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1. UVOD 

 
Letni delovni načrt zaokroženo predstavi načrtovano učno in vzgojno delo v šolskem letu 2022/2023. 
Sestavine letnega delovnega načrt obravnava Učiteljski zbor in Svet staršev, sprejme pa ga Svet šole do 
konca septembra 2022. 
Z njim je določena vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s 
predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih 
izvaja šola. Določeno je delo šolske svetovalne službe, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola 
vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja 
s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev ter 
druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.  
 

VIZIJA ŠOLE 
 

Spoštovanje in učenje krepita moje življenje 
 
 
DOLGOROČNI CILJI 

• Prizadevanje za doseganje predpisanih učnih in vzgojnih ciljev ter kompetenc učencev. Vključili bomo 
strokovne aktive, starše, organe šole in ostale zainteresirane, ki lahko vplivajo na vzgojno delo šole. 

• Spremljali bomo novosti in izkušnje, ki omogočajo bolj gibljivo načrtovanje in izvedbo pouka.  

• Uspešno učno in vzgojno delo ob uporabi motivacijskih učnih metod in sodobne učne tehnologije bo 
tako kot doslej vodilo našega vsakdanjega dela. Zato bodo učitelji sodelovali na izobraževanjih, ki jih 
pripravljajo na ZRSŠ, in na seminarjih, ki podpirajo strokovno in osebno rast. 

• Učno in vzgojno delo bosta neločljivo povezana. To zahteva neprestano vlaganje v nova znanja, 
vedenja in spretnosti. Zajeti mora ves pedagoški trikotnik. Postavljene cilje bomo lahko realizirali s 
spodbujanjem ustvarjalnosti  učencev, staršev in učiteljev. 

• Prizadevali si bomo za obnovo pohištva v učilnicah in posodabljanje računalniške opreme. Sodelovali 
bomo v aktivnostih povezanih s prenovo matične šole.   

• Negovanje strpnih in ustvarjalnih medosebnih odnosov – med delavci šole, med učenci, učitelji in 
starši. 
 

KRATKOROČNI CILJI 

• Na šoli bodo potekali že ustaljene dejavnosti in projekti. Učitelji se bodo kot soavtorji vključevali v 
projekte, ki se bodo pojavili med šolskim letom.  

• Večina dosedanjih projektov se v tem šolskem letu nadaljuje in nadgrajuje.  

• razvijati kritično mišljenje, reševanje problemov in odločanje pri učencih ter razvijati spoštovanje, 
strpnost in druge obče človeške vrednote pri učencih. 

• Prednostni cilj na področju vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2022/2023 bo dvig 
digitalnih kompetentnosti učencev in učiteljev. Vključili smo se v projekt Zavoda za šolstvo RS z 
naslovom Dvig digitalne kompetentnosti, katerega namen je izboljšati kakovost in učinkovitost 
izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik 
učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, 
otrok, učencev in dijakov. 

2. USTANOVITELJ 

Osnovno šolo prof. dr. Josipa Plemlja je ustanovila Občina Bled s sedežem na Cesti svobode 13, 4260 

Bled. 
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3. ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šolski okoliš za matično šolo in za obe podružnici je urejen in določen v ustanovnem aktu šole. Šola je 
bila ustanovljena za potrebe skupnega šolskega okoliša, ki zajema krajevne skupnosti Bled, Bohinjska 
Bela, Ribno in Zasip.  
 

4. ŠOLSKI PROSTOR 

Šolski prostor zajema vse prostore šole in pripadajoče zunanje površine, ki se uporabljajo za izvajanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V času pouka in organiziranih dejavnosti šola odgovarja za učence v 
teh prostorih, če le-ti upoštevajo pravila hišnega reda. Garderobne omarice so opremljene s 
ključavnicami. Učenci prejmejo v uporabo en ključ, ki ga junija vrnejo. V primeru izgube, nov ključ naročijo 
v tajništvu šole. Stroški izdelave (5 EUR) se obračunajo na položnici. V mesecu decembru se na 
položnicah zaračuna 1 EUR za obrabnino garderobnih omaric. 

4.1. Opremljenost šole 
 

V naslednjih letih bomo sproti obnavljali postarano in izrabljeno šolsko pohištvo. Na matični šoli bomo 
sodelovali v aktivnostih povezanih z celovito obnovo šole, ki se pripravlja. Postopoma bo potrebno 
obnoviti sanitarije in zamenjati svetila. Zaradi dotrajanosti bomo zamenjali pomivalni stroj v kuhinji. 
Sredstva za obnovo bomo načrtovali v okviru postavke obnova in vzdrževanje šole (Občina Bled). Sproti 
bomo posodabljali tudi učila, kolikor nam sredstva, ki jih dobimo z MIZŠ, to dopuščajo. 
Opremljenost učilnic z računalniki in LCD projektorji je primerna in jo bomo sproti posodabljali (preko 
projekta ReactEU) Posodabljanje bomo predvideli skladno z didaktičnimi potrebami in vpeljevanjem novih 
učnih pristopov pri posameznih učiteljih ali predmetih. 
 
4.2. Prostorski pogoji 
 
Šolski prostor zajema vse prostore šole in pripadajoče zunanje površine, ki se uporabljajo za izvajanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V času pouka in organiziranih dejavnosti šola odgovarja za učence v 
teh prostorih, če le-ti upoštevajo pravila hišnega reda 
Prostori v šoli so primerni, sanitarije so dotrajane. Primanjkuje pa prostora v jedilnici matične šole, kar 
bomo reševali s prilagajanjem urnikov. Število učilnic še ustreza trenutnemu številu oddelkov. 
Občina Bled pripravlja celovito obnovo matične šole in telovadnice.  
  
 
4.3. Kadrovski pogoji 
 
Učitelji imajo ustrezno pedagoško izobrazbo. V letošnjem šolskem letu se je zgodilo nekaj kadrovskih 
sprememb. Upokojil se je učitelj ŠPO, v novembru se bo upokojila svetovalna delavka, zato smo/bomo 
namesto njiju zaposlili nova delavca. Delovno razmerje so prekinili učiteljica razrednega pouka, 
računalnikarka in čistilka zato smo/bomo namesto njih zaposlili nove delavce. Povečalo se je število 
oddelkov na matični šoli in na POŠ Ribno, zato smo s 1.9. dodatno zaposli 1 učiteljico razrednega pouka, 
2 učitelja v podaljšanem bivanju in laboranta. Nezasedeno je delovno mesto drugega pomočnika 
ravnateljice in polovica knjižničarja. V kolikor bomo uspeli zagotoviti ustrezen kader, bomo delovna mesta 
sistemizirali. 
Učenci s posebnimi potrebami, ki so že dobili odločbe, imajo ustrezno izbrane učitelje za dodatno 
strokovno pomoč. Za delo z njimi sta zaposleni socialna in dve specialni pedagoginji, ostalo nam 
dopolnjujejo ustrezni kadri z OŠ Antona Janše Radovljica ter logopedinja zaposlena v Vrtcu Bled. V 
letošnjem šolskem letu smo zaposlili spremljevalca za učenca s posebnimi potrebami. 
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Delo z učenci, ki nimajo odločbe, pa se pri njih izkaže, da imajo posebne potrebe (primanjkljaje na 
posameznem področju ali dodatne potrebe za nadarjene) poteka v okviru sistemiziranih ur (0,5 PU 
tedensko na oddelek).   
 

5. ORGANI ŠOLE  

 
5.1. Svet zavoda 
 
Pristojnosti sveta so imenovanje ravnatelja, sprejemanje programa razvoja, letnega delovnega načrta in 
poročila o njegovi uresničitvi, odločanje o uvedbi nadstandardnih programov, obravnavanje poročila o 
vzgojno-izobraževalni problematiki. Člani so izvoljeni za štiri leta, največkrat dvakrat zaporedoma.  
 
Predstavniki ustanovitelja  Predstavniki šole  Predstavniki staršev 

Iztok Pesrl  Petra Dermota do 15.11.2022 Petra Šolar Bavdaž 
Maša Miklavčič  Sara Petrič  Adriana Kar 
Branka Trpin  Bernardka Bernard  Marjeta Vodnjov 

  Albina Svetina   
  Evgenija Vuzem   

    
 Svet zavoda se bo predvidoma sestajal: 

• v mesecu septembru bo obravnaval in sprejemal LDN, 

• v februarju bo obravnaval in sprejemal zaključni račun in ocenil delo ravnatelja, 

• junija. 
 
5.2. Ravnateljica 
 
Ravnateljica je Nataša Ahačič, prof. Vsakodnevna opravila ravnateljice so najtesneje povezana z 
uresničevanjem programa dela in življenja šole oz. z vodenjem šole. 

Ravnateljica opravlja naslednje naloge: 
organizira, načrtuje in vodi delo šole, pripravlja program razvoja šole, pripravlja predlog letnega delovnega 
načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in 
dolžnosti učencev, vodi delo učiteljskega zbora šole, oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za 
pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, 
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 
spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure 
in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih, zastopa in predstavlja šolo in je 
odgovorna za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij 
in o disciplinski odgovornosti delavcev, skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in opravlja 
druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 
 
5.3. Pomočnica ravnateljice 
 

Pomočnici ravnateljice je ga. Petra Tonejc. 
Dela pomočnice: 
nadomeščanje - vodenje evidence, evidenca ur zaposlenih, obveščanje učencev, učiteljev, prijave na 
seminarje – učitelji, dežurstvo učiteljev, kronika, statistika, zdrav. varstvo učencev, urejanje spremstva - 
ND, KD, ŠD, interesne dejavnosti, kulturne in druge prireditve – koordinacija,  šolska dokumentacija, šole 
v naravi: sestanki glede organizacije, poteka in finančne konstrukcije, organizacija popravnih izpitov, 
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pomoč ravnateljici pri spremljanju različnih aktivnosti na šoli, sodelovanje na sejah Sveta staršev in Sveta 
šole, neposredni stiki z učenci in njihovimi starši, prizadevanje za iskanje in uvajanje novih vsebin, metod 
in oblik dela z učenci, nadomeščanje ravnateljice, skladno s pooblastilom, ob njeni odsotnosti. 

V delokrog pomočnice ravnatelja spada tudi sprotno spremljanje pouka v obliki hospitacij pri učiteljih. 
Izvede jih po pooblastilu ravnateljice. 
  
5.4. Svet staršev 
 
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Daje soglasje k predlogu ravnatelja o 
nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o 
poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v 
Svet zavoda. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka.  

 

6.  STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

• Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z 
vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo 
nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu 
s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, 
odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.  
 

• Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program 
za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom. 
 

• Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Obravnava problematiko 
predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru 
predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter 
opravlja druge strokovne naloge.  
 

• Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za 
reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno 
službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

  

7. SKUPNOST UČENCEV  

 

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Šolski parlament 
je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski 
parlament vodi Meta Pazlar. Tema letošnjega nacionalnega otroškega parlamenta se nadaljuje iz 
preteklih dveh šolskih let in je Duševno zdravje otrok in mladih. 

 

8. IZMENSKOST POUKA 

 
V letošnjem šolskem letu začenjamo pouk ob 820. Sedma šolska ura  je tudi letos večkrat na urniku, saj  
imajo učenci takrat izbirne predmete in interesne dejavnosti. Pogosta je tudi predura, saj sicer ni ustreznih 
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terminov za izbirne predmete, vaje pevskih zborov, interesne dejavnosti ter dodatni in dopolnilni pouk. 
Pouk poteka v eni izmeni.  

9. ŠOLSKI KOLEDAR – star koledar 

 
Šolski koledar je sestavljen skladno z navodili MŠŠ in usklajen z načrti predmetnih aktivov, ki so upoštevali 
predmetnik za OŠ.  
Dejavnost šole bo časovno razporejena tako, kot določa koledar. Če bo zaradi objektivnih okoliščin 
potrebno kaj dodati ali odvzeti, se bo o tem odločila ravnateljica šole. O morebitnih večjih spremembah 
koledarja obvesti člane Sveta šole. 
V šolskem letu 2022/23 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 191 dni pouka, za deveti razred 

185 dni.  

Prvi šolski dan je v četrtek, 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za učence devetega razreda je četrtek, 

15. junij 2023, za vse ostale pa petek, 23. junij 2023. Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem 

predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih.  

 

20
22

 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - 
petek 

31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - 
ponedeljek 

26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

20
23

 

nedelja - 
ponedeljek 

1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek -   
petek 

6. 2. – 10. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE 

petek - sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

sreda 26.4. 
POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne 
šole) 

četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - 
torek 

1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 15. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; 
RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

petek 23. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. 
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - 
četrtek 

26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

 

 
PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI 
 
Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in 
v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta. 
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Na domu se v letošnjem šolskem letu izobražuje 1 učenec. 
 
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA  

 
Učenci 6. razreda opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. 
Učenci 9. razreda opravljajo nacionalne preizkuse iz treh predmetov: slovenščine, matematike ter 
tretjega predmeta domovinske in državljanske kulture in etike.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. ORGANIZACIJA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Šola je organizirana kot popolna devetletna osnovna šola z dvema podružnicama, v Ribnem in na 
Bohinjski Beli. Na šoli je skupaj 32 oddelkov, na matični šoli 24, na POŠ Ribno 5 oddelkov, na POŠ 
Bohinjska Bela pa trije oddelki.. Imamo 2,5 oddelkov jutranjega varstva (1,5 na matični šoli, 1 oddelek 
na POŠ Ribno) ter 8,44 oddelkov podaljšanega bivanja (5,28 matična šola, 1,8 POŠ Ribno in 1,36 POŠ 
Boh. Bela) Pouk poteka v eni izmeni, dopoldan. 

10.1. Število učencev na šoli  
 

Na dan 
17.9.2020 

matična šola podružnica 
Ribno 

podružnica Boh. Bela 

1. triletje 163 37 16 
2. triletje 200 30 16 
3. triletje 205 - - 

Skupaj 568 67 32 
 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6. - 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

      

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

6. razred Redni 
rok 

 9. razred Redni rok 

slovenščina 4. maj   slovenščina 4. maj 

matematika 8. maj   matematika 8. maj 

angleščina 10. maj    DKE 10. maj 
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10.2. Delavci šole 

10.2.1. Strokovni delavci matične šole 

UČITELJ RAZRED DOP. GOV. URE OPRAVLJA DELO / POUČUJE 

Irena Burja 
1. a 

ponedeljek, 5. ura učiteljica razrednega pouka 

Janja Iskra četrtek, 5. ura vzgojiteljica, vsi predmeti, OPB  

Martina Šporar 
1. b 

ponedeljek, 5. ura učiteljica razrednega pouka 

Elizabeta Žnidaršič S sreda, 5. ura vzgojiteljica, vsi predmeti, OPB 

Ristana Dabič 2. a sreda, 4. ura učiteljica razrednega pouka 

Metka Svetina 2. b torek, 2. ura učiteljica razrednega pouka 

Dana Sušnik 2. c ponedeljek, 2. ura učiteljica razrednega pouka 

Veronika Pintar 3. a petek, 2. ura učiteljica razrednega pouka 

Justi Barle 3. b petek, 2. ura učiteljica razrednega pouka 

Meta Sebanc 4. a četrtek, 4. ura učiteljica razrednega pouka 

Bernardka Bernard 4. b torek, 4. ura učiteljica razrednega pouka 

Saša Zupan 4. c četrtek, 1. ura učiteljica razrednega pouka 

Aleš Ambrož 5. a petek, 1. ura učitelj razrednega pouka 

Mateja Sirk 

Lidija Vidic 

5. b 

5. c 

torek, 4. ura 

četrtek, 2. ura 

učiteljica razrednega pouka 

učiteljica razrednega pouka 

Romana Berce  torek, 6. ura učiteljica v OPB 

Urša Tomažič  po dogovoru učiteljica v OPB 

Ula Štibelj  sreda, 2. ura ŠPO, OPB, RAP 

Alma Stružnik 6. a torek, 3. ura SLJ 

Alenka Kogoj 6. b četrtek, 2. ura MAT, TIT, OGL, OGK, RVT 

Ana Hribar 6. c sreda, 5. ura ŠPO, OPB, RAP 

Alenka Šimnic 

Irena Kosmač 

Tina Burja 

7. a 

7. b 

7. c 

ponedeljek, 3. ura 

ponedeljek, 3. ura 

sreda, 4. ura 

BIO, NAR, ONA, ROD, RČL 

GUM, MPZ, OPZ (Bled, Ribno), PP 

KEM, NAR, BIO 

Maja Jemc 8. a četrtek, 3. ura TJA 

Eva Klinar 8. b ponedeljek, 2. ura SLJ, GKL 

Kristina K. Maroševič 8. c torek, 3. ura ZGO, ŠI 1, 2, 3 

Borut Sirk 9. a sreda, 3. ura ŠPO, IŠP (nog.), OPB 

Meta Pazlar 9. b torek, predura DKE, GEO 

Sara Petrič  torek, 2. ura SLJ 

Metka Jemec  četrtek, 3. ura MAT 

Irena Švagelj Fajan  sreda, 5. ura TJA, NEM, NIP NEM 

Alenka B. Demšar 

Anja Mitić 

 torek, 4. ura 

četrtek, 5. ura 

TJA 

TJA 

Sergeja A. Lapajne  četrtek, 2. ura LUM, JV, LS 1, 2, 3 

Helena Vojvoda  ponedeljek, 4. ura TIT, NTE 

Andreja Grilc   torek, 2. ura MAT 

Jerneja Jelušič  torek, 2. ura MAT 

Primož Trontelj  ponedeljek, 3. ura FIZ, KEŽ, OPB 

Petra Dermota  petek, 3. ura TIT, NRA 

Jana Nerat  četrtek, 3. ura TJA 

Vesna Repe  četrtek, 2. ura ŠPO, ŠZZ 

Jure Čebokli  petek, 4. ura ŠPO, ŠSP, OPB 

Petra Tonejc  po dogovoru MAT, RAČ, pomočnica ravnateljice 

Renata Štern  četrtek, 4. ura GOS, SPH, NPH, RAP, vodja šolske prehrane 
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Petra Dermota 

Primož Mirtič Dolenec 

- 

- 

računalnikarka 

računalnikar 

Andrej Jalen - knjižničar 

Alenka Weithauser - svet. delavka, psihologinja 

Vesna Kordež - svet. delavka, socialna pedagoginja 

Špela Starič po dogovoru učiteljica za dodatno str. pomoč 

Jana Černe 

Tina Koselj 

po dogovoru 

po dogovoru 

specialna pedagoginja 

socialna pedagoginja, OPB 

Tanja Furlan po dogovoru mobilna specialna pedagoginja 

Anja Cesar po dogovoru spec. in rehab. pedagoginja 

 

10.2.2. Drugi delavci šole 

Tatjana Urbančič tajnik VIZ 

Vesna Ogrinec računovodkinja 

Sabina Ponikvar knjigovodja/administrator 

Urška Škerjanec laborantka 

Dušan Rozman hišnik 

Bojan Arh hišnik 

Suzana Ropret kuharica/čistilka – Bohinjska Bela 

Vesna Čakš kuharica/čistilka – Ribno 

Jožica Šorli čistilka 

Vlasta Stamcar čistilka 

Milka Zrnić čistilka 

Šejla Samardžić čistilka 

Evgenija  Vuzem čistilka 

Polona Stres čistilka 

Arifa Skenderović čistilka 

Branka Rozinger čistilka 

 

10.2.3. Strokovne delavke podružnice na Bohinjski Beli: 

UČITELJ RAZRED DOP. GOV. URE OPRAVLJA DELO 

Albina Svetina 
1. razred 

2. razred 
torek, 3. ura učiteljica razrednega pouka 

Klara Iskra 4. razred torek, 2. ura učiteljica razrednega pouka 

Veronika Koselj 
3. razred 

ponedeljek, 4. ura učiteljica razrednega pouka 
5. razred 

Nataša Klinar 
 

četrtek, 3. ura druga učiteljica v 1. r, vodja podružnične šole 

Urška Beber  po dogovoru učiteljica v OPB 

Helena Perčič Dornik  po dogovoru učiteljica v OPB 

 

10.2.4. Strokovne delavke podružnice v Ribnem: 

UČITELJ RAZRED DOP. GOV. URE OPRAVLJA DELO 

Alenka Čeh 1. razred četrtek, 5. ura učiteljica razrednega pouka 
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Blanka Valant 2. razred četrtek, 3. ura učiteljica razrednega pouka 

Alma Bešič 3. razred ponedeljek, 4. ura učiteljica razrednega pouka 

Urša Dolar 4. razred ponedeljek, 3. ura učiteljica razrednega pouka 

Meta Skumavec 5. razred četrtek, 4. ura 
učiteljica razrednega pouka, vodja 

podružnične šole 

Nika Smolej  po dogovoru učiteljica v OPB 

Anja Duljak  po dogovoru učiteljica v OPB 

 

11. ORGANIZACIJA POUKA 

11.1. Predmetnik 

V 1. in 2. razredu spremlja učence ista učiteljica. V 1. razredu je v vsakem oddelku prisotna tudi druga 
strokovna delavka – 2 pedagoški uri na dan. Ocenjevanje je opisno v 1. in 2. razredu, v 3. razredu je 
ocenjevanje številčno. Angleški jezik poučuje učiteljica razrednega pouka z opravljenim modulom za 
poučevanje angleškega jezika v 1. in 2. triadi. 

1. TRILETJE 1. razred 2. razred 3. razred 

 Kratica T L T L T L 

Slovenščina SLJ 6 210 7 245 7 245 

Matematika MAT 4 140 4 140 5 175 

Likovna umetnost LUM 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost GUM 2 70 2 70 2 70 

Spoznavanje okolja SPO 3 105 3 105 3 105 

Šport ŠPO 3 105 3 105 3 105 

Angleški jezik TJA   2 70 2 70 

 

V 2. triletju je ocenjevanje številčno, nekatere predmete pa poučujejo že predmetni učitelji.  

2. TRILETJE 4. razred 5. razred 6. razred 

 Kratica T L T L T L 

Slovenščina SLJ 5 175 5 175 5 175 

Matematika MAT 5 175 4 140 4 140 

Angleščina TJA 2 70 3 105 4 140 

Likovna umetnost LUM 2 70 2 70 1 35 

Gospodinjstvo GOS   1 35 1,5 52,5 

Glasbena umetnost GUM 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35 

Družba DRU 2 70 3 105   

Naravoslovje NAR     2 70 

Geografija GEO     1 35 

Zgodovina ZGO     1 35 

Naravoslovje in tehnika NIT 3 105 3 105   

Tehnika in tehnologija TIT     2 70 

Šport ŠPO 3 105 3 105 3 105 

 

V 3. triletju so vsi predmeti ocenjeni številčno. V 8. in 9. razredu je pouk iz slovenščine, matematike in 
angleščine poteka v manjših učnih skupinah.  
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3. TRILETJE 7. razred 8. razred 9. razred 

 Kratica T L T L    T L 

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

Matematika MAT 4 140 4 140 4 128 

Angleščina TJA 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost LUM 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost GUM 1 35 1 35 1 32 

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

Zgodovina ZGO 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in državljanska kultura in etika DKE 1 35 1 35   

Fizika FIZ   2 70 2 64 

Kemija KEM   2 70 2 64 

Biologija BIO   1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje NAR 3 105     

Tehnika in tehnologija TIT 1 35 1 35   

Šport ŠPO 2 70 2 70 2 64 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI       

Predmet 1 1 35 1 35 1 32 

Predmet 2 1 35 1 35 1 32 

Tuj jezik 2 70 2 70 2 70 

Legenda: T – tedensko število ur, L – letno število ur 

11.2. Šolski zvonec 
 

 
 

11.3. Oblike diferenciacije pouka – manjše učne skupine 
 

V šolskem letu 2022/23 bomo pouk izvajali v manjših učnih skupinah pri slovenščini, angleščini in 
matematiki v 8. in 9. razredu.  
Manjše učne skupine so oblikovane na podlagi strokovnega mnenja aktivov, razrednika in svetovalne 
službe.  

MATIČNA ŠOLA  PODRUŽNICA BOH. BELA  PODRUŽNICA RIBNO 

predura 7.30 8.15  predura 7.30 8.15  predura 7.30 8.15 

1. ura 8.20 9.05  1. ura 8.20 9.05  1. ura 8.20 9.05 

MALICA 9.05 9.25  2. ura 9.10 9.55  MALICA  

1., 4. r 

9.05 9.25 

2. ura 9.25 10.10  MALICA 9.55 10.15  2. ura 1., 4. r 9.25 10.10 

MALICA 10.10 10.25      2. ura 2., 3., 5. r 9.20 10.05 

3. ura 10.25 11.10  3. ura 10.15 11.00  MALICA  

2., 3., 5. 

10.05 10.25 

4. ura 11.15 12.00  4. ura 11.05 11.50  3. ura 10.25 11.10 

5. ura 12.05 12.50  5. ura 11.55 12.40  4. ura 11.15 12.00 

6. ura 12.55 13.40  KOSILO 12.40 13.00  5. ura 12.05 12.50 

KOSILO 13.40 14.00  6. ura 13.00 13.45  KOSILO 12.15 13.15 

7. ura 14.00 14.45      6. ura 13.15 14.00 

8. ura 14.50 15.35         
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11.4. Izbirni predmeti 

11.4.1. Obvezni izbirni predmeti 

Obvezne izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu izberejo učenci iz ponudbe šole. Učenec izbere dve uri 
pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Obvezni izbirni 
predmeti so v urniku eno uro na teden (tuji jezik dve uri) in so obvezna sestavina učenčevega predmetnika 
ter se ocenjujejo. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev 
lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (v celoti ali deloma). 
 
V letošnjem šolskem letu bodo učenci obiskovali naslednje obvezne izbirne predmete 
 

Predmet Št. učencev 
Št. 

skupin 
Št ur tedensko 

Gledališki klub /i/ 10 1 1 

Izbrani šport /i/ 18 1 1 

Kemija v življenju /i/ 10 1 1 

Likovno snovanje 1 /i/ 12 1 1 

Načini prehranjevanja /i/ 9 1 1 

Nemščina I /i/ 27 1 2 

Nemščina II /i/ 13 1 2 

Nemščina III /i/ 8 1 2 

Obdelava gradiv: les /i/ 11 1 1 

Organizmi v naravi in umetnem okolju /i/ 53 2 2 

Poskusi v kemiji /i/ 16 1 1 

Rastline in človek /i/ 39 2 2 

Raziskovanje organizmov v domači okolici /i/ 41 2 2 

Robotika v tehniki /i/ 10 1 1 

Sodobna priprava hrane /i/ 22 1 2 

Španščina II /i/ 14 1 2 

Šport za sprostitev /i/ 30 2 2 

Šport za zdravje /i/ 17 1 1 
 

 

11.4.2. Neobvezni izbirni predmeti 

Šola ponuja neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu. V šolskem letu 2022/23 bomo 

na matični šoli v 4. razredu izvajali neobvezne izbirne predmete: tehniko (1 ura tedensko), nemščino (2 

uri tedensko) in šport ( 1 ura tedensko), v 5. razredu: tehniko, nemščino, šport in računalništvo, v 6. 

razredu pa nemščino, šport ter računalništvo.  

Na matični šoli in podružnični šoli Ribno bomo v 1. razredu izvajali neobvezni izbirni predmet angleščino 

(2 uri tedensko). 

Na POŠ Ribno ter POŠ Bohinjska Bela bomo izvajali neobvezni izbirni predmet nemščino (2 uri tedensko). 
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11.5. Dodatni in dopolnilni pouk, individualna učna pomoč, delo z nadarjenimi učenci 
 
Na šoli poleg dodatnega in dopolnilnega pouka nudimo učno in dodatno strokovno pomoč vsem 
otrokom od 1. do 9. razreda, ki to potrebujejo. V skladu z odločbami to obliko pomoči izvajajo na šoli 
specialna in socialna pedagoginja ter učitelji. 
 

Predmet Razred DOP. POUK DOD. POUK 

SLJ 
6. in 7. r. Alma Stružnik Eva Klinar 

8. in 9. r. - Sara Petrič 

MAT 
6. in 7. r. Andreja Grilc - 

8. in 9. r. - Metka Jemec 

TJA 

6. in 7. r Maja Jemc - 

8. r. - Maja Jemc 

9. r. - Maja Jemc 

FIZ 8. in 9. r. - Primož Trontelj 

ZGO 8. in 9. r. - Kristina K. Maroševič 

KEM 8. in 9. r. - Tina Burja 

BIO 8. in 9. r. - Alenka Šimnic 

 
 
11.5.1 Številčni pregled OPP po posameznih razredih (Stanje na dan 1. 9. 2022) 
 

Razred  Število OPP  Opombe: 

1. razred 0  

2. razred 4 - 1 učenec v postopku usmerjanja (predlog za prešolanje na prilagojen program z 
nižjim izobrazbenim standardom) 
- 2 učenca zmanjšan normativ (1 učenec matična šola, 1 učenka POŠ Ribno), 
- 1 učenec preverjanje odločbe maj 2024 

3. razred 3 - 1 učenka v postopku usmerjanja (predlog za prešolanje na prilagojen program z 
nižjim izobrazbenim standardom) 
- 1 učenec v postopku usmerjanja 
- 1 učenec preverjanje odločbe april 2023 
- 1 učenec ima začasnega spremljevalca (sistemizirano delovno mesto - 6 urni 
delovnik, 4 ure financiran z MIZŠ, 2 uri Občina Bled) 

4. razred 5 - 1 učenec v postopku usmerjanja 
- 1 učenec zmanjšan normativ (POŠ Ribno) 

5. razred 3 - 1 učenec v postopku usmerjanja (prihaja z druge OŠ) 
- 2 učenca zmanjšan normativ  (matična šola) 

6. razred 9 - 1 učenka v postopku usmerjanja za pridobitev dodatne ure učne pomoči 
- 1 učenec samo prilagoditev prostora (brez svetovalne storitve) 

7. razred 7  

8. razred 5 - 1 učenec v postopku usmerjanja 
- 1 učenka zmanjšan normativ 

9. razred 3  

Skupaj 39  

 

 



 

 

 
14 

11.5.2. Pregled učencev po posameznih razredih glede na vrsto motnje oziroma primanjkljaja 
 

 Vrsta motnje oz. primanjkljaja/št. učencev 
Razred Slepi in 

slabovidni 
Gluhi in 
naglušni 

Otroci z 
govorno 

jezikovnimi 
motnjami 

Otroci s 
čustvenimi 

in 
vedenjskimi 

motnjami 

Gibalno 
ovirani 

Dolgotrajno 
bolni 

Otroci s 
primanjkljaji na 

posameznih 
področjih učenja 

Kombini
- 
rana 
motnja 

Otroci z 
avti-
stičnimi 
motnjam
i 

Skupaj po 
razredih 

1. razred          

2. razred 1 1   1   1 4 

3. razred      1 1 1 3 

4. razred      2 2 1 5 

5. razred     1 1 1  3 

6. razred   1  1 4 3  9 

7. razred   1   5 1  7 

8. razred      3 2  5 

9. razred      2  1 3 

Skupaj 1 1 2  3 18 10 4 39 

Številčni pregled nadarjenih učencev in evidentiranih nadarjenih po posameznih razredih  

Stanje na dan 19.9.2022 

Razred  Število nadarjenih 
+ evidentiranih 

nadarjenih učencev  po 
razredih  

Število učencev v razredih  % nadarjenih učencev glede 
na število učencev v 

razredih  

1. razred   - -  - 

2. razred  -     

3. razred  - - - 

4. razred  12  88 14 % 

5. razred  24  84 29 % 

6. razred   12   74 16 % 

7. razred  19  81 24 % 

8. razred  13  71 18 % 

9. razred  8  53 15 % 

Skupaj  76 +12  363 + 88 21 % ( 20 % )  

 

Legenda:  
Nadarjeni  učenci -   so že potrjeni kot nadarjeni, po postopku za ugotavljanje nadarjenosti.  
Evidentirani učenci – predlagani učenci za nadarjene, pred postopkom za ugotavljanje nadarjenosti.  
  
Primarno delo z nadarjenimi poteka v oddelkih  z občasno notranjo diferenciacijo. Dodatni pouk, krožki, 
izbirni predmeti ravno tako omogoča razvijanje učenčevih potencialov oziroma njegove nadarjenosti.  

12. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
Razporeditev in obremenitev delavcev. 
Obremenitve delavcev so skladne z učnimi načrti, Pravilnikom o normativih in standardih za delo OŠ, 
Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in delovno pravno zakonodajo. Vsi podatki so vneseni v 
sezname MŠŠ, tako da so tudi s strani plačnika preverjeni. Časovna opredelitev izvajanja del po letni 
sistemizaciji je sprejeta skladno s potrebami delovnega procesa.  
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12.1. Dejavnosti po obveznem predmetniku 
 
Dejavnosti so predpisane z učnim načrtom za posamezne razrede in so razvidni iz priloženih podrobnih 
učnih načrtov za posamezni razred oziroma predmet. Letos bomo obeležili 50 let šolske stavbe na Bledu, 
170 let pouka na Bohinjski Beli in 120 let šolske stavbe na Bohinjski Beli. Šolske dejavnosti bomo 
povezovali s temi pomembnimi mejniki. Pri realizaciji dni dejavnosti morajo sodelovati vsi učitelji. Učitelji 
predmetnega pouka se lahko vključujejo v realizacijo dni dejavnosti na razredni stopnji. Če je potrebno, 
lahko s privolitvijo vključujemo tudi starše, člane planinskega društva, gorske vodnike, trenerje itd. 

12.1.1. Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev.  

1. razred 
Vrsta Št. dni Vsebina Mesec 

KD 

1. Lutkovna matineja, predstava Levje kraljestvo celo leto 

2. Tržiški muzej dec., feb. 

3. Delavnice v TNP, zvočna kopel z Mino Kunstelj februar 

4. Rajže po poteh triglavskih pravljic 20. september 

ND 

1. Zobozdravstvena preventiva, vzgoja za zdravje (ZD Bled) celo leto 

2. Čutna pot september 

3. Živalski vrt – Ljubljana maj 

TD 

   1. Eko dan: čistilna in papirna akcija  oktober, april 

2. Plemljev dan: Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 

3. Obisk blejskega gradu  maj 

ŠD 

1. Pohod na Višce september 

2. Sankanje, smučanje, pohod januar 

3. Sankanje, smučanje, pohod februar 

4. Športne igre maj 

5. Hom – Začaran gozd junij 

 
2. razred 

Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Lutkovna matineja, predstava Levje kraljestvo, zvočna kopel celo leto 

2. Plemljev dan: Tradicionalni slovenski zajtrk  18. november 

3. Delavnice v Čopovi hiši – Čebelica leti v nebo 26., 27. sep. 

4. U konc' sveta so pravljice doma junij 

ND 

1. Ogled Policijske postaje Bled in predstava Nika in promet 20. september 

2. Gozd jeseni oktober 

3. Zdrava prehrana – priprava sadne solate oktober 

 

TD 

  1. Dan s TNP – Pocarjeva domačija v Radovni junij 

2. Eko dan: čistilna in papirna akcija, evakuacija oktober, april 

3. Delavnice na temo merjenje junij 

ŠD 

1. Pohod okoli jezera september 

2. Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole januar 

3. Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole februar 

4. Pomlad na Homu maj 

5. Planinski pohod junij 

 



 

 

 
16 

3. razred 
Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Simfonična matineja – Peter in volk + delavnice v Narodnem muzeju – 

Pirati na lovu za zakladom 

4. april 

2. Plemljev dan: Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 

3. Po Prešernovih stopinjah v Vrbi 18., 19. januar 

4. Lutkovna matineja, zvočna delavnica z Mino Kunstelj, predstava Levje 

kraljestvo 

celo leto 

ND 

1. Sadovnjak Resje september 

2. Arboretum Volčji Potok april 

3. Raziskovanje vode v Soči maj 

TD 

   1. Eko dan: čistilna in papirna akcija, evakuacija celo leto 

2. Vesolje, planetarij, sodelovanje s TNP marec 

3. Merjenje in merske enote junij 

ŠD 

1. Riklijev pohod na Stražo september 

2. Sankanje in smučanje januar 

3. Sankanje in smučanje februar 

4. Planinski izlet v šoli v naravi maj 

5. Zaključni planinski izlet junij 

 

4. razred 
Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Slovenski šolski muzej po dogovoru 

2. Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah – ogled predstave in delavnice v 

gledališču 

februar/marec 

3. Lutkovna matineja, zvočna delavnica z Mino Kunstelj, predstava Levje 

kraljestvo 

celo leto 

ND 

1. Čebelarstvo – Blaž Ambrožič sept./okt. 

2. Spoznavanje človeškega telesa november 

3. Zdravo živim maj 

TD 

   1. Plemljev dan: Tradicionalni slovenski zajtrk  18. november 

2. Eko dan:  čistilna in papirna akcija, evakuacija oktober, april 

3. Delavnice - izdelki iz lesa in papirja maj/junij 

4. Jumicar 15. junij 

ŠD 

1. Jesenski pohod - Talež sept./okt. 

2. Tek na smučeh, smučanje v okviru šole v naravi januar 

3. Smučanje, drsanje, pohod/šolar na smuči feb. ali mar. 

4. Planinski izlet april/maj 

5. Zakojca – Bevkova domačija junij 

 
 

5. razred  

Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Ogled Krope in kovaškega muzeja junij 

2. Srečanje s policijskim orkestrom - Martin Krpan in ogled Ljubljanskega 

gradu – Časovni stroj 

13. januar 
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3. Lutkovni abonma, kino, zvočna delavnica z Mino Kunstelj celo leto 

ND 

1. Ekskurzija v Bohinj september 

2. Belarjev dan v Trenti maj 

3. Ogled Postojnske jame v okviru šole v naravi september 

TD 

   1. Priprava na kolesarski izpit september 

2. Priprava na kolesarski izpit, teoretični del izpita september 

3. Plemljev dan: Tradicionalni slovenski zajtrk 18. november 

4. Eko dan: čiščenje parcel, papirna akcija, evakuacija okt., apr.  

ŠD 

1. Praktična vožnja s kolesom – poligon september 

2. Zimski športni dan – smučanje, sankanje, drsanje, pohod februar 

3. Zimski športni dan – smučanje, sankanje, drsanje, pohod marec 

4. Plavanje v okviru šole v naravi, športne igre september 

5. Plavanje v okviru šole v naravi, športne igre september 

 

6. razred 
Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Kulturne znamenitosti Bleda  29. september 

2. Simfonična matineja Tolkala v orkestru in delavnice v Narodnem muzeju 11. oktober 

3. Gledališka predstava in Festival Jezikajmo 30. marec, 19. april 

ND 

1. Zdravniški pregled (3 ure), Korekcija drže telesa (2 uri) oktober 

2. Botanični vrt 4. april 

3. Kraljestvo rastlin 19. junij 

TD 

1. Tradicionalni slovenski zajtrk, Plemelj povezuje generacije 18. november 

2. Tokovi vseh vrst 7. december 

3. Eko dan: čistilna in papirna akcija + evakuacija okt., sept., apr. 

4. Pisave po dogovoru 

ŠD 

1. Planinski pohod september 

2.  Zimski športni dan januar 

3. Zimski športni dan februar 

4. Kolesarjenje/plezanje (Kranj) maj/junij 

5. Pohod, preverjanje plavanja (Grajsko kopališče) junij 

 
7. razred 

Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Gledališka predstava in festival Jezikajmo 30. marec, 19. 

april 

2. Glasbeno likovna delavnica Groharjeva hiša na Sorici 28., 29., 20. nov. 

 
3. Simfonična matineja Slovenska filmska glasba in ogled zbirke  v Narodni 

galeriji 

25. oktober 

ND 

1. Pozitivna samopodoba, stres – na taboru 

Preventiva vseh vrst zlorab 

maj 

po dogovoru 

2. Prva pomoč na taboru sept./maj. 

3. Vodomčev gaj 8. maj 

 

TD 

1. Tradicionalni slovenski zajtrk, Plemelj povezuje generacije 18. november 

2. Eko dan: čistilna in papirna akcija in evakuacija okt., nov., apr. 

3. Raketa na stisnjen zrak – v okviru tabora maj 

4. Kuharske in taborniške veščine – v okviru tabora maj 
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ŠD 

1. Pohod v Krmo, športne igre – na taboru maj 

2. Kolesarjenje v Radovno – na taboru maj 

3. Zimski športni dan januar 

4. Zimski športni dan februar 

5. Pohod, plavanje (Grajsko kopališče) junij 

 

 

8. razred 
Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Simfonična matineja Simfonično popotovanje od baroka do muzikala in 

ogled Moderne galerije 

14. april 

2. Kino Radovljica in Prešernova Ljubljana 15. marec 

3. Gledališka predstava in festival Jezikajmo 30. marec, 19. april 

 

ND 

1. Zdravniški pregled, krvodajalska akcija okt., mar. 

2. Raziskujem človeško telo 1 17. februar 

3. Raziskujem človeško telo 2 4. maj 

TD 

 

1. Eko dan: čistilna in papirna akcija in evakuacija okt., nov., apr. 

2. Tradicionalni slovenski zajtrk, Plemelj povezuje generacije 18. november 

3. Tlak, gostota in vzgon 9. junij 

4. Izdelava Fidget Spinnerja po dogovoru 

ŠD 

1. Planinski pohod september 

2. Zimski športni dan januar 

3. Zimski športni dan februar 

4. Kolesarjenje v Radovno/veslanje (Bled) 8./10. maj 

5. Pohod, plavanje (Grajsko kopališče) junij 

 
 

9. razred 
Vrsta Št. 

dni 

Vsebina Mesec 

KD 

1. Sprehod skozi zgodovino jazza + ogled Muzeja za arhitekturo in design 24. januar 

2. Kino Radovljica in Cankarjeva Vrhnika 15.  marec 

3. Gledališka predstava in festival Jezikajmo 30. marec, 19. april 

ND 

1. Alkoholizem – Vzgoja za zdravje 16. marec 

2. Mikrobiologija in biotehnologija oktober 

3. Genetika, Vzgoja za zdravo spolnost 18. april 

TD 

1. Eko dan: čistilna in papirna akcija + evakuacija okt., nov., april 

2. Tradicionalni slovenski zajtrk, Plemelj povezuje generacije 18. november 

3. Elektrika in magnetizem 2. junij 

4. Poklicni vrtiljak – Poklicno informiranje po dogovoru 

ŠD 

1. Planinski pohod september 

2. Zimski športni dan januar 

3. Zimski športni dan februar 

4. Zipline Dolinka Bled/plavanje junij 

5. Zaključna ekskurzija s športnimi dejavnostmi junij 
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12.1.2 Interdisciplinarne ekskurzije 

Razred Vsebina Izvedba 

6. r. Dinarski svet 20. september 

7. r. Obpanonske pokrajine 10. maj  

8. r. Predalpske pokrajine 4. maj 

9. r. 
Obsredozemske pokrajine 23. september 

Zamejska Slovenija 12. in 14. september 

 

13. RAZŠIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM 

 
13.1.  Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje 
 

S šolskim letom 2018/19 smo se vključili v preizkus koncepta razširjenega programa gibanje in zdravje 

za dobro psihično in fizično počutje in ga nadaljujemo tudi v tem šolskem letu. V programu ponujamo 

dodatne brezplačne ure športa in dajemo večji poudarek kulturi prehranjevanja ter varnosti in zdravju otrok. 

Dejavnosti potekajo v času podaljšanega bivanja, pred in po obveznem programu. 

 
 
13.2. Jutranje varstvo 
 

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Učenci se 
vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Namenjeno je učencem prvega 
razreda in bo glede na potrebe organizirano tudi v tem šolskem letu, in sicer od 6.20 do 8.20 na matični 
šoli in na POŠ Ribno. 
  
13.3. Podaljšano bivanje 
 

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Vanj se vključijo po končanem pouku, 
traja pa do 16.15. V času podaljšanega bivanja imajo učenci kosilo, izvajajo razne projekte, se sproščajo 
ob igri, pišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.  

Razred Dejavnost Razred Dejavnost 

1. r Gibalne igre 5. r ŠKL–Med dvema ognjema 

 Bontonček  Plesne delavnice  

 Jutranja vadba  Pomagam, pomagaš 

2. r Otrok v gibanju  Mali masterchef 

 ŠKL-Med dvema ognjema  Plezalne igre 

 Sproščanje z lutkami  Mediacija 

 Mali veliki pokovci 6. r ŠKL-Med dvema ognjema 

3. r ŠKL–Med dvema ognjema  Plezalne igre 

 Mali masterchef  Mediacija 

 Gibalne igre 6.–9. r Pomagam, pomagaš 

 Plesne delavnice 6.-9. r Multiavanturist 

 Mali veliki pokovci 7.-9. r Gledališče v gibu 

4. r Mali masterchef 7.-9. r Z glavo v naravo 

 Plesne delavnice 7., 8. r Miselne in družabne igre 

 ŠKL–Med dvema ognjema Ribno 1.–5. r Gibalne igre 

 Pomagam, pomagaš B. Bela 1.–5. r Gibalne igre 

 Plezalne igre   
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13.4. Interesne dejavnosti 
 
Namenjene so sprostitvi in razvijanju tistih dejavnosti, ki učence zanimajo. V interesne dejavnosti se 
učenci vključujejo prostovoljno. Interesne dejavnosti pokrivajo širok spekter možnih vključitev za učence. 
Poleg tega šola sodeluje s klubi, društvi ali posamezniki, ki za različne dejavnosti vključujejo mentorje in 
trenerje ter vso organizacijsko podporo delu krožkov, šola pa skrbi za urejenost prostorov.  
Z načrtovano razdelitvijo poskrbimo, da so z interesnimi dejavnostmi pokrite različne potrebe učencev. 
 
 

• MATIČNA ŠOLA 
Interesna dejavnost Razred Izvajalec 

Pevska pripravnica 1. Irena Kosmač 

Cici vesela šola 1.–3.  Meta Sebanc 

Logika 2. Metka Svetina 

Logika 3. Martina Šporar 

Logika 4., 5., 6. Primož Mirtič Dolenec 

Naravoslovje - kresnička 2. Irena Burja 

Naravoslovje – kresnička 3.  Metka Svetina 

Naravoslovje – kresnička 4., 5. Meta Sebanc 

Noč s knjigo 3., 4. M. Sebanc, B. Bernard, S. Zupan, I. Burja 

Otroški pevski zbor 2.–4. Irena Kosmač 

Razredni ZOO 4. Alenka Šimnic 

Vesela šola 4.–9. Veronika Pintar, Meta Pazlar 

Tabor Hočem več 4.–5. S. Zupan, I. Burja, J. Barle 

Računalniški krožek 4. Petra Tonejc 

Knjižničarski krožek 5.–9. Andrej Jalen 

Angleški krožek – Extra English 4.-6. Alenka Branc Demšar, Maja Jemc 

Turistični krožek 4., 5.  Andrej Jalen, Saša Zupan 

Malo likovno snovanje 1.–5. Sergeja A. Lapajne 

Planinski krožek  1.–9. B. Bernard, J. Černe, A. B. Demšar 

Angleška bralna značka 2.–9. Anja Mitić, J. Nerat, M. Jemc, Alenka B. 

Demšar, Irena Š. Fajan 

Novinarski krožek – Beli lokvanj 6.–9. Sara Petrič 

Otroški parlament 4.–9. Meta Pazlar 

Šolski band 6.-9. Primož Mirtič Dolenec 

Logika, Matemček 7.–9. Metka Jemec 

Razvedrilna matematika 6.–9. Metka Jemec 

Nemška bralna značka 5.–9. Irena Švagelj Fajan 

Španska bralna značka 7.–9. Kristina Kodranov Maroševič 

Lutkovni krožek  3.–9. E. Žnidaršič S., B. Bernard 

Mladinski pevski zbor  5.–9. Irena Kosmač 

Slovenska bralna značka 6.–9. A. Stružnik, S. Petrič, E. Klinar 

Dramski krožek  6.–9. Meta Pazlar 

Slikanje na platno 6.–9. Sergeja Ažman Lapajne 

Šolski radio 7.–9. Meta Pazlar 

Sladkorna bolezen in tekmovanje 8., 9. Renata Štern 

Gledališki gib (Gremo mi naprej) 8., 9. Eva Klinar, Elizabeta Žnidaršič S. 
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• BOHINJSKA BELA  
Interesna dejavnost Mentor 

Pevski zbor, Podmladek RK Veronika Koselj 

Likovno-ustvarjalni krožek Urška Beber 

Logična pošast Klara Iskra 

Likovni krožek Albina Svetina 

Planinski krožek Alenka Branc Demšar 

Računalniški krožek Klara Iskra 

• RIBNO 
Interesna dejavnost Mentor 

Pevski zbor Irena Kosmač 

Recitacijski krožek Alenka Čeh 

Dramski krožek  Blanka Valant 

Planinski krožek, Podmladek RK Meta Skumavec 

Narava me zabava Urša Dolar 

Računalniško ustvarjalne delavnice, Šolski radio Strgavnik Alma Bešič 

Računalništvo Petra Tonejc 

Čebelarski krožek Daniela in Blaž Ambrožič 

 

13.5. Šole v naravi, plavalni tečaj, tabori 
 

Šole v naravi naj bi se, če je le mogoče, udeležili vsi učenci. Tam si naberejo veliko znanja, še bolj pa so 
dragocene izkušnje, ki jih pridobijo v razvijanju medsebojnih odnosov.  
 
ŠOLE V NARAVI: 

RAZRED TERMIN ŠT. DNI KRAJ 

3. maj 5 Soča 

4. februar 5 Soriška planina 

5. september 5 Debeli Rtič 

7. maj 5 Radovna 

 

PLAVALNI TEČAJ:  

RAZRED TERMIN ŠT. DNI KRAJ 

2. 22. marec – 4.april 5 Bled, Vodni park Golf hotel 

 
TABORI: 

TABOR TERMIN ŠT. DNI KRAJ 

Hočem več junij 2–3 Javorniški Rovt 
Zimski tabor - Planinska šola naknadno 3 naknadno 

 
  



 

 

 
22 

13.6. Akcije, projekti 
 

Poleg šol v naravi in taborov bo šola sodelovala pri raznih akcijah in projektih. 
 
NAZIV DEJAVNOSTI VODJA TERMIN 

Akcija zbiranja odpadnega papirja Vesna Kordež okt., april 

Delovna akcija čiščenja okolice šole  razredniki celo leto 

Zbiranje izrabljenih kartuš in baterij hišnik celo leto 

Skrb za razredni živalski vrt Alenka Šimnic celo leto 

Ločeno zbiranje odpadkov  Vsi zaposleni  - celo leto 

Skrb za šolski eko vrt – Krtki vrtki Alenka Šimnic, Jana Černe celo leto 

Prireditev ob kulturnem dnevu A. Stružnik, E. Žnidaršič februar 

Dan jezikov S. Petrič, K. K. Maroševič december 

Aktivnosti v tednu otroka Meta Pazlar oktober 

Menjaj branje in sanje Martina Šporar april 

Nacionalni mesec skupnega branja Andrej Jalen september 

Novoletni ples Meta Pazlar december 

Noč z Andersenom  Stružnik marec/april 

Evropska vas Meta Pazlar maj 

Jezikajmo! Kristina K Maroševič celo leto 

Projekt treh šol E. Klinar, I. Š. Fajan celo leto 

Zdrava šola Alenka Weithauser celo leto 

UNESCO ŠOLA Sara Petrič celo leto 

Dvig digitalnih kompetentnosti N. Ahačič, M. Šporar, K. Iskra, M. Jemc celo leto 

NEON – Varni brez vrstniškega nasilja V. Kordež, S. Petrič, Š. Starič celo leto 

Kulturna šola Irena Kosmač celo leto 

Poklicni bazar za učence 8. in 9. r. Alenka Weithauser november 

Multilateralni centralizirani projekt Fit4Kid Nataša Ahačič celo leto 

Tradicionalni slovenski zajtrk Renata Štern november 

Shema šolskega sadja in zelenjave Renata Štern celo leto 

Pokloni zvezek Vesna Kordež celo leto 

Sprejemanje drugačnosti Urška Beber celo leto 

Bralni kotiček Andrej Jalen celo leto 

Ekskurzija Otroškega parlamenta Meta Pazlar 1.–5. junij 

Ekskurzija za učence izbirnega predmeta 

Nemščina III. 

Irena Š. Fajan marec 

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje Alenka Branc Demšar celo leto 

Krepitev kompetenc pisnega sporočanja v 

angleščini 

Aktiv TJA celo leto 

Literarni večeri A. Stružnik, S. Petrič, E. Klinar celo leto 

Razredni projekt Maček Bob Alenka Šimnic celo leto 

Korak za korakom  Janja Iskra celo leto 

Primokiz (Celostna podpora družinam z otroki do 

sedmega leta starosti)    

Vesna Kordež celo leto 

Tekstilni bazar  PM. Pazlar, otroški parlament oktober 

Tek podnebne solidarnosti Ana Hribar Celo leto 
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13.7. Tekmovanja in natečaji 
 

Učenci bodo tudi letos lahko sodelovali na razpisanih tekmovanjih z različnih področij: 

• slovenski jezik  (Cankarjevo priznanje)  • območna pevska revija 

• matematika (Vegovo priznanje)  • angleški jezik 

• fizika (Stefanovo priznanje)  •   nemški jezik 

• kemija (Preglovo priznanje)  • sladkorna bolezen 

• biologija (Proteusovo priznanje)  • kaj veš o prometu 

• astronomija (Dominkovo priznanje)  • mladina in gore 

• zgodovina  •    glasbena olimpiada 

• logika  • vesela šola 

• matemček  • konstruktorstvo 

• logična pošast  • naravoslovje - kresnička 

• bober  • Linhartov maraton 

• Španščina  •    športna tekmovanja v sklopu šolskih     tekmovanj 

• razvedrilna matematika   

14. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica je del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. To je prostor, kjer se srečujejo 
učitelj, učenec in knjižničar ob različnih vsebinah, oblikah in metodah dela. 
Ko otrok začne obiskovati šolo, postane tudi član knjižnice. Bogata zaloga leposlovne in poučne literature, 
CD-jev in DVD-jev ter sodobna računalniška oprema, ki nam preko interneta odpira vrata v svet, 
omogočajo učiteljem in učencem dostop do kvalitetnih informacij.  
Učenci se naučijo samostojno uporabljati knjižnično gradivo. Z urami pravljic, knjižnimi ugankami, kvizi, 
razstavami in literarnimi večeri pa jih vzgajamo v ljubitelje knjig. Knjižnica odpira vrata medkulturnemu 
sodelovanju. Glede na razpoložljive možnosti bomo pripravljali razstave s kulturnim programom. 
V okviru naše šolske knjižnice delujeta tudi knjižnici na podružničnih šolah Bohinjska Bela in Ribno. 
Učenci prejmejo enotno kartico za jedilnico in šolsko knjižnico. Kartico uporabljajo do konca šolanja. V 
primeru izgube bo nova kartica zaračunana. 
 
Urnik izposoje 
 

Ponedeljek torek sreda četrtek petek 
7.30–10.30 7.30–10.30 POŠ BOH. BELA 

POŠ RIBNO 
7.30–10.30 7.30–10.30 

11.30–14.30  11.30–14.00  
 

11.30–14.00 11.30 – 13.00 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 
Učenci si lahko v šoli izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Za izposojo se prijavijo konec maja za 
naslednje šolsko leto. Izposoja je za vse brezplačna. 
 
Ob prejemu morajo učenci učbenike podpisati in zaščititi z ovitkom. Ob koncu šolskega leta morajo 
nepoškodovane učbenike vrniti šoli. Če bo kateri izmed učbenikov uničen ali pa učbenika ne bodo vrnili, 
bodo morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega oz. poravnati odškodnino, ki je 
zakonsko določena. 
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15. ŠOLSKA PREHRANA 

•  Subvencija za malico in kosilo se bo upoštevala na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred iz odločbe o 

otroškem dodatku. 

•  Za otroka v mesecu juniju starši oddajo izpolnjen obrazec Prijava na šolsko prehrano za prihodnje 

šolsko leto 2022/2023. Obrazec lahko kadarkoli poiščejo na spletni strani šole, pod zavihkom STARŠI 

(dokumenti in obrazci-šolska prehrana) in ga izpolnjenega pošljejo svetovalni delavki Vesni Kordež ( e-

pošta: vesna.kordez@os-bled.si. ) 

•  Ob začetku šolskega leta starši izpolnijo in oddajo obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za 

učen(ca)ko. 

•  V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavijo obroke za določen čas, na portalu Lo.Polis 

(www.lopolis.si) – navodila za dostop so v meniju Starši – Lo.Polis. Pravočasna odjava za vse obroke je 

odjava, ki je urejena do 8. ure za isti dan. 

• Izjemoma lahko  starši prijavijo oziroma odjavijo obroke po telefonu, 04 57 80 625 ali GSM-u: 041 664 

553.  

•  Če otrok zboli tekom dneva, je odjava mogoča do 13.00 ure za tekoči dan. Odjava obroka za nazaj ni 

mogoča. Prepozno odjavljene in neprevzete obroke plačate starši oz. skrbniki otroka. 

•  Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličejo prijavo na šolsko prehrano za nedoločen čas. V tem 

primeru izpolnijo Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano, ki je objavljen na spletni strani šole, pod 

zavihkom  STARŠI (dokumenti in obrazci-šolska prehrana) in ga pošljejo vodji prehrane Renati Štern (e- 

pošta: renata.stern@os-bled.si). 

•  Učenci so dolžni h kosilu nositi kartico. V primeru izgube ali poškodbe kartice, stroške izdelave nove 

kartice krijejo starši (3 evre). V primeru izgube kartice učenec lahko prevzame kosilo, ki bo zabeleženo, 

kot neprevzet in plačljiv obrok, starši pa so dolžni izgubo magnetne kartice čim prej sporočiti in naročiti 

novo pri knjižničarju Andreju Jalnu (e-pošta: andrej.jalen@os-bled.si). Učenci magnetno kartico 

prevzamejo najhitreje naslednji dan po naročilu, na delilnem pultu, v kuhinji, pred prevzemom kosila. 

Magnetna kartica se uporablja tako v knjižnici kakor tudi pri kosilu. 

 

15.1. Spremljevalne dejavnosti za zdravo prehranjevanje, vzgojo in izobraževanje o prehrani 
 

Cilji za smernice zdravega prehranjevanja, ki jih želimo doseči ob pripravi in uživanju šolskih obrokov:  

➢ Učence spodbujati k pozitivnemu odnosu do hrane, narave, okolja ter kulturnemu uživanju 

hrane. 

- Učitelji bodo vsak dan vse učence naše šole spodbujali k kulturnemu hranjenju; sedenje za 

mizo, vnos hrane s primernim priborom, tiho pogovarjanje s sošolci.  

- Učence bomo opozarjali, naj vzamejo na krožnik toliko, kot bodo pojedli, da bomo v šoli imeli 

čim manj organskih odpadkov. 

- Vsak dan bomo v jedilnici in razredu učence spodbujali k ločevanju odpadkov. 

- 1x do 2x letno bomo za vse učence pripravili solatni bife s promocijo zelenjave v obliki risb, ki jih 

bodo v mesecu aprilu izdelali učenci 6. razredov pri gospodinjstvu. 

-  

Cilji, ki jih želimo doseči z ukrepom SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE: 

➢ Učence želimo ozaveščati o zdravem prehranjevanju, izboljšanju prehranskih navad z 

uživanjem sadja in zelenjave namesto sladkarij in prigrizkov. 

➢ Spodbujati želimo pozitiven odnos do hrane, narave in okolja. 
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➢ Spodbujati želimo kulturno uživanje obrokov ter higiensko ravnanje z živili. 

➢ Podpirati želimo nabavo lokalno pridelanih živil in s tem promovirati lokalne pridelke pri učencih 

in zaposlenih. 

 

Izobraževalne  in promocijske dejavnosti za učence, delavce VIZ in starše: 

  

• Učenci v okviru rednega pouka ali dejavnosti izdelujejo plakate, risbe na temo sadja in 

zelenjave, s katerimi okrasimo jedilnico in hodnike šole. 

•  Za učence vsaj 1x na leto ob malici priredimo solatni dan.  

• O pomenu uživanja sadja in zelenjave učence ozaveščamo po šolskem radiu na dan delitve 

sadja oz. zelenjave. 

• Članke o dejavnostih Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Šolske sheme evropske unije 

objavljamo v Blejskih novicah. 

• Z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka obeležujemo slovenski dan hrane.   

• Delavnice o pomenu uživanja sadja in zelenjave tradicionalno izvajamo kot tehniški dan na 

Tradicionalni slovenski zajtrk; učenci predmetno stopnje se preko didaktičnih iger – kviza, kart 

na ta dan izobražujejo o pomenu uživanja sadja in zelenjave. 

• Obeležujemo svetovni dan hrane, 16. oktober, z letošnjim šolskim letom bomo obeležili tudi 

Dan brez odpadkov, 29.september. 

• Preko celega šolskega leta v sklopu razširjenega programa »Mali šef« v 3., 4. in 5. razredih 

preko didaktičnih iger učence izobražujemo o pomenu sadja in zelenjave in izvajamo različne 

kuharske delavnice v povezavi z zdravim načinom priprave hrane.  

• Za starše 1x na leto priredimo delavnico vrtičkarstva ali zeliščarsko delavnico. 
 

16. OSVEŠČANJE O VARNI RABI INTERNETA IN MOBILNIH NAPRAV 
 

- 1. triada v izvedbi razrednikov in računalnikarja na šoli. 

- 2. in 3. triadi izvedba delavnic v organizaciji Safe.si 

 

ODDELEK NASLOV DELAVNICE DATUM IZVEDBE 

4.a,  b, c Spletni bonton (90 min) 02.02.2022 

4. in 5. f Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (90 min) 09.02.2022 

4. in 5. e Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (90 min) 09.02.2022 

5.a, b Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (90 min) 10.02.2022 

6.a, b, c Spletno nasilje in ustrahovanje (90 min) 11.02.2022 

7.a, b, c Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami (90 min) 14.02.2022 

8.a, b Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (90 min) 15.02.2022 

9.a, b, c Lažne informacije in prevare na internetu (90 min) 16.02.2022 

 

17. PREVENTIVNA AKTIVNOST ZA VEČJO PROMETNO VARNOST 
• Obisk policistov na šoli in sprehod po Bledu – prvošolčke v razredu obišče policist in se skupaj z učenci 

sprehodi po Bledu. 

 • Ogled Policijske postaje Bled in ogled predstave Nika in promet – učenci drugih razredov si ogledajo 

Policijsko postajo Bled.  
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• Projekt Jumicar – Ob koncu šolskega leta se za četrtošolce uredi poligon, na katerem so urejena križišča, 

prehodi za pešce… Učenci spoznavajo prometna pravila z avtomobilčki pod vodstvom mentorja. 

• Policist na smučišču – Učence četrtih razredov v zimski šoli v naravi spremlja tudi policist na smučišču, 

ki jih uči varnega smučanja.  

• Usposabljanje za vožnjo kolesa – Usposabljanje za vožnjo kolesa traja od prvega do tretjega razreda 

osnovne šole s teoretičnim usposabljanjem in pridobivanjem znanja o prometnih znakih, pravilih in 

ustreznem varnem ravnanju v prometu. V četrtem razredu devetletne osnovne šole sledi utrjevanje in 

ponavljanje teoretičnega dela, ki se konča s preverjanjem znanja o poznavanju cestno-prometnih 

predpisov pomembnih za kolesarje. Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom sledi v petem razredu 

devetletne osnovne šole s pregledi koles.  

• Kaj veš o prometu - šolsko in medobčinsko tekmovanje.  

• Teden prometne varnosti - razredni projekti.  

• Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila (22. september) - Učenci poslikajo primeren del 

prometne površine (del ceste, pločnik ali pot v parku) z risbami in slogani na temo prometne varnosti, 

organizirajo prireditve, na katerih opozarjajo na prometno-varnostno problematiko v svojem okolju. En 

dan v tem tednu se postavi poligon, kjer se učenci preizkusijo na njem v popoldanskem času. Peš v 

šolo: čim več otrok prihaja v šolo peš in s kolesom (Projekt trajnostna mobilnost).  

• Varna pot v šolo (hoja po pločniku/cesti, prečkanje ceste, kresnička, bonton na avtobusni postaji in 

avtobusu, vožnja s kolesom). 

• Obnovitev znanja o ravnanju v cestnem prometu in varnostna oprema kolesa. Kodeks prometne etike, 
poklici v prometu, razredne ure s temo Varnost v prometu (6., 7.,8., 9.r). 

• Varno na avtobusu.  

• Pregled Načrta šolskih poti OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Bohinjska Bela 

 

18. VARNA POT V ŠOLO 

 

Da bodo otroci varno hodili v šolo in iz nje, je dobro, da se od doma odpravijo pravočasno, uporabljajo 
pločnike, cesto prečkajo na prehodu za pešce, v mraku nosijo kresničko in ostala odsevna sredstva, vozijo 
tehnično brezhibna kolesa in pri vožnji uporabljajo čelado. Na avtobusni postaji in v avtobusu se morajo 
kulturno obnašati. Prvošolci in drugošolci naj imajo okoli vratu rumene rutice. S prvošolcem in z 
drugošolcem pojdite večkrat do šole po najbolj varni poti in ga sproti opozarjajte na nevarnosti. 
 

19. PREVOZI 
 

Za učence iz Zasipa, Ribnega, Bodešč, z Bohinjske Bele, Rečice, Mlina in Sela je organiziran prevoz z 
avtobusi. Po sklepu Občine Bled imajo vsi učenci, ki nimajo zagotovljene varne poti v šolo, avtobusni prevoz 
brezplačen. Učence podružnične šole Bohinjska Bela s Kupljenika, Obrn in iz Soteske vozi v šolo kombi oz. 
manjši avtobus. Vozni red je objavljen na spletni strani šole in v šolski publikaciji. 
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20. SKRBIMO ZA ZDRAVJE 
 

Za zdravje učencev posameznih razredov bomo med šolskim letom poskrbeli s sistematičnimi pregledi, 

cepljenji, sistematskimi pregledi zob v šolski zobni ambulanti in navajanjem na pravilno nego zob. V 

sodelovanju z ZD Bled bomo za vse učence organizirali delavnice v okviru vzgoje za zdravje in sicer: 

RAZRED VSEBINA RAZRED VSEBINA 

1. Zdrave navade 6. Odraščanje 
2. Osebna higiena 7. Pozitivna samopodoba in stres + AED 
3. Zdrav način življenja 8. Medsebojni odnosi 
4. Preprečevanje poškodb 9. Vzgoja za zdravo spolnost 
5. Zasvojenost   

 

Za zdravje zob naših učencev skrbita dr. dentalne medicine, ga. Mateja Brejc in zobozdravstvena 

asistentka, ga. Sandra Dabižljevič. Telefonska številka je 5780 641. 

Urnik dela v šolski zobni ambulanti 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

12.30–19.00 12.30–19.00 7.00–13.30 7.00–13.30 7.00–13.30 

 
 

21. SODELOVANJE S STARŠI 
 

Informacije o delu šole in učni uspešnosti otrok so staršem na voljo na roditeljskih sestankih in govorilnih 
urah.  
 

• Dopoldanske govorilne ure 
Enkrat tedensko ima vsak učitelj dopoldansko pogovorno uro. Seznam dopoldanskih govorilnih ur je 
objavljen v rubriki Delavci šole in na šolski spletni strani. Starši naj se na dopoldanske govorilne ure 
predhodno najavijo. 
 

• Popoldanske govorilne ure 
Prva, druga in tretja triada 13. 10. 10. 11. 1. 12. 5. 1. 2. 3. 6. 4. 18. 5. 

 

• Roditeljski sestanki 
Razred Vsebina Mesec 

1. 
1)  Uvodni roditeljski sestanek 
2)  Drugi roditeljski sestanek, predstavitev LDN 
3)  Predavanje o branju 

8. september 
31. januar 
februar 

2. 
1) Uvodni roditeljski sestanek 
2) Analiza pedagoškega dela 
3) Družabni dogodek – srečanje s starši 

8. september 
31. januar 
junij 

3. 

1) Uvodni roditeljski sestanek, predstavitev LDN 
2) Nadarjeni učenci in analiza pedagoškega dela 
3) Šola v naravi – pred odhodom na tabor Soča 
4) Družabni dogodek - zaključek 

8. september 
31. januar 
april/maj 
junij 

4. 
1) Uvodni roditeljski sestanek, predstavitev LDN 
2) Roditeljski sestanek pred odhodom na Sorico  

7. september  
december 
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3) Analiza šolskega dela februar 

5.  
1) Uvodni roditeljski sestanek, predstavitev LDN 
2) Analiza dela v razredu v 1. ocenjevalnem obdobju  
3) Tretji roditeljski sestanek/zaključek 

1. september 
1. februar 
maj 

6. 
1) Uvodni roditeljski sestanek 
2) Analiza pedagoškega dela 
3) Tretji roditeljski sestanek (po potrebi) 

7. september 
1. februar 
maj/junij 

7. 
1)Uvodni roditeljski sestanek 
2)Analiza pedagoškega dela 
3)Šola v naravi 

6. september 
2. februar 
april 

8.  
1)Uvodni roditeljski sestanek, predstavitev LDN 
2)Analiza dela v razredu v 1. ocenjevalnem obdobju  
3)Tretji roditeljski sestanek (po potrebi) 

6. september 
2. februar 
maj/junij 

9. 
1)Uvodni roditeljski sestanek 
2)Možnost vključitve v srednjo šolo 
3)Analiza pedagoškega dela 

6. september  
november 
2. februar 

 
 

• E-redovalnica in E-sporočila 
 

V želji, da bi še dodatno obogatili prenos informacij do staršev, omogočamo vpogled v ocene preko e-

redovalnice. Tako imajo starši učencev od 1. do 9. r. možnost, da se z ocenami svojega otroka seznanijo 

tudi preko spleta.  

Starši se lahko naročijo tudi na storitev e-sporočila – pošiljanje elektronskih in sms sporočil. Z njimi so 

dnevno ali tedensko obveščeni o dogajanju pri pouku – o izostankih, pohvalah ali grajah, pridobljenih 

ocenah in o drugih obvestilih, ki zadevajo njihovega otroka.  

Starši imajo možnost elektronskega poslovanja – pošiljanje položnic za prehrano v PDF obliki preko 

elektronske pošte. Na ta način znižujemo stroške tiskanja položnic in zmanjšujemo porabo papirja, 

predvsem pa skrbimo za primernejšo posredovanje položnic staršem. 

22. ŠOLSKI SKLAD 
 

Sredstva šolskega sklada so namenjena nakupu nadstandardne opreme, prav tako z njimi občasno 

sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni zadosti sredstev. S sredstvi sklada pomagamo 

socialno ogroženim družinam oziroma družinam, ki zaradi trenutnih okoliščin potrebujejo finančno pomoč. 

Sredstva se uporabljajo strogo namensko. Šolski sklad sredstva pridobiva s pomočjo donacij, donacij iz 

naslova dohodnine in različnih vsakoletnih akcij. Velik del sredstev zberemo z zbiranjem starega papirja 

v spomladanskem času. Hvala vsem, ki nam pri zbiranju sredstev kakorkoli pomagate. E-pošta šolskega 

sklada: solski-sklad@os-bled.si  

 

PREDSTAVNIKI ŠOLE  PREDSTAVNIKI STARŠEV 
Tina Koselj predsednica  Tanja Pazlar članica 
Alenka Kogoj tajnica  Nina Pretnar članica 
Jana Černe članica  Gregor Jarkovič član 
Blanka Valant članica    

mailto:solski-sklad@os-bled.si
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23. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 
Tudi letos bo sodelovanje z Občino Bled zelo pomemben vidik povezovanja šole z okoljem. Predvsem 
bomo načrtovali skupne proslave in nastope ter predstavitve šole, ki bodo predstavljale Bled kot kraj in 
občino. Pomemben vidik tega je sodelovanje z zamejskimi šolami na Koroškem in v Italiji. Z občino 
sodelujemo pri oddaje telovadnic popoldanskim uporabnikom. Klubi v katere so večinsko vključeni učenci 
naše šole, plačujejo najemnine le delno.  
Sodelovanje z občino bo zelo pomembno tudi pri organizaciji večjih prireditev na šoli in v Festivalni 
dvorani. 
Za nemoteno kontinuirano delo otrok je pomembno tesno sodelovanje in povezovanje z Vrtcem Bled. Kot 
vsako leto bomo podrobno opredelili delo pri čiščenju in malicah na POŠ Bohinjska Bela, kjer je v stavbi 
šole tudi enota Vrtca Bled. Vrtec Bled ima zaposleno logopedinjo, ki bo izvajala ure po odločbi tudi na 
naši šoli. 
Z ravnatelji nekdanje občine Radovljica se bomo predvidoma sestajali 5 x letno, predvsem kadar bomo 
obravnavali problematiko širšega pomena (šolski koledar, tekmovanja, standardi in normativi, okrožnice 
MIZŠ). 
 

24. NADSTANDARD PROGRAMA 

24.1. Stroški obveznega programa 
 

1. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Tržiški muzej 3 € vstopnina + prevoz 

Lutkovna matineja, predstava Levje kraljestvo 25 €  

Rajže po poteh triglavskih pravljic 8 € + prevoz 

ND Živalski vrt Ljubljana 7 € + prevoz 

ŠD Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole 0 - 15 € - smučarska karta in avtobusni 
prevoz. 

Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole 0 - 15 € - smučarska karta in avtobusni 
prevoz. 

Hom – začaran gozd 6 € 

DRUGO LUM – material, pripomočki 25 € 

 
2. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Lutkovna matineja, predstava Levje kraljestvo, zvočna 
kopel 

25 € 

Delavnice v Čopovi hiši - Čebelica leti v nebo 4,90 €- in avtobusni prevoz 

ND U konc” sveta so pravljice doma 6 € - vstopnina in avtobusni prevoz 
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TD Dan s TNP - jem - Pocarjeva domačija v Radovni 2,5 € - in avtobusni prevoz 

ŠD Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole 0 - 15 € - smučarska karta in avtobusni 
prevoz. 

Sankanje, smučanje, pohod v okolici šole 0 - 15 € - smučarska karta in avtobusni 
prevoz. 

Planinski pohod avtobusni prevoz. 

 
3. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Lutkovna matineja (preko celega leta), predstava Levje 
kraljestvo,  zvočne delavnice 

25 €  

En pesnik je živel 4,9 € vstopnina in prispevek CŠOD + 
prevoz 

Simfonična matineja Peter in volk ter Narodni muzej - Pirati na 
lovu za zakladom 

10,50 € vstopnine + prevoz 

ND Sadovnjak Resje prevoz 

Arboretum Volčji potok 4,5 € vstopnina + prevoz 

TD Vesolje, planetarij 5 € vstopnina 

ŠD Sankanje in smučanje 0 - 15 € + prevoz 

Sankanje in smučanje 0 - 15 € + prevoz 

Zaključni planinski izlet  prevoz 

 
 
4. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Slovenski šolski muzej vstopnina 7 € + prevoz 

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - ogled predstave 
in delavnice v gledališč 

6 € + prevoz 
  

Lutkovna matineja, predstava Levje kraljestvo, 
delavnica Iz zvoka v tišino 

25 € 

ND Čebelarstvo 6 € 

Ne kadim, zdravo živim 3 € 

TD Izdelki iz papirja , lesa 1 €  

ŠD Zakojca- Bevkova domačija 3 € + prevoz 

Smučanje, drsanje, pohod 0 - 15 €+ prevoz 
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Planinski izlet prevoz 

DRUGO material NTE 1 € 

 

5. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD 

Koncert Srečanje s Policijskim orkestrom – Martin Krpan 
ter Ogled Ljubljanskega gradu - Časovni stroj 

13,50 € + prevoz 

Lutkovni abonma, kino, delavnice Iz zvoka v tišino 20 € predstave, avtobusni prevoz 

Kropa 3 € + prevoz 

ND Ekskurzija Bohinj 4 € +prevoz 

Ekskurzija v Trento-Belarjev dan prevoz 

ŠD Smučanje, sankanje, drsanje. 0-15 € + prevoz 

Smučanje, sankanje, drsanje. 0-15 € + prevoz 

DRUGO 
Stroški gospodinjskega pouka 1 € 

Material NTE 1 € 

 

6. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Simfonična matineja  + delavnice v Narodnem muzeju 10,50 € + prevoz 

Gledališka predstava (GTČ) Jesenice  9 € + prevoz 

TD Tokovi vseh vrst 3 € 

ND 
Kraljestvo rastlin 1 € 

Botanični vrt 5,5 € + prevoz 

ŠD Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Planinski pohod  prevoz  

Pohod, preverjanje plavanja 5 € 

 Kolesarjenje ali plezanje / ali prevoz 

EKS Dinarsko kraški svet 17 € + prevoz 

DRUGO stroški TIT 6 € 

 Stroški gospodinjskega pouka 5 € 
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7. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Gledališka predstava (GTČ) Jesenice 9 € + prevoz 

Groharjeva domačija 4 € + prevoz 

Simfonična matineja v CD, Narodna galerija 9 €+ prevoz 

  ND Vodomčev gaj 8 € + prevoz 

ŠD Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Planinski pohod prevoz  

EKS Panonski svet 9 € + prevoz 

drugo stroški TIT 6 € 

 

8. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Simfonična matineja v CD, Narodna galerija 9 €  + prevoz 

CŠOD Prešernova Ljubljana, kino Radovljica 9 €  + prevoz 

Gledališka predstava (GTČ) Jesenice 9 € + prevoz 

ND Raziskujem človeško telo 1 1 €  

Raziskujem človeško telo 2 1 € 

ŠD Planinski pohod prevoz  

Zimski športni dan karta + prevoz (do 20 €) 

Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Pohod, plavanje 5 €  

EKS Predalpski svet 13 € + prevoz 

DRUGO stroški TIT 6 € 

 

9. razred  

Vrsta Vsebina Predvideni stroški/učenca 

KD Vrhnika - Življenje in delo Ivana Cankarja 
Kino Dvor 

8 € + prevoz 

Predstava GTČ Jesenice 9 € + prevoz 

Koncert v CD 
Muzej za arhitekturo in design 

9 € + prevoz  
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ND Mikrobiologija in biotehnologija 9 €  

Genetika in človeško telo 3 € 

ŠD Planinski pohod prevoz  

Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Zimski ŠD karta + prevoz (do 20 €) 

Zipline Dolinka Bled / plavanje v Radovljici Plavanje  5 € 

Zaključna ekskurzija s športnimi dejavnostmi 70 € 

EKS Primorski svet 15 € + prevoz 

Zamejska Slovenija 15 € + prevoz 

DRUGO 

stroški valete (ozvočenje, dekoracija, cvetje, DVD, vabila, 
majice) 

do 30 € 

Plesni tečaj 70 € 

 

24.2. Stroški izbirnih predmetov  
 

7. razred 

Učitelj Izbirni predmet 
(kratica) 

Morebitne plačljive aktivnosti Okvirni znesek  
v € 

Ažman 
Lapajne 
Sergeja  

Likovno snovanje 1 
(LS1) 

• ogled likovne razstave doma ali v 
tujini (stroški so odvisni od kraja 
razstave) 

• ustvarjalna delavnica v sodelovanju 
z Medgeneracijskim centrom Bled 

• stroški organizacije glede 
na destinacijo in število 
prijav 
  

Kogoj 
Alenka  

Obdelava gradiv: les 
(OGL) 

• izdelava stenske ure • 5 € (mehanizem, lahko ga učenci 

prinesejo tudi od doma) 

Šimnic 
Alenka 

Organizmi v naravi 
in umetnem okolju 
(ONA) 

• Zoo Ljubljana : delavnica stik z živaljo in 

voden ogled + prevoz 

• ogled filma  - kino Radovljica + prevoz 

• 15 € 
 

• 8,5  € 

Štern 
Renata 

Sodobna priprava 
hrane 
(SPH) 

• stroški živil  • 10  € 

 

8. razred 

Učitelj Izbirni predmet 
(kratica) 

Morebitne plačljive aktivnosti Okvirni znesek  
v € 

Ažman 
Lapajne 
Sergeja  

Likovno snovanje 2 
(LS2) 

• ogled likovne razstave doma ali v 
tujini (stroški so odvisni od kraja 
razstave) 

• ustvarjalna delavnica v sodelovanju 
z Medgeneracijskim centrom Bled 

• stroški organizacije 
glede na destinacijo in 
število prijav 

  

Repe Vesna  Šport za zdravje 
(ŠZZ) 

• Pustolovski park Bled 
(NEOBVEZNO) 

• športne aktivnosti v športnem 
centru v Ljubljani 

• 13 € 
 

• 14 € 
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• smučanje Schladming 
(NEOBVEZNO) 

 
• 35 € 

Šimnic 
Alenka 

Rastline in človek 
(RČL) 

• Biološko središče 
Ljubljana:  delavnice, vožnja po Ljubljanici - 

nutrije + prevoz  

• stroški materiala in živil 

• 15 €  
 
 

• 5 € 
Štern 
Renata 

Načini 
prehranjevanja 
(NPH) 

• stroški živil • 10 € 

Trontelj 
Primož 

Poskusi v kemiji 
(POK) 

• Festival znanosti Ljubljana oziroma 
ogled kemijskega laboratorija 

• 10  €  

 
 

9. Razred 

Učitelj Izbirni predmet 
(kratica) 

Morebitne plačljive aktivnosti Okvirni znesek  
v € 

Ažman 
Lapajne 
Sergeja 

Likovno snovanje 3 
(LS3)  

• ogled likovne razstave doma ali v 
tujini (stroški so odvisni od kraja 
razstave) 

• ustvarjalna delavnica v sodelovanju z 
Medgeneracijskim centrom Bled 

• stroški organizacije 
glede na destinacijo in 
število prijav  

Burja Tina Kemija v življenju 
(KEŽ) 

• Festival znanosti Ljubljana oziroma 
ogled kemijskega laboratorija 

• 10  €  

Poklukar 
Vinko  

Šport za sprostitev 
(ŠSP) 

• Pustolovski park Bled 
(NEOBVEZNO) 

• športne aktivnosti v športnem centru 
v Ljubljani 

• smučanje Schladming 
(NEOBVEZNO) 

• 13 € 
 

• 14 € 
 

• 35 € 

Šimnic 
Alenka 

Raziskovanje 
organizmov v domači 
okolici (ROD) 

• Društvo za proučevanje in zaščito 
netopirjev: predavanje in delavnica 

• Društvo za zaščito in proučevanje 
morskih sesalcev  Morigenos, Piran: 
predavanje in delavnica z ladjo Solinarko + prevoz 

• vaje v šoli: material 

• 4 € 
 

• 22 € 
 

• 6  € 

 
Pri ostalih obveznih izbirnih predmetih stroškov ni. 

 

24.3. Stroški interesnih dejavnosti in drugega nadstandarda 
 

Naziv ID oz. 
nadstandarda 

Vsebina Stroški na učenca 

Otroški parlament Štiridnevna ekskurzija članov otroškega parlamenta 
in dramskega krožka  

Predvidoma okrog 
200 € 

Turistični krožek  Izleti, obiski, delavnice. okvirno 30 €/leto 

Tabor Hočem več Vikend tabor (sobota, nedelja) okoli 35 € 
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25. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE LDN 

  
Uresničevanje programa načrtovanega letnega dela bomo spremljali  na skupnih sestankih učiteljskega 
zbora, na neformalnih pogovorih z učitelji, na delovnih in redovalnih konferencah, z analizo LDN (delavci 
šole, svet šole, svet staršev). 
 
 

26. SPREJEM LDN 

 
Načrt sem pripravila po dispozicijah Zavoda RS za šolstvo. Osnova so bili tudi načrti posameznih 
strokovnih aktivov, delavcev in služb. Pri pripravi so sodelovali vsi sodelavci s svojimi predlogi.  
 
Na Svetu staršev dne 28. 9. 2022 smo ga obravnavali in sprejeli nadstandard programa. 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23 je sprejel Svet šole na svoji 6. redni seji dne 29.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravnateljica:                                                            Namestnik predsednice sveta šole:                            
Nataša AHAČIČ, prof.                            Iztok Pesrl                                                                 
                                                                               


