede na potrebe 

staršev.  

   Za učence drugega razreda in za starejše učence, ki se vozijo v šolo, starši od-

dajo pisno vlogo z utemeljitvijo, če želijo otroka vključiti v jutranje varstvo. 

   Učenci od 1. do 5. razreda se lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. 

Podaljšano bivanje traja do 16.05. Popoldansko varstvo do 16.55. 

   Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno  

dovoli učencu odhod iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. 



ŠOLSKO LETO 2015/2016  22 

 

Dopolnilni pouk  

   Dopolnilni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učite-

lji in učenci. Organizirali ga bomo za tiste učence, ki bodo ob taki pomoči lahko 

izboljšali svoje znanje. 
 
Individualna in skupinska pomoč 

   Zakonodaja omogoča tudi organizacijo individualne in skupinske pomoči. 

Obliki dela organizira šolska svetovalna služba v dogovoru z učitelji in starši ter 

učenci.  
 
Dodatni pouk  

   Dodatni pouk bomo organizirali za učence, ki bi si želeli poglobiti znanje z 

določenega področja. 

Oznaka ure Vrsta ure, dejavnost Čas od __ do __ 

0. Predura — JUV 6:30—7:30 

0. Predura— JUV, pouk 7:30—8.15 

1. 1. ura— pouk 8:20—9:05 

2. 2. ura— pouk 9:10—9:55 

 Odmor 9:55—10:20 

3. 3. ura— pouk 10:20—11:05 

4. 4. ura— pouk 11:10—11:55 

5. 5. ura— pouk, OPB 12:00—12:45 

6. 6. ura— pouk, OPB 12:50—13:35 

7. Polovična ura OPB, odmor za kosilo 13:35—14:00 

8. 7. ura— pouk, OPB, ID 14:00—14:50 

9. 8. ura— OPB, ID 14:50—15:40 

10. Polovična ura OPB 15:40—16:05 

11. Polovična ura POV 16:05—16:30 

12. Polovična ura POV 16:30—16:55 

ŠOLSKI ZVONEC 
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Delo z nadarjenimi učenci – raziskovalno delo učencev 

   V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali z evidentiranjem, identifikacijo in 

individualnimi programi za nadarjene učence od 3. razreda dalje (Koncept: od-

krivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli). Koordinatorica 

za delo z nadarjenimi učenci je Nataša Vršič. 
 
Pevski zbor 

   Na šoli delujejo dva otroška in mladinski pevski zbor. 
 
Prilagajanje šolskih obveznosti učencem s statusom 

   Statuse boste učenci uveljavljali v skladu z Zakonom o osnovni šoli.  

 
 
TEČAJI 
 
Plavalni tečaj 

   Za učence 1. in 3. r. 

Plesni tečaji 

   Izbrana plesna šola bo izvajala plesni tečaj za prijavljene učenke in učence 9. r. 

V okviru plesnega tečaja bodo pripravili tudi program za valeto. 
 
Kolesarski tečaj in izpit 

   Kolesarski tečaji so nujno potrebni, če želimo učenke in učence naučiti, kako se 

obnašati na cesti, in jih opozoriti na nevarnosti, ki jih čakajo. Priprave na kolesar-

ski izpit bodo potekale tekom celotnega šolskega leta. Izpite bodo v spomladan-

skem času opravljali učenke in učenci 5. r.. Kolesarski krožek vodi Matjaž Ber-

nik. 
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Angleška bralna značka Bookworms Učitelji TJA 

Angleška bralna značka Epi reading badge Učitelji TJA 

Nemška bralna značka Učitelji TJN 

Nemščina 6. r. Anamarija Lah Šuster 

Slovenska bralna značka Učitelji SLJ, RP 

Angleški debatni klub Lea  Kofler 

Kolesarski krožek Matjaž Bernik 

Tehniški krožek Matjaž Bernik 

Projekt Ljubljana zelena prestolnica Učitelji OŠMŠ 

Cici vesela šola od 2. do 4. r. Nataša Vršič 

Računalniški krožek 6. in 7. r. Tanja Černigoj 

Raziskovalna dejavnost Učitelji OŠMŠ 

Šah Zunanji izvajalec 

Šolska skupnost Anamarija Lah Šuster 

Predmetno-tehniško področje                  Izvajalec 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

   Interesne dejavnosti bomo organizirali v popoldanskem času. Učenke in učen-

ci se prijavijo za posamezno dejavnost po posvetovanju s starši. Po vključitvi 

morajo interesno dejavnost redno obiskovati.  
 
Kulturno-umetniško področje            Izvajalec 

Otroški in mladinski pevski zbor  Palmira Klobas Pečnik 

Otroški pevski zbor 1. r. Andrejka Kovač 

Dramski krožek od 6. do 9. r. Nataša Škorjanc Strnad 

Likovni krožek Marija Murenc 

Šolski radio od 5. do 9. r. Nataša Škorjanc Strnad 

Literarno–novinarski krožek  od 6. do 9. r. Nataša Škorjanc Strnad 

Kulturna šola Učitelji OŠMŠ 
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Rolam, torej sem za vse učence 3. r. Lucky Luka 

Ples 4. in 5. r. Nada Vene 

Odbojka 8. in 9. r. Denis Šturm 

Etnika Mojca Leben 

Gimnastika Sokol ŠD Sokol Bežigrad 

Judo ŠD Mala šola juda 

Košarka dečki ŠD otroška košarkarska šola Lj. 

Košarka deklice Žensko košarkarsko društvo Ježica 

Nogomet  ŠD otroška nogometna šola Lj. 

Ritmična gimnastika ŠD Špička 

Rokomet dečki Mark Olimpija 

Rokomet deklice RK Olimpija 

Tenis Teniški klub Jaki šport 

Badminton 1. r. BK Ljubljana 

Odbojka ŠD Vital 

Baseball Baseball Softball društvo Ježica 

Športno področje             Izvajalec 

Šolski eko vrt Hedvika Pintarič 

Vesela šola Leonida Brumen 

Ustvarjalne delavnice  od 1. do 5. r. Učitelji OPB 

Izvajalci bodo potrjeni, ko prejmejo soglasje MOL—predvidoma v začetku avgu-

sta. Starši prijavljajo učence s prijavnico klubu, ki dejavnost izvaja. 
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ORGANIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI 
 
Šole  v naravi 

Ekskurzije 

Razr. Čas Ime Kraj 

1. 18. 4.—20. 4. 2016 

20. 4.—22. 4. 2016 

Dom Medved (CŠOD) 

(2 skupini) 

Medvedje Brdo 

2. 18. 4.—22. 4. 2016 

3. 5.—6. 5. 2016 (4 dni) 

Dom Jurček (CŠOD) 

(2 skupini) 

Kočevje 

3. 18. 4.—22. 4. 2016 Dom Lipa (CŠOD) Črmošnjice 

4. 20. 6.—24. 6. 2016 Otroško letovišče Pacug 

5. 18. 4.—22. 4. 2016 Dom Gorenje (CŠOD) mednaro-

dno sod. z OŠ Franje Krežme 

Zreče 

6. 22. 2.—26. 2. 2016 Dom Planinka (CŠOD) Pohorje 

7. 18. 4.—22. 4. 2016 Dom Trilobit Javorniški Rovt 

8. Mednarodna izmenjava  Eger Madžarska 18. 4.—22. 4. 2016 

9. Dom Medved (CŠOD) -  

astronomski vikend 

Medvedje Brdo 18. 9.—20. 9. 2015 

(3 dni) 

9. Dom Soča (CŠOD) Tolmin 22. 2.—26. 2. 2016 

Razr. Ime Relacija 

5. DINARSKO-                   

KRAŠKI SVET  

Ljubljana—Socerb—Sveta jama—Kraški rob 

—Ljubljana  

6. DINARSKO-                  

KRAŠKI SVET 

Ljubljana—Samostan Kostanjevica pri Novi 

Gorici—Štanjel—Škocjanske jame—Lipica— 

Ljubljana 

7. PREKMURJE Ljubljana—Goričko—Ljubljana 

8. PREKMURJE Ljubljana—Goričko—Ljubljana 

9. BELA KRAJINA Ljubljana—Metlika—Črnomelj—Lahinjski 

park—Vinica—Ljubljana 
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Šolska pravila 

Splošna pravila 

1. Učenci prihajajte v šolo 15 minut pred začetkom pouka. V garderobi se preo-

bujte v šolske copate. Čevlje in oblačila spravite v svojo garderobno omarico 

ali na za to označeno mesto. Vse stvari, ki jih puščate v garderobi, naj bodo 

označene.  

2. V šolo ne prinašajte vrednih predmetov (denar, nakit, mobitel ...), ker šola za 

morebitno krajo ne prevzema nobene odgovornosti. 

3. Učenci lahko v nujnih primerih pokličete svoje starše s šolskih telefonov v 

upravi šole. V primeru nedovoljene uporabe mobilnega telefona, bo učitelj 

mobitel odvzel in ga izročil staršem na pogovornih urah oz. ga lahko starši 

prevzamejo pri ravnateljici ali pomočniku ravnateljice. 

4. Učenci upoštevajte sedežni red, ki ga določi razrednik, ali v specializiranih 

učilnicah učitelj določenega predmeta. 

5. Učenci v šolskih prostorih nosite izključno šolske copate, v telovadnici pa 

čiste športne copate, ki jih ne uporabljate zunaj. To velja tudi v popoldan-

skem času, ko se na šoli izvajajo interesne dejavnosti.  

6. Učenci s primernim vedenjem skrbite za lastno varnost in varnost drugih 

oseb. Neupoštevanje tega pravila lahko privede do poškodb. 

7. Med glavnim odmorom učenci malicate v učilnici, razen po športu, likovni 

umetnosti ali tehniki in tehnologiji in gospodinjstvu, ko malicate v jedilnici.  

8. Učenci si pred malico umijete roke in se postavite v vrsto. Reditelji malico 

razdelite. Nato na svojih mestih kulturno in v miru pojeste malico. 

9. Ko opravljate dolžnost reditelja, skrbite za red in čistočo v razredu, prinašate 

in odnašate malico, sporočate učitelju odsotne učence, opozorite vodstvo šole 

na morebitno odsotnost učitelja. 
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10. V času pouka učenci šole ne smete zapuščati. Šolo lahko zapustite le z dovo-

ljenjem razrednika, svetovalne službe ali vodstva šole v dogovoru s starši. 

11. Učenci, ki ste naročeni na kosilo, po urniku kosil odidete v jedilnico. Na 

označenem prostoru odložite torbo in se postavite v vrsto. Po končanem kosi-

lu za seboj pospravite pladenj, vzamete torbo in odidete iz jedilnice. 

12. Po končanem pouku oziroma kosilu učenci zapustite šolo. Nadaljnje zadrže-

vanje v šoli ali pred njo je pogosto vzrok številnih težav. Šola ne prevzame 

odgovornosti za varnost tistih učencev, ki niso vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces ali so zaključili pouk. 

13. Če se učenci pri malici ali kosilu neprimerno obnašate, vas prvič opozorimo. 

V kolikor se bo neprimerno obnašanje ponavljalo, se tisti učenec v šoli ne bo 

mogel več naročiti na šolsko kosilo, dokler ravnateljica ne opravi pogovora z 

učencem in starši.. 

14. Do 15.40 je igrišče rezervirano za vodene aktivnosti, ki jih organizira šola. 

Učenci predmetne stopnje v tem času igrišča ne smete uporabljati. 

15. Kadar imate učenci težave, ki jih sami ne zmorete rešiti, poiščite pomoč odra-

sle osebe na šoli. Pri reševanju problemov upoštevajte vrstni red: učitelj, raz-

rednik, svetovalna služba, vodstvo šole.  

16. Vse delavce šole nazivamo z gospod ali gospa. 

17. Učenci ob začetku pouka pripravite potrebščine, se umirite in pozdravite uči-

telja. Prav tako se s skupnim pozdravom poslovite ob koncu ure oziroma po-

uka. 

18. Učenci imate ob petdnevnem predhodnem obvestilu razrednika pravico kori-

stiti pet prostih dni. Hkrati pa je vaša dolžnost, da zamujeno snov nadokna-

dite najkasneje v enem tednu. 



29  OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

Pravila o šolski prehrani 

1. Šolska prehrana je urejena v skladu z zakonom o šolski prehrani (Uradni list 

RS št. 3/2013) in ZUJF (Uradni list RS 40/12). 

2.  Šolska prehrana obsega: zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico. 

3.  Starši učenca prijavijo na prehrano z obrazcem, ki je priloga zakona. Dobijo 

in oddajo ga v šoli do konca junija za prihodnje šolsko leto. Prijavo se lahko 

vloži naknadno in se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim 

dnem po prejemu obrazca.  Obrazec je objavljen na spletni strani šole. 

4.  Šolska kuhinja pripravlja tudi dietno prehrano na podlagi predloženega 

zdravniškega potrdila in razgovora s starši. 

5.  Če gredo učenci na celodnevno ekskurzijo ali na športni dan, prejmejo paket 

s hrano, in sicer malico ali malico in kosilo. 

6.  Odjava kosila prejeta do 8.00 ure zjutraj se upošteva isti dan, odjava zajtrka, 

dopoldanske in popoldanske malice pa z naslednjim dnem. Obroki, ki niso 

odpovedani, se ne odštevajo in jih naročnik poravna. Ob prihodu v šolo je 

potrebno učenca ponovno prijaviti. Odjava in prijava organizatorju šolske 

prehrane na telefonsko številko 031 328 176 ali elektronski naslov: marjet-

ka.remzgar@guest.arnes.si 

7.  S prijavo nastopi dolžnost staršev, da bodo spoštovali pravila, plačali prispe-

vek, pravočasno odjavili obrok, sicer plačajo polno ceno. Rok za reklamacijo 

računa je 15 dni od datuma računa. Kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali. 

8.  Če starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se 

učencu začasno onemogoči prejemanje šolske prehrane do poplačila izostalih 

obveznosti. Dvakrat letno šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po 

treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. 
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9.  Minister enkrat letno določi ceno malice za šolstvo . 

10. Zaradi odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se neprevzeti obroki v ča-

su malice razdelijo ostalim učencem. Enako velja za neprevzeta kosila.  

11. Šola bo enkrat letno izvedla anketo o šolski prehrani. 

12. O organizaciji in pravilih šolske prehrane so učenci in starši obveščeni preko 

spletne strani šole. 

 

Pravila šolske prehrane je obravnaval svet staršev na seji sveta staršev dne 15. 6. 

2010. Potrdil jih je svet šole na korespondenčni seji dne 16. 6. 2010. S spremembo 

10. pravila o šolski prehrani je bil seznanjen svet staršev 13. 6. 2012. 
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Vzgojni načrt Osnovne šole Milana Šuštaršiča 

1 Zakonske podlage 

 ZOFVI (2. člen –  cilji vzgoje in izobraževanja) 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli  

 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

 Izhodišča kurikularne prenove 

 Konvencija o otrokovih pravicah 

2 Vrednote: »SOVICA« 

    Delavci šole, učenci in starši se bomo trudili, da bo naš medsebojni odnos 

vljuden, prijazen in strpen. Odgovorno bomo ravnali tudi z materialnimi 

dobrinami, saj jih za pridobivanje znanja nujno potrebujemo. Vsi skupaj in vsak 

po svojih zmožnostih se bomo zavedali, da smo odgovorni za svoja dejanja, 

ravnanja in odločitve. Do samega sebe in do drugih bomo iskreni in pošteni. 

Težave bomo reševali strpno in v sodelovanju z vsemi vpletenimi.  

    V okolju, kjer bo vladalo spoznanje o pomenu spoštovanja, poštenosti, 

delavnosti, ustvarjalnosti, odgovornosti, sodelovanja in strpnosti, bodo učenci 

lahko pridobili kar največ znanja, ne le na področju učne snovi, ampak tudi 

znanje za življenje nasploh.  

   Da bomo vrednote na enostaven način približali tudi mlajšim učencem, bomo 

uporabili besedo SOVICA – simbol modrosti in znanja. 

S spoštovanje, sodelovanje, svoboda 

O odgovornost, odprtost za nove ideje 

V varno in spodbudno okolje, skrb za zdravje, odnos do okolja 

I iskrenost, poštenost 

C ceniti pomen delavnosti 

A aktivno in ustvarjalno sodelovanje  

2.1 Simboli šole 

 znak šole 

 zastava šole  

 čepice z znakom šole 

 himna šole 

 slogan »To je naša šola« 
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3 Vizija 

Razvijali se bomo v razmišljujoče, delovne, strpne, odprte, ustvarjalne in zdrave 

osebnosti, ki bomo svoje znanje in izkušnje znali v sodelovanju z drugimi upora-

biti v praksi v korist sebi in družbi. 

4 Vzgojne dejavnosti šole 

 načelo vzajemnega spoštovanja 

 načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

 načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja 

 načelo vzajemnega sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in 
staršev  

 načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline 

 načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in do-
slednosti 

4.2 Vzgojne dejavnosti v šoli 

4.2.1 Proaktivo delovanje 

 učitelji, učenci in starši določimo cilje posameznika in oddelka 

 upoštevanje individualnih posebnosti otroka (razvojnih in starostnih)  

 posredovanje učenca pri sporih 

 v primeru zamujanja pouka razrednik opozori učenca in starše 

 aktivna vloga receptorja pri prihajanju in odhajanju iz šole 

 učenje za presojo lastnega dejanja (kakšno je moje vedenje, kaj bi lahko 
izboljšal – posameznik določi prioriteto) 

 škoda (povračilo škode ...)  

 razvijanje zmožnosti za pogovor 
 
4.2.2 Preventivne dejavnosti 

 poudarek na pozitivnem zgledu  

 sprotni pogovori 

 tematske razredne ure  

 vključevanje vzgojnih tem v obravnavo učne snovi 
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 spodbujanje k samostojnosti in ustvarjalnosti 

 seznanitev s šolskimi pravili na prvi razredni uri in na srečanju s starši 

 izdelava timskih projektov z vsebinami: prijateljstvo, strpnost, empatija – sa-
mopresoja, odnos do okolja, skrb za zdravje, komunikacija … 

 izobraževanje za starše in učence 

 sodelovanje z različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok 

 pomoč mlajšim učencem (prinašanje malice ...) 

 razgovori: na razrednih urah; individualni 

 pogovorna ura učiteljev za učence  

 vzgoja za solidarnost (pomoč v primeru elementarnih nesreč, vojn ...) 
 

4.2.3 Svetovanje in usmerjanje 

 pogovor z učenci 

 spodbujanje učencev k razmišljanju o svojem vedenju 

 vključevanje 3. osebe – svetovalne službe 

 sproten pogovor: individualni pogovori, timski s starši, z razrednikom in s 
šolsko svetovalno službo. Pogovor je enkraten in postopen. Učenec piše skle-
pe in jih analizira: spremlja lasten napredek 

 dosledno zapisovanje dogodkov v zvezek: obveščanje razrednika in staršev  

 restitucija: 

 a)    sprotno materialno popravilo škode  

 b) daljša zadolžitev: nadomestna dejavnost na isti stopnji, kot je 
          bila povzročena škoda 

 c)    odškodnina 

 sistemski in timski pristop pri reševanju težav z vsemi udeleženimi v proble-
mu (učenec, učitelj, razrednik, svetovalna služba, starši, ravnateljica) 

 medvrstniška pomoč (v oddelku imamo učence, ki imajo večji uvid v določen 
problem in s tem tudi pregled nad možnostmi reševanja)  

 usmerjanje učencev k zdravemu načinu življenja, skrbi za okolje, strpnosti, za  
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 uporabo znanja v praksi, k odgovornosti, delavnosti in tovarištvu 

 starostni stopnji primerna predavanja 

 opozarjanje na primerno vedenje in dobre medsebojne odnose 

 svetovanje učencem in staršem v zvezi z vpisom v srednje šole 

 ustvarjanje pogojev za čim številnejši obisk šole za starše  

4.3 Vzgojni postopki 

V dobro učencev je pomembno, da pedagoški delavci, starši in učenci delujemo 
usklajeno. Vzgojni postopki so nagrade in kazni. 

4.3.1 Nagrada, pohvala 

   Javna pohvala je nagrada za trud na določenem področju.  

4.3.2 Področja nagrajevanja 

 Vzgojno področje  

 Medvrstniška pomoč  

 Športno področje 

 Izobraževalno področje 

 Interesne dejavnosti v širšem pomenu 

4.3.3 Kdo izreka nagrade? 

 učiteljski zbor: priznanje učiteljskega zbora ob zaključku šolanja  

 razrednik: priznanja razrednika ob zaključku šolskega leta 

 mentor: priznanje mentorja, učitelja določene dejavnosti 

 mentor: priznanje šolske skupnosti 

Zgoraj naštete nagrade se v mesecu juniju potrdijo na pedagoški konferenci.  

Javne pohvale se lahko izrečejo tudi ob polletju in so objavljene:  

• po šolskem radiu 

• na elektronski oglasni deski in spletni strani šole 

• v šolskem časopisu 

• znotraj razreda 

Zgoraj navedene pohvale se potrdijo na pedagoški konferenci v mesecu januar-
ju.  
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4.3.4 Izvajanje nagrade 

 Nagrada učiteljskega zbora za učence 9. r. se določi v mesecu juniju na peda-
goški konferenci za 9. r. Nagrajenci prejmejo knjižno nagrado in pohvalo. 
Nagrada se izroči na valeti. Omenjeni pa so tudi v biltenu šole. (Na predlog 
učiteljskega zbora ali učencev na oddelčnih konferencah in na šolski skupno-
sti.) 

 Vpis v knjigo odličnih učencev. Učenci, ki bodo imeli od 4. do 9. r. na koncu 
šolskega leta pri vseh predmetih oceno najmanj 4,5, se bodo vpisali v knjigo 
odličnih učencev.  

 Nagradni izlet, ogled predstave ... ob začetku šolskega leta za preteklo šolsko 
leto. (Za učence, ki jih za aktivno delo predlagajo mentorji šolskih dejavno-
sti.) 

 Pohvala za športnika leta v oddelku. 

 Pokal za športnika šole. 

 Bralna značka: pohvala ob zaključku bralne značke v posameznem razredu in 
potrdilo o opravljeni zlati bralni znački za branje v vseh devetih razredih. 
(Odvisno od navodil ZPM.) 

 Pohvala učencu, ki se je zadnja tri leta udejstvoval na kulturnem, umetni-
škem ali naravoslovnem področju. Pohvalo izroči ravnateljica na valeti. 

4.4 Ukrepi v primeru kršitev 

4.4.1 Ukrepi ob motenju pouka in ostalih dejavnosti 

 opozorilo ali ignoriranje  

 prisotnost 3. osebe v primeru, če učenec noče zapustiti razreda 

 učenec zapusti razred, predamo ga 3. osebi, pri kateri nadaljuje v razredu 
začeto delo 

 za manjšo kršitev (po učiteljevi presoji) ali enkratno kršitev (ne ponavljajočo 
se) opravi učitelj ali razrednik razgovor z učencem 

 učenec se zaradi vedenja, ki moti in ogroža njega in ostale, udeleži dejavnosti 

      v spremstvu staršev 

 odstranitev z dneva dejavnosti – učenec dobi drugo zadolžitev v šoli  

 vzgojni opomin v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih  
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4.4.2 Ukrepi ob kršitvah pravil 

   Razrednik obvesti starše, ki se morajo z učencem oglasiti na pogovorni uri pri 

določenem učitelju.  

   Za težjo ali ponavljajočo se lažjo kršitev (po učiteljevi presoji) starše pisno ob-

vestimo; glede na težo prekrška starši prejmejo: obvestilo razrednika, učiteljske-

ga zbora ali ravnateljice. 

   Za 18 strnjenih ali 12 razpršenih ur izostankov prejmejo starši pisno obve-

stilo razrednika. Če je izostankov dvakrat več, razrednik obvesti Center za 

socialno delo. Po potrebi in v skladu z zakonodajo pa šola obvesti tudi sodni-

ka za prekrške. 

4.4.3 Poškodovanje lastnine 

 učenec popravi škodo 

 učencu dodelimo dodatno delo v prostem času  

 povračilo materialne škode 

4.4.4 Vzgojni opomin 

  Vzgojni opomin izrekamo v primeru ponavljanja kršitev, ko vzgojni postop-

ki niso bili uspešni ali kadar gre za izjemno težek prekršek.  

 

4.4.5 Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi inštitucijami 

   Če staršev ni v šolo in ni pripravljenosti za sodelovanje, problem njihovega 

otroka posredujemo zunanjim strokovnim inštitucijam. 
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Hišni red Osnovne šole Milana Šuštaršiča 

   Osnovna šola Milana Šuštaršiča določa hišni red v skladu s členom 31. a Zako-

na o osnovni šoli. 

   Hišni red opredeljuje: območje, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas, uradne 

ure, prihod v šolo, uporabo šolskih prostorov, šolske vhode, organizacijo nadzo-

ra v šoli, vzdrževanje reda in čistoče ter skrb za lastnino. 

   Če želimo, da bi bilo življenje na naši šoli prijetno in delo uspešno, moramo 

pravila hišnega reda upoštevati! 

   Če učenec prekrši hišni red, bomo ukrepali v skladu s pravili šolskega reda. 

1. Območje, ki sodi v šolski prostor 

   V šolsko območje Osnovne šole Milana Šuštaršiča, na katerem veljajo  

pravila hišnega reda in ga šola nadzoruje ter sankcionira neupoštevanje pravil, 
sodi: 

 objekt osnovne šole v celoti, 

 zunanje površine (igrišča, zelenice, šolsko parkirišče). Šolski prostor je 
omejen z ograjo. 

   Pravila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil 

učiteljev ipd. veljajo tudi v programih in dejavnostih, ki jih šola organizira na 

drugih lokacijah ter na prireditvah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji 

šole ter na prevoznih sredstvih. 

   Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko na njem poteka vzgojno
-izobraževalna dejavnost. 

2. Poslovni čas 

   Šola je odprta od začetka jutranjega varstva (6.30) do zaključka popoldanskega 

varstva (16.55). 

2.1 Uradne ure 

Tajništvo: vsak dan od 8.00 do 14.00 

Računovodstvo: vsak dan od 8.00 do 12.00 
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3. Prihod v šolo in odhod iz šole 

   Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka. Pred tem časom šola 

ni odprta.  

   Starši in obiskovalci prihajajo v šolo skozi službeni vhod ali vhod v prizidku. 

Prijavijo se pri dežurnem učencu ali receptorju in ta v zvezek obiskov zapiše ime 

in priimek, datum, uro, namen obiska in čas odhoda iz šole. Obiskovalca usmeri 

v prostor in k osebi, h kateri je namenjen.  

   Starši se na pogovorne ure predhodno najavijo. 

   Starši učencev I. izobraževalnega obdobja se najavijo na oglasni deski oddelka, 

starši učencev II. in III. izobraževalnega obdobja pa tako, da učenci starše vpišejo 

na seznam za pogovorne ure, ki visi na vratih učilnice. O sistemu naročanja bo-

do učenci seznanjeni na prvi razredni uri in starši na prvem roditeljskem sestan-

ku.  

   V času pouka učenci šole ne smejo zapuščati. Šolo lahko zapustijo le z dovolje-

njem razrednika, svetovalne službe ali vodstva šole v dogovoru s starši.  

4. Uporaba šolskih prostorov 

   Šolski prostori so namenjeni učencem in zaposlenim v Osnovni šoli Milana 

Šuštaršiča za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in prehranjevanja. Učenci 

so v šolskih prostorih obuti v šolske copate, v telovadnici pa v športno obuvalo. 

V popoldanskem času šolske prostore uporabljajo tudi najemniki, ki imajo z za-

vodom podpisano pogodbo. 

Vodenje živali na šolskem prostoru ni dovoljeno razen za namene vzgojno-

izobraževalnega dela. 

V šolo, šolski prostor in na vse šolske dejavnosti je strogo prepovedano prina-

šanje oz. posedovanje nevarnih in zakonsko prepovedanih predmetov. Enako 

velja za prinašanje, posedovanje oz. uživanje cigaret, drog, alkohola in drugih 

škodljivih snovi. 

Jutranje in popoldanske pogovorne ure učiteljev, šolske svetovalne službe, knjiž-

ničarke, pomočnika ravnateljice in ravnateljice se vsako leto objavijo na prvem 

roditeljskem sestanku, v letnem delovnem načrtu in na spletni strani šole. 
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4.1 Šolski vhodi 

   Vhodi v šolo so zaklenjeni. V primeru dejavnosti, ki niso vezane na urnik, 

učenci počakajo na mestu, za katerega se dogovorijo z mentorjem dejavnosti. 

4.1.1 Vhod v prizidek je namenjen: 

1. Za učence od 1. do 3. r., učence vozače in starše, ki prihajajo na pogovorne ure 

 a) od 6.30 do 8.20 

2. Za odhode od pouka in OPB za učence od 1. do 3. r., vhode odpira dežurna 

delavka šole: 

  a) od 11.55 do 12.10, 

  b) od 12.45 do 13.00, 

  c) od 13.30 do 13.45. 

3. Za odhode iz OPB za učence od 1. do 5. r., učence predmetne  stopnje, ki imajo 

dejavnosti po 14.00, starše in zunanje obiskovalce, je ob odprtem vhodu recep-

tor:  

  a) od 14.00 do 17.05. 

4.1.2 Srednji vhod je namenjen za učence od 4. do 9. r. 

  a) od 7.15 do 7.30, ob ponedeljkih od 7.40 do 8.00 (dežuren hišnik), 

  b) od 8.05 do 8.20 (dežuren hišnik), 

  c) od 8.50 do 9.10 ob torkih (dežuren hišnik), 

  d) od 12.00 do 13.50 (receptor) 

 

 

V šoli je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov. 

Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. V šolskih prostorih se ne sme izvr-

ševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole. 
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4.1.3 Službeni vhod iz parkirišča je namenjen: 

Za zunanje obiskovalce, starše in učence, ki zamujajo k pouku. Na vhodu je de-

žurni učenec in zvonec (uporabite ga v primeru krajše odsotnosti dežurnega 

učenca). 

Vhod je odprt: od 8.20 do 14.00. 

4.1.4 Vhod v telovadnico je namenjen: 

 Učencem v času športa, ko imajo šport na zunanjih površinah, abonentom 
šolske prehrane iz zavoda Sonček, uporabnikom telovadnice v dopoldan-
skem in popoldanskem času, 

 v času pouka vrata zaklepa učitelj, ki poučuje šport, 

 za najemnike kosil ga odklene zadolžena delavka v kuhinji, 

 za popoldanske najemnike je v času od 18.00 do 22.00 dežuren receptor. 

4.2 Jedilnica je namenjena 

 učencem, ki so naročeni na zajtrk,  

 učencem od 6. r. dalje, ki imajo pred malico pouk športa, likovne umetnosti, 
tehnike in tehnologije ali gospodinjstva, 

 po urniku kosil je jedilnica namenjena učencem, ki so naročeni na kosilo, 

 zunanjim abonentom šolske prehrane. 

4.2.1 Vedenje pri zajtrku in malici 

 Učenci si umijejo roke.  

 Kulturno in v miru pojedo obrok.  

 Po končanem obroku poskrbijo, da so mize, kjer so jedli, urejene.  

 Pri malici je prisoten učitelj, ki je predhodno uro poučeval učence.  

 Po malici učenci ostanke glede na vrsto odpadkov ločeno pospravijo v poso-
de. 
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4.2.2 Vedenje pri kosilu 

4.2.2.1 Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) 

 Pred odhodom na kosilo si učenci umijejo roke in v strnjeni koloni tiho odide-
jo v jedilnico. 

 Učitelj poskrbi, da se učenci usedejo na zanje pripravljen prostor in mirno 
pojedo obrok. 

 Po končanem obroku pospravijo prostor in pladnje. 

 Učenci počakajo do zaključka kosila za mizo. 

 Ko pojedo, v spremstvu učitelja tiho in v strnjeni koloni zapustijo jedilnico. 

4.2.2.2 Ostali učenci 

 Učenci po urniku kosil tiho odidejo v jedilnico, torbe odložijo na označeni del 
odra.  

 Nadzor nad njihovim vedenjem opravlja vodja šolske prehrane. 

 Učenci si umijejo roke in v vrsti počakajo na obrok. 

 Usedejo se na zanje določeno mesto.  

 Po obroku pospravijo prostor in zapustijo jedilnico. 

 Če nadaljujejo pouk, počakajo v dnevni sobi ali čitalnici. 

4.3 Garderobe 

4.3.1 Garderoba pred 1. razredoma 

   Namenjena je učencem 1. a, 1. b in 1. c razredom. 

4.3.2 Garderoba v prizidku šole 

 Namenjena je učencem 2. in 3. razreda. 

 Učenci imajo copate v vrečki za copate. 

 Vrečko s copati puščajo v garderobi. 

 Vsa oblačila in čevlji so shranjeni v garderobi.  

 Ob pričetku pouka receptor zaklene vrata garderobe in opravi nadzor.  

4.3.3 Garderoba v starem delu šole 

 Namenjena je učencem II. in III. triade. 

 Nadzor v garderobi opravlja hišnik.  
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4.3.4 Garderoba športa 

   Učenci vzamejo športno obutev v garderobi oddelka. Športno obutev prinesejo 

v garderobo športa, kjer se preobujejo in preoblečejo.  

4.4 Knjižnica in čitalnica 

   Knjižnica in čitalnica sta namenjeni vsem učencem in zaposlenim v šoli. V tem 

prostoru moramo biti tiho, da ne motimo drugih, in upoštevamo pravila obnaša-

nja v knjižnici in čitalnici. 

4.5 Šolsko igrišče 

 Šolsko igrišče je do 15.40 rezervirano za vodene aktivnosti, ki jih organizira 
šola.  

 Odgovornost šole na šolskem prostoru velja za čas, ko na njem poteka vzgoj-
no-izobraževalna dejavnost.  

 Šola ne prevzema odgovornosti za varnost tistih učencev, ki niso vključeni v 
vzgojno-izobraževalni proces ali so zaključili pouk. 

 Vožnja s kolesi in motorji na šolskem igrišču ni dovoljena. 

 Vhod v prizidek: od 6.30 do 7.10 dežura hišnik, od 7.10 do 8.15 dežurni uči-
telj, od 14.00 do 17.00 receptor. 

 Srednji vhod: od 7.15 do 7.30 dežura hišnik, od 8.05 do 8.20 in izjemoma od 
8.50 do 9.10 dežura hišnik, od 12.00 do 14.00 dežura receptor.  

 Vhod v telovadnico: od 18.00 do 22.00 nadzor vrši receptor, v času pouka pa 
učitelji in učiteljice, ki izvajajo šport, in zadolžena kuharica.  

 Na vhodu za zaposlene dežura učenec od 8.20 do 13.35.   

 V dopoldanskem času opravljajo dežurstvo učenci III. triade. 

 Učilnico nadzira učitelj, ki v njej poučuje. 

 Vsak zaposleni je dolžan opozoriti na neprimerno vedenje. 

 

5. Organizacija nadzora v šoli 

5.1 Dežurstvo pri vhodih 
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5.2 Dežurstvo učiteljev 

V glavnem odmoru dežurajo učitelji po razporedu, ki je objavljen v začetku šol-

skega leta. Učilnico nadzira učitelj, ki v njej poučuje. 

5.2.1 Dežurstvo v jedilnici v času kosila 

 V jedilnici je glavna dežurna vodja šolske prehrane.  

5.3 Reditelji 

   Razredniki zadolžijo dva reditelja, ki skrbita za red in čistočo v razredu, prina-

šata in odnašata malico, sporočata učitelju odsotne učence ter opozorita vodstvo 

šole na morebitno odsotnost učitelja.  

5.4 Vedenje med odmori 

Učenci se med odmori zadržujejo v prostorih, ki so jim namenjeni. 

 Učenci od 1. do 5. r. v matičnih učilnicah.  

 Učenci od 6. do 9. r. na šolskem hodniku pred učilnico, v kateri bodo imeli 
naslednjo uro pouk.  

 Učenci hodijo po hodnikih in stopnicah po desni strani. 

 Gibajo se umirjeno in tiho.  

6. Vzdrževanje reda in čistoče 

 Nadzor nad čistočo in urejenostjo šolskih prostorov izvaja vodja šolske pre-
hrane in vsi zaposleni delavci šole. Za red in čistočo v razredu je odgovoren 
učitelj, ki je skrbnik prostora.  

 Za urejenost učilnice so zadolženi vsi učenci.  

 Ob koncu ure vsak učenec svoj prostor zapusti čist in urejen, reditelja pa jih 

na morebitne nepravilnosti opozorita in pozoveta k urejanju ali pa prostor 

uredita sama.  

7. Skrb za lastnino 

 V šoli so vsi udeleženci dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je treba 
tudi lastnino vsakega posameznika. Tuje lastnine si ni dovoljeno prisvajati, jo 
skrivati, uničevati ali poškodovati. 

 



ŠOLSKO LETO 2015/2016  44 

 

 O vsaki nastali škodi so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge 
učitelje, razrednika oziroma vodstvo šole. 

 Če učenec povzroči materialno škodo šoli ali posamezniku, jo je dolžan povr-
niti. Višino škode oziroma znesek, ki ga je dolžan povrniti, določi vodstvo 
šole v dogovoru s starši. 

 Najdene predmete učenci oddajo v tajništvu šole. 

 V šolo učenci ne prinašajo vrednih predmetov (denar, nakit, mobitel, igra-
če ...), ker šola za morebitno krajo ne prevzema odgovornosti. 

 Pozabljena oblačila lahko učenci poiščejo pri snažilki. Če jih učenci do konca 
šolskega leta ne prevzamejo, jih šola odda v humanitarne namene. 
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Dosežki učencev OŠ Milana Šuštaršiča v šolskem letu 2014/2015 

   Učenci, ki imajo interes in veselje za različna predmetna področja in športne 

dejavnosti, so svoja znanja nadgrajevali pod mentorstvom  učiteljic in učiteljev. 

   Svoje znanje so preizkusili na šolskih, regijskih, državnih in mednarodnih tek-

movanjih. 

   Ponosni smo na dosežene rezultate. Najpomembnejše navajamo. 

 

RAZISKOVALNE NALOGE 
___________________________________________________________________________________________________ 

PSIHOLOGIJA 

Mentor: dr. Silvo Koželj 

Somentorica: Nadja Pezdir 

Raziskovalna naloga: Vpliv okolja kot del trajnostnega razvoja na stresni odziv mladih 

Avtor: Žan Koprivec Perjet, 9. r. 

ZLATO PRIZNANJE na državnem tekmovanju. 

 
SLOVENŠČINA 

Mentorica: Anamarija Lah Šuster 

Raziskovalna naloga: Vampirstvo v mladinski književnosti – zakaj je to »tolk kul« mla-

dim bralcem? 

Avtorici: Ema Kerin Zabukovec in Sara Hotić, 9. r. 

SREBRNO PRIZNANJE na državnem tekmovanju. 

 
ZGODOVINA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Zlatka Verbec 

Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev 8. in 9. r. 

ZLATO PRIZNANJE je prejel Žan Koprivec Perjet, 9. r. 

SREBRNO PRIZNANJE sta prejela Pia Gyurica in Žan Koprivec Perjet, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 7 učencev. 
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ANGLEŠČINA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Maja Ambrožič 

Tekmovanja se je udeležilo 19 učencev 9. r. 

SREBRNO PRIZNANJE so prejeli Ema Kerin Zabukovec, Kristina Popovič, Žan Koprivec 

Perjet in Klara Leben. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 11 učencev. 

 
MATEMATIKA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorji: razredne učiteljice, Marjana Vrhovnik, Ivana Tursan Poljanšek, Franc Renko 

Vodja tekmovanja: Tanja Černigoj 

Šolskega tekmovanje se je udeležilo 242 učencev od 1. do 9. r. 

SREBRNO PRIZNANJE so prejeli Matej Šafarič, 7. r., Žan Koprivec Perjet, Ema Kerin 

Zabukovec in Martin Štrumbelj, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 82 učencev od 1. do 9. r. 

 
VESELA ŠOLA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Nina Brumen 

Tekmovanja so se udeležili učenci 4., 5., 6., 8,. in 9. r.  

SREBRNO PRIZNANJE so prejeli Gašper Šindič in Vid Vidic, 6. r., ter Pia Gyurica in Žan 

Koprivec Perjet, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 7 učencev.  

 
FIZIKA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: mag. Nataša Pozderec Intihar 

Tekmovanja se je udeležilo 12 učencev iz 8. in 9. r.  

SREBRNO PRIZNANJE sta prejela Nina Grohar, 8. r., in Žiga Arnič, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE so prejeli 3 učenci. 

 
GEOGRAFIJA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Zlatka Verbec 

Tekmovanja se je udeležilo 20 učencev iz 8. in 9. r.  

SREBRNO PRIZNANJE sta prejela Sara Hotič in Žan Koprivec Perjet, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 6 učencev. 
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KEMIJA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: mag. Nataša Pozderec Intihar 

Tekmovanja se je udeležilo 24 učencev iz 8. in 9. r.  

SREBRNO PRIZNANJE sta prejela Žan Koprivec Perjet ter Sara Hotič, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 12 učencev. 

 
SLOVENŠČINA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorice: učiteljice razrednega pouka, Nataša Škorjanc Strnad, Anamarija Lah Šuster 

Koordinatorica tekmovanja: Anamarija Lah Šuster 

Tekmovanja se je udeležilo 123 učencev. 

SREBRNO PRIZNANJE sta prejela Tadej Prelog, 8. r., in Ema Kerin Zabukovec, 9. r.  

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 44 učencev. 
 
BIOLOGIJA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Marjeta Škarja 

Tekmovanja so se udeležili 3 učenci iz 8. in 9. r. 

SREBRNO PRIZNANJE je prejel Žan Koprivec Prejet, 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE sta prejela 2 učenca. 

 
LOGIKA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorji: Majda Keuc, Hedvika Pintarič, Darka Petančič, Maja Premrl, Ivana Tursan Po-

ljanšek, Marjana Vrhovnik in Franc Renko. 

Vodja tekmovanja: Marjana Vrhovnik 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 94 učencev. 

SREBRNO PRIZNANJE je prejela Una Ljubin, 7. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 48 učencev. 

 
 



ŠOLSKO LETO 2015/2016  48 

 

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica in vodja tekmovanja: Tanja Černigoj 

Tekmovanja se je udeležilo 157 učencev. 

SREBRNO PRIZNANJA je prejel Tim Gliha, 6. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 69 učencev od 2. do 9. r. 

 
NARAVOSLOVJE 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Lenka Ogorevc Hradilová 

Tekmovanja se je udeležilo 29 učencev iz 6. in 7. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejelo 9 učencev. 

 
ASTRONOMIJA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: mag. Nataša Pozderec Intihar 

Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev iz 9. r.  

BRONASTO PRIZNANJE so prejeli 4 učenci. 

 
NEMŠČINA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Anja Peternel 

Na šolskem tekmovanju iz znanja nemščine je sodelovalo 12 učencev 9. r. 

BRONASTO PRIZNANJE je prejela Pia Gyurica, 9. r. 

 
ANGLEŠKO DEBATNO TEKMOVANJE WORLD SCHOLAR'S CUP 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Lea Gubanc 

Tekmovanja se je udeležilo 7 učencev 9. r.  

Dosegli so 1. in 2. ekipno mesto ter se uvrstili na svetovno tekmovanje v Maleziji. 

Na svetovnem tekmovanju je Žan Koprivec Perjet med 1300 učenci dosegel 42. mesto v 

debati. Cela skupina (Žan Koprivec Perjet, Ula Turšič Poljanšek, Klara Leben) je v skup-

nem seštevku dosegla 5. mesto v Evropi in se uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
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EPI READING BADGE – ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorici tekmovanja: Maja Ambrožič in Lea Gubanc 

Vodja tekmovanja: Maja Ambrožič 

Tekmovanja Epi se je udeležilo 118 učencev od 3. do 9. r. 

Dosegli so 57 zlatih, 34 srebrnih ter 27 priznanj za sodelovanje. 

 
BOOKWORM – ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorici: Maje Ambrožič in Lea Gubanc 

Tekmovanja se je udeležilo 88 učencev od 4. do 9. r.  

 
BRALNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE EPI LESEPREIS 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorici: Anja Peternel in Anamarija Lah Šuster 

Tekmovanja se je udeležilo 128 učencev od 5. do 9. r. 

ZLATO PRIZNANJE je prejelo 28 učencev. 

SREBRNO PRIZNANJE je prejelo 81 učencev. 

Priznanje za sodelovanje je prejelo 19 učencev. 

 
FOTOREPORTAŽA 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Nataša Škorjanc Strnad 

Fotoreportaža: LOGIKA – FANTAZIJA MISLI …  

2. mesto so dosegli: Maja Tasić, Neda Ilić, Katjuša Plesničar, Vito Belec, Vika Terglav, 7. r. 

 
EKOKVIZ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Lenka Ogorevc Hradilová 

Tekmovanja se je udeležilo 27 učencev iz 6., 7. in 8. r. 
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ZLATA BRALNA ZNAČKA 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorice: učiteljice slovenščine in učiteljice razrednega pouka 

Koordinatorica: Nataša Vršič 

ZLATI BRALCI so postali Žiga Arnič, Matic Barlovič, Tija Bukovac Švajger, Nelli Hrovat, 

Ema Kerin Zabukovec, Klemen Lenart Pucihar, Maša Petkovšek, Kristina Popovič, Tine 

Robič, Eva Sajko, Eldin Šabić, Martin Štrumbelj, Vid Vrh, Eva Žgajnar, Pia Gyurica, Sara 

Hotić, Žan Koprivec Perjet, Žan Kovač, Maj Krčar, Katja Leben, Klara Leben, Nana Žuža 

Strle in Nemanja Ščekić. 

 
CICI VESELA ŠOLA 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Nataša Vršič 

Tekmovanja so se udeležili učenci 2., 3. in 4. r., ki so obiskovali interesno dejavnost. Vsi so 

dobili pohvalo, skoraj vsi pa so vprašalnike rešili brez napak. 

 
LIKOVNO PODROČJE 
___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Marija Murenc 

Štirinajsti mednarodni likovni natečaj Municipality of Montana Bolgarija: »The music and 

dances of my people«  

Na razstavi je sodelovala in prejela priznanje Una Ljubin, 7. r. 

 
Mentorica: Marija Murenc 

Devetnajsti mednarodni likovni natečaj Likovni svet Celje: »Etno oblačila in plesi mojega 

ljudstva« 

Na razstavi je sodelovala in prejela priznanje za 2. mesto Anita Kristan, 7. r. 

 
Mentorici: Darka Petančič in Marija Murenc 

Mednarodni likovni natečaj »Dadin likovni natečaj« 

Priznanje za posebno likovno ustvarjalnost in objavo izdelka v publikaciji so prejeli Jakob 

Jurovič in Aleksandar Savković, 5. r., ter Tiana Jarnovič, 6. r., Luka Tomšič, 7. r., in Nina 

Grohar, 8. r. 
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Mentorica: Slavka Dolanc 

Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«  

Na razstavi v Cankarjevem domu sta sodelovali ter prejeli priznanje Maša Ilc in Ema Ni-

količ, 3. r.  

 
Mentorica: Marija Murenc 

Državni likovni natečaj UNESCO – mesto miru Slovenj Gradec: »Kristali«  

Objavo v publikaciji in priznanje so prejeli Tijana Tošić, 6. r., Katarina Štefančič, 7. r., ter 

Brina Eror, Jure Golobič, Pia Gyurica, Sara Hotić, Žan Koprivec Perjet, Žan Kovač, Lana 

Purkart, Tine Robič, 9. r. 

 
Mentorica: Marija Murenc 

Državni likovni natečaj revije PIL in Botaničnega vrta »Dan očarljivih rastlin 2015«  

Priznanje za 3. mesto je prejela Lucija Žuvela, 4. r.  

Priznanje za sodelovanje na razstavi sta prejeli Tijana Tošić in Ana Mihelič Grüner, 6. r.  

 
Mentorica: Marija Murenc 

Državni likovni natečaj Čebelarske zveze Slovenije »Kar seješ, to žanješ«  

Vključitev njunih izdelkov v didaktični komplet iger za otroke ter nagrado in priznanje 

sta prejela Sara Sihur in Adam Matović, 6. r. 

 
Mentorica: Marija Murenc 

Državni likovni natečaj Kulturno-naravoslovnega društva Naša zemlja »Srečanja ob vod-

njakih in studencih« 

Nagrado in priznanje so prejeli Špela Žgajnar, Tiana Jarnovič, 6. r., Pika Herman, Saša 

Stajič, Katarina Štefančič, Iva Beguš, Sofija Ganić, Una Ljubin, 7. r., ter Žan Koprivec Per-

jet, 9. r. 

 

Mentorici: Slavka Dolanc in Leonida Brumen 

Likovni svet otrok, Šoštanj 

SREBRNO PRIZNANJE so prejeli Lian Berce, Jutra Mrvar, Ema Nikolič, Anže Jakovac, 

Stefan Jurković, Tia Manev, 3. r., ter Pika Ažman, Sara Grošelj, Daša Hostnik, Zoya Luna 

Klobčar, Martin Košec, Anastasija Kurachkova, Jelena Murk in Urška Tramte, 2. r. 
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ŠPORTNO PODROČJE 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorji: dr. Silvo Koželj, Denis Šturm, Nada Vene, učitelji Male šole juda 

KROS – JESEN 

Brina Praprotnik, 2. r., je osvojila 2. mesto. 

 
KROS – POMLAD  

Anja Jelesijevič, 6. r., je osvojila 2. mesto. 

 
ATLETSKI POKAL – JESEN 

Zala Miklič, 7. r., je v metu vorteksa osvojila 2. mesto. 

Tiana Jarnovič, 6. r., je v teku na 300 m osvojila 4. mesto. 

 
ATLETSKI POKAL – POMLAD  

Anja Jelesijevič, 6. r., je v teku na 600 m dosegla 3. mesto, 

Benjamin Kukec, 7. r., je v teku na 60 m dosegel 3. mesto, 

Zala Miklič, 7. r., je v metu vortexa dosegla 1. mesto,  

Ula Turšič Poljanšek, 9. r., je v teku na 300 m dosegla 2. mesto, 

v skoku v višino sta Tia Košir in Tija Kunej, 6. r., dosegli 4. mesto. 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETSKEM POKALU  

Zala Miklič, 7. r., je v metu vorteksa na državnem finalu v Kopru z dolžino 57,92 m dose-

gla 2. mesto. 

 
MED DVEMA OGNJEMA 

V okviru prijateljskih tekem ljubljanske občine v igri Med dvema ognjema so četrtošolci v 

vseh tekmah nastopili brez poraza. 

 
JUDO  

V šolskem letu 2014/15 so učenci 3. r. na tekmovanju iz juda (Mala šola juda) skupno 

osvojili 1. mesto, ter učenci 1. r. 2. mesto. 
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ŠOLSKA SKUPNOST 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mentorica: Anamarija Lah Šuster 

V mesecu aprilu smo po celotnem šolskem letu zbiranja starega papirja zbrali 2,06 tone, s 

čimer smo rešili 35 dreves. Najmarljivejši pri tem je bil 8. b, ki je prejel zlato drevo. 

Konec maja smo podarili zbrane zamaške mladi Emi, ki boleha za cerebralno paralizo. Na 

ta način smo prispevali k zbiranju denarja za njene terapije. Najmarljivejši pri tem je bil 6. 

b, ki prejme za nagrado zlati zamašek. 

 

Posebno priznanje učiteljskega zbora sta prejeli 

 

TIJA BUKOVAC ŠVAJGER 

Za izjemen čut do soljudi, spoštljiv odnos do sovrstnikov in vseh zaposlenih na šoli ter 

samostojno in požrtvovalno delo na kulturno-umetniškem področju 

 

in 

  

SARA HOTIĆ 

  

Za izjemen čut do soljudi, medvrstniško pomoč, spoštljiv odnos do sovrstnikov in vseh 

zaposlenih na šoli ter za požrtvovalno sodelovanje in organizacijo različnih šolskih     

dogodkov 
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Nasveti učencem 

V šolo pridem največ 15 min in najmanj 5 min pred pričetkom pouka. 

Če zamudim, grem v razred, kjer se za zamudo opravičim in se nemoteno 

vključim v pouk. 

2. Ne najdem svojih stvari v garderobi!? 

Najprej dobro preiščem garderobo sam ali s sošolci. Če ni uspeha, obvestim 

razrednika ali svetovalno službo. 

3. Strah me je ocenjevanja!? 

Ocenjevanje je za nekatere res huda obremenitev. Če redno delam naloge, 

sledim razlagi in aktivno sodelujem pri pouku, bo strah po prvih odgovorih hitro 

minil. Včasih se mi vseeno zgodi, da nisem pripravljen. Najbolje bo, da to povem 

učitelju in se z njim vljudno pogovorim. Našla bova ustrezno rešitev. 

4. Izsiljujejo me!? 

Ne boj se, premagaj svoj strah. Vsako izsiljevanje takoj sporočim razredniku 

ali svetovalni službi. Pogovorim se s svojimi starši. V šolo ne nosim dragocenih 

predmetov in denarja. 

5. Če se zgodi kaj drugega, ali imam težave s sošolci, starši, učitelji, sam s 

seboj!? 

Če imam težave ali sem v stiski, se posvetujem z učiteljem, razrednikom, 

skrbnikom razreda, svetovalnimi delavkami ali vodstvom šole. 

1. V šolo prihajam točno! 
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Varna pot v šolo – pravila za starše in otroke 

S pričetkom šolanja otroci hodijo v šolo po prometnih površinah. 

Kaj lahko starši naredite za večjo varnost svojih otrok? 

1. Otrok naj gre v šolo pravočasno, da ne bo hitel.  

2. Oblecite ga v svetla oblačila, ki so v prometu bolj opazna.  

3. Prepričajte ga, da sme prečkati cesto le na mestu, kjer je to varno, čeprav 
je pot v šolo nekoliko daljša.  

4. Naučite ga, da se bo na cesti obnašal tako, kot se mora. Pri tem skušajte 
na otroka gledati z očmi avtomobilista. Naučite ga, da bo, preden stopi 
na prehod, visoko dvignil roko kot znak, da želi prečkati cesto. To naj 
naredi tudi takrat, ko je prisiljen prečkati cesto izven prehoda. Največ 
nesreč se zgodi zaradi tega, ker voznik domneva, da otrok ne bo stopil 
na cesto.  

5. Večkrat pojdite z otrokom do šole po najbolj varni poti in ga sproti 
poučite o vseh nevarnostih.  

6. Če hodi v prvi ali drugi razred, mu dajte okoli vratu rumeno rutico, da 
bo bolje viden. 

7. Če mora v šolo ali iz šole v mraku, naj nosi v roki kresničko. To je 
odsevnik, ki odbija svetlobo žarometov in ga avtomobilisti že od daleč 
opazijo. 

To je le nekaj nasvetov za starše. Otrok se mora marsičesa naučiti, da v 

prometu ostane nepoškodovan. Večino tega ga morajo naučiti starši. Te 

odgovornosti vas ne bo odrešil ne policist ne prometna vzgoja v šoli. 
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Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

      

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

      

popoldne      

      

      

      

Urnik 
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Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

      

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

      

popoldne      

      

      

      

Urnik 
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predmet: I. polletje: II. polletje: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Moja redovalnica  
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predmet: pisno ocenjevanje: ustno ocenjevanje: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Planirani  datumi p isnega in ustnega ocenjevanja  
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naslov knjige: avtor: datum: 

   

   

   

   

   

Obvezno branje   

Bralna značka  

naslov knjige: avtor: datum: podpis: 
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v šolo ura 

ponedeljek  

torek  

sreda  

četrtek  

petek  

  

  

  

domov ura 

ponedeljek  

torek  

sreda  

četrtek  

petek  

  

  

Prevozi  –  pr ihodi  in  odhodi  
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Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev: 

 

Opravič i la  
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Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev: 

 

Opravič i la  
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Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev:  

 

 

Prosim, da opravičite izostanek od pouka od                      do                          zaradi: 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                  Podpis staršev: 

 

Opravič i la  
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Sporoči la  
Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 
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Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

Sporoči la  
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Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Učitelj/-ica                                                                       Podpis staršev: 

 

Sporoči la  
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datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

Dnevi  de javnost i  
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Dnevi  de javnost i  

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 
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datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

datum:                                                          kam: 

odhod ob:                                                     povratek ob: 

potrebujem: 

 

Dnevi  de javnost i  



71  OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

September  

1 

tor 
začetek pouka 

2 

sre 
 

3 

čet 
 

4 

pet 
 

5 

sob 
 

6 

ned 
 

7 

pon 
 

8 

tor 
 

9 

sre 
 

10 

čet 
 

11 

pet 
 

12 

sob 
 

13 

ned 
 

14 

pon 
 

15 

tor 
 

16 

sre 
 

17 

čet 
 

18 

pet 
 

19 

sob 
 

20 

ned 
 

21 

pon 
 

22 

tor 
 

23 

sre 
začetek jeseni 

24 

čet 
 

25 

pet 
 

26 

sob 
 

27 

ned 
 

28 

pon  
 

29 

tor 
 

30 

sre 
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Oktober  

1 

čet 
 

2 

pet 
 

3 

sob 
 

4 

ned 
 

5 

pon 
mednarodni dan otroka 

6 

tor 
 

7 

sre 
 

8 

čet 
 

9 

pet 
 

10 

sob 
 

11 

ned 
 

12 

pon 
 

13 

tor 
 

14 

sre 
 

15 

čet 
 

16 

pet 
 

17 

sob 
 

18 

ned 
 

19 

pon 
 

20 

tor 
 

21 

sre 
 

22 

čet 
 

23 

pet 
 

24 

sob 
 

25 

ned 
 

26 

pon 
jesenske počitnice 

27 

tor 
jesenske počitnice 

28 

sre 
jesenske počitnice 

29 

čet  
jesenske počitnice 

30 

pet 
jesenske počitnice 

31 

sob 
dan reformacije 
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November  

1 

ned 
dan spomina na mrtve 

2 

pon 
 

3 

tor 
 

4 

sre 
 

5 

čet 
 

6 

pet 
 

7 

sob 
 

8 

ned 
 

9 

pon 
 

10 

tor 
 

11 

sre 
 

12 

čet 
 

13 

pet 
 

14 

sob 
 

15 

ned 
 

16 

pon 
 

17 

tor 
 

18 

sre 
 

19 

čet 
 

20 

pet 
 

21 

sob 
 

22 

ned 
 

23 

pon 
 

24 

tor 
 

25 

sre 
 

26 

čet 
 

27 

pet 
 

28 

sob  
 

29 

ned 
 

30 

pon 
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 December  

1 

tor 
 

2 

sre 
 

3 

čet 
 

4 

pet 
 

5 

sob 
 

6 

ned 
 

7 

pon 
 

8 

tor 
 

9 

sre 
 

10 

čet 
 

11 

pet 
 

12 

sob 
 

13 

ned 
 

14 

pon 
 

15 

tor 
 

16 

sre 
 

17 

čet 
 

18 

pet 
 

19 

sob 
 

20 

ned 
 

21 

pon 
 

22 

tor 
začetek zime 

23 

sre 
 

24 

čet 
 

25 

pet 
božič 

26 

sob 
dan samostojnosti in enotnosti 

27 

ned 
 

28 

pon 
novoletne počitnice 

29 

tor 
novoletne počitnice 

30 

sre 
novoletne počitnice 

31 

čet 
novoletne počitnice 
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Januar  

1 

pet 
novo leto 

2 

sob 
 

3 

ned 
 

4 

pon 
 

5 

tor 
 

6 

sre 
 

7 

čet 
 

8 

pet 
 

9 

sob 
 

10 

ned 
 

11 

pon 
 

12 

tor 
 

13 

sre 
 

14 

čet 
 

15 

pet 
 

16 

sob 
 

17 

ned 
 

18 

pon 
 

19 

tor 
 

20 

sre 
 

21 

čet 
 

22 

pet 
 

23 

sob 
 

24 

ned 
 

25 

pon 
 

26 

tor 
ocenjevalna konferenca od 1. do 9. r. 

27 

sre 
 

28 

čet 
 

29 

pet  
zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

30 

sob 
 

31 

ned 
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Februar  

1 

pon 
 

2 

tor 
 

3 

sre 
 

4 

čet 
 

5 

pet 
 

6 

sob 
 

7 

ned 
 

8 

pon 
Prešernov dan, slovenski kult. praznik 

9 

tor 
pust 

10 

sre 
 

11 

čet 
 

12 

pet 
inf. dan za vpis v srednje šole 

13 

sob 
inf. dan za vpis v srednje šole 

14 

ned 
 

15 

pon 
zimske počitnice 

16 

tor 
zimske počitnice 

17 

sre 
zimske počitnice 

18 

čet 
zimske počitnice 

19 

pet 
zimske počitnice 

20 

sob 
 

21 

ned 
 

22 

pon 
 

23 

tor 
 

24 

sre 
 

25 

čet 
 

26 

pet 
 

27 

sob 
 

28 

ned  
 

29 

pon 
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Marec  

1 

tor 
 

2 

sre 
 

3 

čet 
 

4 

pet 
 

5 

sob 
 

6 

ned 
 

7 

pon 
 

8 

tor 
 

9 

sre 
 

10 

čet 
 

11 

pet 
 

12 

sob 
 

13 

ned 
 

14 

pon 
 

15 

tor 
 

16 

sre 
 

17 

čet 
 

18 

pet 
 

19 

sob 
 

20 

ned 
začetek pomladi 

21 

pon 
 

22 

tor 
 

23 

sre 
 

24 

čet 
 

25 

pet 
 

26 

sob 
 

27 

ned 
velika noč 

28 

pon 
velikonočni ponedeljek 

29 

tor 
 

30 

sre 
 

31 

čet 
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Apri l  

1 

pet 
 

2 

sob 
 

3 

ned 
 

4 

pon 
 

5 

tor 
 

6 

sre 
 

7 

čet 
 

8 

pet 
 

9 

sob 
 

10 

ned 
 

11 

pon 
 

12 

tor 
 

13 

sre 
 

14 

čet 
 

15 

pet 
 

16 

sob 
 

17 

ned 
 

18 

pon 
 

19 

tor 
 

20 

sre 
 

21 

čet 
 

22 

pet 
dan Zemlje 

23 

sob 
 

24 

ned 
 

25 

pon 
 

26 

tor 
 

27 

sre 
dan upora proti okupatorju 

28 

čet  
prvomajske počitnice 

29 

pet 
prvomajske počitnice 

30 

sob 
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Maj 

1 

ned 
praznik dela 

2 

pon 
praznik dela 

3 

tor 
 

4 

sre 
NPZ matematika za 6. in 9. r. 

5 

čet 
 

6 

pet 
NPZ slovenščina za 6. in 9. r. 

7 

sob 
 

8 

ned 
 

9 

pon 
 

10 

tor 
NPZ angleščina za 6. r in 3. predmet za 

9. r. 

11 

sre 
 

12 

čet 
 

13 

pet 
 

14 

sob 
 

15 

ned 
 

16 

pon 
 

17 

tor 
 

18 

sre 
 

19 

čet 
 

20 

pet 
 

21 

sob 
 

22 

ned 
 

23 

pon 
 

24 

tor 
 

25 

sre 
 

26 

čet 
 

27 

pet 
 

28 

sob 
 

29 

ned  
 

30 

pon 
 

31 

tor 
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Juni j  

1 

sre 
 

2 

čet 
 

3 

pet 
 

4 

sob 
 

5 

ned 
 

6 

pon 
 

7 

tor 
 

8 

sre 
 

9 

čet 
ocenjevalna konferenca 9.r. 

10 

pet 
 

11 

sob 
 

12 

ned 
 

13 

pon 
 

14 

tor 
 

15 

sre 
zaključek pouka za učence 9. r. 

16 

čet 
 

17 

pet 
ocenjevalna konferenca 4. r. 

18 

sob 
 

19 

ned 
 

20 

pon 
ocenjevalna konferenca 1. do 8. r. 

21 

tor 
začetek poletja 

22 

sre 
 

23 

čet 
 

24 

pet 
zaključek pouka za učence od 1.—8. r. 

25 

sob 
dan državnosti 

26 

ned 
 

27 

pon 
začetek poletnih počitnic ( do 31. 8. 2016) 

28 

tor 
 

29 

sre 
 

30 

čet 
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Beležka  



ŠOLSKO LETO 2015/2016  82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beležka  
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Beležka  
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Beležka  
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Beležka  
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Beležka  
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SAFE-SI 

SAFE-SI: http://www.safe.si/ je točka ozaveščanja o varni rabi interneta za 

otroke in mladostnike v Sloveniji. Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za družbene vede in ARNES, financirata pa ga Generalni direktorat za informa-

cijsko družbo pri Evropski komisiji ter Direktorat za informacijsko družbo pri 

Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

POLICIJA       113 

REŠEVALCI, GASILCI     112 

TOM – telefon za otroke in mladostnike  116 111 

SOS – telefon za pomoč v stiski    080 21 33 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše Ljubljana      01 583 75 00 

OBMOČNI POLICIST 

Peter Jerič       01 589 60 00 

http://www.mizs.gov.si/si/ 

Informacije o devetletki na spletni strani 
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OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 

Štembalova ulica 2a 

1113 Ljubljana 
 
 

E-pošta: 

posta.osms-lj@guest.arnes.si 

 

odjava in prijava prehrane:  

marjetka.remzgar@guest.arnes.si 
 
 

Spletna stran šole: 

https://www.osmslj.si 

 
 

Transakcijski račun: 

01261-6030665183 

 
 

Davčna številka: 

ID 11555050 

 
 

Matična številka: 

5204291 
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