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1. UVOD    
 
 
Letni delovni načrt je osnovni dokument s katerim je opredeljeno celotno delo šole v šolskem letu. To delo  
ni le uresničevanje z učnimi načrti opredeljenega pouka posameznih predmetov, temveč vključuje še vse 
ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so namenjene učencem, strokovnim delavcem in staršem. 
Letni delovni načrt je nastal v sodelovanju s strokovnimi aktivi, svetovalno službo, šolsko knjižnico  ter 
zunanjimi sodelavci in je zasnovan tako, da je mogoče sproti spremljati realizacijo nalog, ki so opredeljene v 
dokumentu. 
V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli se z  letnim delovnim načrtom  določijo 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. Določi se delo svetovalne službe in 
drugih služb, delo šolske knjižnice in  aktivnosti  s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s 
katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi 
institucijami, svetovalnimi centri in zunanjimi sodelavci. 
 
Letnemu delovnemu načrtu je podlaga Zakon o osnovni šoli ( Ur. list RS 81/2006), Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS št. 60/2006, 102/ 2007, 87/2011), Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja- uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5) ( Ur. list RS št. 16/2007- 
uradno prečiščeno besedilo, Ur. list RS št. 36/2008 in ZOFVI-H Uradni list RS št. 58/2009), Predmetnik in učni 
načrti za devetletno OŠ, Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. list RS št. 50/2012),  Pravilnik o 
dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list RS št. 61/2012), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole (Ur. list RS št. 57/2007 in spremembe), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju  ter 
napredovanju učencev v devetletni OŠ (Ur. list RS št. 73/2008), Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v 
osnovni šoli s spremembami,  Pravilnik  o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (UR. list 
RS št. 53/2006), Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli (Ur. list RS št. 47/2008), 
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o strokovnem 
izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o dodatni strokovni in fizični 
pomoči za otroke in mladostnike  s posebnimi potrebami, Smernice in okrožnice Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kakor tudi programi in navodila Zavoda za šolstvo RS.  
 
Naša šola bo v šolskem letu 2012/2013 izvajala program osnovne šole in peto leto uvajala drugi tuj jezik – 
italijanščino kot obvezni predmet v zadnjem triletju. Šola bo vključena v projekte ESS in sicer: triletni projekt 
Zdrav Življenjski slog, fleksibilni predmetnik, Kulturna šola,  Evropska vas, projekt Obnovljivi viri energije  in  
Shema šolskega sadja. Poleg teh aktivnosti, pa se bomo vključevali v razpisana tekmovanja na področju 
slovenščine, matematike, fizike, naravoslovja, turizma, geografije, zgodovine, tujega jezika, znanja o 
sladkorni bolezni  in tekmovanja s področja športnih dejavnosti.  
 
Aktivno se bomo vključili tudi v izobraževanja preko e-šolstva, s katerim Zavod RS za šolstvo uvaja nove 
načine dela v razredu s pomočjo e-gradiv in s tem posodablja klasične oblike frontalnega  poučevanja. Tudi 
naši učitelji se zavedajo, da je potrebno pouk za učence izvajati in prilagajati tako, da se bodo v izvedbo 
pouka aktivno vključili. Učitelji se zavedajo, da se morajo prilagoditi spremembam, ki jih prinaša nova 
tehnologija tudi na področju izobraževanja.  
V šolskem letu 2012/2013 smo uvedli e-dnevnik in e-redovalnico za obvezen pouk, za vodenje dokumentacije 
skupin podaljšanega bivanja, dodatne strokovne pomoči, interesnih dejavnosti ter učne pomoči se 
dokumentacija vodi v zapisu v obrazce, ki jih predpisuje Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli.  
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1. 1 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  

Poslovni čas in uradne ure 

OŠ Antona Globočnika Postojna posluje  pet dni v tednu in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek 
(v nadaljevanju: poslovni dnevi).  
Ravnateljica lahko v skladu s šolskim koledarjem in v izjemnih okoliščinah (višja sila, ki je že nastopila ali se 
neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba 
preprečiti grozečo materialno škodo) ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s 
strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v 
določenem roku, odredi, da OŠ Antona Globočnika Postojna ali njena notranja organizacijska enota- 
podružnica začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom dela prost dan.  
 
Poslovni čas  
Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek ob 6.15 uri in konča ob 22.00 uri.  
Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot OŠ Antona 
Globočnika Postojna.  
Uradne ure  
Uradne ure za poslovanje s strankami so vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 9.00 in 
od 11.00 do 14.00 ure in čas opredeljen po LDN – govorilne ure, roditeljski sestanki, prireditve za starše in 
druge aktivnosti za učence in starše.  
 
POGOVORNE URE ZA STARŠE IN UČENCE  
od 1. do 5. razreda                                                        

 
RAZRED 

 
RAZREDNIK                      

DAN in  URA 
 

 
1. a 

 
Milena Požar          

četrtek, 7.30  – 8.15 

1. b Darija Košir           Četrtek, 7. 30 -8.15 
2. a Tina Primc       Ponedeljek,  11.55 – 12.40 
2. b Mateja Tomažinčič Sreda, 11.55 -  12.40 
3. a Vladka Lavsegar četrtek, 8.20 – 9. 05 
3. b Elizabeta Kompara Četrtek,  9.25 – 10.10 
4. a  Barbara Nagode Torek, 11. 05 – 11.50 
4. b Sonja Česnik torek, 11. 05 – 11.50 
5. a  Martina Sedej Filipčič Sreda, 8.20 – 9.05 
5. b Nevenka Trenta torek, 9.25 – 10. 10 

 
 

  

PB 1.odd. Vesna Mlakar Hor  Ponedeljek, 11.50 – 12. 40 
PB 2.odd. Anja Batagelj  Sreda, 11. 50 – 12. 40 
PB 3.odd. Terezija Kogovšek  sreda, 13.20 – 14. 05 
PB 4.odd. Breda Šraj torek, 11. 05 – 11. 50 
PB 5.odd. Suzana Morel  sreda, 11. 50 – 12. 40 

PB 6. Skupina Mitja Muha,  
M. Kristančič 

Ponedeljek, 11.05-11.50  
petek, 13.00 – 13.45 

 
PODRUŽNIČNE ŠOLE Bukovje, Studeno, Planina 

 
RAZRED 

 
RAZREDNIK 

 
DAN in ŠOL. URA 

1.,2. 3BU Vilma Kernel, Biljana Guša Četrtek, 8.20-9.05 
4., 5. BU Nataša Lulik Četrtek, 9.25 – 10. 10 
PB BU Breda Kovač sreda, 13.30- 14.15 

1., 2.,  ST Tjaša Repnik Kunilo Petek, 9.25-10.10 
3.,4.,5.  ST Tjaša Mahnič Torek, 9.25 – 10.10 

PB STU Tamara Prudič Sreda, 13.00-13.50 
1., 2. PL Nives Kalister,  Ponedeljek, 7.30- 8.15 
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Andreja Milavec Ponedeljek, 11.05-11.50 
3. 5. r  PL Martina Rebec Ponedeljek, 7.30- 8.15 

 4. PL Ana Savić četrtek, 7. 30 – 8. 15 
PB PL Karmela Zoran Ponedeljek, 11.00 – 11.45 
PB PL  Nada Likon Torek, 11.50 – 12. 35 

 
od 6. do 9. razreda – I. ocenjevalno obdobje 

RAZ
RED 
 

PREDMET UČITELJ/ UČITELJICA DAN   ČAS KJE? 

6. a NAR Suzana Vidmar Sreda 4. 10.15-11.00 45 
6. b SLJ Andreja Mlakar Petek  7.30-8.15 35 
6. c NAR/GOS Magdalena Penko Šajn Sreda 4. 11.05-11.50 32 
7. a MAT Karmen Marolt Ponedeljek 1. 7.30-8.15 34 
7. b GEO Mirela Bubnič torek 2. 9.25-10.10 5 
8. a TJA Tamara P. Debevc sreda 5. 11.55-12.40 38 
8. b ŠVZ Jasna Kožar Četrtek 3. 10.15-11.00 37 
8. c MAT/FIZ Milena Marković Četrtek 4. 11.55-12.40 49 
9. a TJI2 Mojca Argenti torek 4. 11.05-11.50 41 
9. b ŠVZ Jana Čelan četrtek 5. 11.55-12.40 40 
Nad
o. 

      

razr
ed. 

TJA Lidija Križman 7. A četrtek 3. 10.15-11.00 39 

 TJA Petra Andrejašič 6. b ponedeljek 6. 11.50-12.40 42 
 SLJ Ana Lorger 6. C četrtek 3 9.25-10.10 GS 
 LVZ/TIT Romana Harmel 7. A Ponedeljek 1. 8.20-9.05 50 
 MAT/FIZ Majda Možina 8. B torek 2. 11.05-11.50  GS 
 ZGO/DDIE Darja Gorup 8. A Petek 4. 11.05-11.50  33 
 GVZ Barbara Dolgan  Sreda 3. 10.15-11.00  4 
 GOS, ŠMK Helena Vekar  ponedeljek 3. 10.15-11.00  GS 
 ŠVZ Tine Ščuka Ponedeljek 3. 10.15-11.00 Kabinet ŠVZ 
 ŠVZ/OPB Mitja Muha 6. B Ponedeljek 4. 11.05-11.50 Kabinet ŠVZ 
 POMOČNICA R Miranda Kristančič Ponedeljek 6. 12.15-13.00 ŠT. 53 
 RAČUNALNIKAR Anton Perenič torek 1. 8.20- 9.05 ŠT. 36 
 DSP Anita Čelhar Po dogovoru   ŠT. 01 
 šol. psihologinja Martina Kuzman  Petek 5., 6 11.55 – 13.30 ŠT: 47 

   

 šol. pedagoginja Petra Košnik Sreda 1. 8.20 – 9.05 ŠT. 59 

  po dogovoru 
 šol. defektologinja Mojca Simičak četrtek 5. 11.55 – 12.40 kabinet RS 
 Šolska knjižničarka Nevenka Mlinar Sreda 4. 10.15-11.00 Šolska knj. 

 Logopedinji Mirjam Košir, Irma Plevnik Po dogovoru   Št. 01 
 ravnateljica Sabina Ileršič Kovšca torek  13.00 – 14.00 ŠT. 55 

Delovni čas 

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002) v 141. členu poda definicijo delovnega časa (v 
nadaljevanju DČ). 
Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas opravičene odsotnosti z 
dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. (141. člen) 
 
Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in 
izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.  
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RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA DELAVCEV  
 
V OŠ Antona Globočnika Postojna se določi premakljiv začetek in konec delovnega časa.  
V okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa je čas za prihod delavcev na delo določen v 
razponu in sicer:  
 

službe Začetek delovnega časa Konec delovnega časa 

ravnateljica 6.30 do 7.00 14.30 – 15.00* delovni čas  

Tajništvo 7.00 15.00 

Računovodstvo 7.00 15.00 

Pedagoški delavci 6.00 – 9.00 14.30 – 19.00 
Po LDN: govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki 
strokovnih skupin, prireditve za starše in učence, 
dnevi s posebno vsebino. Priloga urnik govorilnih ur. 

Šolska svetovalna 
služba, 
Šolska knjižnica 
Pomočnica 
ravnateljice 

7.00-14.00 14.30-19.00 
Po LDN: govorilne ure, roditeljski sestanki, sestanki 
strokovnih skupin, prireditve za starše in učence, 
dnevi s posebno vsebino štejejo v obvezne delovne 
ure. 

Kuhinja 7.00 15.00 

Hišniki, gospodinjci 7.00 – 8.00 14.00 – 15.00 in do 22.00 zunanji čistilni servis 

Obvezna razpoložljivost - prisotnost pedagoškega delavca na delu je od 6.00 – 9.00 do 14.30 - 1900  v času 
popoldanskih govorilnih ur in v skladu z LDN. 
 
V okviru premakljivega delovnega časa morajo delavci opraviti 40 urno tedensko obveznost. Delavec lahko 
razporeja polni delovni čas v okviru posameznega tedna tako, da ta traja več ali manj kot 40 ur. Dovoljeni 
presežek ur se izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni s predhodnim 
soglasjem neposredno nadrejenega tako, da ni oviran delovni proces v času šolskih počitnic.  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(ZOFVI-UPB5) v 119. členu (Ur. l. RS, št. 16/2007) 
opredeljuje delovno obveznost (v nadaljevanju DO) in obseg vzgojno izobraževalnega dela : 
Delovno obvezo strokovnega delavca obsegajo pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci 
(v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo 
delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. 
 

Priprava na pouk obsega: 

– sprotno vsebinsko in metodično pripravo, 

– pripravo didaktičnih pripomočkov. 

Drugo delo obsega: 

 sodelovanje s starši, 

 sodelovanje v strokovnih organih šole, 

 opravljanje nalog razrednika, 

 organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 

 zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, 

 mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in 
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, 

 mentorstvo pripravnikom, 

 urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd., 

 organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih 
sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki, 

 pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira 
šola in 

 opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. 
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1. 1  PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE 
 
Prednostne naloge v tem šolskem letu bodo: 

- Projekt Obnovljivi viri energije v primorskih občinah – izvajanje krožka in tehniški dni, 

- triletni projekt Zdrav življenjski slog s ciljem vključevanje učencev od 1. – 9. razreda v aktivno 
športno dejavnost in zdrav življenjski slog s podporo evropskih strukturnih skladov, 

- šolski projekt Gradimo mavrico vrednot, 

- uvajanje drugega tujega jezika italijanščine kot obveznega predmeta v zadnjem triletju osnovne 
šole, 

- projekt Evropska vas,  

- kulturna šola,  

- fleksibilni predmetnik, 

- aktivnosti v sklopu znamke Zeleni kras, 

- posodabljanje učnih načrtov v 1. 2, 4., 5.  in 7. in 8.  razredu in uvajanje e-gradiv pri pouku, 
 
Zunanje vodenje in svetovanje  pri projektih bodo vodili predstavniki Šole za ravnatelje, Zavoda RS za 
šolstvo  enote Koper in Zavoda RS za šolstvo enote Ljubljana ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport.  

 
Za realizacijo prednostnih nalog šole bodo poleg ravnateljice in pomočnice ravnateljice zadolženi tako 
strokovni delavci šole, vodje podružnic, člani sveta staršev in sveta šole. 

 
2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 
 
2.1 USTANOVITELJ 
Ustanovitelj šole je Občina Postojna. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna , usklajen z novo šolsko zakonodajo, je bil 
sprejet v maja 2008 ter objavljen v Uradnem listu RS,  št. 52 /2008. 
 
 2.2 ŠOLSKI  OKOLIŠ 
 
Šolski okoliš je opredeljen v Odloku o spremembah in dopolnitvah  Odloku o ustanovitvi OŠ Antona 
Globočnika Postojna ( Ur. list RS št. 52/2008).  

 
2.3 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV 
 
V šolskem letu 2012 / 2013 je na OŠ Antona Globočnika s podružnicami  skupaj 467 učencev v 27 oddelkih in 
sicer: na  matični šoli 400 učenci v 20. oddelkih od 1. – 9. razreda, na podružnični šoli v Bukovju 17 učencev v 
dveh kombiniranih oddelkih od 1. 2., -3., in 4. – 5. razreda, v Planini 38 učencev v 3. oddelkih in sicer: 
kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda, čisti oddelek 4. razreda in kombinirani oddelek 3. in 5. 
razreda, v Studenem  12 učencev v dveh kombiniranih oddelkih 1.- 2. ter 3. – 5. razreda. 
Poleg rednih oddelkov imamo v sklopu razširjenega programa  še 8,92  oddelka podaljšanega bivanja. V 
Postojni 5,16 v Bukovju in v Studenem po  0,92 in v Planini 1,92 oddelka.  V oddelke podaljšanega bivanja je 
vključenih 212  učencev ali 45,10%  vseh učencev. 

 
RAZRED 

 
RAZREDNIK 

 
ŠT. UČENCEV 

 
ŠT. UČILNICE 

1. a Milenka Požar 20 12 
1. b Darija Košir 20 13 
2. a Tina Primc 19 8 
2. b Mateja Tomažinčič 21 7 
3. a Vladka Lavsegar 18 9 
3. b Elizabeta Kompara 21 10 
4. a  Barbara Nagode 23 14 
4. b Sonja Česnik 21 11 
5. a  Martina Sedej - Filipčič 16 6 
5. b Nevenka Trenta 16 16 

Skupaj  195  
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JV 1. r 

 
Nadja Jurca 

  

JV 2. r;  Tina Primc, M. Tomažinčič   
JV 3. r Vladka Lavsegar, Elizabeta Kompara   

PB1.odd. Vesna Mlakar Hor   
PB2.odd. Anja Batagelj   
PB3.odd. Terezija Kogovšek   
PB4.odd. Suzana Morel   
PB5.odd. Breda Šraj   
PB6 odd. Mitja Muha, M. Kristančič   

RAZRED RAZREDNIK ŠT. UČENCEV ŠT. UČILNICE NADOMESTNI RAZREDNIKI 
6. a Suzana Vidmar 21 46 Mitja Muha 
6. b Andreja Mlakar 21 35 Petra Andrejašič 
6. c Magdalena Penko Šajn 16 32 Ana Lorger/Milena Kumer 
7. a Karmen Marolt 25 34 Romana Harmel 
7. b Mirela Bubnič 22 5 Lidija Križman 
8. a Tamara Petrovčič Debevc 23 37 Darja Gorup 
8. b Jasna Kožar 22 3 Majda Možina 
8. c Milena Marković 18 49 Nada Likon 
9. a Mojca Argenti 19 41 Tine Ščuka 
9. b Jana Čelan 18 38 Erika Koren Plahuta 

     
skupaj  205   

RAZREDNIŠTVO NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 
PLANINA 

RAZRED RAZREDNIK ŠT. UČENCEV 
 1. r, 
 2. r 

Nives Kalister in 
Andreja Milavec 

10 
5 

3. r, Martina Rebec 8 
 

4. r Ana Savić 10 
5. r  

   
Martina Rebec 5 

  Skupaj: 38 
 

JV 
Andreja Milavec  

 
PB 1.odd Ana Savić, A. Milavec 1., 2. . r 
PB 2.odd. Nada Likon 3., 4., 5. r 

 
BUKOVJE 
RAZRED 

 
RAZREDNIK 

 
ŠT. UČENCEV 

1. 2. 3.r  
 

Vilma Kernel, Biljana Guša 12 

3. r,5. r Nataša Lulik 5 
  Skupaj: 17 
 

JV 
 

Biljana Guša 
 
 

PB Breda Kovač  
STUDENO 

RAZRED RAZREDNIK ŠT. UČENCEV 
1. r, 2.  

                                                                               
Tjaša Repnik Kunilo 6 

   
 

3., 4.  5. r Tjaša Mahnič 6 
  Skupaj: 12 

   
 

PB Tamara Prudič  
   

 
SKUPAJ 

1.- 5. 
6. – 9.  

PODRUŽNICE 

 
467 
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3. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE S KADROVSKO STRUKTURO 
 
Ravnateljica je ustanoviteljico  šole Občino Postojna seznanila s podatki o številu učencev do šolskega leta 
2016/2017, ki kažejo, da se bo število učencev povečalo in sicer bomo imeli v šolskem letu 2016/2017 v prvi 
razred vpisanih 110 učencev na matični šoli in podružnicah, kar kaže na to, da bomo potrebovali dodatne 
prostore.  
 
Ključna področja, ki jih bomo še nadgrajevali v šolskem letu bodo: 
 

 fleksibilnejša organizacija pouka v okviru predpisanega predmetnika z uvajanjem fleksibilnega 
predmetnika,  

 izvajanje dejavnosti s ciljem izboljšati funkcionalno in bralno pismenost učencev, 

 izboljšanje medsebojne komunikacije, 

 pomoč učencem pri učnih in vedenjskih težavah, 

 prilagajanje šole potrebam učencev in delavcem,  

 uvajanje timskega in individualnega dela z učenci ob novih metodah poučevanja, 

 povezovanje šola - zunanje okolje ob aktivnejšem sodelovanju staršev, 

 omogočiti učiteljem in drugim strokovnim delavcem dodatno strokovno izobraževanje preko e-
šolstva ter s tem povečati avtonomnost in odgovornost učiteljev pri uvajanju e-gradiv in uporabi e-
učilnic. 

 
3.1 Prostorska problematika in investicijsko vzdrževanje 
 
V šolskem letu 2012/2013 imamo glede na število učencev, saj gostimo dva razreda učencev OŠ Prestranek, 
že prostorsko stisko, saj imamo na šoli 18 učencev več kot v preteklem letu.     
Še bolj izrazito kot v preteklosti se  nakazuje potreba po gradnji prizidka, ki bi rešil povečano število vpisanih 
učencev  ter projekcije, ki nakazuje večje število vpisanih otrok v 1. razred. V dveh preteklih šolskih letih smo 
v LDN nakazali nujno gradnjo prizidka z vsaj 4. učilnicami. Pokazala se je tudi potreba po specialni učilnici, 
kabinetu za svetovalno službo in prostoru za  arhiv, ki smo ga v šolskem letu 2011/2012 preuredili v učilnico. 
Še vedno odprta ostaja pereča prostorska problematika  na podružnični šoli v Planini, kjer bo nujna 
adaptacija šole s prostori vrtca. Adaptacija bo morala zajeti šolsko kuhinjo in jedilnico, igralnico vrtca, 
učilnice za potrebe šole, zbornico in knjižnico, sanitarije ter okolico šole ter zamenjavo strešne kritine in 
popolno sanacijo ogrevalnih naprav in načina ogrevanja. Ustanoviteljica šole, Občina Postojna  je s stanjem v 
Planini seznanjena in kot kaže pisno zagotovilo Občine Postojna staršem in svetu staršev,  se na tem 
področju zadeve premikajo, saj je svet šole v februarju 2012 sprejel sklep, da se prične z aktivnostmi v letu 
2013. Kratkoročni načrti za posamezne šolske objekte ostajajo vse tiste aktivnosti, ki so ostale nerealizirane 
v preteklem šolskem letu in sicer:  
 
3.1.1 MATIČNA ŠOLA: 
 
→ začetek aktivnosti za pripravo načrtov za gradnjo prizidka s štirimi specialnimi učilnicami in kabinetom za 
svetovalno službo ter prostorom za arhiv,  
→  nakup dveh učilnic – za specialno učilnico in za klasičen pouk, 
→ ureditev vetrolova pri glavnem vhodu v šolo, 
→ projekcija do šolskega leta 2016/2017  kaže, da bomo imeli v tem šolskem letu 110 vpisanih otrok v 1. 
razredu, 
→  načrtuje se izdelava izračuna za potrebe energetske obnove stavbe v Postojni, v primeru razpisov 
Ministrstev za infrastrukturo in razvoj oziroma Ministrstva za izobraževanje.  
 
3.1.2 PODRUŽNICE 
 
Še vedno ostaja nerealiziran načrt obnove strešne kritine nad šolskimi prostori v Planini.  Ker se na podlagi 
pogovorov in ogleda situacije v preteklem šolskem letu  z županom Občine Postojna in občinskimi 
strokovnimi službami obeta priprava  načrtov za prenovo podružnične šole v Planino, se bo šola in 
ravnateljica aktivno vključila v priprave za  pričetek adaptacije obstoječe stavbe v Planini z načrtovanjem 
širitve šolske kuhinje in jedilnice, učilnic, zbornice, knjižnice, sanitarij in prostorov Vrtca ter igralnih površin v 
šolski okolici.  
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V Bukovju se bo postopno uredila obnova tal v  učilnici 4. In 5. razreda v nadstropju in pripravila in uredila 
dodatna učilnica v pritličju za ločeno poučevanje, saj sedaj poteka pouk na tej podružnici v šolski zbornici.   
V Studenem  bomo v investicijske načrte ponovno dali  montažo plastičnih oken in notranjih vrat pri 
stopnišču v 1. nadstropje zaradi boljšega izkoristka energije, predvsem v času ogrevalne sezone ter 
postavitev senčil v učilnico, ki smo jo za potrebe drugega oddelka uredili v nadstropju.  V tem šolskem letu 
se bo (je)  v Studenem uredil tudi prostor za potrebe Vrtca Postojna, tako, da se je učilnica kombiniranega 
oddelka preselila  v nadstropje v prostore KS Studeno, saj se je spodnjem delu stavbe uredila v igralnica. 
Projekcija števila učencev do šolskega leta 2016/2017 je pokazala, da se bo število otrok na podružnicah in v 
Postojni povečalo za 100% in sicer se bo v šolskem letu 2016/2017  v izobraževanje na matični šoli v Postojni  
ter na podružnicah v Bukovju, Studenem in Planini vključilo že 110 učencev. Ustanoviteljico smo že obvestili 
o naraščanju števila otrok, ki bodo obiskovali našo šolo, tako, da bo lahko še pravočasno pričela z 
načrtovanji reševanja prostorske stiske in prostorskim načrtovanjem. 
 
3.2 Materialni pogoji 
Materialni pogoji so povezani s proračunskimi sredstvi, ki jih namenja Ministrstvo za izobraževanje ter 
ustanoviteljica šole, Občina Postojna za redno in dodatno dejavnost. Še vedno ugotavljamo, da je teh 
sredstev premalo, predvsem sredstev za ogrevanje v Postojni. Izračuni za prvih šest mesecev poslovanja 
šole so pokazali, da je teh sredstev za 10.000€ premalo. Občino smo na to razliko med prihodki in odhodki 
že opozorili. Če se bo v Studenem oktobra uredil prostor za potrebe Vrtca Postojne, si bomo stroške delili 
skupaj z Vrtcem, kar se bo delno zmanjšala poraba za materialne stroške na tej podružnici. S  pričetkom 
kurilne sezone 2011/2012 smo prešli v Postojni na novi način ogrevanja in sicer na ogrevanje z biomaso.  Prve 
analize kažejo, da je bila poraba finančnih sredstev za strani način ogrevanja nižja za okoli 10.000,00€ na 
letni ravni. Na to anomalijo smo Občino Postojna opozorili z več dopisi in tudi osebno, vendar še vedno 
nismo našli skupnega jezika. Pričakujemo, da bo Občina v decembru 2012 namenila razliko sredstev za 
pokrivanje izgube pri poslovanju, ki gre na račun večjih stroškov za ogrevanje. 
 
3.3 Kadrovska struktura zaposlenih 
 
Podlaga za zaposlovanje v osnovni šoli je število učencev in število oddelkov v skladu s Pravilnikom o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS št. 57/2007 in spremembe) ter 
določili Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je pričel veljati 1. 6. 2012. S Pravilnikom se določijo normativi 
in standardi za izvajanje programa osnovne šole in obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno 
obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, 
administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin. 
 
3.3.1 Struktura zaposlenih javnih uslužbencev zaposlenih na šoli 
 

Naziv delovnega mesta Število delavcev Dopolnjevanje delovne obveznosti oz. 
dodatna razlaga 

Ravnatelj svetnik 1 / 

Pomočnik ravnatelja svetovalec 1 Pedagoška  obveznost 4,3 ur v OPB, 0,7 JV 

Učitelj  brez naziva  7  

Učitelj mentor 21  

Učitelj svetovalec 22  

Šolski knjižničar mentor 1  

Računalnikar organizator inf. dejavnosti- 
mentor 

1 0,55 OŠ AG Postojna 
0,25 OŠ Prestranek 

Šolski svetovalni delavec mentor 2  

Šolski svetovalni delavec  brez naziva 1  

Računovodja  VI 1  

Poslovni sekretar VI 1  

Knjigovodja - administrator 0,5  

Hišnik-vzdrževalec 1,8  

Kuhar IV 1  

Kuhinjski pomočnik  1 Iz tržne dejavnosti 

Gospodinjec 3 0,75 Studeno, 0,75 Bukovje, 1 Planina 
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Laborant 0,36  

Strokovni delavec v programu Zdrav 
življenjski slog 

0,50  

Porodniški in starševski dopust  4  

Skupaj vsi zaposleni javni uslužbenci 74  

 
Po sklepu Urada župana nam ustanoviteljica, Občina Postojna v šolskem letu 2012/13 financira kot 
nadstandardni  program po 2 uri dnevno jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda na matični šoli v Postojni 
ter 1 uro za učence v Studenem  in 1 uro za varstvo učencev vozačev.  
 
3.3.2 Zunanji sodelavci 
 
Na šoli izvajata strokovno delo in pomoč tudi dve logopedinji zaposleni v Centru za korekcijo sluha in govora 
v Portorožu,  ki obravnavajo naše učence z motnjami branja in pisanja ter govornimi in slušnimi težavami na 
podlagi odločb Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi. Tako v tem šolskem letu obravnavata pet učencev v 
skupnem deležu šest ur na teden. Surdo-pedagoginja, prav tako zaposlena na Centru za korekcijo sluha in 
govora v Portorožu,  obravnava dve učenki drugega razreda v skupnem obsegu šest ur.  
Ena delavka, zaposlena na OŠ Prestranek,  izvaja dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi 
potrebami  v deležu 9 ur na teden.  
 
Šola se povezuje z zunanjimi sodelavci tudi za izvajanje interesnih dejavnosti, v katere so vključeni učenci od 
1.-9.  Razreda.   
 
4. VSEBINE IN ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA   V OBSEGU ZAGOTOVLJENEGA IN 
RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 
 
4. 1 ŠOLSKI KOLEDAR  
 

Začetek pouka 3. september 

Nadomeščanje pouka 29.9. 2012 (namesto 24. 12. 2012) 

Jesenske počitnice 29. 10. – 2. 11. 2012 

Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 

21. 12. 2012 

Božično-novoletne počitnice 25. 12. do 1.1. 2013 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 31. 1. 2013 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 8. 2. 2013 

Informativna dneva za 9. razred 15. 2. in 16. 2. 2013 

Zimske počitnice 25. 2. do 1. 3. 2013 

Velikonočni ponedeljek 1. 4. 2013 

Nadomeščanje pouka 6. 4. 2013 (namesto 3. 5. 2013) 

Prvomajske počitnice 29. 4. – 3. 5. 2013 

Zaključek pouka 9. razred 14. 6. 2013 

Zaključek pouka 1. – 8. razred, proslava pred 
dnevom državnosti  

24. 6. 2013 

Dan državnosti 25. 6. 2013 

Roki za popravne izpite  1. rok 17. 6. do 1. 7. 2013 

Roki za popravne izpite 7. – 8. razred 1. rok 26. 6. do 9. 7. 2013 

Roki za popravne izpite 1. – 9. razred 2. rok 19. 8. do 30. 8. 2013 

.   
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4. 1. 1 ŠOLSKI KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA 6. in 9. R 
 
 

Redni rok 

Predmet Razred datum 

Matematika 6. r, 9. r.  7. 5. 2013 

Slovenščina 6. r, 9. r 9. 5. 2013 

3. predmet * 9. r 14.5.2013 

Angleščina 6. r 14. 5. 2013 

 
* 3. predmet v 9. razredu: zgodovina, geografija, tuj jezik, tehnika in tehnologija. 

 
Naknadni rok 9. razred ( opravičljivi razlogi) 

 

Predmet Razred Datum 

Matematika 9. r 30. 5. 2013 

Slovenščina 9. r 31. 5. 2013 

3. predmet* 9. r 3. 6. 2013 

 
Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo:  

- prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, 

- učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov, 

- pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence, 

- prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja, 

- razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lasnih dosežkov. 
 

 
4.2 OBVEZNI PROGRAM PO PREDMETNIKU 
 
 
4.2.1 PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE  

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE ZA UVAJANJE DRUGEGA TUJEGA JEZIKA 
  V ČASU POSKUSA - sprejeto na 112. seji SSSI dne 3.4.2008 

              A OBVEZNI PROGRAM                   skupaj ur  
 

predmeti / število ur tedensko 
1. 
r. 

2. 
r. 

3. 
r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.   

 
    SLOVENŠČINA  6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5 

 
    MATEMATIKA  4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0 

 
    TUJI JEZIK 1       2 3 4 4 3 3 656,0 

 
    TUJI  JEZIK 2             2 2 2 204,0 

 
    LIKOVNA VZGOJA  2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

 
    GLASBENA VZGOJA  2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

 
    DRUŽBA        2 3         175,0 

 
    GEOGRAFIJA            1 2 1,5 2 221,5 

 
    ZGODOVINA            1 2 2 2 239,0 

 
    DDE             1 1   70,0 

 
    SPOZNAVANJE OKOLJA  3 3 3             315,0 

 
    FIZIKA                2 2 134,0 

 
    KEMIJA                2 2 134,0 

 
    BIOLOGIJA                1,5 2 116,5 

 
    NARAVOSLOVJE            2 3     175,0 
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NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA  

      3 3         
210,0 

 
    TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA            2 1 1   140,0 

 
    GOSPODINJSTVO          1 1,5       87,5 

 
    ŠPORTNA VZGOJA  3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

 
    IZBIRNI PREDMETI*             2/3 2/3 2/3 204,0/306,0 

 

                      
skupaj vseh 

ur 7804,0/7906,0 
 

                          
 

število predmetov 6 6 6 8 9 11 13/14/15 15/16/17 13/14/15   
 

število ur tedensko 20 21 22 23,5 25,5 25,5 29/30 29,5/30,5 29,5/30,5   
 

število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32   
 

                          
 

oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 
 

                          
 

dnevi dejavnosti / število dni letno                   
skupaj ur 

dejavnosti 
 

  KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 
 

  NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 
 

  TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 
 

  ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 
 

                      
skupaj vseh 

ur 675,0 
 

število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
 B RAZŠIRJENI 

PROGRAM                         
 

                          
 

  

INDIVID. IN SKUP. POMOČ 
UČENCEM Z UČNIMI 
TEŽAVAMI 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
  

 

  
DOPOLNILNI IN DODATNI 
POUK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

 
  INTERESNE DEJAVNOSTI 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  

 

  
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE 
VARSTVO                 

 
  ŠOLA V NARAVI                     

 
Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta je 95 %. 

 
*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. 

 
                          

  

4.2.2 POUK 
 
Pouk izvajamo po veljavnih učnih načrtih in letnem delovnem načrtu šole ter letnih pripravah strokovnih 
delavcev v obsegu predmetnika ter v skladu s smernicami za delo Ministrstva za izobraževanje  in Zavoda RS 
za šolstvo za  osnovno šolo.  V šolskem letu 2012/2013 bodo učitelji uvajali v 1.,2., 4., 5., 7. In 8.  razredu 
spremembe v učnih načrtih. Sledili bodo novostim s področja uvajanja e-gradiv pri pouku s pomočjo 
svetovanj v e-šolstvu. 
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4. 2. 2. 2. MANJŠE UČNE SKUPINE  
Spremenjen 40. člen ZOsn daje šoli možnost, da pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu pouk 
organizira v manjših učnih skupinah. Od 4. Do 7. Razreda se lahko pouk izvaja v manjših učnih skupinah pri 
slovenščini, matematiki, tujem jeziku v obsegu največ ¼ ur, v 8. In 9. razredu pa skozi vse šolsko leto. 
 

PREDMET Slovenščina ¼  Matematika ¼  

RAZRED 5. R 5. R  

 

PREDMET 8. RAZRED 9. RAZRED 

slovenščina manjše učne skupine  manjše učne skupine  

matematika manjše učne skupine  manjše učne skupine 

angleščina manjše učne skupine  manjše učne skupine 

 
4.2.  IZBIRNI PREDMETI  
 
Glede na število učencev in oddelkov v 7., 8. in 9. razredu bomo izvajali  21 skupin izbirnih predmetov, v 
izbirne predmete je vključeno 296 učencev od 7. do 9. razreda.  Učenci obiskujejo dve uri izbirnih 
predmetov, v soglasju s starši lahko tudi tri. Osem učencev od  7. do 9. razreda je na podlagi vlog staršev 
oproščenih obiskovanja izbirnih predmetov, zaradi vključenosti učencev  v program glasbene šole.  
 

 vezenje v osnovni šoli  angleško vezenje in rišelje vezenje– Darja Gorup, 

 turistična vzgoja    - Mirela Bubnič, 

 šport za zdravje - Jana Čelan, 

 obdelava gradiv  les -  Nada Likon, 

 urejanje besedil – Anton Perenič, 

 sonce luna zemlja – Milena Marković, 

 vezenje v osnovni šoli  slikarski, marjetični in gobelinski vbodi– Darja Gorup, 

 računalniška omrežja Anton Perenič, 

 izbrani šport – odbojka Jasna Kožar, 

 poskusi v kemiji  – Suzana Vidmar, 

 likovno snovanje II - Romana Harmel, 

 šport za sprostitev Mitja Muha, 

 računalništvo – multimedija  Anton Perenič, 

 sodobna priprava hrane – Magdalena Penko Šajn, 

 robotika v tehniki – Anton Perenič, 

 gledališki klub – Andreja Mlakar, 

 elektronika z robotiko – Anton Perenič, 

 kemija v okolju – Suzana Vidmar. 
 
 
4.3 RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
Razširjen program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne 
dejavnosti in šolo v naravi.  Učitelji, ki izvajajo razširjen program oddajo letne priprave in program dela v 
septembru. Predstavitev dejavnosti šole v naravi se izvede na roditeljskih sestankih. 
V Postojni imamo sistemiziranih 5,16 oddelka podaljšanega bivanja, v Planini 1,92 in v Bukovju in v Studenem 
po 0,92 oddelka podaljšanega bivanja.  
Jutranje varstvo se izvaja za učence 1. razreda od 6.15 dalje v Postojni, Bukovju in v Planini, po sklepu župana  
tudi dve  dnevno po realizaciji izvaja za učence 2. in 3. razreda v Postojni in ena ura   v Studenem. 
Zimska šola v naravi za učence 6. razreda se bo izvedla v CŠOD Trilobit v času od 17. 12. do 21. 12. 2012. 
Letna šola v naravi se bo izvedla v Termah Čatež v času od 21. 5. do 25. 5. 2013 za učence 5. razreda matične 
šole v Postojni  in učence 5. razreda podružničnih  šol Bukovje, Studeno in Planina.  
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4.3. 1 DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je 
namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so 
samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. 
Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. V oddelkih od 1. – 5. razreda izvajajo pouk dodatnega in 
dopolnilnega pouka učiteljice – razredničarke  praviloma iz slovenščine in matematike, po potrebi tudi iz 
drugih predmetov. 
Dodatni pouk od 6. do 9. razreda se bo izvajal iz naslednjih predmetov:  
 

razred Predmet učitelj 

6. r MATEMATIKA Majda Možina  

7. r MATEMATIKA Karmen Marolt 

8. r, 9. R KEMIJA Suzana Vidmar 

8. r ITALIJANŠČINA KOT 2. TUJ JEZIK Mojca Argenti 

9. r SLOVENŠČINA Andreja Mlakar 

9. r MATEMATIKA Karmen Marolt 

 
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen 
dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, 
dogovorjenem v septembru. Dopolnilni pouk poteka od 1.- 9. razreda. Pouk bo potekal iz naslednjih 
predmetov: 
 

Razred Predmet Učitelj 

6. r ANGLEŠČINA Lidija Križman 

6. r MATEMATIKA Majda Možina 

7. r SLOVENŠČINA Erika Koren Plahuta 

7. r ANGLEŠČINA Lidija Križman 

7. r MATEMATIKA Karmen Marolt 

8. r MATEMATIKA Majda Možina 

8. r FIZIKA Milena Marković 

8. r ANGLEŠČINA Tamara Petrovčič Debevc 

8., 9. r KEMIJA Suzana Vidmar 

9. r ITALIJANŠČINA Mojca Argenti 

9. r SLOVENŠČINA Erika Koren Plahuta 

9. r ANGLEŠČINA Tamara Petrovčič Debevc 

9. r FIZIKA Milena Marković 

 
 
4.3.2 PEVSKI ZBOR 
 
Preko glasbe otrok lažje vstopa v novo okolje. Glasba odpre otroku boljše možnosti razumevanja in 
medsebojnega komuniciranja.  Na šoli imajo naši pevski zbori, tako otroški, kot mladinski pevski zbor lepo 
tradicijo in so številčno lepo zastopani. Prav tako se  otroško petje lepo razvija na vseh treh podružnicah. 
V tem šolskem letu bosta na matični  šoli delovala dva zbora: OPZ od 1. – 5. razreda  2 uri tedensko in MPZ 
od 6. -8. razreda 4 ure tedensko, ki ju bo vodila profesorica  glasbe Barbara Dolgan.  Otroški pevski zbori 
delujejo tudi na podružničnih šolah:  v  Bukovju ga  vodi učiteljica Vilma Kernel,  na podružnični šoli v Planini   
učiteljica Nives Kalister  in v Studenem  učiteljica Tjaša Repnik Kunilo.  
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4.3.3 STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Ekskurzije za učence so opredeljene v učnih načrtih predmeta geografije in so obvezne vsebine s ciljem :  
 
- pridobivanje pravilnih predstav o slovenskih pokrajinah in življenju v njih, 
- spoznavanje slovenske etnološke in kulturne dediščine, 
- pozitiven odnos do lastne identitete. 
 
                     
6. razred:   vodja Mirela Bubnič 
Celodnevna ekskurzija v slovensko primorje  (maj, junij 2013): 
- vožnja z avtobusom do Portoroža, 
- vkrcanje na ladjico in plovba po morju, 
- v Piranu voden ogled mesta, ogled akvarija in kosilo, 
- ogled solin v Sečovljah, 
- ogled Tonine hiše. 
 
7. razred: vodja Mirela Bubnič 
Celodnevna ekskurzija na Gorenjsko (maj, junij 2013): 
- vožnja z avtobusom do Škofje Loke, 
- voden ogled mesta in  škofjeloškega gradu ter kosilo v enem od izbranih lokalov, 
- vožnja skozi Bled, 
- Bohinj – vožnja z ladjico in ogled slapa Savica. 
 
8. razred: vodja Romana Harmel 
celodnevna ekskurzija Velika Planina (maj, junij 2013): 
- vožnja z avtobusom do Kamnika, 
- ogled Kamnika, 
- vožnja proti Černivcu in na Veliko Planino-sprehod do planšarije, 
- Kamniška Bistrica. 
 
9. razred: vodja Darja Gorup 
1.   Celodnevna ekskurzija v Posočje ( september/oktober  2012 ): 
- vožnja z avtobusom do Kobarida, 
- ogled muzeja in kostnice, 
- kosilo v Bovcu, 
- postanek v trdnjavi Kluže in ogled predstave, 
- vožnja čez Vršič s postankom. 
2. Celodnevna ekskurzija Koroška – Avstrija  vodja Romana Harmel ( maj 2013): 
 
 
4.3.4 PROJEKTI V I. IN II. TRILETJU  
Strokovni aktivi 1. in 2. triletja so v svojih letnih programih opredelili krajše in celoletne projekte, ki so 
povezani z učnimi načrti po posameznih predmetnih področjih in so posebej predstavljeni v učiteljevih 
letnih pripravah za šolsko leto 2012/2013. Prednost bodo imeli projekti s področja ekologije. Šola bo  
nadaljevala s projektom na šolski ravni  Gradimo mavrico vrednot in projektom Policist Leon svetuje za 
učence 5. razreda. V tem šolskem letu bomo vključeni tudi v projekt Energetsko varčne šole. Učenci in 
učitelji bodo v ta namen izpeljali dan dejavnosti, jre se bo predstavil model energetsko varčne hiše, ki smo 
ga pridobili z vključitvijo v ta projekt.  Učenci se prostovoljno vključujejo tudi v projekt Zdrav življenjski slog.  
 
4.3.5 PROJEKTI V III. TRILETJU 
 
Projekt Rastem s knjigo bo namenjen učencem 7. razredov. Učenci in mentorji bodo v sklopu projekta 
obiskali Knjižnico Bena Zupančiča, kjer jim bodo delavci knjižnice predstavili delovanje te institucije. V okviru 
6. razreda bo potekal bralni projekt, v katerem šestošolci berejo knjige za bralno značko. Namen projekta je 
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vključiti v branje vse učence tega razreda. Aktivnosti Kulturne šole bomo nadgrajevali.  Šola bo že tretje leto 
vključena v projekt Varčna šola s ciljem zmanjšati  porabo električne in druge energije in izkoristek porabe 
energije.  
VODJE PROJEKTOV OZ. KOORDINATORJI 

- ŠOLSKI PROJEKT GRADIMO MAVRICO VREDNOT: učiteljice razredne stopnje 
- KULTURNA ŠOLA – učiteljice slovenščine in učitelj glasbene vzgoje 
- ENERGETSKO VARČNA ŠOLA – učiteljica Nada Likon 
- E TWINNING – šolska knjižničarka Nevenka Mlinar 
- ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – Valentina Rebec 
- SHEMA ŠOLSKEGA SADJA- koordinatorica Helena Vekar 

 
ŠOLA ZA STARŠE – šolski projekt  
Staršem v letošnjem šolskem letu ponujamo možnost vključitve v program  »Šola za starše« na temo 
najstništva. Oblikovali bomo skupino zainteresiranih staršev, ki se bo v šolskem letu srečala štirikrat. 
Srečanja bodo zasnovana predvsem v obliki delavnic, kjer bomo s pomočjo konkretnih primerov reševali 
probleme in s tem pridobivali konkretne veščine za iskanje rešitev. S pridobivanjem in izmenjavo izkušenj 
bodo starši pridobili moč za vsakodnevno spoprijemanje z izzivi pri vzgoji naših najstnikov. Najstniki ne 
potrebujejo »super staršev«. Potrebujejo starše, ki jim nudijo varnost in oporo ter jih pripravljajo na življenje. 
Srečanja bosta vodili šolska psihologinja Martina Kuzman in šolska pedagoginja Petra Košnik 
 
POSEBNI DOGODKI IN PROSLAVE 
 
Na šoli bomo izvedli kulturne prireditve s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnost, Prešernovemu 
dnevu, dnevu državnosti. Učenci podružničnih šol  bodo skupaj z učiteljicami  izpeljali kulturne prireditve v 
krajih: božično-novoletno prireditev, prireditev ob občinskem prazniku 23. april ter druge priložnostne 
prireditve. Obeležili bomo tudi obletnici rojstva in smrti Antona Globočnika Sorodolskega. 
 
4.3.6 TEČAJI  
Za učence 5. razredov na centralni šoli  in podružnici v Planini Bukovju bomo organizirali tečaj kolesarjenja z 
osnovami CPP. Učenci bodo po opravljeni praktični vožnji pridobili kolesarski izpit. Program usposabljanja in 
tečaj bodo vodile razredničarke 5. oddelkov in  profesor športne vzgoje Tine Ščuka.  
Tečaj plavanja se bo v tem šolskem letu izvajal v  bazenu v Ajdovščini od 14. 1. do 18. 1. 2013 za učence 3. 
razreda  v januarju 2013.   
 
4.3.7 ŠOLA V NARAVI in NARAVOSLOVNI TABORI 
 
Na taborih učitelji izpeljejo tudi večino dni dejavnosti, predvsem naravoslovne, tehniške in športne dneve. 
Šolo v naravi in udeležbo na naravoslovnih taborih je potrdil svet staršev na korespondenčni seji junija 2011.  
 

Razred Lokacija ali  CŠOD  datum 

1. r CŠOD Medved  12.12.-14.12.2012 

2. r CŠOD Čebelica 22.5.-24.5.2013 

3. r CŠOD Čebelica 9. 1. – 11. 1. 2012 

5. r CŠOD Štrk 15. 10. – 19. 10. 2012 

5. r in podružnice LŠN Terme Čatež 20. 5. – 24. 5. 2013 

6. r ZŠN CŠOD Trilobit 17. 12. – 21. 12. 2012 

7. r CŠOD  Kavka 26. 11. – 30. 11. 2012 

8. r CŠOD Gorenje 11.6.-15.6.2012 

Studeno 1., 2 CŠOD Čebelica 6. 3. – 8. 3. 2013 

Bukovje 1. - 3. r CŠOD Čebelica  6. 3. – 8. 3. 2013 

Planina 1. 2.  CŠOD Čebelica 6. 3. – 8. 3. 2013 

 
Posamezni  enodnevni dnevi dejavnosti bodo potekali v organizaciji CŠOD, organizaciji učiteljev ali zunanjih 
sodelavcev. Razporedi enodnevnih dejavnosti  so vključeni v letne priprave posameznega učitelja oz. 
razreda. Učence in starše o izvedbi le-teh pravočasno obvestimo.  
 



 

 17 

4.3.8 PODALJŠANO BIVANJE 
 
V šolskem letu 2012 / 2013 je na matični šoli organiziranih 5,16 oddelka podaljšanega bivanja od 11.50 ure do 
16.00  za učence od 1. – 5. razreda. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje praviloma kosijo v šoli. V času PB 
potekajo rekreativne dejavnosti, samostojno učenje, pisanje domačih nalog ter usmerjene dejavnosti. 
Oddelka podaljšanega bivanja v obsegu 1,92 bosta tudi v tem šolskem letu organizirana kot razširjen 
program OŠ tudi na podružnični šoli v Planini in  po 0,92 oddelka v Bukovju in Studenem.  
 
 
4.3.9 INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ in DELO Z NADARJENIMI 
 
Po normativih in standardih za osnovno šolo nudijo učitelji posebno učno pomoč učencem v manjših 
skupinah in po predmetnih področjih s ciljem osvajanje znanja in doseganje dobrega učnega uspeha, 
upoštevanje individualnih posebnosti učenca in učenja ustreznih strategij učenja. 
 
Individualno in skupinsko učno pomoč bodo v tem šolskem letu izvajali: v Planini v obsegu 1,5  ure tedensko 
Andreja Milavec,  na podružnici v Bukovju v obsegu 1 ure po potrebi učiteljica Nataša Lulik.  Skupinsko učno 
pomoč oziroma individualno učno pomoč po eno uro na teden bodo izvajali: za učence 4 . razreda  učiteljica 
Barbara Nagode,  za učence 5. razreda Martina Sedej Filipčič, za učence 6. in 8. razreda Ana Lorger, za 
učence 7. razreda Milena Marković. 
 
Za nadarjene učence bodo v tem šolskem letu namenjenih 5  ur; pouk bodo izvajale v deležih: 2 uri šolska 
psihologinja Martina Kuzman, po eno uro pa  učiteljice Nevenka Trenta, Barbara Dolgan in Romana Harmel 
in Sonja Česnik. 
Podana je vloga na Ministrstvo za izobraževanje za dodelitev ur za izvajanje tečaja za učence tujce, ki se 
prvo oziroma drugo leto šolajo v Sloveniji,  saj imamo letos vključenih 15 učencev z drugega govornega 
področja, od tega 6 učencev, ki se v Sloveniji šola prvo leto in 9 učencev drugo leto šolanja v Sloveniji.   Z 
odobritvijo ur se bo omogočil tečaj slovenščine za učence priseljence  od 1. do 9. razreda in prilagoditve pri 
pouku, ki jih odobri in potrdi učiteljski zbor.  
 
4.3.10 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Dodatna strokovna pomoč se  bo izvajala za učence s posebnimi potrebami po individualiziranih programih, 
ki jih pripravi šolska strokovna komisija v mesecu septembru.  Dodatno strokovno pomoč izvajajo v skladu z 
odločbami psihologinja, profesorica defektologije, pedagoginja, socialna pedagoginja  in logopedinji ter 
surdopedagoginja kot zunanje sodelavke. Učno pomoč bodo na podlagi odločb  izvajali tudi  učitelji 
posameznega predmeta.  Na šoli imamo v šolskem letu 2012/2013  /stanje september 2012/ 26 učencev s 
posebnimi potrebami od 1. do 9. razreda  ali 5,56% vseh učencev. Za izvajanje dodatne strokovne pomoči  je 
namenjeno 57 sistemiziranih ur  dodatne pomoči. Ure, ki izhajajo iz odločb in niso sistemizirane  jih izvajajo 
učitelji kot učno pomoč po realizaciji, v tem šolskem letu je teh ur učne pomoči 19.   
 
 
4.3.11 ZAGOTAVLJANJE VARNEGA IN SPODBUDNEGA OKOLJA ZA UČENCE  
Z namenom skrbeti za varnost je šola: 

 oblikovala oddelke in skupine učencev in otrok v skladu z veljavnimi normativi in standardi, 

 na ekskurzijah, dnevih dejavnosti, tečajih plavanja, kolesarjenja in drugih oblikah rednega in 
razširjenega programa osnovne šole bo zagotovila ustrezno število spremljevalcev v skladu z 
veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov in programov, 

 zagotovila bo, da bodo objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi 
ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti, 

 zagotovila bo učencem ustrezno opremo, kadar bodo sodelovali pri urejanju šole in šolske okolice. 
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Šola je določila  Pravila šolskega reda, s katerim je uredila vprašanja pomembna za življenje na šoli in sicer 
predvsem: 
 

 določitev šolskega prostora, 

 organizacijo pouka, 

 organizacijo prehrane, 

 dežurstvo in nadzor, 

 hranjenje garderobe, 

 varovanje in nadzor vstopanje v šolo.   
Z vsebino Pravil šolskega reda so učenci seznanjeni pri uvodnih razrednih urah, starši pa so z vsebino 
šolskega reda seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu v septembru. Pravila šolskega reda 
so izobešena v učilnicah, v avli in na hodnikih in veljajo za udeležence vseh aktivnosti, ki potekajo v šolskem 
prostoru. 
 
S vsebinami Vzgojnega načrta šole se seznanijo učenci na prvih razrednih urah v septembru, prav tako s 
posameznimi vsebinami seznanimo starše na prvem roditeljskem sestanku v septembru.   
V skladu z določili Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ur. List RS 16/2008) so določena pravila in 
postopki v vzgojno izobraževalnih zavodih pri obravnavi nasilja v družini. 
Nasilje je vsaka oblika fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja. Otrok je žrtev nasilja tudi, če 
je prisoten pri izvajanju nasilja ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. 
V šoli  si prizadevamo za večjo senzibilnost do pojavov nasilja in za uveljavljanje ničelne tolerance do nasilja. 
Učitelji ali drugi strokovni delavci so dolžni o nasilju nad otrokom takoj sporočiti svetovalnemu delavcu ali 
vodstvu šole, ki mora ravnati v skladu s Protokolom za vzgojno izobraževalne zavode pri obravnavi nasilja v 
družini. Protokol točno določa naloge in potrebne postopke v razkrivanju nasilja in nudenju pomoči 
otrokom, da bodo v postopku obravnave nasilja varovane koristi otroka. Določene so naloge ravnatelja, 
svetovalnega delavca, razrednika in drugih strokovnih delavcev pri obravnavi nasilja nad otrokom. 
Po določilih Protokola je ob primeru suma nasilja nad otrokom potrebno s svetovalnim delavcem takoj 
napraviti  »zapis dogodka« (obrazec), isti ali naslednji dan obvestiti pristojni Center za socialno delo ali 
njegovo interventno službo, da poskrbi za ustrezno oskrbo oz. varnost otroka ali policijo o sumu nasilja nad 
otrokom ter posredovati pisno prijavo.  
Dan po prijavi se skliče interni strokovni tim, po potrebi se potem na Centru za socialno delo skliče multi 
disciplinarni strokovni tim. Tako je zagotovljena povezava šole, policije, CSD in sodišča ter priprava 
potrebnega načrta pomoči in svetovanja otroku. 
 
4.3.12 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI POVEZANE S HRANO IN DEJAVNOSTMI S KATERIMI SE BO 
VZPODBUJALO ZDRAVO IN KULTURNO PREHRANJEVANJE   
 
Strokovni in predmetni aktivi so v letne priprave vnesli vzgojno – izobraževalne dejavnosti povezane s 
hrano in dejavnosti s katerimi se bo spodbujali zdravo in kulturno prehranjevanje.  
Šola skupaj s strokovnimi delavci šole skozi vse dejavnosti, ki jih izvaja:  redni pouk, razširjen pouk in 
programi šol v naravi ter drugi projekti spodbuja učence k zdravem in kulturnem prehranjevanju in k odnosu 
do hrane kot dobrine. Z različnimi humanitarnimi aktivnostmi navaja učence na dobrodelnost in na perečo 
problematiko, ki se kaže v zdravstvenih težavah mladostnikov zaradi slabe, nezdrave prehrane in 
odklanjanje hrane ( debelost, podhranjenost, bulimija, anoreksija).  
Priloga 2: Vsebine in dejavnosti s katerimi se bo spodbujalo zdravo in kulturno prehranjevanje so del prilog 
letnih učiteljevih priprav.  
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4.4 Interesne dejavnosti 
 

Zap. 
št. 

  Dejavnost     Mentor Razred Dan, ura, prostor 

 POSTOJNA    

1.  Angleška bralna značka Aktiv TJA 4.-9. r.  Oktober - marec (1x tedensko po dogovoru 
z mentoricami) 

2.  Angleški krožek Petra Andrejašič 2. r. Četrtek, 12.45 - 13.30 

3.  Angleški krožek Tamara P. Debevc 3. r. Torek, 12.45 - 13.30 

4.  Čipkarski krožek Martina S. Filipčič 4.- 9. r. Ponedeljek, 13.35 -15.05 
učilnica št. 6 

5.  Učim se učiti Nevenka Mlinar 4. - 6. r. Po dogovoru, 
šolska knjižnica 

7.  Likovni krožek Romana Harmel 7.- 9. r. Po dogovoru, učil.50 

8.  Vesela šola Suzana Morel 4.- 9.r. Po dogovoru 

9.  Krasoslovni krožek Suzana Vidmar 5.- 9. r. Četrtek, 12.45 -13:30 

10.  Naravosl. bio - ekološki 
krožek 
“PESTRO UČENJE ZA 
ŽIVLJENJE” 

Magdalena P. Šajn  5.-9.r Po dogovoru, uč.32 

11.  Matematični krožek Milena Marković 8.r Po dogovoru (sept., okt., feb., mar., apr.), 
uč. 49 

12.  Fizikalni krožek Milena Marković 8.,9. r. Po dogovoru (okt. - apr.) uč. 49 

13.  Mladinski pevski zbor Barbara Dolgan 6., 7., 8., 9. 
r. 

Ura po dogovoru 
uč. št. 4 

14.  Orffov instrumentarij Barbara Dolgan 4. - 9. r. Ura po dogovoru 
uč. št. 4 

14.  Otroški pevski zbor Barbara Dolgan 1. - 5. r. Torek, 11:55 - 12:40 (= 5 ura;1. razred) 
torek, 12: 45 - 13: 30 (= 6. ura; 2., 3., 4., 5. 
razred) 
uč. št. 4 

15.  Računalniški krožek Anton Perenič 4.r Sreda, 14.00-14.45 
uč št.36 

16.  Ustvarjalne delavnice Damijana Repe 1.-3. Ponedeljek,15:00-15:45 uč. 37 

17.  Košarka KD Postojna 1.- 3. r. Ponedeljek, sreda 14.30-15:15 

18.  Košarka KD Postojna 4.- 9. r. Ponedeljek, sreda 14.30-15:15  

19.  Nogomet Matjaž Čelhar 5.-9.r. Torek, četrtek 14:30-16.00 

20.  Geografski krožek Mirela Bubnič  Po dogovoru, 
uč. št.5 
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21.  Turistični Krožek Mirela Bubnič  Po dogovoru z učenci  
uč.št. 5  

22.  Literarni krožek Erika K. Plahuta 7.-9. r. Torek, 7.30-8.15 , učilnica 40 

23.  Dramsko recitacijski krožek Andreja Mlakar 6.–9. r. Sreda, 7.30-8.15,  
učilnica 35 

24.  Šahovski krožek Jadran Hlad 1.-9.r..  Ponedeljek, 13:15 -14:15 
Sreda, 13:15 -14:15  

27.  Lokostrelski krožek Irena Šantelj 1.-9. r.  Po dogovoru 

28.  Likovno ustvarjanje s 
branjem pravljic 

Damijana Repe 1.-3. r. Torek, 15:00 - 15:45 
uč. 38 

29. Čebelarski krožek Čebelarsko 
društvo PO 

1.-9. r. Po dogovoru 

30.  Zgodovinski krožek Nina Intihar 
Darja Gorup 

7.-9. r Petek 7.30-8.15; po dogovoru 

31 srEčKO (energija) Nada Likon 1-6. r 
7.,8.,9. r 

Po dogovoru 

31. Novinarski krožek 
 
 

PLANINA 

Ana Lorger 6.-9. r Pon, 7.30-8.15 

1.  Športno gibalni krožek Andreja Milavec 1- 2.r Četrtek 15.10-15.55 

2.  OPZ Nives Kalister 1.-5.r. Ponedeljek 11.55-12.40- 1.,2.r 
Četrtek 12.45 - 13.30 3.,4.,5.r 

3.  Angleški krožek Tamara P. Debevc 1-.3.r 
(komb.) 

Petek, 12.45 - 13.30 

4. Košarka KD Postojna 1.-5.r. Torek, četrtek 15:30-16:15 

 BUKOVJE    

1.  Računalniški krožek Anton Perenič 1-5 Torek,  14.15- 15:45 

2.  Angleški krožek Petra Andrejašič  1.-3.r Četrtek predura 

3.  OPZ Vilma Kernel 1.-5. r  sreda,13.00-14.30  

4.  Dramsko recitacijski Biljana Guša 1.-5.r četrtek, 13.00-13.45 

 STUDENO    

1.  OPZ Tjaša R. Kunilo 1.-5. r. sreda,  
1. in 2. r,         5. šol ura 
3., 4. in 5. r     6. šol. ura 

2.  Prometni krožek Tjaša Mahnič 3.-5. r. ponedeljek, 6. ura 

3.  Angleški krožek Petra Andrejašič  1.-3.r petek 5./6. ura 
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5. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM  
 
OŠ Antona Globočnika Postojna se povezuje z okoljem na različne načine; skrbi za zgledno in dobro 
sodelovanje z obema osnovnima  šolama v občini Postojna, OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Prestranek, saj 
ugotavljamo, da imamo vse tri šole enake cilje pri izobraževanju osnovnošolcev, tako da nam izkušnje vsake 
šole posamezno pri skupnih dogovorih pridejo prav. Izjemno dobro že vrsto let sodelujemo  z obema 
srednjima šolama, Šolskim centrom  Postojna in Gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, predvsem pri 
predstavitvi različnih poklicev in organizaciji tehniških dni.  V tem šolskem letu naša strokovna delavka 
dopolnjuje delovno obvezo na Šolskem centru s poučevanjem glasbe v gimnazijskih oddelkih. 
 
Kot vsa leta, bomo tudi v tem šolskem letu dobro sodelovali z Glasbeno šolo Postojna, KS Postojna, Domom 
upokojencev ter drugimi institucijami, Zdravstvenim domom Postojna – šolska ambulanta in 
zobozdravstvena ambulanta, Centrom za korekcijo sluha in govora Portorož, Centrom za socialno delo 
Postojna, Zavodom za zaposlovanje, Vzgojnim zavodom Planina in njihovo  Stanovanjsko skupino v Postojni, 
saj v redno izobraževanje vključujemo tudi njihove stanovalce. 
 
Zgledno sodelujemo tudi s Policijo Postojna, ki ob sprejemu učencev v 1. razred pripravi predstavitev varnih 
poti v šolo in iz nje ter kratko predavanje za prvo šolarje. Skozi šolsko leto pa delavci policije redno 
pripravljajo predavanja o varni hoji in vožnji skozi naselja tudi za učence podružničnih šol. Tudi v tem 
šolskem letu se je šola vključila z generacijo učencev 5. razreda v projekt Policist Leon svetuje.  
Šola se bo povezovala tudi s Pedagoškimi fakultetami v  Ljubljani, Mariboru ter Kopru, ki izobražujejo 
bodoče profesorje vseh predmetnih področij. Njihovim študentom in študentkam bo naša šola  s 
strokovnimi delavci  omogočala, da opravijo obvezne vsebine in pedagoško prakso. Pedagoško prakso 
bodo lahko opravljali, kot vsa leta do sedaj, tudi študentje Filozofske fakultete Ljubljana. Šola se bo z 
različnimi projekti povezovala tudi s Šolo z ravnatelje in Zavodom RS za šolstvo.  
Naša šola intenzivno deluje tudi v lokalnem okolju, saj se s svojim programom povezuje v različne aktivnosti, 
ki jih izvajajo krajevne skupnosti v občini Postojna, podjetja in različna društva s kulturnega in športnega 
področja.  
Šola in ravnateljica se bosta še naprej trudili za dobro in korektno sodelovanje in povezovanje  z 
ustanoviteljico Občino Postojna in vsemi KS iz našega  šolskega okoliša s ciljem izboljšanje prostorskih in 
materialnih pogojev za delo osnovne šole  s podružnicami.  
Šola se bo trudila še naprej dobro  sodelovati s humanitarnimi organizacijami v občini Postojna, Rdečim 
križem in Karitasom ter drugimi humanitarnimi ustanovami in Centri za socialno delo. 
O svojem delu bo šola obveščala deležnike v procesu vzgoje in izobraževanja in zainteresirano javnost ter 
medije.  
Sodelovanje v tem šolskem letu bomo nadaljevali  tudi z Agencijo RS za okolje, saj so naše podružnične šole 
in matična šola na občutljivem kraškem področju, kjer je nujno spoznavati značilnosti področja na katerem 
šole je ( voda, tla, kraške jame, podtalnice…).  
Šola je v tem šolskem letu pridobila tudi v sklopu akcije CŠOD ob njihovi 20-letnici delovanja netopirnico, kjer 
bodo učenci vključeni v interesno dejavnost spremljali gibanje in vedenje netopirjev skozi letne čase.  
 
5. 1 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 
Najpogostejše oblike sodelovanja šole s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure. Tudi v tem šolskem 
letu načrtujemo, da bi starše pogosteje vključevali v različne oblike sodelovanja: dnevi odprtih vrat, 
spremstva na ekskurzijah, pomoč pri izvedbi dni dejavnosti ter v Tednu vseživljenjskega učenja.   
Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in 
uspehu ter reševanju morebitnih učnih, vedenjskih  in drugih težav. Od staršev pričakujemo, da nas bodo pri 
našem delu in pri delu svojih otrok spodbujali, nas ob dobrem delu pohvalili in nas opozarjali na morebitne 
naše napake in se korektno soočali tudi z težavami njihovih otrok, ki se lahko skozi leto pojavijo pri šolskem 
delu.  Na šoli se ne bojimo odprtega dialoga, predvsem takrat, ko se govori o delu učitelja v razredu in v 
odnosu do učenca.  
Predstavniki staršev oddelkov šole se bodo združevali v svet staršev, ki ga sklicuje predsednik sveta staršev, 
razen prvega sestanka, ki ga skliče ravnateljica.  
Šola bo starše na prireditve vabila pisno in preko obvestil na  spletni strani šole.   
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5.1.1 POPOLDANSKE GOVORILNE URE 
Popoldanske govorilne ure bodo v tem šolskem letu vsak zadnji četrtek v mesecu. Na šoli se zavzemamo za 
skupne pogovorne ure, kjer so prisotni tako starši in učenci.  pridobivajo na pomenu, saj se na teh urah 
starši lahko pogovorijo tudi z učitelji, ki niso le razredniki in poučujejo  njihove otroke različne predmete. 
Starši imajo tako možnost odkritega pogovora o morebitnih težavah ali uspehu in napredku njihovega 
otroka pri različnih predmetih skozi vse šolsko leto. 
Skupne popoldanske govorilne ure bodo vsak zadnji  četrtek v mesecu za starše od 1. – 9. razreda od 16.00 
do 17.00.  Na popoldanskih govorilnih urah je zaželena  tudi udeležba učencev skupaj s starši.  Razpored 
popoldanskih govorilnih ur je objavljen na šolski spletni strani   http://www.osagpostojna.si/joomla/ 
 
5.1.2 RODITELJSKI SESTANKI 
Organizirajo jih razredniki po potrebi, vendar vsaj enkrat v obeh ocenjevalnih obdobjih. Datumi roditeljskih 
sestankov bodo objavljeni na spletni strani šole, starše na te oblike sodelovanja s  šolo tudi pisno vabimo z 
vabili. Prvi roditeljski sestanek bo v septembru 2012, kjer se staršem predstavi program dela v šolskem letu, 
seznani se jih s preverjanjem in ocenjevanjem znanja pri pouku in razširjen program dela kot so šole v naravi, 
organizacija podaljšanega bivanja in druge oblike pouka.  Staršem učencev 6. razreda se na uvodnem 
roditeljskem sestanku predstavijo učitelji, ki poučujejo posamezne predmete ter staršem predstavijo način 
dela in vse kar je povezano z delom v razredu. V tem šolskem letu načrtujemo predavanje za starše 24. 
Januarja 2013 na temo Otrok – zrcalo svojih staršev predavatelja Andreja Debeljaka. Svetovalna služba bo 
pripravila roditeljske sestanke  za starše učencev 9. razredov na temo poklicne orientacije.  
 
6. PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 
6.1 DELO VODSTVENIH DELAVCEV 
 
Na podlagi šolske zakonodaje so oblikovani strokovni organi šole, katerih delo predpisujejo zakonska 
določila, okrožnice in obvestila MIZKŠ.  
 
Delo ravnateljice in pomočnice ravnateljice je razčlenjeno v  49. členu Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja ( Ur. list RS štev. 16/2007 in spremembe). Ravnatelj je pedagoški vodja, vodi 
učiteljski zbor, sodeluje v strokovnih aktivih šole, vodi pedagoške konference, spremlja pedagoško delo 
strokovnih delavcev,  sodeluje v svetu staršev in svetu šole, spremlja novosti na področju šolske zakonodaje 
in seznanja učiteljski zbor, koordinira delo za doseganje čim boljših rezultatov učno – vzgojnega procesa 
šole. 
Ravnatelj v skladu s Pravilnikom o napredovanju v nazive predlaga strokovne delavce v nazive in v skladu z 
Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razreda napreduje javne  delavce v višje plačne razrede 
v zakonskih rokih in jih o napredovanju obvesti. V letu 2012/2013 je zaradi uveljavljanja Zakona o 
uravnoteženju javnih financ zamrznjeno napredovanje v plačne razrede in v letu 2013 napredovanje v 
nazive. 
Ravnateljica je članica republiškega odbora Združenja ravnateljic in ravnateljev glasbenih in osnovnih šol 
Slovenije in se aktivno vključuje v dejavnosti Združenja.  Je vodja aktiva ravnateljev podružnice Kras ( 
ravnatelji osnovnih šol postojnske, pivške, sežanske, divaške, ilirsko-bistriške, sežanske občine). 
V sklopu strokovnega izobraževanja je vključena v izobraževanje Vodenje za učenje, ki ga za ravnatelje 
izvaja Šola za Ravnatelje. Do konca šolskega leta se predvidevajo še tri srečanja (oktober, januar, marec). 
 
 Pomočnica ravnateljice opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi 
odsotnosti ter druge naloge, ki so v opisu del in nalog pomočnika ravnatelja in so del sistemizacije.  
 
6.1.1 Načrt spremljanja in vrednotenja pedagoškega dela strokovnih delavcev 
Načrt spremljanja v šolskem letu 2011/2012 bo temeljil na spremljanju razredne klime, metodike in didaktike 
dela učiteljev pri  posameznem predmetu in aktivnega sodelovanja učencev pri pouku. Del spremljanja 
pouka  bo namenjeno tudi vključevanju različnih informacijskih virov pri pouku in prenovi v učnih načrtih v 1. 
2.,  4., 5.,  7.  in 8. razredu pri posameznih predmetov. 
Rdeča nit spremljanja pouka pri strokovnih delavcih bo: v učence usmerjeni načini dela.  Skozi medsebojne 
hospitacije učiteljev in hopsitacije ravnateljice se bo pri učiteljih spodbujalo, da v svoje letne delovne 
priprave vnesejo takšne metode  dela z učenci, da se bi jih usposobilo za samostojno raziskovalno delo.  
 

http://www.osagpostojna.si/joomla/
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STROKOVNI DELAVEC PREDMET RAZRED Okvirni datum spremljave 

Nina Intihar  P Zgodovina 6. razred September 2012 

Nina Intihar P Zgodovina 9. razred September 2012 

Mojca Argenti Italijanščina  9. r Oktober 2012 

Mojca Argenti Italijanščina 8. r Oktober 2012 

Mojca Argenti Italijanščina  7. r Oktober 2012 

Barbara Nagode slovenščina  4. a Oktober 2012 

Lidija Križman Angleščina 6. r Oktober 2012 

Ana Lorger Slovenščina  8. r Oktober 2012 

Ana Savić Slovenščina  4. r Planina November 2012 

Martina Rebec Matematika 3., 5. R Planina November 2012 

Milena Marković Fizika  7. r November 2012 

Majda Možina Matematika 6. r November 2012 

Petra Andrejašič Angleščina  4., 5. Bukovje December 2012 

Tine Ščuka Športna vzgoja 4. r  December 2012 

Jasna Kožar Športna vzgoja Planina December 2012 

Romana Harmel Likovna vzgoja 7. razred December 2012 

Elizabeta Kompara Slovenščina 3. r Januar 2013 

Nives Kalister Slovenščina 1.,2 r Planina Januar 2013 

Martina Sedej Filipčič Družba 5. r Februar 2013 

Romana Harmel Likovna vzgoja 9. r Marec 2012 

Magdalena Penko Šajn Naravoslovje 7. r Marec 2012 

Barbara Dolgan Glasbena vzgoja 9. r Januar 2013 

Suzana Vidmar Naravoslovje 6. r Marec 2013 

Jana Čelan Športna vzgoja  8. r April 2013 

Helena Vekar Gospodinjstvo  5. r Maj 2013 

Tamara P. Debevc Angleščina  9. r Maj 2013 

Darja Košir Matematika 1. r Maj 2013 

 
Spremljanje pouka pri strokovnih delavcih bo poleg načrtovanega potekalo tudi nenačrtovano, predvsem 
tedaj, ko bo na delo posameznih strokovnih delavcev prišla kritika s strani staršev ali učencev ali drugih 
sodelavcev na šoli in ko se ob pogovoru s posameznikom ne bo moglo ugotoviti pravih dejstev. 
 
6.2 UČITELJSKI ZBOR  
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Njegove pristojnosti razčlenjuje 61. člen ZOFVI. Sestaja se 
najmanj enkrat mesečno  ali po potrebi. Opravlja naloge po zakonskih določilih in spremlja novosti, ki jih 
prinaša šolska in druga zakonodaja. Vodi ga ravnateljica. 
 
6.3 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Le – ta 
opravlja naloge, ki jih prinaša 62. člen  ZOFVI-ja. 
Oddelčni učiteljski zbor na svojih sestankih obravnava učno in vzgojno problematiko oddelka, podaja 
mnenje v odločanju o statusih učencev s prilagoditvami ( status športnika, status učenca, ki se vzporedno 
izobražuje).  Vodi ga razrednik.  
 
6.4 UČITELJ – RAZREDNIK 
Delo učitelja - razrednika opredeljuje 63. člen ZOFVI. Razrednikovo delo je zelo različno in odgovorno 
obenem. Vodi in koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora. Načrtuje program dela v oddelku ( razredne 
ure ), vodi individualne razgovore s starši ( govorilne ure oz. pogovorne ure), pripravlja roditeljske sestanke 
ter spremlja učence izven šole po programu dela šole. 
Redno vodi predpisano šolsko dokumentacijo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. V šolskem letu 
2012/2013 bo ena izmed nalog razrednika tudi spremljanje mesečne realizacije pri pouku iz predmetov, ki se 
izvajajo v oddelku, ki ga vodi. V tem šolskem letu bo ena od prednostnih nalog učiteljev razrednikov tudi v 
učence usmerjeno poučevanje s ciljem, da se učence usposobi za samostojno raziskovalno delo. .  
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6.5 STROKOVNI AKTIVI  
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij kar opredeljuje 64. člen ZOFVI. 
Člani strokovnih aktivov obravnavajo problematiko predmeta ali predmetnega področja, usklajujejo in 
oblikujejo merila in načine  za ocenjevanje znanja, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno 
izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja  druge 
naloge določne z LDN. V tem šolskem letu bo ena izmed prednostnih nalog strokovnih aktivov udejanjanje 
prenove učnih načrtov v 1., 2, 4., 5., 7. in 8. razredu ter aktivno sodelovanje v sklopu predmetnih študijskih 
srečanj. Osrednja naloga aktivov bo spremljanje uresničevanja posodobljenih učnih načrtov pri posameznih 
predmetih. 
 
V  tem šolskem letu deluje trinajst strokovnih oz. predmetnih aktivov  ter vodja šolske knjižnice in sicer: 
 
 

PREDMETNI – STROKOVNI AKTIV VODJA 
1. r Milena Požar 
2. r Mateja Tomažinčič 
3. r Vladka Lavsegar 
4. r Sonja Česnik 
5. r Nataša Lulik 

OPB Vesna Mlakar Hor 
  
MAT, FIZ, TIT, RAČ Majda Možina 
SLJ, GVZ Erika Koren Plahuta 
TJA/TJI2 Lidija Križman 

ZGO, GEO, DDE, LVZ Darja Gorup 
NAR, GOS, BIO, KEM Suzana Vidmar  
ŠVZ Tina Ščuka 
Svetovalna  služba Martina Kuzman 
Vodja šolske knjižnice Nevenka Mlinar 

 
 
6. 5. 1 VODJE PODRUŽNIČNIH ŠOL 
 

V skladu z  57. členom ZOFVI-ja( Ur. list RS 16/2007- uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5) ravnatelj šole 
za vsako šolsko leto imenuje vodjo podružnic, ki opravlja naloge, določene z aktom o ustanovitvi oziroma 
naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. V tem šolskem leto so vodje podružnic: 
 
Podružnica Planina – Martina Rebec, 
Podružnica Bukovje – Vilma Kernel, 
Podružnica Studeno – Tjaša Repnik Kunilo. 
 
Vodja podružnice ob zaključku šolskega leta pripravi Poročilo o delu podružnične šole.  
 
6.6 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA  
 
Šolska svetovalna služba se preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj, tako da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci izobraževanja. 
 
Šolske svetovalne delavke na šoli so:   pedagoginja Petra Košnik, psihologinja Martina Kuzman, ki izvaja, 
poleg svetovalnega dela, tudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in delo z 
nadarjenimi učenci. Svetovalno službo dopolnjuje tudi specialna pedagoginja- defektologinja Mojca Simičak 
z izvajanjem dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami.  Vse tri sodelujejo z učitelji ter 
vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole, nudijo pomoč učencem z učnimi in 
vedenjskimi težavami. Psihologinja organizira in izvaja poklicno usmerjanje, šolska pedagoginja povezuje 
šolo s humanitarnimi in drugimi prostovoljnimi in strokovnimi organizacijami. Poleg tega pedagoginja ureja 
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tudi socialno problematiko naših učencev in nudi pomoč v smislu pravilnega vzgojnega ravnanja z učenci ter 
svetuje učencem in staršem. Druga svetovalna delavka – psihologinja vodi poklicno usmerjanje učencev 
devetih razredov. Skupaj s pedagoginjo izvajata  dejavnosti ob vpisu prvošolcev  meseca februarja.  
 
Priloga  Program dela šolske svetovalne službe v šolskem letu 2012/2013 se hrani na šoli in je možen vpogled 
v progam dela. 
 
6.7 ŠOLSKA KNJIŽNICA – Program dela šolske knjižnice za šolsko leto 2012/2013 se hrani na šoli in je možen 
vpogled. 
 
Šolska knjižnica je dejavnost s katero pomaga osnovna šola uresničevati vzgojno-izobraževalno dejavnost. 
Njena osnovna naloga je, da s svojim knjižničnim gradivom in s svojimi oblikami dela izpolnjuje vse faze 
učno-vzgojnega dela na šoli. 
Gradivo, ki ga hrani knjižnica je namenjeno tako učencem kot učiteljem na šoli. Učiteljem nudi strokovno 
gradivo za kvaliteten pouk, učence nauči uporabljati knjižnično gradivo in ga s posebnimi oblikami in 
metodami dela usmerjati in uvajati v znanstveni in samostojni način razmišljanja. Sodobna urejena knjižnica 
na šoli ima enakovreden položaj v zagotovljenem programu in namenska sredstva, da lahko z 
odgovarjajočim gradivom ( knjižnim in ne knjižnim ) zagotovi nemoten vzgojno-učni proces na šoli. 
 
 
Program šolske knjižnice poteka v dveh smereh in sicer: 
 
1. strokovno vodenje in urejanje knjižnice 
 
- oblikovanje letnega načrta delovanja šolske knjižnice, 
- nabava knjig in drugega knjižničnega gradiva ( obisk knjigarn in sodelovanje s predstavniki založb), 

pregled knjižnih novosti in periodike, 
- obdelava knjižničnega gradiva ( vpis v računalnik ), izdelava katalogov, oprema na novo nabavljenega 

knjižničnega gradiva), 
- vodenje predpisane administracije in dokumentacije knjižnice ( urejanje katalogov, izpis inventarne 

knjige, odpis zastarelih in poškodovanih in izgubljenih knjig ), 
- strokovno izobraževanje ( branje sprotne mladinske literature, obiskovanje strokovnih predavanj, 

seminarjev in drugih oblik izobraževanja v okviru Zavoda RS za šolstvo ali DBS ), 
 
2. vzgojno-izobraževalno delo šolskega knjižničarja/ knjižnično-informacijska znanja KIZ: 
 
- priprava na pedagoško delo v knjižnici ( izdelava priprav za pedagoške ure, pregled in branje literature), 
- organizacija in izvajanje pedagoškega dela v knjižnici ( spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, 

svetovanje učencem pri izboru ustrezne literature, seznanjanje učiteljev s knjižnimi novostmi, vzgajanje 
učencev v samostojne uporabnike knjižnice), 

- izvajanje knjižne in knjižnične vzgoje za učence 1. do 8. razreda ( razvijanje različnih oblik pedagoškega 
dela kot so npr. ure pravljic, knjižne uganke, kvizi..) 

- izposoja knjižničnega gradiva učencem in učiteljem, 
- prirejanje priložnostnih razstav, 
- organiziranje bralne značke in zaključna prireditev. 
 
3. Bralna značka 
Bralna značka je ena izmed dejavnosti na šoli, ki je tesno povezana s šolsko knjižnico in knjižničarjem. Le-ta 
namreč pripravi priporočilni seznam knjig primernih za branje od 1. –9. razreda osnovne šole. Ob zaključku 
bralne značke pripravi sezname in nagrade za učence, ki so bralno značko uspešno opravili.  V programu za 
tekoče šolske leto imamo obisk vsaj enega mladinskega ustvarjalca na šoli. 
 
4. Organizacija prireditev in priložnostnih razstav 
V tem šolskem letu načrtujemo pripraviti naslednje razstave in prireditve: dan Zlate knjige (17. september ), 
obletnica rojstva F. Prešerna – priložnostna razstava ( 1. december), Prešernov dan – priložnostna razstava.  
Stalno bodo v šolski knjižnici razstavljene tudi knjižne novosti. 
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Delo šolske knjižnice in knjižničarja je informacijsko – pedagoško ter svetovalno. Knjižnica na šoli je odprta v 
času pouka od 7.30 – 8.00 ter od 11.30 – 14.00. Šolsko knjižnico vodi Nevenka Mlinar. V sklopu knjižnično-
informacijskih znanj knjižničarka  izvaja na razredni stopnji knjižno in knjižnično vzgojo, s pomočjo katere 
učenci spoznavajo nove knjige ter urejenost knjižnice. Učenci, ki so vpisani v šolsko knjižnico sodelujejo tudi 
v mednarodnem knjižnem kvizu.  
Učenci imajo pravico  izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Prijave za izposojo učbenikov izpeljemo 
ob koncu šolskega leta, naročene komplete učbenikov pa učenci prejmejo prvi teden v septembru. 
Izposoja v šolski knjižnici poteka preko računalnika, kjer se vodi sprotna evidenca o izposoji, o knjižničnem 
fondu in vrnjenih knjižnih enotah. Skrbnica šolskega učbeniškega sklada je Nevenka Mlinar. 
V delo šolske knjižnice se permanentno vključuje tudi nabava knjižnega in ne knjižnega gradiva in obdelava 
le –tega za tri podružnične šole. 
 
6. 8 ŠOLSKA PREHRANA 
Zakon o šolski prehrani (Ur. List RS št. 43/2010) določa, da šola obvezno organizira malico, to malico 
opredeljuje kot subvencionirano, saj se zanje zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna.  Ureja tudi 
pravico učencev do splošne subvencije za prehrano, višino subvencije, pogoje in postopke za dodeljevanje 
subvencije. 
MALICA 
Država zagotavlja sredstva za malico učencev. Ceno malice določi minister vsako šolsko leto posebej. V šol. 
letu 2012/2013 je cena malice 0,80€ dnevno. Od 1. septembra 2012 dalje je do splošne subvencije za šolsko 
malico upravičen samo tisti učenec, ki mu je z odločbo Centra za socialno delo priznana subvencija, to 
pomeni, da bodo imeli brezplačno malico tisti učenci, ki jim bo Center za socialno delo izdal odločbo o 
priznani pravici do 1/3 dodatne subvencije. Ostali učenci bodo plačali malico v celoti. 
KOSILO 
Kosila za potrebe šole pripravlja Vrtec Postojna in je dodatna tržna dejavnost šole. Cena kosil je za učence 
2,70€, za zaposlene 3,34€.  
 
6. 9 ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je skupna dolžnost šolstva in zdravstva. Šola vnaša vsebine 
zdravstvenega varstva v reden učno – vzgojni program šolskega dela. Šola se bo tudi v tem šolskem letu 
povezovala z ustreznimi ambulantami v Zdravstvenem domu Postojna, še posebej z oddelkoma šolske 
ambulante in zobozdravstveno ambulanto. Vsi učenci bodo po programu zdravstvenega varstva pregledani 
v 1., 3., 6 . in 8.razredu. 
Šolski dispanzer je odgovorne za izvedbo programa preventivnega zdravstvenega varstva in programirane 
zdravstvene vzgoje, ki obsega zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih 
Na naši šoli bomo v sodelovanju s šolsko zobno ambulanto  izvajali fluoriranje zob za učence I. in 2. triletja ( 
do 5. razreda) po terminskem planu, ki ga pripravijo strokovni delavci zobne ambulante ZD Postojna in sicer 
1 x mesečno kontrola higiene zob, demonstracija pravilnega ščetkanja zob in predavanje o pomenu 
zdravega zobovja, fluoriranje z ELMEX gelom 1x mesečno.  Za učence 1. razred se bo tri krat v šolskem letu 
predavalo o ustni higieni, razvoju zob in izvajalo demonstracijo pravilnega ščetkanja zob. 
Za učence 7. razreda se bo izvedlo delavnice o nevarnosti kajenja, za učence 9. razreda o odvisnosti od 
prepovedanih substanc ( droge, alhohol). 
 
6. 10 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – 3-letni projekt Zavoda za šport RS Planica in MIZKŠ 
Cilji, ki jih s projektom želimo doseči z učencem: 

 Dodatno spodbuditi otroke k športni dejavnosti. 
 V program aktivno vključiti od 20 do 30 % otrok. 
 Zainteresiranim učencem zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden. 
 Odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega načina življenja (sedenja). 
 Čim širši razvoj gibalnega potenciala otrok. 
 Spodbuda otrokom, k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. 
 Zagotoviti učencem, priporočeno vsakodnevno vodeno vadbo. 

Čas izvedbe: 
 v času pouka in v času pouka prostih dni.  
 Izvaja se v sklopu interesne dejavnosti v času podaljšanega bivanja (po pouku od ponedeljka do 

petka najmanj 2 ur na teden na otroka).  
 Posamezne aktivnosti se lahko izvajajo tudi od pouka prostih dnevih in tudi med počitnicami. 
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Vsebine programa: 

 Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah 
ali v naravnem okolju (prioriteto imajo športne panoge iz klubskega okoliša). 

 Predstavitev urbanih športov. 
 Podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna 

šola (podrobneje predstavijo način vadbe in dogajanje znotraj športnih društev). 
 Seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in pomenu zdravega načina življenja (2 uri letno na 

skupino).  
 Vsebuje program, v katerem je poudarjeno ukvarjanje s športom zaradi zdravstvenih razlogov 

(odprava napak v drži, ohranjanje primerne telesne teže, izboljšanje splošne fizične pripravljenosti). 
 Izvedba aktivnosti v času pouka prostih dni. 
 Organizacija aktivnega preživljanja prostega časa v lokalnem okolju (npr.: organizacija 

pohodniškega, kolesarskega, plavalnega, zimskega, jesenskega, poletnega, spomladanskega dneva 
ali vikenda s športno vsebino). 

 Organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju. 
 
 
6. 11 ŠOLSKI PARLAMENT in ŠOLSKA SKUPNOST 
Učenci bodo za šolsko skupnost – parlament v mesecu septembru izvolili po enega predstavnika oddelčne 
skupnosti. Šolski parlament učencev skliče ravnatelj vsaj dvakrat v šolskem letu.  Tema letošnjega 23. 
otroškega parlamenta je ODRAŠČANJE. 
 
PROGRAM ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV: Mentorica šolske skupnosti Petra Košnik 
 
Letošnja osrednja tema šolskega parlamenta je Odraščanje. Tema, s katero se srečavajo tako učenci, kot 
učitelji in starši. Prinaša mnogo radosti in mnogo tegob. Odraščajoči mlad človek je velikokrat na razcepih 
poti, tistih, ki vodijo v pravo smer in pa tistih, ki ga popeljejo do bridkejših izkušenj. Vsi smo na preizkušnji, 
otroci, starši in učitelji. O letošnji osrednji temi bomo lahko na šolskih parlamentih in sejah veliko izkustveno 
razpravljali, doživeto in čustveno odigrali kakšen prizor odraščanja, povabili v šolo kakšnega gosta, gostjo, ki 
se srečava z odraščajočimi najstniki (psihologi, zdravniki, svetovalci, društvo Tvoj telefon, Vzgojni Zavod 
Planina in njihovi učenci, medicinske sestre, starši..) ter spoznali različne poglede na odraščanje (kako 
odraščajoče mlade danes vidijo starejši, stari starši, ki jih bomo intervjuvali in kako so oni odraščali. Kako 
odraščanje spremljajo starši najstnikov in kakšni se zdimo mlajšim sestram in bratom). Dejavnosti bodo 
pestre in zanimive, vse skupaj pa bomo predstavili na zasedanju šolskega parlamenta v januarju in na 
zasedanju medobčinskega parlamenta v mesecu marcu. Poleg osrednje teme parlamenta, bodo tekom 
šolskega leta potekale nekatere ustaljene aktivnosti (zbiralne akcije in medrazredno tekmovanje) ter 
nekatere nove, ki so jih učenci predlagali na zadnjem zasedanju šolskega parlamenta, meseca maja 2012. 
Okvirne aktivnosti so navedene v programu za šolsko leto 2012/2013. 
 

6. 12 IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH  
 
PROGRAM  SPOPOLNJEVANJA IN IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2012/2013  
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju bo v šolskem letu 
2012/2013 potekalo po spremenjenem sistemu.  Na šoli je potrebno pripraviti potrebo po izobraževanjih in z 
njimi seznaniti izvajalce izobraževanj.  
 
Strokovni delavci so do 18. Septembra pripravili okviren seznam izobraževanj, ki bo osnova za načrtovanje 
le-tega. Možno je, da bodo od načrta posamezna odstopanja, ki bodo povezana s tekočo problematiko in 
namenskimi sredstvi, ki bodo namenjena izobraževanju.  
Učitelje in druge strokovne delavce se bo spodbujalo k izobraževanji, ki bodo namenjena predvsem 
njihovemu neposrednemu delu z učenci in poučevanju.  
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 Strokovni 
delavec 

Tema/naslov Izvajalec Okviren datum in 
kraj 

1. Milena Marković IKT v astronomiji e-šolstvo 26. 9. 2012. OŠ 
Vide Pregarc 
Ljubljana 

2. Magdalena 
Penko Šajn 

Sladkorna bolezen  
(šolsko tekmovanje) 

Društvo diabetikov Slo 29.9.2012, 
Ljubljana 

3. Jasna Kožar Sladkorna bolezen  društvo diabetikov Slo 29.9. 2012, 
Ljubljana 

4. Tamara Prudič Kakovostno uresničevanje ciljev PB v 
posodobljeni OŠ  

ZRSŠ okt/nov 2012, 
Koper 

5. Anja Batagelj Kakovostno uresničevanje ciljev PB v 
posodobljeni OŠ 

ZRSŠ okt/nov 2012, 
Koper 

6. Karmela Zoran  Kakovostno uresničevanje ciljev PB v 
posodobljeni OŠ 

ZRSŠ okt/nov 2012, 
Koper 

7. Vesna Mlakar 
Hor 

Kakovostno uresničevanje ciljev PB v 
posodobljeni OŠ 

ZRSŠ okt/nov 2012, 
Koper 

8. Mirela Bubnič Drugačna geografija-morje, zaledje, 
obala 

ZRSŠ 19., 20. 10. 2012 
Fiesa/Seča  

9. Sabina Ileršič 
Kovšca 

Izobraževanja in strokovna srečanja 
ravnateljev  

MIZKŠ, ZRSŠ, Šola za 
ravnatelje, RO 
Združenja ravnateljev 

september 2012-
avgust 2013 

10. Petra Košnik Čustveni vidik pri uspešnejšemu delu 
z otroki in mladostniki z vedenjskimi 
težavami 

MIZKŠ 23.11.-
24.11.2012 
Mladinski dom 
Jarše 

11. Milena Požar  Posebnosti pri vzgojno- 
izobraževalnem delu z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami  

Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana  

11.3.1013- 
25.3.2013 
Zavod za gluhe in 
naglušne, 
Ljubljana  

12. Darija Košir Posebnosti pri vzgojno- 
izobraževalnem delu z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami   

Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana  

11.3.1013- 
25.3.2013 
Zavod za gluhe in 
naglušne, 
Ljubljana  

      

13. Nadja Jurca Na poti k govoru in jeziku Center za korekcijo 
sluha in govora 
Portorož  

9.11.- 10.11 2012 

14. Andreja Milavec Na poti k govoru in jeziku Center za korekcijo 
sluha in govora 

9.11- 10.11.2012 



 

 29 

15. Suzana Vidmar Čovjek i krš Mednarodni simpozij 
BiH 

11.-14. 10. 2012 
Bijakovići 

16. Suzana Vidmar Podpora IKT pri eksperimentalnem 
delu 

e-šolstvo po obvestilu 
(Kranj) 

17. Andreja Mlakar Branje otrok v predšolskem in 
zgodnjem šolskem obdobju, branje 
otrok z različnimi posebnimi 
potrebami 

Društvo Bralna značka 12. 10. 2012, 
Ljubljana 

18. Erika Koren 
Plahuta 

Branje otrok v predšolskem in 
zgodnjem šolskem obdobju, branje 
otrok za različnimi posebnimi 
potrebami 

Društvo Bralna značka 12. 10. 2012 

19. Martina Sedej-
Filipcic 

Izgrajevanje temeljnih e kompetenc 
učiteljev razrednega pouka 

e-šolstvo termin in lokacija 
še nista razpisana 

20. Nevenka Trenta Izgrajevanje temeljnih e kompetenc 
učiteljev razrednega pouka 

e-šolstvo termin in lokacija 
še nista razpisana 

21. Barbara Dolgan Koncert na izvirnih inštrumentih - od 
ideje do izvedbe 

Zavod RS za šolstvo 9., 10. 11. 2012 
Ljubljana 

22. Miranda 
Kristančič 

Strokovno srečanje pomočnikov 
ravnateljev, izobraževanja 
pomočnikov  

MIZKS, ZRSŠ, Šola za 
ravnatelje, e- šolstvo 

september- 2012 
-avgust 2013 

23. Martina Kuzman Kompetentno sodelovanje s starši Mladinski dom Jarše 26. 10. – 28. 10. 
2012 

24. Nevenka Mlinar Branje otrok v predšolskem in 
zgodnjem šolskem obdobju – branje 
otrok z različnimi posebnimi 
potrebami  

Društvo Bralna značka 12. 10. 2012 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 30 

     
     
     

OKVIRNI PROGRAM AKTIVA : BIO, KEM, GOS, NAR, MAT, FIZ, TIT ZA  NARAVOSLOVNE DNEVE V ŠOLSKEM LETU 
2012/13   
 
RAZRED: 6. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Arboretum- 
Volčji potok 

  

Volčji potok  MPŠ in  
SV  

25.10.2012- 6.c in 29.9.2012- 
6.a , 6.b 

2.          Energija         CSOD CSOD TRILOBIT 
17.12. - 21.12.2012 

3. Eko dejavnosti  OŠ AG 
Postojna  

SV  6.4.2013  

 
 
RAZRED: 7. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Kraški rob  Socerb, Ankaran MPŠ  7.9.2012 

2. Tehniški muzej - Bistra  CŠOD CŠOD 
MPŠ 

pomlad 2013 
(sporočijo naknadno)  

3. Celinski ekosistemi   OŠ AG 
Postojna   

SV  6.4.2013 

 
 
RAZRED: 8. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Rakov Škocjan   Rakov Škocjan  CSOD  
 

SV 

24.9.2012  

2. Naravoslovne 
delavnice 

BIO,KEM,FIZ  

SŠ Postojna  Milena Marković  november 
2012  

3.  Spolnost OŠ AG 
Postojna  

MPŠ  22. 2. 
2013 

 
 
RAZRED: 9. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1.        Center 
eksperimentov in Pokrajinski muzej  

Koper Milena Marković  13. 9.  
2012  

2. Dimnice   Dimnice  MB    1.10.2012  
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3. Eko 
dejavnosti   

OŠ AG 
Postojna   

SV  6.4.2013  

 
Aktiv sestavljajo: Suzana Vidmar, Magdalena Penko Šajn, Helena Vekar 
Vodja aktiva:          Magdalena Penko Šajn 
 
OKVIRNI PROGRAM AKTIVA : MAT, FIZ, TIT, BIO, KEM, GOS, NAR ZA  TEHNIŠKE  DNEVE V ŠOLSKEM LETU 
_2012/13 
 
RAZRED: 6. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Foto in modelarstvo   OŠ Antona 
Globočnika 

Nada Likon  september ali 
oktober 

2. Priprava na Miklavžev sejem   OŠ Antona 
Globočnika  

Razredniki  december  

3.  OVE  model varčne hiše / energija/primer 
dobre prakse  

OŠ Antona 
Globočnika 

Nada Likon marec 

4.  Od zrna do kruha Narin  Helena 
Vekar  

14.9.2012 

 
RAZRED: 7. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI 
DATUM 

1. Priprava na Miklavžev sejem   OŠ Antona Globočnika  Razredniki december  

2.  OVE model varčne hiške ali primer dobre 
prakse energija 

OŠ Antona Globočnika 
Postojna 

Nada 
Likon  

marec  

3.   CŠOD Kavka CŠOD  november  

    4. Struženje OŠ Antona Globočnika Nada 
Likon 

junij  

 
 
RAZRED: 8. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Kovine   Šolski  
center Postojna 

Karmen Marolt  po dogovoru 
(jesen)  

2. Priprava na Miklavžev sejem  OŠ Antona Globočnika Razredniki  december  

3. Odvisnost  OŠ ANTONA GLOBOČNIKA  SVETOVALNA SLUŽBA   

4.  ekskurzija    

 
 
RAZRED: 9. razred 
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ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Kovine Šolski center Postojna  Karmen Marolt  po dogovoru (jesen)  

2. Priprava na Miklavžev sejem  OŠ Antona Globočnika  Razredniki december  

3. Poklicno usmerjanje  CIPS, OŠ Antona Globočnika  Martina 
Kuzman  

oktober ali november  

4.  ekskurzija    

 
Aktiv sestavljajo:Majda Možina, Nada Likon, Milena Marković,   
                               Karmen Marolt 
Vodja aktiva:       Majda Možina 
                   
OKVIRNI PROGRAM AKTIVA   ŠPORTNE  VZGOJE 
ZA ŠPORTNE DNEVE V ŠOLSKEM LETU 2012/13 
 
RAZRED: 6. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. POHOD VREMŠČICA VOLČE  TINE  
ŠČUKA  

SEPT. - OKT. 

2. PREIZKUS PLAVANJA   ŽUSTERNA MITJA MUHA NOVEMBER  

3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN  CŠOD TRILOBIT TINE ŠČUKA DECEMBER 

4.      ATLETIKA POSTOJNA JANA ČELAN MAJ 

5. MEDRAZREDNE IGRE POSTOJNA JASNA KOŽAR JUNIJ 

 
 
RAZRED: 7. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. POHOD  
SLIVNICA 

CERKNICA  TINE ŠČUKA SEPT.-OKT. 

2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN POSTOJNA, BLED, KRVAVEC  TINE ŠČUKA  FEBR.  

3.  CŠOD Kavka LIVEK  CŠOD  OKT.-NOV.  

4.   ATLETIKA POSTOJNA JANA ČELAN  MAJ  

5. MEDRAZREDNE IGRE  POSTOJNA JASNA KOŽAR  JUNIJ  

 
 
RAZRED: 8. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. POHOD SLAVNIK    TINE ŠČUKA  SEPT.-OKT. 



 

 33 

2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN   POSTOJNA, BLED, KRVAVEC  TINE ŠČUKA  FEBR.  

3. BOWLING  POSTOJNA JASNA KOŽAR  6.APRIL  

4. ATLETIKA POSTOJNA JANA ČELAN MAJ  

5. MEDRAZREDNE IGRE  POSTOJNA  JASNA KOŽAR  JUNIJ  

 
 
RAZRED: 9. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. POHOD SNEŽNIK SVIŠČAKI TINE ŠČUKA  SEPT.  

2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN POSTOJNA, BLED, KRVAVEC TINE ŠČUKA  FEBR.  

3. FITNES/ AEROBIKA 
(PLESNA ŠOLA URŠKA)  

POSTOJNA JASNA KOŽAR  MAJ  

4.      ATLETIKA POSTOJNA  JANA ČELAN  MAJ  

5. BOWLING POSTOJNA  JASNA KOŽAR JUNIJ  

 
Aktiv sestavljajo:JASNA KOŽAR, JANA ČELAN, MITJA MUHA, VALENTINA REBEC 
Vodja aktiva: TINE ŠČUKA 

OKVIRNI PROGRAM AKTIVA :  SLO, GVZ, LVZ, THV , TJA 
ZA  KU L T U RN E  D N E V E  V  ŠOLSKEM LETU 2012/13 
  
RAZRED: 6. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI 
DATUM 

1.  Kulturni dan v šoli (2. in 6. razred) - 
branje 

OŠ Antona 
Globočnika  

aktiv SLJ in aktiv 2. 
razreda  

september  

2. Glasbena/gledališka predstava Ljubljana  aktiv SLJ december  

3.  Globočnikov dan OŠ Antona 
Globočnika 

razredniki  maj 

 
 
 
RAZRED: 7. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. CŠOD Livek razredniki  oktober  

2. Glasbena/gledališka predstava  Ljubljana aktiv SLJ  december  

3. Globočnikov dan  OŠ Antona Globočnika razredniki  maj  

 
 
RAZRED: 8. razred  
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ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Literarna ekskurzija na Dolenjsko  Dolenjska Darja Gorup oktober  

2. Glasbena/gledališka predstava  Ljubljana aktiv SLJ december  

3. Globočnikov dan OŠ Antona Globočnika  razredniki  maj  

 
 
RAZRED: 9. razred 

ŠT. VSEBINA KRAJ IZVAJANJA VODJA OKVIRNI DATUM 

1. Ogled mesta LJ in parlamenta  Ljubljana  Tamara Petrovčič 
Debevc  

29.9.2012  

2. Glasbena/gledališka predstava Ljubljana aktiv SLJ  december  

3. Globočnikov dan 
  

OŠ Antona Globočnika razredniki  maj  

 
Aktiv sestavljajo:Erika Koren Plahuta, Andreja Mlakar, Ana Lorger/Milena Kumer, Barbara Dolgan 
Vodja aktiva: Erika Koren Plahuta 
OKVIRNI PROGRAM AKTIVA PREDMETNE  STOPNJE 
ZA  EKSKURZIJE V ŠOL LETU _2012/13 
6. RAZRED   ( GEO, ________________) : 

VSEBINA VODJA OKVIRNI DATUM 

SLOVENSKO PRIMORJE BUBNIČ MAJ, JUNIJ 2013 

 
 
7. RAZRED     ( GEO,_____________________) : 

VSEBINA VODJA OKVIRNI DATUM 

ŠKOFJA LOKA, VRBA, BOHINJ BUBNIČ MAJ, JUNIJ 2013 

 
 
8. RAZRED    ( GEO,_____________________) : 

VSEBINA VODJA OKVIRNI DATUM 

KAMNIK, VELIKA PLANINA, KAMNIŠKA BISTRICA HARMEL MAJ, JUNIJ 2013 

 
 
9. RAZRED     ( GEO, ________________________) : 

VSEBINA VODJA OKVIRNI DATUM 

KOBARID, VRŠIČ 
AVSTRIJSKA KOROŠKA  

GORUP 
HARMEL 

SEPTEMBER 2012 
MAJ 2013 

 
 Aktiv sestavljajo: MIRELA BUBNIČ, ROMANA HARMEL, DARJA GORUP, NINA INTIHAR(P) 
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7. PROGRAM DELA SVETA ŠOLE 
 
Svet šole sestavlja 11 članov in sicer: 3. predstavniki ustanovitelja, 3. predstavniki Sveta staršev in 5 
predstavnikov delavcev šole. Mandat članov v svetu šole traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani 
oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je 
njihov otrok vključen v zavod.  
Svet odloča z večino glasov vseh članov. Svet šole  ima pristojnosti, ki jih opredeljujejo  48.  člen ZOFVI ter 
19. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna.  
 
V septembru bo svet šole obravnaval in sprejemal Poročilo o realizaciji LDN in strokovnega izobraževanja v 
šolskem letu 2011/2012, obravnaval in sprejemal LDN in program strokovnega izobraževanja za šolsko leto 
2012/2013, seznanil se bo s cenami storitev za šolsko leto 2012/2013 in imenoval člane Pritožbene komisije za 
obdobje 30. 9. 2012 – 29. 9. 2016.  Predvidoma v  februarju 2013 bo svet šole obravnaval in sprejel Poslovno 
poročilo o finančnem poslovanju šole v letu 2012 in Finančni načrt za leto 2013. Seje sveta šole bodo lahko  
redne in dopisne in se bodo skozi šolsko leto sklicevale tudi glede na aktualno problematiko. 
 
8. URESNIČEVANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
Letni delovni načrt šole spremlja in dopolnjuje ravnatelj šole. Vsebina letnega delovnega načrta je 
posredovana učiteljskemu zboru, svetu staršev in svetu šole. Svet šole sprejme podane vsebine dela na seji 
sveta v septembru in spremlja izvajanje skozi tekoče šolsko leto. 

 
Ravnateljica 

Sabina ILERŠIČ KOVŠCA, prof. zgod.,  spec. 
 

Učiteljski zbor OŠ Antona Globočnika je dne 25. 9. 2012  na pedagoški konferenci obravnaval in sprejel LDN 
in se seznanil z okrožnico MIZKŠ glede financiranja  programa izobraževanja strokovnih delavcev  za šolsko 
leto 2012/2013.  

Ravnateljica: 
Sabina Ileršič Kovšca,  prof. zgod., spec. 

 
 
 

 
Svet staršev je letni delovni načrt in program izobraževanja strokovnih delavcev  za šolsko leto 2012/2013 
obravnaval in sprejel na  1. seji sveta staršev z dne  27.9.2012 

 
Predsednik  sveta staršev: 

 
 
 
Svet osnovne šole Antona Globočnika je na  11. redni seji sveta šole dne 27. 9. 2012 
obravnaval in sprejel letni delovni načrt šole in program izobraževanja strokovnih delavcev  za šolsko leto 
2012/2013. 
 

Predsednica sveta šole: 
Erika Koren Plahuta 

 
 
 

  


