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TEMELJNA OPREDELITEV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 

udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo vzgojno-izobraževalne ustanove in starši) v šoli kot celota 

čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko 

svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje 

pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem 

pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi 

ustanovami (Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli, 2008). 

 

TEMELJNE NALOGE IN CILJI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe 

v šoli, je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

 

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili 

vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota 

čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko 

zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (Programske smernice za 

svetovalno službo v osnovni šoli, 2008). 
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CILJI IN VSEBINA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 skrb za prijetno, urejeno šolo in ustvarjalno vzdušje, ki omogoča dobro motivacijo 

za delo, učne rezultate in osebno rast učencev in učiteljev, sodelovanje pri 

oblikovanju ugodne klime 

 predstavljati učencem možnosti delovanja na različnih področjih, kjer lahko 

razvijajo svoje interese v skladu s svojimi sposobnostmi in razvojnimi možnostmi 

 predstavljati delo šole javnosti 

 zbuditi pri starših in šolskih novincih pozitiven odnos do šole in hkrati dobiti dovolj 

informacij za kvalitetno oblikovanje oddelkov 

 posredovati učencem in staršem čim več informacij pri poklicni odločitvi in jim 

nuditi pomoč pri vpisu in pridobitvi štipendije 

 nuditi pomoč učencem s težavami (vedenjskimi, učnimi, osebnostnimi) v povezavi 

z njihovimi starši in zunanjimi institucijami, če se pokaže potreba 

 izvajanje aktivnosti pri preprečevanju nasilja nad otroci v skladu z Pravilnikom o 

obravnavanju nasilja v družini za VZIZ 

 seznanjati učence z metodami in tehnikami učenja 

 skrb za pomoč učencem v finančni stiski 

 pomoč učiteljem pri reševanju problemov in pri uvajanju novih oblik dela in pri 

izobraževanju 

 vodenje aktivnosti izbire izbirnih predmetov in skupin  

 sodelovanje s starši 

 sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji šolskega dela 

 vnašanje inovacij v pedagoški proces v šoli in vodenje projektov 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami 

 skrb za lastno izobraževanje 

 urejanje dokumentacije 

 poznavanje zakonodaje 

 sodelovanje pri uresničevanju in izvajanju VZN in PŠR 
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PRILAGOJENO IZVAJANJE POSAMEZNIH DEJAVNOSTI 

ob veljavi modela B-OŠ – model osnovnošolskega izobraževanja sprejet na 

nacionalni ravni v razmerah, povezanih s covid-19 

 

Ob veljavi modela B-OŠ (vir: Publikacija Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih 

s covid-19, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo, NIJZ, Ljubljana 2020) mora šola zagotavljati 

predpisane higienske ukrepe ter upoštevati priporočila NIJZ, zaradi katerih bodo v času 

veljavnosti modela nekatere dejavnosti v sklopu šolske svetovalne službe potekale na 

prilagojen način, in sicer: 

 izvedba timskih sestankov in sestankov s straši na daljavo oz. po dogovoru 

 izvedba pogovornih ur na daljavo 

 izvedba skupinskih sestankov in aktivnosti za starše ter zunanje sodelujoče prilagojeno 

delu na daljavo (videokonference, posredovanje gradiv/predstavitev po pošti in po 

spletu) 

 izvedba skupinskih aktivnosti za učence z upoštevanjem združevanja učencev istih 

oddelkov 

 izvedba humanitarnih aktivnosti ob upoštevanju priporočil NIJZ 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami na daljavo 

 organizacija posvetov, oddelčnih konferenc, izobraževanj ob upoštevanju priporočil 

NIJZ 
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1. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

TEM. 
DEJAV. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

NE Vodenje evidence 
izvajalcev DSP in 
razporejanje ur 
DSP 

Izvajalci 
dodatne 
strokovne 
pomoči 

pedagog Psiholog, 
defektolog, 
vodstvo šole 

Celo leto  

NE Vodenje evidence 
izvajalcev UP in 
razporejanje ur UP 

učitelji pedagog Učitelji, 
vodstvo šole 

Celo leto  

NE Komunikacija z 
Zavodom RS za 
šolstvo in 
zunanjimi 
inštitucijami pri 
usmerjanju 
učencev 

 Pedagog 
psiholog 

učitelji, 
starši, 
sodelavci 
zunanjih 
institucij, 
vodstvo šole 

Celo leto  

RP 
 

Evidentiranje učenci Psiholog 
pedagog 
defektolog 

vrtec 
starši 

 
celo leto 

 

RP 
NE 

Spremljanje 
učencev, 
hospitacije in 
priprava ter 
vodenje  IDPP 

učenci pedagog 
psiholog 
defektolog 

učitelji, 
starši,  
zunanje inst. 

 
 
celo leto 

 

RP 
NE 

Sestanki 
strokovnih skupin 
za izvajanje in 
spremljanje 
individualnih 
programov 

učenci pedagog 
psiholog 
 

učitelji, 
starši, 
sodelavci 
zunanjih inst. 
Defektolog 
Socialni 
pedagog 

 
 
celo leto 

Za 
usmerjene 
učence s 
posebnimi 
potrebami 

P Izvajanje dodatne 
strokovne pomoči 

učenci psiholog 
defektolog 

učitelji, 
sodelavci 
zunanjih inst. 
starši 

 
celo leto po 
urniku 
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NE Priprava 
individualnih 
programov dela 

učenci pedagog 
psiholog  
defektolog 

učitelji, 
sodelavci 
zunanjih 
inst., starši,  

september, 
oktober in med 
letom 

 

NE 
 
 

Oblikovanje 
poročil o delu, 
predlogi za 
usmerjanje 

učenci pedagog 
psiholog 

učitelji 
starši 
defektolog 

 
celo leto 

 

RP 
NE 
 
 

Izobraževanje  za 
strokovne delavce 
razredne stopnje 
posebnih potrebah 
 

Strokovni 
delavci 
šole 

Psiholog 
defektolog 
pedagog 
socialni 
pedagog 

Vodstvo šole 
učitelji 
 

Po dogovoru – 2 
x v 
popoldanskem 
času cca 3 ure 

 

RP Ugotavljanje SUT 
ter drugih težav s 
ustreznimi psih. 
testi  

Učenci, 
starši 

Psiholog 
pedagog 

Pedagog 
učitelji 

Celo leto Po potrebi 

 

DRUGI UČENCI IN STARŠI 

TEM. 
DEJAV
. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

NE Zbiranje in 
evidentiranje 
soglasij staršev za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

starši pedagog Učitelji, 
vodstvo šole 

september  

NE Šolanje in urejanje 
pravic učencev 
tujcev  

učenci, starši  psiholog 
pedagog 
učitelji 

učitelji 
zunanje inst. 

Celo leto   

NE Vodenje evidence 
učencev s 
statusom tujca 

Učenci od 1. 
do 9. razreda 

pedagog Učitelji, 
multiplikator 

Celo leto  

NE Oblikovanje skupin 
in organizacija 
dodatne učne 
pomoči za učence 
priseljence 

Učenci od 1. 
do 9. razreda 

pedagog Učitelji, 
multiplikator 

Celo leto  

P Aktivno članstvo v 
strokovnem timu 
projekta SIMS 

Psiholog, 
pedagog, 
učiteljice 

multiplik
ator 

Druge šole, 
vodstvo 

Celo leto  
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P Pomoč pri 
organizaciji 
lokalnega posveta 
projekta SIMS 

Psiholog, 
pedagog, 
učiteljice 

multiplik
ator 

Druge šole, 
vodstvo 

april  

P Organizacija in 
izvedba Uvajalnice 
za starše 
priseljenih učencev 

Starši 
učencev 
priseljencev 
od 1. do 9. 
razreda 

pedagog Vodstvo, LU 
Postojna, 
prostovoljci, 
učitelji 

Konec 
septembra 

 

RP Psihosocialna 
pomoč za učence 
priseljence 

Učenci od 1. 
do 9. razreda 

psiholog multiplikator Celo leto  

RP Izvedba 
kontinuuma za 
otroke 

Učenci od 1.-
9. r 

pedagog 
psiholog 

zunanje inst. Celo leto  

RP CAP – program za 
preventivo zlorabe 
otrok – 
predstavitev 
programa 

Starši  3. r 
 
 

Pedagog  
psiholog 

 februar 
 
-  

 

RP CAP – program za 
preventivo zlorabe 
otrok – izvedba v 
razredu 

Učenci 3. 
razreda 

Pedagog  
psiholog 

Razredničarke 
3. razreda 

marec  

RP Tehnike sproščanja Učenci 
zadnje triade 

psiholog  Celo leto  

NE Izvajanje koncepta 
odkrivanja in dela z 
nadarjenimi učenci  
 

Učenci od 3 r. 
dalje, starši 

psiholog učitelji 
zunanje inst. 

Celo leto  

NE Testiranje 
predlaganih 
nadarjenih 
učencev – SPM in 
TTCR  

Učenci 4. in 
5. razred 

psiholog / oktober  

NE Pridobitev 
ocenjevalnih 
lestvic učiteljev in 
njihova obdelava 

Strokovni 
delavci 4. in 
5. razred 

psiholog / december  

NE Seznanitev 
oddelčnih 
učiteljskih zborov z 
rezultati testiranja 

Strokovni 
delavci 4. in 
5. razred 

psiholog razredniki januar  
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in potrditev 
spoznanih učencev 

NE Seznanitev staršev 
z rezultati 

Starši, učenci psiholog razredniki Januar, 
februar 
 

 

NE Oddelčni roditeljski 
sestanki z 
razredniki na temo 
predlogov 
nadarjenih 
učencev 

Strokovni 
delavci, 
razredniki 

psiholog razredniki Maj, junij  

NE Sestanek za starše 
predlaganih 
nadarjenih 
učencev in 
seznanitev s 
Konceptom, 
pridobitev soglasij 

Starši psiholog razredniki  junij  

 

2. ŠOLANJE 

ŠOLSKI NOVINCI 

TEM. 
DEJAV. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
 Uvodni sestanek s 

starši bodočih 
prvošolčkov 

 
starši, 
otroci 

Vodstvo 
šole 
pedagog 
psiholog 

učiteljica PB, 
ŠVZ, TJA 

 
februar  

 

RP 
 Vpis na centralni šoli 

 
starši 

pedagog 
psiholog 

  
3 dni, februar  

 

RP 
 

Vpis na 3 
podružničnih  šolah 

starši pedagog 
psiholog 

 
 

 
1 dan, februar  

 

RP 
 

Naknadni vpis starši pedagog 
psiholog 

  
2 tedna 

 

RP Timsko usklajevanje 
prešolanj, odlog 
šolanja - komisija 

učenci vodstvo 
šole 

pedagog 
psiholog 

 
Marec, april, 
maj  
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RP Testiranje otrok 
predlaganih za 
odložitev všolanja 

Bodoči 
prvošolci 

Starši 
 

psiholog Marec, april, 
maj  

 

 
RP 

Izdaja potrdil o vpisu starši vodstvo 
šole 

pedagog maj  

 
RP 
 

Oblikovanje 
oddelkov  

Učitelji, 
starši 

Pedagog 
psiholog 

- Maj, junij 
 

 

 
RP 

Sodelovanje z 
vrtcem 

vzgojitelji Pedagog 
psiholog 

- Maj  
 

 

 
RP 

Priprava materiala z 
napotki za starše 
prvošolcev 

starši Pedagog 
psiholog 

učiteljice februar 
 

 

 

PRESTARELI UČENCI 

TEM. 
DEJAV. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

 
P, RP 
 

Poklicno 
informiranje 

učenci, 
starši 

psiholog učitelji, starši  
celo leto 

 
program 
PO 

 
P 

Informiranje o 
načinu pridobivanja 
statusa učenca, ki se 
šola deseto, enajsto 
leto 

učenci, 
starši 

pedagog 
psiholog 

 
 

 
maj, junij 

 

 
P 

Vpis učencev v nižje 
poklicno 
izobraževanje, 
Ljudsko univerzo 

učenci, 
starši 

psiholog  
 

Marec ,april  

 

PREHODI UČENCEV, AKCELERACIJA, PONAVLJANJE, PREŠOLANJE 

TEM. 
DEJAV. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
P 

Sodelovanje z 
učenci, učitelji in 
starši ob prehodih 
učencev (izbirni 
predmeti, NIP, 
skupine, oddelki) 

učenci, 
starši 

razredniki pedagog  
psiholog 

celo leto  
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RP 
P 

Sodelovanje z 
učenci, učitelji in 
starši ob 
ponavljanju, 
akceleraciji in 
prešolanju učencev  

učenci, 
starši 

razredniki pedagog  
psiholog 

celo leto  

 

3. POKLICNA ORIENTACIJA 

POKLICNO INFORMIRANJE 

TEM. 
DEJAV. 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
 

Pred poklicno 
odločitvijo 

Učenci, 
starši 

psiholog Razredniki, 9. 
razred 

 
September/ 
oktober  

 

RP 
 

Učenje – dejavniki 
učenja, kako se 
učim, Spoznavam 
sebe, moji interesi,  
Kako me vidijo drugi, 
Moja poklicna 
odločitev 

Učenci 7. r psiholog  Celo leto po 
dogovoru 

5 ur na 
oddelek 

RP 
 

Moja poklicna 
odločitev 
Kdo sem - učni stili, 
učne navade,  moje 
sposobnosti, moja 
močna področja, 
moje osebnostne 
lastnosti, Šolski  
sistem (kam se lahko 
vpišem in kako 
načrtujem svojo 
poklicno pot) Poti 
pridobivanja 
informacij  

Učenci 8. r psiholog  Celo leto po 
dogovoru 

5 ur na 
oddelek 

RP Zbirajmo informacije  Učenci 9. r psiholog  September -
maj 

2 uri na 
oddelek 

RP Pred vpisom – 
roditeljski sestanek 

starši psiholog  februar  
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RP 
P 

Oblikovanje 
poklicnega nasveta 

učenci psiholog razrednik,  Oktober 
 
 

 

P Dan dejavnosti  
Vprašalnik o poklicni 
poti – VPP, KIK, 
Hollandov test, 
Obisk Cips-a 

učenci psiholog  Zavod za 
zaposlovanje, 
urad 
Postojna 

Oktober, 
November - 5 
ur na oddelek 

 

P MFBT – testiranje za 
namen karierne 
orientacije 

Učenci 9. 
razred 

psiholog Zavod za 
zaposlovanje, 
Center za 
psihodiagnos
tična 
sredstva 

Skupine po 
15 učencev v 
RU 
September, 
oktober 

 

P MFBT – testiranje za 
namen karierne 
orientacije 

Učenci 8. 
razred 

psiholog Zavod za 
zaposlovanje, 
Center za 
psihodiagnos
tična 
sredstva 

Skupine po 
15 učencev v 
RU 
maj, 
junij 

 

P 
 

Individualno 
poklicno svetovanje 

učenci, 
starši 

psiholog  
 

november - 
junij 

 
 

P Pisanje prijav za vpis 
v srednjo šolo 
Prijave za dijaški 
dom, 
Prijave za štipendije, 
 

učenci, 
starši 

psiholog Zavod za 
delo, srednje 
šole, dijaški 
domovi 

marec – 1 
ura/oddelek 
april, maj 

 

RP Poklicna tržnica - 
predstavitev 
poklicev in srednjih 
šol  

Učenci, 
starši 

Psiholog, 
vodstvo 
šole 

Srednje šole januar  

RP 
 

Informiranje o PO – 
oglasna deska, pisna 
obvestila… 

učenci, 
učitelji, 
starši 

 
psiholog 

Zavod za 
delo, srednje 
šole, podjetja 
 

 
celo leto 

 

P Svetovanje 
prestarelim 
učencem 

učenci, 
starši 

psiholog razredniki, 
Zavod za delo 
 

 
celo leto 
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4. UČENJE IN POUČEVANJE 

PODPORA UČENCEM, UČENJE UČENJA 

TEM. 
DEJAV 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

P 
 

Bralne minutke - 
Urjenje metod in 
tehnik učenja in 
branja ter 
razumevanja 
 

Učenci 1.-3. 
razred 

Pedagog 
defektolog 

Razredniki, 
knjižničarka 
defektologinja 

Oktober-maj 
(25 šolskih 
ur) 
 
 

 

P 
Bralne vaje (delo z 
besediščem) 

Učenci 3. 
razreda 

pedagog razredničarke 

November-
maj (1 ura 
tedensko) 
 

 

P 

Kako in zakaj 
opogumljati otroka v 
procesu 
opismenjevanja 

Starši 
prvošolcev 

Pedagog  razredničarke 

 
januar 

 

P 
Bralni test s 
povratno inf. za 
starše 

Učenci 3. 
razreda 

pedagog 
Razredničarke 
na MŠ, PŠ 

Maj, 1 šolska 
ura na 
oddelek 

 

RP BUS  
Učenci 4. in 
5. razreda 

pedagog razredničarke 
12 ur od 
oktobra do 
decembra 

 

RP 
P 

TEMATSKE 
RAZREDNE URE: 
Preventivne vzgojne 
in učne dejavnosti: 
- razvijanje socialnih 
veščin 
- oblikovanje skupine, 
razvijanje klime, 
odnosov, sprejemanje 
drugačnosti, 
komunikacijske veščine, 
strpnost, spoznavanje 
sebe, svojih močnih 
področij 
- učenje konstruktivnega 
reševanja konfliktov, 
soočanje s posledicami 
in sprejemanje 
odgovornosti 

učenci  1. - 
9. r. 

pedagog 
psiholog 

razredniki 
 

oktober do 
marec 
 
Podružnice po 
dogovoru 
enkrat mesečno 
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RP 
P 

Reševanje težav ob 
prehodu na 
predmetno stopnjo, 
učenje… 

starši 6. r. 
pedagog, 
psiholog 
 

razredniki 
 

 
celo leto, po 
potrebi 

 
po 
dogovoru 

 
RP 

Sestava bodočih 4. učitelji 

pedagog, 
psiholog, 
vodstvo 
šole, 
defektolog 

Učitelji in 
razredniki 3. r 
razredniki, 
logoped, 
izvajalke DSP 

 
Po zaključku 
pouka 

 

 
RP 

Sestanek z razredniki 
bodočih 6. razreda 

razredniki pedagog 
psiholog 
defektolog 

 

 september  

 
RP 

Oddelčni učiteljski 
zbori za učence s 
posebnimi 
potrebami in 
prilagoditvami 
 
 

učitelji 

pedagog 
psiholog 
vodstvo 
šole 
defektolog 

Učitelji , 
zunanje inst. 
 

 
celo leto  

 

P 
RP 
NE 

Sodelovanje pri 
odločanju učencev 
za izbirni predmet in 
sodelovanje pri 
oblikovanju skupin 

učenci vodstvo 
 
Psiholog 
Učitelji 

 
Marec, maj, 
junij, 
september 

 

P 
 

Nadomeščanje 
odsotnih učiteljev – 
tematsko oblikovane 
ure 

učenci 
psiholog 
 

 

 
Celo leto 

 

NE Tutorstvo Učenci od 
6.- 9. 
razreda 

pedagog / oktober-junij  
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5. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 

TEM. 
DEJAV 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

P Organizacija in 
izvedba Dobrodelne 
stojnice Drobtinica 

Učenci, 
mentor ŠS 

pedagog RK oktober  

RP 
P 

Tutorstvo  Člani 
parlamenta 
- tutorji 

pedagog Učitelji, 
razredniki 

November - 
maj 

 

RP 
P 

Naj tutor šole –  Učenci 
 

pedagog 
 

Vsi delavci šole  
Celo leto 

 

RP VRSTNIŠKA 
MEDIACIJA 

učenci RP učenci Celo leto RP 

 

SPREMLJANJE ŠOLSKE KLIME 

TEM. 
DEJA
V 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
P 
 

Razredne ure na 
matični šoli in 
podružnicah 

učenci psiholog 
pedagog 

učitelji  
Po 
dogovoru 

 

RP 
P 
 

Naj tutor šole – 
oblikovanje in 
vodenje dejavnosti 

Učenci 
 

mentor ŠP Vsi delavci 
šole 

 
Celo leto 

 

RP 
P 
 

Oddelčne konference učenci pedagog  
psiholog 
 

učitelji  
Po 
dogovoru 

 

RP Spremljanje in 
izvajanje Hišnega 
reda, Vzgojnega 
načrta, PŠR  

učenci 
starši 
učitelji 

vodstvo 
šole 
mentor SŠ 
učitelji 

Učitelji  
Svetovalna 
služba 

 
celo leto 

 

RP Izvajanje aktivnosti pri 
preprečevanju nasilja 
nad otroci v skladu z 
Pravilnikom o 
obravnavanju nasilja v 
družini za VZIZ 

učenci 
starši 
učitelji 

vodstvo 
šole 
svetovalna 
služba 

Učitelji  
zunanji 
institucije 

 
celo leto 

 

RP Pregled in 
posodobitev 

učenci 
vsi zaposleni 
na šoli 

vodstvo 
šole 
tim 

vodstvo 
učitelji  

 
celo leto 
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Vzgojnega načrta šole, 
Hišnega reda in PŠR  

svetovalna 
služba 
starši, 
učenci 
(tim) 

RP Sodelovanje v 
projektih šole (KZP, 
kulturno 
prehranjevanje, 
bralna pismenost, 
POGUM, BEE ME…) 

učenci 
starši 
učitelji 

mentorji 
projektov 
 

šolska 
svetovalna 
služba 
učitelji 
 

 
 
celo leto 

 
povezave z 
zun. Instit., 
lokalno 
skupnostjo 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČENCEV 

TEM. 
DEJAV 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
P 

Izvajanje in 
spremljanje VNŠ in 
PŠR 

učenci 
starši 
učitelji 

učitelji 
pedagog, 
psiholog 

Učitelji  
Pedagog, 
psiholog 
vodstvo šole, 
delavci šole 

 
celo leto 

 

 
P 
RP 
 

Sodelovanje ob 
postopku izrekanja 
vzgojnih opominov 
in sodelovanje pri 
izdelavi IVN, 
izvajanju in evalvaciji 
IVN 

učenci, 
učitelji, 
starši 

razrednik 
pedagog 
psiholog 

učitelji, 
učiteljski zbor, 
vodstvo šole 
zunanje 
institucije 

 
celo leto 

 

P 
 
 

Vodenje 
dokumentacije 

učenci, 
starši 

razrednik 
pedagog 
 

vodstvo šole, 
učitelji  

 
celo leto 

 

RP 
 

Vodenje evidence 
izdanih vzgojnih 
opominov 

  
pedagog 

 
tajništvo 

 
celo leto 

 

RP 
P 

Sodelovanje pri 
reševanju konfliktov 
v skladu z VZN 

Učenci, 
učitelji, 
starši 

Pedagog 
psiholog 

vodstvo  
celo leto 

 

RP Spremljanje 
evidence učencev, ki 
so ponavljajoče 
odmaknjeni od 
pouka  

Učenci, 
dežurni 
učitelj v št. 
15 

Pedagog 
psiholog 

učitelji celo leto  
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6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE 

TEM. 
DEJAV 

NALOGE UDELEŽENCI NOSILEC 
NALOGE  

SODELAVCI  
TRAJANJE 

 
OPOMBE 

RP 
 

Prepoznavanje 
družinskih, 
materialnih razmer 

učenci pedagog 
psiholog 

CSD 
 

 
celo leto 

 

 
RP 
P 
 

Urejanje različnih 
oblik letovanj, 
(tabori,…) 

učenci pedagog  
psiholog 

CSD, RK, 
Slovenska 
filantropija, 
DPM POPI 
 

celo leto 
 

 
 
 

P Subvencioniranje 
šole v naravi  

učenci pedagog 
 

razredniki 
pedagog, 
psiholog 

Maj, junij  

P 
 

Urejanje različnih 
plačil (tabori, 
potrebščine,…) 

učenci 
starši 

pedagog 
 

Sklad 
Drobtinica 
 

 
celo leto 

 

P Pridobivanje in 
dodeljevanje 
donatorskih sredstev 
in pripomočkov 

učenci 
starši 

pedagog RK, DPM POPI, 
društva, 
podjetja 

celo leto  

P Reševanje socialnih 
stisk 

učenci psiholog 
pedagog 

RK, društva celo leto  

P Urejanje pravice za 
zamenjavo malice in 
neprevzetih obrokov 

učenci Pedagog 
Vodja 
šolske 
prehrane 

Učitelji 
Učenci 
starši 
 

september  

 

 dejavnost pomoči P 

 razvojne in preventivne dejavnosti RP 

 dejavnosti načrtovanja in evalvacije NE 
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