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PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR 
 

OSNOVNA  ŠOLA  ŠENČUR 

Pipanova cesta 43, 4208 ŠENČUR 
 

Spletna stran: http://www.os-sencur.si/   

E-mail: tajnistvo@os-sencur.si 

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE: 

Podružnična šola Olševek 

Olševek 59, 

4205 Preddvor 

Tel: 04/ 25 19 230, 

vodja: Mira Primožič 

os-sencur.olsevek@guest.arnes.si 

 

Podružnična šola Trboje 

Trboje  116,  

4000 Kranj 

Tel: 04/ 25 19 241,  

vodja: Nataša Zajc 

os-sencur.trboje@guest.arnes.si 

 

Podružnična šola Voklo 

Voklo 7, 4208 Šenčur 

Tel: 04/ 25 19 236, 

vodja: Alenka Kern 

os-sencur.voklo@guest.arnes.si 

 

Vrtec Šenčur, Pipanova cesta 43 a, 4208 Šenčur 

Tel: 04/ 25 19 270, 25 19 271; 051 378 557 

Pomočnica  ravnateljice za vrtce: Darja Marinšek 

vrtec-sencur@guest.arnes.si 

 

Vrtec Voklo, Voklo 7, 4208 Šenčur  

Tel: 04/ 25 19 238 

os- sencur.voklo@guest.arnes.si 

 

Vrtec Janček Visoko, Visoko 67, 4212 Visoko 

Tel: 04/ 25 19 245 

vrtec.jancek@guest.arnes.si 

 

VODSTVO ŠOLE 

Ravnateljica:     Majda Vehovec   tel: 04/ 25 19 252 

Pomočnik ravnateljice:  Zdravko Potočnik  tel: 04/ 25 19 255 

Pomočnica ravnateljice:  Stanka Naglič  tel: 04/ 25 19 255 

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Darja Marinšek  tel: 04/ 25 19 273 

Poslovna sekretarka:   Mojca Šenk   tel: 04/ 25 19 250 
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Računovodstvo:    Radojka Bartolič  tel: 04/ 25 19 254 

Barbara Šumrada  tel: 04/ 25 19 254 

Suzana Hočevar  tel: 04/ 25 19 262 

Vodja šolske prehrane:  Milena Renko  tel: 059 366 282 

Kuhinja:    Leon Kutnjak  tel: 04/ 25 19 261 

Knjižnica:     Ksenija Čebašek  tel: 04/25 19 258 

Magda Ropret 

Psihologinja:    Mateja Potočnik Poljanšek  tel: 04/25 19 256 

Socialna delavka:   Milica Jesenovec  tel: 04/25 19 257 

 

USTANOVITELJ 
Ustanovitelj šole je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11. Zavod je bil ustanovljen 10. 2. 

1997 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Šenčur, zadnja sprememba odloka je bila 28. 11. 2007. 

 

ŠOLO UPRAVLJAJO 
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga 

trije predstavniki ustanovitelja (Veronika Jamšek, Marjan Kristanc, David Štrajhar), pet 

predstavnikov šole (Tanja Bogataj, Ksenija Čebašek, Maša Gril, Darija Orehek, Nataša 

Šoštarič) in trije predstavniki staršev (Simona Kralj, Marko Mali, Matej Mencej). 

Predsednik sveta šole je g. Marko Mali. 

 

ORGANI ŠOLE 

Organi šole so strokovni organi šole in svet staršev. 

Strokovni organi šole so:  

- učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole; vodi ga ravnatelj, 

- oddelčni učiteljski zbor: sestavljajo ga učitelji, ki učijo v posameznem oddelku, 

- razredniki: skrbijo za delo v oddelku, analizirajo učne in vzgojne rezultate v oddelku, 

sodelujejo s starši in odločajo v vzgojnih ukrepih,  

- strokovni aktivi: sestavljajo ga učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja. 

Svet staršev: sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka. 

 

VIZIJA 

Ustvarjalno šolsko delo, dobri medsebojni odnosi in spoštovanje so naše vodilo in 

naš cilj. 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Občina Šenčur je kot ustanovitelj zavoda Osnovne šole Šenčur sprejela dopolnitev Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda in v tej dopolnitvi opredelila šolske okoliše 

centralne šole in podružničnih šol. 

Šolski okoliš centralne šole zajema Šenčur, Srednjo vas in Milje, za učence od 6. razreda dalje pa 

še šolske okoliše vseh treh podružničnih šol. 

PODRUŽNIČNE ŠOLE: 

Podružnična šola Olševek: Šolski okoliš: Hotemaže, Luže, Olševek, Visoko. 

Podružnična šola Trboje: Šolski okoliš: učenci 4. in 5. razreda iz vasi Voklo, Voglje, Trboje, 

Žerjavka, Prebačevo. 

Podružnična šola Voklo: Šolski okoliš: učenci 1., 2. in 3. razreda iz vasi Voklo, Voglje, Trboje, 

Žerjavka, Prebačevo. 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Centralna šola in podružnične šole 

Pouk poteka v celoti v dopoldanski izmeni. Otroci so vključeni v centralno šolo in podružnične 

šole glede na šolski okoliš. Šolski okoliš je skladen z mejami občine Šenčur. 

 

Jutranje varstvo učencev 1. razreda  

Šola Skupin Trajanje Učitelj 

Šenčur  2 6.15 – 8.15 J. Križnar,  

M. Benedičič 

Olševek 1 6.15 – 8.15 N. Martinjak 

V. Svoljšak 

Voklo 1 6.15– 8.15 D. Orehek  

M. Čufer 

 

 
Financiranje jutranjega varstva je urejeno s sistematizacijo MŠŠ.  

 

Dnevni časovni razpored dela z učenci: 

 čas dejavnost 

predura od 7.30 do 8.15 izbirni predmeti, individualni, dopolnilni in dodatni 

pouk, interesne dejavnosti 

pouk od 8.20 do 13.45 pouk, diferenciran pouk, individualne ure (za vse 

učence strnjeno) 

 od 14.0 do 14.45 izbirni predmeti, nekatere interesne dejavnosti 

 

Časovni razpored: 

predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

2. ura  9.10–9.55 

odmor za malico 10.00–10.15 

obvestila 10.10 

3. ura 10.15–11.00  

glavni odmor 11.00–11.20 

4. ura 11.20–12.05 

5. ura 12.10–12.55 

6. ura 13.00–13.45 

odmor za kosilo 13.45–13.55 

7. ura 14.00–14.45 

 

Oddelki podaljšanega 

bivanja 

čas opomba 

OPB 1. r.  od 12.10 do 15.55 En oddelek dela vsak dan do 16.30. 

Učenci se po 14.30 praviloma 

združujejo v skupine, ki so 

oblikovane glede na normative in 

potrebe. 

 

OPB 2. r.  od 12.10 do 15.55 

OPB 3. r od 12.10 do 15.55 

OPB 4. r od 12.10 do 15.55 

OPB 5. r od 13.00 do 15.55 

OPB na podružnicah od 12.10 do 15.55 
 

Kadrovska zasedba 

ŠOLA Oddelek  Št. uč. Št. ur Učitelj 

Šenčur OPB 1 - 1.a + 1.e 28 23 M. Keršmanc 

 OPB 2 – 1. b + 1.e 28 18  J. Križnar, M. Okorn, A. Režek 

A.   OPB 3 – 2. a 24 20,5 T. Pegan 

 OPB 4 – 2. b 20 17,5 P. Lesar, M. Herlec, J. Vraber Jagodic 
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 OPB 5 – 3. a 24 

5 

18,5 M. Kuralt 

 OPB 6 – 3. b 24 13,5 A. M. Lednik 

 OPB 7 –  4. a + 4. b 29 18,5 M. Okorn, T. Ogris, T. Bogataj 

 OPB 8 – 5 a + 5. b 23 7,5 M. Valant, M. Gabrijel, M. Renko 

Olševek OPB 9 – 1. r 15 21,5 Š. Jezeršek 

 OPB 10 – 2. r 17 8,5 J. Jagodic 

 OPB 11 – 3. r 25 16 T. Tomlje 

 OPB 12 – 4. r 21 8 M. Primožič, Š. Jezeršek 

 OPB 13- 5. r 11 2,5 S. Weisseisen, K. Skalar 

Voklo OPB 14 – 1. r 23 23 N. M. Avsenik 

 OPB 15 – 2. r 

r                                

                                 

                           

19                             

                                 

                   21,5 

19 10 E. Česnik 

 OPB 16 –3. r 24 17 A.Peklenik Klančnik 
 OPB 17 –4. in 5. r 16 5,4 H. Dolinar, N. Zajc,  

 

DNEVI DEJAVNOSTI 

Naravoslovni dnevi 

 Vsebina Lokacija Realizacija Odgovorna 

oseba 

Predvideni 

stroški 

1.r Živali in delo na 

kmetiji  

različno po 

šolah 

maj 2019 

 

Vanja Klepec / 

 Od zrna do kruha -

Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

različno po 

razredih 

16. november 

2018 

razredniki / 

 Skrb za zdravje - 

sistematski pregled 

ZD Kranj po dogovoru razredniki prevoz 

2.r Eko dan – očiščevalna 

akcija 

po krajih po dogovoru razredniki 

 

/ 

 

 Raziskujemo naravo CŠOD 

Črmošnjice 

(tabor) 

14. 1. – 18. 1. 

2019 

Veronika 

Svoljšak 

cena vključena 

v tabor (70 

EUR) 

 Gozdna učna pot in 

mlaka 

okolica šole maj 2019 razredniki / 

3.r Gozd jeseni Serjanski 

hrib, 

Olševek 

september 

2018 

Mateja Rozman / 

 Prifarski potok CŠOD Fara maj 2019 Marijana 

Benedičič 

cena vključena v 

tabor (67 EUR) 

 Skrb za zdravje - 

sistematski pregled 

ZD Kranj po dogovoru razredniki prevoz 

4.r Izdelava tehniškega 

izdelka 

po šolah po dogovoru razredniki / 

 Življenje v in ob morju Savudrija junij 2019 razredniki vključeno v 

LŠVN 
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 Začutimo morsko obalo Savudrija junij 2019 razredniki vključeno v 

LŠVN 

5.r Ogled mesta Kranj Kranj april 2019 Slavka 

Weisseisen 

3 EUR + 

prevoz 

 Zdravo življenje- 

vzgoja za zdravje   

 

Šenčur po dogovoru 

 

ZD Kranj / 

 Postojnska jama Postojna marec 2019 Maja Valant  17 EUR + 

prevoz 

6.r Primorje - geografska 

ekskurzija 

Koper oktober 

2018 

Eva Česnik 14 EUR + 

prevoz 

 Značilnosti Pohorja Pohorje 29. 5. - 31. 5. 

2019 

Jana Šturm 65 EUR in + 

prevoz 

 Arboretum Volčji 

Potok 

Volčji 

Potok 

23. 5. 2019 

28. 5. 2019 

Lucija Lah 5 EUR + 

prevoz 

7.r Geografska ekskurzija Šempeter in 

Ptuj z 

okolico 

maj 2019 Nada Kralj 8 EUR + 

prevoz 

 Gozdna učna pot 

Serjanski hrib 

Šenčur september 

2018 

Milena Renko, 

Jana Šturm  

brezplačno 

 Živalski vrt Ljubljana marec 2019 Mojca Kešanski 

Benedik 

6,5 EUR + 

prevoz 

8.r Cerkljansko, Idrijsko - 

geografska ekskurzija 

Cerkno, 

Idrija 

april 

2019 

Nada Kralj 10 EUR + 

prevoz 

 Kontracepcija, 

zasvojenost, prva 

pomoč, pirsing in 

tetovaže 

Šenčur 7. 3. 2019 

 

 

Lucija Lah in 

zdravstveni 

delavci 

/ 

 Astronomsko jutro Šenčur november 

2018 

Andreja Jagodic 6 EUR 

9.r Geografska ekskurzija Alpski svet oktober 2018 Nada Kralj 5 EUR + 

prevoz 

 Hiša eksperimentov in 

IJS 

 

Ljubljana februar 2019 Andreja Jagodic 7 EUR + 

prevoz 

 Biotehnologija OŠ Šenčur april 2019 Milena Renko 7,5 EUR + 

prevoz 

 

Športni dnevi 

 Vsebina Lokacija Realizacija Odgovorna 

oseba 

Predvideni 

stroški 

1. r Planinski pohod Štefanja gora september 

2018 

Melita Orehar prevoz 
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 Srečanje prvošolcev OŠ Šenčur 3. oktober 

2018 

Katja Skalar prevoz 

podružnice 

 Zimski športni dan Pokljuka januar ali 

februar 2019 

po šolah prevoz 

 Pohod in igre v 

naravi - zaključni 

izlet 

Šenčur, 

Završnica 

junij 2019 razredniki, 

 

Jerneja Križnar 

/ 

 

prevoz 

 Pohod treh generacij 

 

Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj  / 

2. r Planinski pohod po dogovoru september 

2018 

Melita Orehar prevoz 

 Zimski športni dan po dogovoru februar 

2019 

po šolah prevoz 

 Pohod treh generacij 

 

Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj 

 

/ 

 Pohod na taboru CŠOD 

Črmošnjice 

(tabor) 

14. 1. – 18.1. 

2019 

Veronika Svoljšak cena vključena 

v tabor (70 

EUR) 

 Pohod in igre v 

naravi 

okolica šole junij 2019 razredniki / 

3. r Planinski pohod po dogovoru september 

2018 

Melita Orehar prevoz 

 Zimski športni dan po dogovoru februar 2019 po šolah prevoz 

 Pohod treh generacij 

 

Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj 

 

/ 

 Adrenalinski park CŠOD Fara maj 2019 Marijana 

Benedičič 

cena vključena 

v tabor (67 

EUR) 

 Pohod in igre v 

naravi 

šolski okoliš junij 2019 razredniki / 

4. r Planinski pohod 4. – 9. razred junij 2019 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Pohod treh generacij 

 

Šenčur 

 

sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj / 

 Zimski športni dan pohod, 

drsanje 

februar 2019 Rok Polajnar drsanje 4 EUR 

+ prevoz 

 Pohod ob morski 

obali 

Savudrija junij 2019 športni pedagogi v LŠVN 

 Plavalni športni dan Savudrija Junij 2019 športni pedagogi v LŠVN 

5. r  Pohod treh generacij Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj / 

 Pohod ZŠVN januar 2019 športni pedagogi v ZŠVN 
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 Planinski pohod 4. – 9. razred junij 2019 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Zimski športni dan Krvavec, 

Kranj, 

Šenčur 

februar 2019 Rok Polajnar smučanje   

16,5 EUR, 

drsanje 

4 EUR  + 

prevoz 

 Zimski športni dan ZŠVN januar 2019 športni pedagogi v ZŠVN 

6. r Planinski pohod opravijo na 

taboru 

29. 5. - 31. 5. 

2019 

Jana Šturm vključeno v 

taboru 

 Planinski pohod 4. – 9. razred oktober 2018 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Gimnastika Ljubljana november 

2018 

K. Ogorevc 

Ahačič, Rok 

Polajnar 

8,2 EUR + 

prevoz 

 Zimski športni dan Krvavec, 

Kranj, 

Šenčur 

februar 2019 Rok Polajnar smučanje  

16,5 EUR, 

drsanje 

4 EUR  + 

prevoz 

 Pohod treh generacij Šenčur sobota v 

aprilu 

Štefka Svetelj na šoli 

7. r Tematski pohod - 

medpredmetno 

povezovanje 

Jurčičeva pot 28. 9. 2018 Primož Černilec prevoz 

 Planinski pohod 4. – 9. razred oktober 2018 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Atlantis Ljubljana november 

2018 

K. Ogorevc 

Ahačič 

5,8 EUR + 

prevoz 

 Zimski športni dan Krvavec, 

Kranj, 

Šenčur 

februar 2019 Rok Polajnar smučanje  

16,5 EUR, 

drsanje 

4 EUR  + 

prevoz 

 Pohod treh generacij Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj / 

8. r Tematski pohod – 

medpredmetno 

povezovanje 

Hidro- 

elektrarna 

Završnica 

28. 9. 2018 Primož Černilec prevoz 

 Planinski pohod  4. – 9. razred oktober 2018 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Bricalp Sveti Duh november 

2018 

K. Ogorevc 

Ahačič 

6 EUR + 

prevoz 

 Zimski športni dan Krvavec, 

Kranj, 

Šenčur 

februar 2019 Rok Polajnar smučanje 

16,5 EUR, 

drsanje 

4 EUR  + 

prevoz 
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 Pohod treh generacij Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj / 

9. r Tematski pohod – 

medpredmetno 

povezovanje 

Badjurova 

pot; Geoss 

28. 9. 2018 Primož Černilec prevoz 

 Planinski pohod 4. – 9. razred oktober 2018 Petra Tomić Lesar prevoz 

 Fitnes in Aerobika Kranj november 

2018 

K. Ogorevc 

Ahačič 

6 EUR + 

prevoz 

 Zimski športni dan Krvavec, 

Kranj, 

Šenčur 

februar 2019 Rok Polajnar smučanje  

16,5 EUR, 

drsanje 

4 EUR  + 

prevoz 

 Pohod treh generacij Šenčur sobota v 

aprilu 2019 

Štefka Svetelj / 

 

Kulturni dnevi 

 Vsebina Lokacija Realizacija Odgovorna 

oseba 

Predvideni 

stroški 

1. r Sprejem prvošolcev po šolah, 

Dom 

krajanov 

3. 9. 2018 

dopoldan 

Janja Jagodic, 

Darija Orehek, 

Jerneja Križnar 

predstava 

 Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

enotnosti ter novoletno 

praznovanje 

v šoli 21. december 

2018 

razredniki / 

 Gledališka predstava Ljubljana po dogovoru Andrej Cej prevoz + 

vstopnina 

 Kulturna prireditev ob 

koncu šolskega leta oz. 

dnevu državnosti, 

podelitev spričeval 

športna 

dvorana v 

Šenčurju 

24. 6. 2019 razredniki 

 

prevoz s 

podružnic 

2. r Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

enotnosti ter novoletno 

praznovanje 

v šoli 21. december 

2018 

razredniki / 

 Gledališka ali lutkovna 

predstava 

Kranj ali 

Ljubljana 

po dogovoru Andrej Cej prevoz + 

vstopnina 

 Prešernov dan v šoli 

 

februar 2019 razredniki 

 

/ 

 Kulturna prireditev ob 

dnevu državnosti in 

podelitev spričeval 

Šenčur 24. 6. 2019 

 

razredniki / 
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3.  r Kulturna prireditev ob 

slovenskem kulturnem 

prazniku  

 

v šoli 

 

 

februar 2019 razredniki 

 

/ 

 

 

 Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

novoletno rajanje 

v šoli december 

2018 

razredniki / 

 Gledališka predstava Kranj ali 

Ljubljana 

po dogovoru Andrej Cej prevoz + 

vstopnina 

 Kulturna prireditev ob 

zaključku leta in dnevu 

državnosti 

Šenčur 24. 6. 2019  prevoz 

4.  r Gledališka predstava Kranj ali 

Ljubljana 

po dogovoru razrednik vstopnina + 

prevoz 

 Mi, otroci morja Savudrija junij 2019 razredniki vključeno v 

LŠVN 

 Kulturna prireditev ob 

koncu šolskega leta in 

dnevu državnosti 

Šenčur junij 2019 razredniki / 

5.  r Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

enotnosti  

 

Šenčur december 

2018 

razredniki / 

 Zaključna prireditev ob 

dnevu državnosti 

Šenčur junij 2019 razredniki / 

 Ogled predstave v 

Ljubljani ter rimske in 

srednjeveške Ljubljane 

Ljubljana po dogovoru 

 

Mojca Gabrijel vstopnina + 

prevoz 

6. r Glasbena matineja, 

Izlet v kraljestvo zvoka 

ter priprava na dejavnost 

Cankarjev 

dom, 

Ljubljana 

8. 1. 2019 Dane Selan vstopnina   

5 EUR + 

prevoz 

 Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti  in 

enotnosti  

Dom 

krajanov 

21. 12. 2018 Ana Satler / 

 Ogled gledališke 

predstave ter priprava na 

dejavnost 

 po dogovoru Katarina Klajn  vstopnina + 

prevoz 

7. r Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

enotnosti  

Dom 

krajanov 

21.12.2018 Ana Satler / 

 Rastem s knjigo; 

projektno delo o kranjskih 

znamenitostih 

Mestna 

knjižnica 

Kranj 

po dogovoru Magda Ropret prevoz 
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 Ogled gledališke 

predstave ter priprava na 

dejavnost 

 po dogovoru Katarina Klajn vstopnina + 

prevoz 

8. r. Kulturna prireditev ob 

dnevu samostojnosti in 

enotnosti  

Dom 

krajanov 

21. 12. 2018 Ana Satler / 

 Po poti kulturne dediščine 

Gorenjske  

Vrba - 

Rodine - 

Žirovnica 

jesen 2018 Magda Ropret vstopnina + 

prevoz 

 Ogled gledališke 

predstave ter priprava na 

dejavnost 

 po dogovoru Olga Tomažič vstopnina + 

prevoz 

9. r Ogled gledališke 

predstave ter priprava na 

dejavnost 

 po dogovoru Olga Tomažič vstopnina + 

prevoz 

 Po poti kulturne dediščine 

Dolenjske  

Raščica - 

Velike 

Lašče 

oktober 2018 Maruša Robida vstopnina, 

prevoz 

 Valeta  Šenčur junij 2019 razredniki 9. r / 

 

Koordinatorji za kulturno-umetnostno vzgojo: 

- prvo triletje: Andrej Cej 

- drugo triletje: Mojca Gabrijel 

- tretje triletje: Maruša Robida 

 

Tehniški dnevi 

 Vsebina Lokacija Realizacija Odgovorna 

oseba 

Predvideni 

stroški 

1. r Črkarija po šolah maj 2019 D. Orehek / 

 

 Čistilna akcija Šenčur april oz. maj 

2019 

razredniki / 

 Pustne delavnice in 

rajanje 

po šolah 5. marec 

2019 

Neda Tomlje / 

2. r Novoletne delavnice  šola 

 

 

december 

2018 

razredniki / 

 Pustne delavnice  šola marec 2019 razredniki / 

 Izdelava tehniškega 

izdelka  

CŠOD 

Črmošnjice 

(tabor) 

14. 1. – 18.1. 

2019 

razredniki cena je 

vključena  v 

tabor (70 

EUR) 

3.  r Čistilna akcija Šenčur april oz. maj 

2019 

razredniki / 
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 Muzej Zrinski CŠOD Fara maj 2019 Marijana 

Benedičič 

cena 

vključena v 

tabor (67 

EUR) 

 Šolska pravila in red  šola september 

2018 

razredniki / 

4.  r Promet  po šolah maj 2019  razredniki / 

 Orientacija po šolah oktober 2018 razredniki / 

 Novoletne delavnice in 

prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

po šolah december 

2018 

razredniki / 

 Izdelava lesene škatlice Savudrija junij 2019 razredniki vključeno v 

LŠVN 

5.  r Spretnostni in prometni 

poligon 

 

po šolah po dogovoru razredniki / 

 Tehniško ustvarjanje - 

hladilna torba 

po šolah februar 2019 razredniki / 

 Tehniško ustvarjanje v 

ZŠVN 

ŠVN januar 2019 razredniki / 

 Pravila šolskega reda  

 

šola 3. september 

2018 

razredniki / 

6. r Pravila šolskega reda  Šenčur 3. 9. 2018 razredniki / 

 Skrb za zdravje Kranj po razporedu 

ZD 

razredniki 

6. razredov 

prevoz 

 Izdelava izdelkov iz 

naravnih materialov 

Pohorje 29. 5. - 

31. 5. 2019 

Jana Šturm v okviru 

tabora 

 Novoletne delavnice, 

okrasitev razredov,  šole 

Šenčur november 

2018 

Maja Okorn, 

Manca Herlec 

 

7.  r Pravila šolskega reda Šenčur 3. 9. 2018 razredniki / 

 Narodna galerija  in film Ljubljana marec 2019 Manca Herlec, 

Maša Gril 

/ 

 Novoletne delavnice, 

okrasitev razredov, šole 

Šenčur november 

2018 

Maja Okorn, 

Manca Herlec 

/ 

 Ekologija Šenčur april 2019 Jana Šturm / 

8. r Pravila šolskega reda Šenčur 3. 9. 2018 razredniki / 

 Novoletne delavnice  Šenčur november 

2018 

Maja Okorn, 

Manca Herlec 

 

 Svet energije Krško po dogovoru Mojca 

Kešanski 

Benedik 

prevoz 
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 Skrb za zdravje 

(zdravniški pregled) 

Kranj po razporedu razredniki 

8. razredov 

prevoz 

 

9. r Pravila šolskega reda   Šenčur 3. 9. 2018 razredniki / 

 Novoletne delavnice  Šenčur november 

2018 

Maja Okorn, 

Manca Herlec 

/ 

 Informativni dan SŠ februar 2019 Potočnik 

Poljanšek 

prevoz - 

učenci sami 

 Valeta - generalka Šenčur junij 2019 razredniki / 

 

 

POUK IN DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI 

Načrtovane medpredmetne povezave: 
 

Naslov vsebine Nosilec 

Športno-kulturni dan Po Jurčičevi poti Černilec 

Empirična preiskava rezultatov ŠVK (7. - 9. r) Ogorevc Ahačič, učiteljice 

matematike 

Šolsko glasilo Žarki – sodelovanje ID novinarski krožek z vsemi 

predmetnimi področji 
Robida, Bogataj 

Promocija slovenskega sadja in zelenjave razredniki 

Tradicionalni slovenski zajtrk in gibanje razredniki 

Ekskurzije v okviru ND Nada Kralj 

Hiša eksperimentov in IJŠ   Andreja Jagodic  
Jerneja Vraber Jagodic 

 

 

Dodatni in dopolnilni pouk poteka za učence v manjših skupinah. V prvi in drugi triadi ga 

vodijo razredniki, ki odločajo o razdelitvi ur in izbirajo učence. V tretji triadi organiziramo 

predvsem dodatni pouk, ki je namenjen pripravi na tekmovanja.  

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 

učencev in so iz leta v leto različni. V 7., 8. in 9. razredu učenci in učenke izberejo dve uri 

izbirnih predmetov. Izbor in predstavitev predmetov opravimo v marcu za naslednje šolsko leto. 

Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom 

izbire in drugimi posebnostmi, ki jo razdelimo učencem maja.  

V tem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete: 

nemščina 1, 2 in 3, francoščina 1, francoščina 2 in 3, (španščina 1, španščina 2 in 3, likovno 

snovanje 7, 8 in 9, gledališki klub, šolsko novinarstvo, sodobna priprava hrane, obdelava gradiv–

les, robotika v tehniki, ansambelska igra, poskusi v kemiji, računalništvo-urejanje besedil, 

multimedija in računalniška omrežja, risanje v geometriji in tehniki, šport za zdravje, izbrani 

šport – nogomet in odbojka, šport za sprostitev.  

Učenci 1, razreda, ter učenci od 4. do 9. razreda 7 lahko obiskujejo tudi neobvezni izbirni 

predmeti. Po normativu lahko izvajamo 8 ur neobveznih izbirnih predmetov za prvo triletje, 14 

ur drugo triletje, v tretjem triletju pa za oblikovanje skupin ni bilo dovolj prijav. Na centralni šoli 

izvajamo 4 ure angleščine za 1. razred ter nemščino, tehniko, šport in računalništvo za drugo 

triletje. Na Podružnični šoli Olševek in Podružnični šoli Voklo izvajamo po 2 uri angleščine za 1 

razred, v drugem triletju pa na podružnicah izvajamo računalništvo in šport. 
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Nacionalni preizkusi znanja so standardni postopki preverjanja in ocenjevanja znanja, ki 

zagotavljajo enake in primerljive možnosti vsem učencem. Z njimi se preverjajo standardi znanja 

učencev. Preverjanje znanja je za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se preverja 

znanje iz slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz 

slovenščine, matematike in izbranega predmeta, ki ga vsako leto določi minister. Minister je 3. 

septembra določil, da se v šolskem letu 2018/19 preverja znanje iz fizike, likovne umetnosti, 

državljanske kulture in etike ter tujega jezika. Na naši šoli bodo devetošolci preverjali znanje 

tujega jezika. 

Dosežki učencev so izraženi v točkah in v odstotku. Učenci 6. in 9. razreda prejmejo obvestilo z 

vpisanimi dosežki na NPZ. Dosežki na NPZ bodo devetošolcem v primeru dodatnega kriterija 

služili tudi kot dodatni kriterij za vpis v srednjo šolo.  

 

PREDMETNIK 
Razred 1. r 2. r 3. r 4.r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina 2 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Državlj. vzg. in etika       1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Narav. in tehnika    3 3     

Tehn. in tehnologija      2 1 1  

Razred 1. r 2. r 3. r 4.r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1       2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2       1 1 1 

Izbirni predmet 3       1 1 1 

Dop., dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oddelčna skupnost    0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

DEJAVNOSTI ŠTEVILO DNI LETNO 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

NARAVO. DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4* 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

*v 5. razredu se izvaja tudi pouk prometne vzgoje 

Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka prejmejo učenci prvi šolski dan. Koordinator za 

urnik in organizacijo razporeditve prostorov je pomočnik ravnateljice Zdravko Potočnik. 

Za evalvacijo dela so odgovorni strokovni delavci, ki vodijo dodatni ali dopolnilni pouk. 

Izvajamo jo najmanj dvakrat letno v okviru ocenjevalnih konferenc. 

Pedagoško spremljanje izvaja ravnatelj. 
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NADARJENI UČENCI  

Da bi zadostili različnim interesom, staršem in učencem nudimo pester seznam 

dejavnosti, katere izberejo sami, oz. eno od njih.   

Načrtujemo: 
1. TABORI ZA NADARJENE IN RADOVEDNE UČENCE 

 Vikend tabor v CŠOD Murska Sobota: Raziskujmo Prekmurje s kolesom. Za učence od 

5. do 9. razreda, datum: 28. 9. do 30.09.2018. 

 Vikend tabor v CŠOD Medved: Astronomija.  Za učence od 5. do 9. razreda; datum: 

9.11. do 11.11.2018. 

 Vikend tabor v CŠOD Trilobit: Kamnine in fosili. Za učence od 5. do 9. razreda; datum: 

5.4. do 7.4.2019. 

2. ENODNEVNI STROKOVNI PROGRAM 

Za učence 5. do  9. razreda je potrjen  enodnevni strokovni program Ljubljansko barje. Tako 30 

naših učencev in 2 učiteljici odhaja v četrtek, 19. maja 2019 na enodnevni program.   

Za učence od 4. od 6. razreda se dogovarjamo še za en dan likovno ustvarjalnih delavnic v 

Šubičevi hiši v Poljanah nad Škofjo Loko.  

3.  FESTIVAL NAŠE PRIHODNOSTI 

Tudi v šol. letu 2018/19  bodo na OŠ Orehek pripravili Festival naše prihodnosti – sobotno 

srečanje za nadarjene in radovedne. Predvideva se sobota v februarju 2019. Tako kot vsako leto 

bodo na to srečanje vabljeni učenci od 4. do 9. razreda. 

4. VDC = Varstveno delovni center Šenčur 

V tem centru so odrasli z različnimi posebnimi potrebami. Njihovo močno področje so tudi ročne 

spretnosti ipd. Predvidevajo se nekatere skupne delavnice o katerih bodo učenci naknadno 

obveščeni. To je priložnost za skupno druženje, za spoznavanje, sožitje.  

5. DELAVNICE NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA 

Gimnazija Škofja Loka bo pripravila posebne delavnice za nadarjene. Letošnja tema je 

BLAGOSTANJE – IZPOLNJENOST, ZDRAVJE, USPEH. 

Datum je že znan: 18.10.2018. To je tudi dan, ko bo na ŠC Kranj organiziran Vrtiljak poklicev.   

Sodelujoči bodo po zgledu iz Butana, kjer namesto bruto družbenega proizvoda računajo bruto 

družbeno srečo, razmišljali o tem, koliko na posameznikovo blagostanje vplivajo njegovo 

zdravje, možnosti za kakovostno izrabo časa in izobraževanje kot pomemben dejavnik občutka 

izpolnjenosti. Spoznavali bodo, kako je za srečo  posameznika pomembna njegova  psihološka 

odpornost, ekološko ravnovesje in vitalnost domačega okolja ter življenjski standard.  

V posamezne delavnice bodo razvrstili učence glede na njihov interes. Vsak učenec bo sodeloval 

v dveh. Delo bo potekalo projektno, učenci bodo aktivno sodelovali in spoznali marsikaj 

zanimivega. 

Delavnice so brezplačne, starši plačajo  le prevoz. Na gimnaziji  bodo od 8.00 do 12.30, dobili 

bodo brezplačno malico. 

6. FINANČNO OPISMENJEVANJE 

Za učence 7. razreda bo učiteljica Stanka Naglič izvedla 4 urno delavnico z naslovom Finančno 

opismenjevanje. Prizadevamo si, da bi v sklopu te tematike bil možen ogled banke in njenega 

poslovanja.  

7. KDO SEM JAZ 

Delavnice o identiteti nadarjenih in radovednih, o njihovih potrebah, socialni mreži, čustveni 

inteligenci bom izvajala psihologinja in koordinatorica nadarjenih. V delavnice bodo bili 

vključeni vsi nadarjeni učenci 4. in 5. razreda, tudi obe podružnici. Učenci bodo eno od tem lahko 

izbrali sami. 

8. PROSTOVOLJNO DELO 

Nadarjene učence bomo še posebej nagovorili k delu za druge. Vključevali se bodo v različne 

dejavnosti: nudenje pomoči učno šibkejšim, druženje osamljenim učencem, skrb za socialne 

odnose…To je tako odlična priložnost za osebnostni razvoj, da bi jo bilo škoda zamuditi. 

9. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Učenci bodo, skupaj z mentorji, posebej povabljeni k izdelavi raziskovalne naloge, katero 

predstavijo v okviru Gibanja znanost mladini. 

10. TEKMOVANJA 

Veliko naših nadarjenih, talentiranih in radovednih učencev bo tekmovalo na različnih področjih 

znanja.  

11. GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
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Učenci so zelo aktivni tudi na področju gledališča, giba, umetnosti v najširšem pomenu.  

12. ŠPORT 

Veliko nadarjenih in radovednih učencev je talentiranih in vztrajnih v različnih športnih panogah 

(vse leto). 

13. GLASBA 

Nekaj nadarjenih učencev je tudi izjemno talentiranih na glasbenem področju. Večina od njih 

obiskuje Glasbeno šolo v Kranju, nekateri še v Glasbenih šoli Domžale, Tržič. Naši učenci 

obiskujejo tudi  PIANO FORTE.  

14. SODELOVANJE S STARŠI 

Spoštovani starši, tokrat nagovarjam tudi vas. Tudi vaše poklicno oz. strokovno delo, vaši hobiji 

so lahko zelo zanimivi za naše učence. Lepo vabljeni k sodelovanju. Na dodani prijavnici lahko 

spodaj zapišete nekaj svojih podatkov, da z vami vzpostavim stik in se dogovorimo o morebitnem 

sodelovanju. Že za urico ali dve vašega dragocenega časa bomo hvaležni! Ob morebitnih 

zadregah in logistiki vam bom z veseljem pomagala.  

11. RAZNO –morebitne dejavnosti med letom 

Nekatere dejavnosti se zgodijo med letom, zunanje inštitucije nas povabijo k sodelovanju… Tudi 

k tovrstnim dejavnostim bodo nadarjeni učenci povabljeni. Obveščanje bo sprotno.  

 

Prav je, da učenci razvijajo svoja močna področja. Šola je po uradnem Konceptu dolžna 

zagotavljati drugačno delo z nadarjenimi učenci. Na naši šoli se ob tem trudimo čim več 

dejavnosti ponuditi tudi ostalim učencem, ki so radovedni, talentirani, usmerjeni na manjša 

področja…. 

Torej, učenci si bodo sami izbrali eno  ali več od naštetih dejavnosti. Predvideva se, da vsak 

učenec v okviru dejavnosti za nadarjene opravi 10 ur na leto. Nekateri bodo verjetno opravili več 

ur. Interesi so različni, hkrati tudi razpoložljivi čas teh učencev. 

Na taborih bosta po dva učitelja – spremljevalca, ki bosta obenem pripravila tudi del vsebin.  

Za raziskovalno delo si učenci sami izberejo mentorja oz. učitelj sam povabi učenca(ce) k 

izdelavi naloge.  

Vse ostale dejavnosti (=delavnice) bo opravila šolska psihologinja oz. bo k realizaciji povabila 

učitelje, mogoče tudi zunanje strokovne sodelavce. 

 

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 

V tem šolskem letu se pouk prične 3. septembra 2018 in traja do 24. junija 2019 (189 dni). Zadnji 

dan pouka za učence devetega razreda je 14. junij (183 dni), za vse ostale razrede se pouk konča 

24. junija 2019.  

 

OC. OBDOBJE TRAJANJE KONFERENCE 

prvo od 1. septembra 2018 

do 31. januarja 2019 

5. 2. 2019 – Olševek 

5. 2.2019 – Trboje, Voklo 

6. 2. 2019 – Šenčur razredna stopnja 

6. 2. 2019 – Šenčur predmetna stopnja 

drugo  od 1. februarja 2019 

do 24. junija 2019 

12. 6. 2019 – 9. razred 

19. 6. 2019 – Šenčur predmetna stopnja 

20. 6. 2019 - Olševek 

20. 6. 2019 – Trboje, Voklo 

20. 6. 2019 – Šenčur razredna stopnja 

Orientacijske konference za učence od 6. do 8. razreda bodo v tednu od 5. do 9. junija 2019 – po 

potrebi. 

 

Počitnice in pouka prosti dnevi 

Počitnice 

- jesenske: 29. oktober do 2. november 2018 

- novoletne: 25. december 2018 do 2. januar 2019 

- zimske: 25. februar do 1. marec 2019 

- prvomajske: 27. april do 2. maj 2019 

- poletne počitnice: 26. junij - 31. avgust 2019 
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Pouka prosti dnevi: 

- 31. oktober 2018 – dan reformacije 

- 1. november 2018 – dan spomina na mrtve 

- 25. december 2018 – božič 

- 26. december 2018 – dan samostojnosti in enotnosti 

- 1. in 2. januar 2019 – novo leto 

- 8. februar 2019 – slovenski kulturni praznik 

- 22. april 2019 - velikonočni ponedeljek 

- 27. april 2019 – dan upora proti okupatorju 

- 1. in 2. maj 2019 – praznik dela 

- 25. junij 2019 – dan državnosti 

 

Delavne sobote 

- 22. september 2018- pouk po ponedeljkovem urniku (24. 12. 2018) 

- 2. februar 2019 – pouk v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju 

- 11. maj 2019 – oziroma po dogovoru z Občino izvedemo očiščevalno akcijo (namesto 3. 5. 

2019) 

 

 

Informativni dan za učence 9. razreda: 

- 15. in 16. februar 2019 

 

Prireditve: 

- 21. december 2018 – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

- 7. februar 2019 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom  

- 13. junij 2019 - valeta 

- 24. junij 2019 – proslava pred dnevom državnosti 

 

Nacionalni preizkusi znanja: 

- 3. september: 2018 objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 

katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z 

nacionalnim preverjanjem znanja  

Roki preverjanja znanja: 

- 7. maj 2019, NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

- 9. maj 2019, NPZ iz matematike za 6. in 9. razred  

- 13. maj NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in iz tujega jezika za 6. razred  

Seznanitev učencev z dosežki NPZ:  

- 3., 4. in 5. junij 2019 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred, 

- 6. 7. in 10. junij 2019 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred. 

Razdelitev obvestil o dosežku za učence: 

- 14. junij 2019 za 9. razred 

- 24. junij 2019 za 6. razred 

 

Popravni in predmetni izpiti: 

- za učence 9. razreda od 17. junija do 1. julija 2019 

- za učence ostalih razredov od 26. junija do vključno 9. julija 2019 

- za vse od 19. avgusta do vključno 30. avgusta 2019 

 

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

- za učence 9. razreda od 6. maja do vključno 14. junija 2019 

- za učence ostalih razredov od 6. maja do vključno 24. junija 2019 

- za vse od 19. avgusta do 31. avgusta 2019 
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PROJEKTI, KI BODO POTEKALI NA ŠOLI: 

projekt nosilec, vodja opomba 

Z roko v roki Vsi strokovni delavci  Zagotoviti optimalen razvoj vseh 

deležnikov, krepiti in okrepiti sodelovanje z 

okolico (spodbujati zdrave medosebne 

odnose, krepiti solidarnost in medsebojno 

pomoč).  

V ta sklop sodijo tudi vsi projekti s 

področja sobivanja in simbioze. 

Projekt GZDP  Petra Tomić Lesar, 

strokovni delavci 
Gibanje in zdravje za dobro telesno in 

duševno počutje je razširjen programu, ki ga 

financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. 
Cilji področja so: Zagotoviti spodbudno učno 

okolje, omogočiti pridobivanje znanja in razvoj 

spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje 

zdravja in dobro počutje, vplivati na 

razumevanje o zdravem in varnem okolju, 

pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in 

uravnoteženi prehrani, oblikovati in razvijati 

pozitivna stališča, navade in načine ravnanja, 

spodbujati učence k samostojni izbiri 

dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in 

spremljanju napredka ter vseživljenjskega 

učenja in trajnostnega razvoja. 
Šola bo ponudila vsebine o gibanju, hrani in 

prehranjevanju ter zdravju in varnosti, ki se 

bodo izvajale v razširjenem programu. 

Dejavnosti se bodo izvajale v obliki 

rekreativnih odmorov, bivšega Zdravega 

življenjskega sloga in ponujenih interesnih 

dejavnosti. 

Kulturna šola strokovni delavci Šolski projekt, ki ima za cilj spodbujanje 

 kulturno-umetnostne vzgoje v šoli: pri 

učencih in učiteljih vzbuditi željo in 

potrebo po sodelovanju v kulturnem, 

predvsem umetniškem izražanju; povezati 

različna kulturno-umetniška področja na 

šoli; spodbujati h kakovostnemu 

načrtovanju in izvedbi kulturnih dogodkov. 

Inovativna učna 

okolja, podprta z IKT 

- Pedagogika 1:1 

Maruša 
Robida 

Projekt omogoča implementacijo inovativne 

pedagogike 1:1, kar vključuje uporabo 

mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, 

uvajanje elementov formativnega spremljanja, 

razvijanje novih kompetenc pri učencih, ko 

učenci prevzamejo aktivno vlogo v vseh fazah 

učnega procesa (od načrtovanja do vrstniškega 

vrednotenja). Projekt omogoča enakopravnejše 

vključevanje vseh učencev v učni proces. 
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Uvajanje 

formativnega 

spremljanja in 

inkluzivne 

paradigme, ki bo 

trajala dve šolski leti 

(od 2018 do 2020) 

Veronika Svoljšak, 

Nataša Martinjak, 

Vanja Klepec, Maruša 

Robida, Katja Golouh, 

Jerneja Vraber Jagodic, 

Darja Višnar, Majda 

Vehovec 

Zagotoviti optimalen razvoj, učno 

uspešnost in izboljševanje dosežkov vseh 

učencev v skladu z njihovimi zmožnostmi.  

 

Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri 

izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.  

 

Učence videti kot skupino različnih, 

izvirnih in edinstvenih posameznikov.  

 

Pozornost nameniti vsakemu učencu – v 

razredu videti in slišati vsakega izmed njih. 

 

Spodbuditi razvoj odgovornega odnosa 

učencev do učenja – prevzem skrbi za 

učenje. Učence vključiti v 

sooblikovanje namenov učenja in kriterijev 

uspešnosti, načrtovanje dejavnosti in 

dokazov ter samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje znanja 

 

Prispevati h kakovostnim odnosom med 

učiteljem in učenci ter med učenci samimi.  

 

Z odprtimi vprašanji spodbujati dialog v 

razredu, se  zavzemati za večsmerne 

povratne informacije in izboljšati 

motivacijo učencev za učenje. 

 

Razvijati vključujoče, psihološko varno, 

sproščeno in spodbudno učno okolje.  

 

Zagotoviti medvrstniško sodelovanje 

(medsebojna pomoč, sodelovanje, 

podajanje povratnih informacij). Učencem 

prisluhniti, jih slišati in spodbujati k 

izražanju njihovih misli, pogledov, želja, …  

Erasmus+ 
Senses, Thinking & 

Education on Action 

for Mankind 

Darja Višnar Glavni namen projekta je uvajanje pedagoškega 

pristopa STEAM in CLIL v povezavi z zdravim 

načinom življenja, evropske kulturne dediščine 

in IKT tehnologije v pedagoško delo. Ob tem 

bodo učenci razvijali spretnosti kritičnega 

mišljenja, ustvarjalnosti, problemskega dela, 

sodelovalnega učenja, timskega dela, 

samospoštovanja, odločnosti in 

komunikacijskih veščin ter bodo deležni 

spodbujanja pri uporaba IKT tehnologije in 

poglabljanja znanja tujih jezikov. 
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Shema šolskega 

sadja 
Milena Renko Učenci bodo v okviru tega projekta nekajkrat 

mesečno poleg ostalih obrokov dobili še en 

sadni ali zelenjavni obrok. Razdelili ga bomo 5 

minut pred koncem razredne ali 1. šolske ure 

(starši ne bodo finančno obremenjeni, ker bo 

sredstva za to sadje oz. zelenjavo nudila EU in 

RS). V okviru projekta SŠS se bodo na šoli 

(pretežno v času pouka) poleg razdeljevanja 

sadja in zelenjave izvajale razne dejavnosti na 

temo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, v 

katere bodo poleg učencev vključeni tudi 

učitelji, starši, nekateri lokalni pridelovalci 

sadja in zelenjave ter zunanji sodelavci šole. Ob 

pričetku (sep./okt. 2018) in ob koncu (maj/junij 

2019) izvajanja SŠS bodo učenci 4. a, 6. a in 8. 

a razreda, s soglasjem staršev, anonimno 

izpolnili tudi spletni anketni vprašalnik, ki ga je 

pripravil IVZ. 

Zdrava šola Maja Valant, Katja 

Ogorevc Ahačič,Milena 

Renko 

Naša šola spodbuja zdrav način življenja, zato 

smo vključeni v Slovensko mrežo zdravih šol. 

Odzvali se bomo na probleme v zvezi z 

zdravjem otrok ter s programom na šoli skrbeli 

za promocijo na področju gibanja, zdrave 

prehrane in duševnega zdravja. V dejavnosti 

 bomo vključili učence, učitelje in starše.  

Slike v ledu J. Gorjanc 
K. Čebašek- 
 

Sodelovanje v projektu Bilder am Eis na 

povabilo iz Železne Kaple, slike v ledu so 

razstavljene na Weißensee. 

Simbioza šola in 

Simbioza giba 
Štefka Svetelj Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in 

prenos znanja med generacijami ter 

spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj 

projekta je dvig računalniške pismenosti in 

zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; 

želi jim pomagati pri (prvem) stiku z 

računalnikom in internetom. Projekt promovira 

vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi 

proaktiven odnos do družbe in lastne 

prihodnosti. Medgeneracijsko povezovanje ob 

športni vadbi, ki bo potekala v tednu od 15. do 

22. oktobra 2018. 

Varno na kolesu 

projekt Butan plin 
učiteljice 5. razredov Projekt je namenjen vsem učencem 5. razredov, 

ki bodo opravljali kolesarski izpit v letošnjem 

šolskem letu. 

Semena sprememb učiteljice 5. razredov, 

Nataša Martinjak, Mira 

Primožič 

Vizija Slovenije v OŠ. 

Varno s soncem Monika Čufer Učence in njihove starše opozoriti na pomen 

pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem 

sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu 

samozaščitnemu ravnanju.  



 20 

Evropski teden 

zmanjševanja 

odpadkov 

Tanja Bogataj Ozaveščanje o zbiranju in predelavi odpadkov; 

natečaj; sodelovanje z lokalno skupnostjo; 

Turizmu pomaga 

lastna glava - 

turistični spominek 

domačega kraja 

Nada Kralj 
Vanja Umnik 
tretji mentor - po 

dogovoru 

Oblikovanje turističnega proizvoda in 

predstavitev na turistični tržnici na javnem 

mestu. 

Naučimo se plavati Rok Polajnar Plavanje na OŠ Šenčur 

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJ 

Razredna stopnja 

TEKMOVANJE NOSILEC 

Bralna značka razredniki, koordinator Čebašek 

CICI Vesela šola Maja Flerin, Veronika Svoljšak (Olševek) 

Angleška bralna značka Jolanda Regouc 

Cankarjevo priznanje (1.- 5. razred) Jerneja Križnar (Šenčur), Alenka Kern (Voklo), 

Mira Primožič (Olševek), Helena Dolinar (Trboje) 

Vegovo priznanje Andreja Režek (Šenčur), Alenka Kern (Voklo), 

Mira Primožič (Olševek) 

Logika (4., 5. razred) Maja Valant, Mira Primožič (Olševek) 

Zlati sonček Štefka Svetelj 

Krpan Katja Ogorevc Ahačič 

Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička  Mateja Rozman 

Vesela šola (4. – 6. razred) 

Vesela šola  ( 4., 5.r - Olševek) 

Tanja Šalamon Rodič 

Slavka Weisseisen 

Predmetna stopnja 

Cankarjevo priznanje (6.- 9. razred) Olga Tomažič 

Angleško tekmovanje (8. in 9. r.) Žana Bečić 

Angleška bralna značka (6. do 9.r) Barbara Stegnar 

Bralna značka Magda Ropret 

Zgodovina Vilma Nečimer 

Geografija Nada Kralj 

Proteusovo priznanje Lucija Lah 

Preglovo priznanje Jerneja Vraber Jagodic 

Stefanovo priznanje Andreja Jagodic 



 21 

Vegovo priznanje Maja Naglič 

Logika Tanja Šalamon Rodič 

Astronomija Andreja Jagodic 

Kaj veš o prometu? Slavka Weisseisen, Eva Česnik 

Male sive celice (šolsko tekmovanje) Žana Bečić 

Bober – tekmovanje iz računalništva Janja Gorjanc 

Organizacija in udeležba na športnih 

tekmovanjih 

Rok Polajnar, Štefka Svetelj, Katja Ogorevc 

Ahačič, Primož Černilec, Petra Tomić Lesar 

Turizmu pomaga lastna glava Nada Kralj, Manca Herlec, Maja Okorn, Vanja 

Umnik 

Vesela šola Pila (7. – 9. razred) Tanja Šalamon Rodič 

Konstruktorstvo Špela Jenko 

Robotika Špela Jenko 

Področno tekmovanje v plezanju Katja Ogorevc Ahačič, Rok Polajnar 

Tekmovanje iz angleščine za 7. razred Ana Satler 

Medobčinsko tekmovanje v Badmintonu Katja Ogorevc Ahačič 

 

OSTALO 

PRIREDITVE 

 

-Koordinator za kulturno-umetnostno vzgojo za:  

prvo triletje: Andrej Cej;   

drugo triletje: Mojca Gabrijel 

tretje triletje: Maruša Robida. 

-Komemoracija (1. november) v Šenčurju: Katja Skalar 

-Prireditev ob dnevu samostojnosti: Ana Satler 

-Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku: Ana Marija Lednik 

-Prireditev ob dnevu državnosti (zaključna prireditev)   

ŠOLSKO 

GLASILO 

Urednica šolskega glasila je Maruša Robida, prispevke na razredni stopnji 

zbere in uredi Tanja Bogataj. 

ŠOLSKA 

SKUPNOST 

Za delo šolskega parlamenta skrbi Jerneja Vraber Jagodic. 

 

FAKULTATIVNE DEJAVNOSTI 

Filmsko-gledališko-glasbeni abonma slovenisti in Dane Selan 

Večer v knjižnici Ksenija Čebašek, Magda Ropret 

Tabor na snegu Alpsko smučanje ali tek na 

smučeh 

Katja Ogorevc Ahačič, Janja Gorjanc 

Obisk muzeja taborišča Mauthausen, Hellbruna in 

Salzburga; 9. razred 

Vilma Nečimer, organizacija in vodenje v 

muzeju Mauthausen  

Stroški: prevoz in vstopnina Hellbrun 
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Planinski tabor na Planini Laz Primož Černilec, Rok Polajnar 

Ogled športnega tekmovanja aktiv šport 

 

PODATKI O UČENCIH 

Na šoli je letos 837 učencev, v vrtcu pa je 328 otrok. 

40 učencev šole in 4 otroci iz vrtca ima odločbe o usmeritvi, po katerih jim pripada od 2 do 5 ur 

individualnega dela na teden, dva učenca imata zaradi gibalne oviranosti stalnega spremljevalca, 

en učenec pa občasnega. 

 

Centralna šola Šenčur: 

Razred Vsi Ž 

1. a 20 7 

1. b 19 7 

1.e 21 7 

Skupaj 1. razred 60 21 

2. a 24 10 

2. b 22 9 

Skupaj 2. razred 46 19 

3. a 27 12 

3. b 26 10 

Skupaj 3. razred 53 22 

4. a 24 10 

4. b 23 9 

Skupaj 4. razred 47 19 

5. a 28 12 

5. b 28 11 

Skupaj 5. razred 56 23 

6. a 27 14 

6. b 27 14 

6. c 28 13 

Skupaj 6. razred 82 41 

7. a 27 16 

7. b 28 18 

7. c 24 14 

7. d 27 16 

Skupaj 7. razred 106 64 

8. a 23 13 

8. b 21 11 

8. c 23 13 

8. d 19 11 

Skupaj 8. razred 86 48 

9. a 23 9 

9. b 23 13 

9. c 25 11 
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9.d 24 9 

Skupaj 9. razred 95 42 

Skupaj 631 299 

 

Podružnična šola Olševek: 

Razred Vsi Ž 

1. r 14 9 

2. r 19 10 

3. r 26 18 

4. r 25 13 

5. r 24 10 

Skupaj 108 60 

 

Podružnična šola Voklo: 

Razred Vsi Ž 

1. r 21 7 

2. r 23 12 

3. r 25 11 

Skupaj 69 30 

 

Podružnična šola Trboje: 

Razred Vsi Ž 

4. r 15 6 

5. r 14 5 

Skupaj 29 11 

 

Zbirnik Vsi Ž 

Šenčur 631 299 

Olševek 108 60 

Voklo 69 30 

Trboje 29 11 

Skupaj 837 400 

 

KADROVSKI POGOJI 
Na začetku šolskega leta 2018/19 je nekaj delavcev zaposlenih za določen čas, ker nadomeščajo 

odsotne delavke ali zaradi projekta. Za optimalno kadrovsko zasedbo in njihovo ustrezno 

financiranje je odgovorna ravnateljica. 

Vseh zaposlenih je 150, od tega 20 za določen čas. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
V šolski svetovalni službi so zaposlene: Mateja Potočnik Poljanšek - psihologinja, Maša Gril, 

Tadeja Primc Bratuš – specialni pedagoginji, Milica Jesenovec – socialna delavka. 

 

Psihologinja Mateja Potočnik Poljanšek vodi delo z učenci, ki so splošno ali posebno nadarjeni. 

Koordinira delo z otroki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi strokovnimi službami s 

tega področja, ki se ukvarjajo z učenci naše šole. Izpelje evidentiranje nadarjenih in opravi 

testiranja. Vodi evidence izjav staršev v skladu z določili zakona o varovanju osebnih podatkov. 

Vodi poklicno usmerjanje otrok. Psihologinja vodi celoten postopek vpisa bodočih prvošolcev. 
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Za učence, pri katerih ugotovimo učne težave, socializacijske ali vedenjske motnje in nimajo 

odločb o usmeritvi, bodo razredniki, psihologinja ali specialni pedagoginji pripravili izvirne 

delovne projekte pomoči. Ti zajemajo morebiten sklep o prilagojenem preverjanju znanja, 

frekvenco in časovno razporeditev nudenja individualnih pomoči ali svetovanja. Opredelimo tudi 

časovne intervale, v katerih evalviramo rezultate dela. Oblike in metode dela bodo prilagojene 

posameznikom, tako da bodo ob rednem sodelovanju laže dosegli potrebno znanje za pozitivno 

oceno ali izboljšali vedenje. Strokovni delavci bodo sproti evidentirali udeležbo učenca in ob 

izostajanju takoj obvestili starše. Koordinatorja za nadaljnjo organizacijo dela s temi učenci sta 

specialni pedagoginji Maša Gril in Tadeja Primc Bratuš. Skrbita za koordinacijo z razredniki in s 

starši. Evalvacija poteka na koordinacijskih sestankih in ob redovalnih konferencah.  

Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe pristojne službe, vodita in koordinirata 

specialni pedagoginji. Vodita dokumentacijo, usmerjata delo učiteljev in ostalih na šoli, ki 

profesionalno prihajajo v stik s temi otroki in njihovimi starši. Predlagata in vodita tudi nove 

predloge za uvedbo omenjenih postopkov. Sodelujeta z zdravniki in drugimi zunanjimi delavci, ki 

se morebiti tudi ukvarjajo s temi otroki. 

Izvajata in vodita tudi individualno delo z učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi 

potrebami. Zaradi velikega števila ur dodatne strokovne pomoči je preko mobilne službe Osnovne 

šole Helene Puhar zaposlena tudi specialne pedagoginje Andrejka Sedej in Claudia Demšar, na 

šolo pa prihaja tudi surdopedagoginja Sonja Ilijaš ter logopedinja. 

Socialna delavka Milica Jesenovec je na šoli zaposlena za polovičen delovni čas, delovno 

obveznost dopolnjuje na OŠ Davorina Jenka v Cerkljah. En teden dela pri nas, drugi teden pa v 

Cerkljah. Skrbi za pravilno obravnavo otrok, ki imajo stiske in težave zaradi slabega gmotnega ali 

socialnega položaja. Evidentira te otroke, jim nudi individualno pomoč in koordinira delo z njimi 

ter učitelji in ostalimi delavkami svetovalne službe. Pomoč nudi tudi staršem. Koordinira in izvaja 

obiske pri učencih na domu. Je članica komisije za sprejem otrok v vrtec. 

 

Urnik dela socialne delavke na OŠ Šenčur:  

September 1., 10. – 14. , 24. – 28. 

Oktober 8. – 12., 22. – 26. 

November 5. – 9., 19. – 23. 

December 3. – 7., 17. – 21. 

Januar 3., 4., 13. – 17., 22. – 31. 

Februar 1.., 11. – 15., 25. – 28. 

Marec 1., 11. – 15., 25. – 29. 

April 8. – 12., 22. – 26. 

Maj 6. – 10., 20. – 24. 

Junij 3. – 7., 17. – 21. 

 INTERESNE DEJAVNOSTI 

Organizacija, vodje, razpored in razdelitev interesnih dejavnosti, ki jih financiramo iz  sredstev, ki 

jih prispeva MŠŠ, so v prilogi. Za učence, ki se prijavijo k interesni dejavnosti, je obiskovanje 

brezplačno. Prispevajo lahko za dodatne materialne stroške, kot so prevozi, vstopnine, posebna 

gradiva ipd. Učenec mora redno obiskovati dejavnost, če se je prijavil. Strokovni delavci šole in 

tudi zunanji sodelavci vodijo predpisano pedagoško dokumentacijo. Šola dejavnost organizira, če 

je prijavljenih dovolj učencev. Začetni zbir informacij o interesnih dejavnostih vodi psihologinja. 

Za zunanji nadzor dejavnosti je odgovorna pomočnica Stanka Naglič. Za pedagoško spremljanje 

je odgovoren ravnatelj. Dejavnosti, ki jih šola ne izvaja, ne vpisujemo v dokumente. 

Dejavnosti, ki jih organizirajo klubi, podjetniki ipd, se lahko oglašujejo na oglasnih deskah v 

vstopnih vežah v šolo ob predhodnem dogovoru z ravnateljico. Običajno morajo učenci za 

udeležbo plačati določen prispevek. Predstavitve dejavnosti so organizirane za učence v času 

izven pouka in podaljšanega bivanja.  
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 PONUJENI RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 

Tabori in šola v naravi 

 

 oblika 

tabor/ŠVN 

lokacija predviden 

rok 

odgovorna oseba Predvideni 

stroški 

2. r Športno -

naravoslovni tabor 

CŠOD Črmošnjice 

Črmošnjice 

Semič 

14.1. - 

18.1. 2019 
Veronika Svoljšak okoli 70 EUR s 

prevozom 

3. r Športno-

naravoslovni tabor  

CŠOD Fara 

 

Fara 

20. 5. - 24. 5. 

2019  

Marijana Benedičič okoli 67 EUR s 

prevozom 

4. r Letna šola v 

naravi 

Savudrija 10. – 15.06. 

2019 

Rok Polajnar, Tanja 

Bogataj 

130€ +prevoz cca. 

30€ 

5. r Zimska šola v 

naravi 

Stari vrh 

(Vogel) 

28. 01. - 1.2. 

2019 

Primož Černilec 155 € (25€ 

občina) + 

prevoz 

6. r Naravoslovni 

tabor 

Pohorje 29.5. - 31. 5. 

2019 

Jana Šturm 65€ + prevoz 

1.- 9. r Planinski tabor Planina Laz julij 2019 Primož Černilec, 

Rok Polajnar 

180 eur  

1.- 9. r Planinski tabor Bohinj maj Primož Černilec, 

Rok Polajnar 

45 eur s prevozom 

6. - 9. r Pevski vikend 

(mlpz) 

Repnje november 

2018 

Dane Selan 33 eur+ prevoz 

 

Tabori za nadarjene in radovedne  učence 
 

 oblika 

tabor/šola v 

nar. 

lokacija predviden 

rok 

odgovorna 

oseba 

Predvideni 

stroški 

5. - 9. r Raziskujmo 

Prekmurje s 

kolesom 

CŠOD 

Murska 

Sobota 

28. -30.09. 

2018 

Mateja Potočnik 

Poljanšek 

 okoli 75 €  s 

prevozom 

6. - 9. r Astronomija CŠOD 

Medved 

09. - 11. 11. 

2018  

Mateja Potočnik 

Poljanšek 

okoli 75 € s 

prevozom 

5. - 9. r Kamnine in fosili CŠOD 

Trilobit 

05. - 07. 04. 

2019 

Mateja Potočnik 

Poljanšek 

okoli 75 € s 

prevozom 

5. - 6.  r Ustvarjamo 

karikature 

enodnevni 

program 

Gorenja vas; 

Boris Oblak 

v oktobru 

2018 

Mateja Potočnik 

Poljanšek 

3,5 € stroški + 

prevoz 

6. - 9. r Ljubljansko barje, 

enodnevni 

program 

ga. Mojca 

Ažman 

09.05. 

2019 

Mateja Potočnik 

Poljanšek 

1,5 € stroški + 

prevoz 
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Stroški prevoza so odvisni od števila prijavljenih. 

Pri vseh taborih za nadarjene in radovedne se nam pridružijo učenci iz OŠ Davorina Jenka 

Cerklje na Gorenjskem oz. učenci iz OŠ Orehek. 
 

 

Plavanje 
Za učence šestega razreda bomo del športne vzgoje realizirali v obliki plavanja v kranjskem 

zimskem bazenu. Plavanje bo po urniku vsako sredo. Najemnina bazena in prevoz otrok sta 

financirana iz občinskega proračuna. Organiziramo tudi tečaj plavanja za učence 3. razreda. 

Vsebine so obvezne, zato so plavalni učitelji financirani iz sredstev ministrstva. Občina zagotovi 

plačilo bazena in prevoz učencev.  

 

ŠOLSKI SKLAD 

Ustanovljen je z namenom zagotoviti učencem boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega  

programa, kamor sodijo obogatitveni VIZ programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. 

Nadzor nad sredstvi šolskega sklad ima upravni odbor, ki deluje v skladu s pravilnikom in je 

sestavljen iz sedmih članov; iz štirih predstavnikov staršev (predlagal jih svet staršev) in treh 

predstavnikov šole (predlagal jih je svet šole). Predstavniki upravnega odbora šolskega sklada so: 

Tomaž  Kumše (predsednik), Jasmin Musič, Janja Koblar, Anita Praprotnik, Milica Jesenovec, 

Radojka Bartolič, Majda Vehovec. 

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, prispevkov občanov, donacij, 

zapuščin in iz drugih virov, namen sklada pa je nakup nadstandardne opreme (igrala, avdio-video 

oprema,…), zviševanje standarda pouka (didaktični in učni pripomočki) in financiranje dejavnosti 

in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina VIZ dela in se ne financirajo iz javnih sredstev 

(lutkovne predstave, gledališče, ….). 

 

Za pomoč družinam pri plačilu šole v naravi in naravoslovnih taborov se upoštevajo naslednja 

merila:  

kriterij za delitev sredstev je  lestvica, razdeljeno na 4 razrede glede na % neto povprečne 

slovenske plače na družinskega člana  v RS – merilo je zadnja veljavna odločba CSD o otroškem 

dodatku :                                  

- do 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka)      =  100 %  pomoči 

- od 18,1 % – 30 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    70 %  pomoči       

- od 30,1 % – 40 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    50 %  pomoči 

- od 40,1 %  - 53 %  neto  povprečne plače v RS                                        =    30 %  pomoči 

 

Pomoč se bo v prihodnje delila glede na sprejeto lestvico. Socialna delavka vodi evidenco, 

kolikokrat v času šolanja na OŠ Šenčur posamezna družina zaprosi za pomoč učenca. Pri vsaki 

vlogi bo navedla kolikokrat  je družina zaprosila za pomoč. Pozitivno odobreno je lahko 4 x, petič 

pa samo tistim, ki imajo najnižji dohodek - do 18 % neto  povprečne plače v RS.  Namen 

evidence je, da se  pomaga čim večim družinam. 

Starši morajo vložiti vlogo za pomoč pri plačilu tabora oz. šole v naravi do konca oktobra 

tekočega šolskega leta (ob izrednih razmerah lahko tudi kasneje). Naknadne vloge odobrimo le do 

odobrenega limita, ta pa je 2.000,00 € v tekočem šolskem letu. V kolikor je oddanih vlog več, se 

skliče izredno sejo odbora šolskega sklada, na kateri se odloča o vlogah. Vloge se ob sprejemu 

datira in oštevilči. Upošteva se vrstni red oddanih vlog. Prednost ima vloga, ki je oddana prej.  

Izplačila iz šolskega sklada se po Zdoh-2 štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z 

dohodnino. 

Darila, katerih posamična vrednost ne presega 42,00 € in darila, prejeta od istega darovalca, če 

njihova skupna vrednost v davčnem letu ne presega 84,00 €, se ne vključijo v davčno osnovo oz. 

niso obdavčena (2. odstavek 108. člena Zdoh-2). 

Od daril, ki se vključijo v davčno osnovo, mora darovalec (šola) izračunati in odtegniti akontacijo 

dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja. Davčna osnova je vrednost darila od katerega se 

skladno s prvim odstavkom 131. člena Zdoh-2, izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 

25 %. 
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 Cene najema šolskih prostorov 2018/2019 

 Cena najema na uro za 

nekomercialne uporabnike 

Cena najema na uro za 

komercialne uporabnike 

Šolska avla 8,35 € 14,61 € 

Šolska jedilnica 10,43 € 16,69 € 

Učilnica za 

individualni pouk 

3,46 € 3,46 € 

Navadna učilnica 5,00 € 10,43 € 

Specializirana 

učilnica (rač.,…) 

15,50 € 25,50 € 

Pri občasnih najemih lahko oblikujemo ceno glede na dejavnosti, ki bodo potekale v prostorih. 

Cene so brez DDV. 

PREHRANA 

Učenci so naročeni na malico, lahko se odločijo tudi za kosilo. Cena malice je 0,80 € na 

dan, kosila 2,60 € na dan, cena dnevne oskrbe v OPB 2,85 € na dan. 

Vsi učenci malicajo v drugem odmoru, v času od 10.00 do 10.15. Kosilo dobijo po 

končanem pouku oziroma po šesti šolski uri. 

Učenci, ki ne kosijo redno, se morajo na kosilo prijaviti dan prej ali isti dan do 8.15 ure, 

če se otrok prijavi sam v šoli; če pa se prijavi po telefonu, emailu ali easistentu, pa do 

8.00 ure. Kosilo bo obračunano na položnici.  

Stroške šolske malice in ostale finančne obveznosti morajo starši poravnati do roka, ki je 

naveden na položnici. 

 
SUBVENCIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO 

Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v 

katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 53 % neto povprečne plače v RS. 

Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v 

katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 36% neto povprečne plače v RS. 

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so 

nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško 

družino pripada tudi subvencija za kosilo.  

 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba 

oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na 

osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o 

otroškem dodatku. 

 

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v 

primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

 

ODJAVA OBROKOV 

Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličete prijavo prehrane za nedoločen čas. 

Preklic prijave prehrane se odda razredniku. Prijava se lahko prekliče  po elektronski 

pošti ali pisno. V primeru odsotnosti razrednika se preklic odda v tajništvo šole ali vodji 

podružnične šole. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.  

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano (malico in 

kosilo) za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano po telefonu št. 

031 388 300 ali po elektronski pošti na naslov os.sencur.odjava.obrokov@gmail.com, ali 

preko eAsistenta za starše. Navodila za odjavo so na spletni strani šole v zavihku 

Prehrana. 

 
 

mailto:os.sencur.odjava.obrokov@gmail.com
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi v šolskem dispanzerju v 

Kranju. Po predlogu ministrstva ta dan učenci nimajo pouka ali dejavnosti. 

Za učence 1. in 3. razreda bo organizirano cepljenje. Pred vstopom v šolo se opravi zdravniški 

pregled pri vseh bodočih prvošolcih. Za učenke 6. razreda bo organizirano (prostovoljno) 

cepljenje proti okužbi s HPV.  

Posebno skrb namenjamo zobozdravstveni preventivi. Za vse učence naše šole izvajamo redne 

sistematične preglede zob.  

Učenci razredne stopnje si po jedi čistijo zobe, za pravilno čiščenje in nego zob skrbi zobna 

asistentka ambulante iz Kranja. 

Šolska zobna ambulanta obratuje 4 dni v tednu dopoldne od 7.00 in 13.00, ob ponedeljkih pa 

popoldan od 13.00 do 19.00 ure. Zobna ambulanta se nahaja v prostorih vrtca. Zobozdravnica je 

dr. Nina Špranger Vaupotič, zobna asistentka pa Marinka Zupanc. Telefonska številka ambulante 

04/25 11 731. 

PROMET 

Člani šolske prometne komisije: Slavka Weisseisen – vodja, Tjaša Ogris – RS, Jana Šturm - PS 

Mira Primožič – Olševek, Nataša Zajc – Trboje, Avsenik – Marenk Nada - Voklo 

 

Prometni krožek na šoli bo deloval v povezavi s Svetom za preventivo občine Šenčur, AMD 

Šenčur in Policijo Kranj. Akcije so predlagane iz Agencije za varnost v cestnem prometu 

Republike Slovenije, Policije, Ministrstva za šolstvo, Zavoda RS za šolstvo. Za letošnje šolsko 

leto smo planirali naslednje akcije: 

Avgust - V sodelovanju z AMZS, AMD Šenčur in Policijo smo pripravili akcijo, kjer sta maskoti 

Anja in Zdravko opozarjali voznike na nov začetek šolskega leta in povečano število pešcev in 

kolesarjev na cestah. 

September – Prvi šolski dan v sodelovanju s policijo in člani SPV in AMD Šenčur, prvošolci 

prejmejo rumene rutice in kresničke ter knjižico Prvi koraki v svet prometa. Drugošolci rutke 

obvezno še nosijo, na kar je potrebno opozoriti tudi starše. V vseh šolskih stavbah in v kraju 

bomo izobesili plakate Šolska pot – vozite previdno. Drugošolci si bodo šolsko pot ogledali s 

policistom. 

      - Učenci 4. razreda se bodo pričeli pripravljati na teoretični del kolesarskega izpita, 

petošolci pa na praktični del. 

Oktober – V tednu prometne varnosti dejavnosti potekajo v sodelovanju s Svetom za preventivo 

RS in Občine Šenčur. Pripravili bomo akcije, ki bodo namenjena učencem od 1. – 9. razreda. 

Akcije se povezujejo tudi s tednom otroka. Prvošolci bodo prejeli rumene kapice in se s 

policistom pogovorili o vedenju na cesti. Za učence 4. in 5. razreda na podružnični šoli v Olševek 

in Trboje bomo pripravili Jumicar – malo avto šolo, Kolesarčke v vrtcu v Šenčurju za predšolske 

varovance vrtca v Šenčurju. Izvedbo obeh programov bo predvidoma financiral SPV občine 

Šenčur. 

December – Akcija Stopimo iz teme za učence četrtega razreda. 

Pred začetkom kolesarske sezone bomo izvedli akcijo Bistro glavo varuje čelada. 

Akcijo Varno kolo bomo izvedli spomladi pred pričetkom kolesarske sezone v sodelovanju z SPV 

in AMD Šenčur. Učenci petega razreda pa so vključeni tudi v projekt Varno na kolesu, ki se 

povezuje z opravljanjem kolesarskega izpita in vožnjo s kolesom. 

Projekt Pasavček bomo ponudili v prvih treh razredih šole in v najstarejših skupinah vrtca. 

Sodelujemo tudi v projektu Leon, ki je namenjen povečanju prometne in osebne varnosti otrok. 

Projekt izvaja Policija. 

Z učenci 7. – 9. razreda se bomo udeležili tekmovanja Kaj veš o prometu, ki ga bo organiziral 

SPV R Slovenije. Izbirno tekmovanje bo predvidoma v aprilu 2018, državno pa predvidoma v 

maju 2018. Pripravo tekmovalcev bomo opravili ob sodelovanju SPV Šenčur, AMD Šenčur in 

Policije Kranj. 

Sodelovali bomo v akcijah, ki jih bo še razpisala Agencija za varnost v cestnem prometu R 

Slovenije. 

Prometniki bodo delovali občasno kot pomoč pri organizaciji dejavnosti, ki bodo potekale tudi na 

javnih prometnih površinah. 

 

Varna pot v šolo je ena od pomembnejših nalog. Skupaj z ustanoviteljem šole vsako leto 
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poskrbimo, da so šolske poti še varnejše: novi pločniki, omejitev hitrosti, hitrostne ovire na cesti, 

izobraževanje in ozaveščanje vseh udeležencev v prometu.  

Varnost v prometu je tudi tema razrednih ur in izobraževanj, ki jih izvedemo s pomočjo policista. 

 

VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2018/2019 

 

DODATNE VOŽNJE ŠOLSKEGA AVTOBUSA 2018/2019 

PONEDELJEK 

Z avtobusom za preduro se v Šenčur k pouku NRA pripeljejo nekateri učenci 4.c in 5.c ter 4.d in 

5.d (PŠ Olševek, PŠ Trboje). 

Do PŠ Voklo se za 1.in 2. uro pripelje k pouku ŠPO glavnina učencev 5.d (PŠ Trboje). 

 

Dodatne vožnje ob ponedeljkih 

8.13 Šenčur (4. c, 5. c; povratek) – Olševek 

8.13 Šenčur (4. d, 5. d; povratek) – Voklo  – Trboje 

9.55 Voklo ŠD (5. d, povratek) – Trboje 

10.15 Trboje (4. d) – Voklo ŠD 

11.55 Voklo ŠD (4. d, povratek) – Trboje 

PRIHOD  Ura Relacija 

4x, ob torkih ne 6.55, 7.45 Voge - Milje - Luže - Visoko - Hotemaže - Olševek (7.15; 

8.00) - Visoko - Luže - Šenčur 

4x, ob torkih ne 7.00, 7.50 Voglje - Voklo - Prebačevo - Žerjavka -Trboje (7.10; 8.00) - 

Voklo - Šenčur 

4x, ob torkih ne 8.00 Voglje - Voklo - Šenčur 

Samo ob torkih 7.15 Voge - Milje - Luže - Visoko - Hotemaže - Olševek (7.30) - 

Visoko - Luže - Šenčur 

Samo ob torkih 7.20 Voglje - Voklo - Prebačevo - Žerjavka -Trboje (7.35) - Voklo 

- Šenčur 

7.30 Voglje - Voklo - Šenčur 

7.50 Voglje – Voklo - Prebačevo - Žerjavka - Trboje (8.00) - Voklo 

 
7.53 Voge – Milje – Luže (8.00) – Visoko – Hotemaže – Olševek 

(8.13) 

ODHOD Ura Relacija 

Vsak dan  13.00 Voklo - Prebačevo - Žerjavka - Trboje (12.20; 13.10) - Voglje 

- Voklo - po potrebi Prebačevo 

12.10; 13.08; 13.55; 

14.55 

Šenčur - Luže - Visoko - Olševek - Hotemaže - Visoko - Luže 

- Šenčur (12.30; 13.30; 14.20; 15.20) - Voklo - Voglje - 

Trboje - Žerjavka - Prebačevo 

13.50 Voklo - Trboje - Voglje - Voklo - Prebačevo 

Opombe:  Povratek v Voge iz Šenčurja po potrebi. 

      

PLAVALNI 

AVTOBUS 

    

ODHOD Ura Relacija 

sreda 10.15 Olševek - Šenčur - Voklo - bazen Kranj 

12.10 Šenčur - bazen Kranj 

POVRATEK Ura Relacija 

sreda 12.25 bazen Kranj - Šenčur - Olševek - Voklo 

13.25 bazen Kranj - Šenčur    

OPOMBE:     
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SREDA 

Z avtobusom za preduro se do ŠD Voklo k pouku NŠP pripeljejo nekateri učenci 4.d in 5. d(PŠ 

Trboje). 

Z avtobusom za 1.uro se do ŠD Voklo k pouku ŠPO pripeljejo učenci 4. ali 5.d (PŠ Trboje). 

 

Dodatne vožnje ob sredah 

8.15 Voklo ŠD (povratek) – Trboje 

10.00 Voklo ŠD (povratek) – Trboje 

Pouk športa se med 4. d in 5. d menja tedensko. 

 

ČETRTEK 

Z avtobusom za preduro se v Šenčur k pouku NRA pripeljejo nekateri učenci 5.c in 5.d. 

 

Dodatni vožnji ob četrtkih 

8.13 Šenčur (5.c, povratek) – Olševek 

8.13 Šenčur (5.d, povratek) - Trboje 

 

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo 

na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu.  

Prevoz za učence 4. in 5. razreda iz podružničnih šol, ki obiskujejo neobvezne izbirne predmete 

na centralni šoli in pouk športa v športni dvorani v Voklem, je organiziran. Za ta prevoz bodo 

učenci prejeli vozovnice. 

 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 

Stiki med šolo in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske 

govorilne ure so skupne, in sicer so praviloma prvi četrtek v mesecu ob 17. uri v 

Šenčurju, na podružničnih šolah pa vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri. Na pogovor z 

učiteljem lahko starši pridejo v času dopoldanskih govorilnih ur, ki bodo navedene v 

publikaciji in na spletni strani šole. 

 

Popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2018/19: 

4. oktober, 8. november, 6. december, 3. januar, 7. februar, 7. marec, 4. april, 9. in 30. 

maj. 

 

Zbiralne akcije odpadnega papirja so v Šenčurju vedno na dan popoldanskih 

govorilnih ur, na podružnicah pa po dogovoru enkrat jeseni in enkrat spomladi. 

 

Šola za starše: predavanje 18. 10. 2018 ob 18h  na temo Problemi zasvojenosti, bolezni 

odvisnosti, samomori, agresija, TV, računalniki (dr. Zdenka Zalokar Divjak). 

 

Dopoldanske govorilne ure učiteljev 
Razredna stopnja 

RAZ. UČITELJ DOPOLDAN POP. 

1.a  Melita Orehar 

melita.orehar@os-sencur.si 

  1. pon. 10.15-11.00 K5A 

  

U5A 

  

 Janja Jagodic 

janja.jagodic@os-sencur.si 

 1. pon. 10.15-11.00  

K5A  

 

U5A  

1.b Neda Tomlje 

neda.tomlje@os-sencur.si 

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A 

 Andreja Režek 

andreja.rezek@os-sencur.si 

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A 

 1. e Vanja Klepec 

vanja.klepec@os-sencur.si 

  1. pon. 11.20 – 12.05 

  

K2A 

  

U1A 
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 Jerneja Križnar 

neja.kriznar@os-sencur.si 

  1. pon. 11.20 – 12.05 

  

K2A 

  

U1A 

  

 2. a Andrej Cej 

andrej.cej@os-sencur.si 

   1. sreda 10.15 – 11.00 

  

K5A 

  

U3A 

  

 2. b Maja Flerin 

maja.flerin@os-sencur.si 

   1.sreda 11.20 – 12.05 

  

K5A 

  

U6A 

  

 3. a Mateja Rozman 

mateja.rozman@os-sencur.si 

  1. pon. 9.10 – 9.55 

  

K5A 

  

U8A 

  

 3. b Marijana Benedičič 

marijana.benedicic@os-sencur.si 

 1. čet. 10.15-11.00 

  

U7A 

  

U7A 

  

 4. a Tjaša Ogris 

tjasa.ogris@os-sencur.si 

  1. pon. 9.10 – 9.55 U10A 

  

U10A 

  

 4. b Tanja Bogataj 

tanja.bogataj@os-sencur.si 

1. čet. 9.10-9.55 U9A 

  

U9A 

  

 5. a Maja Valant 

maja.valant@os-sencur.si 

    2. sreda 12.10 – 12.55 U4C 

  

U4C 

  

 5. b Mojca Gabrijel  

mojca.gabrijel@os-sencur.si 

  1. čet. 9.10 – 9.55 U5C 

  

U5C 

  

  OPB 1 Mira Keršmanc 

mira.keršmanc@os-sencur.si 

1. čet. 12.10 – 12.55 K5A K5A 

 OPB 2 Andreja Režek 

andreja.rezek@os-sencur.si 

1. pon. 10. 15- 11.00 K2A U4A 

    OPB 3 

  

Tadeja Pegan 

tadeja.pegan@os-sencur.si 

  1. pon. 12.10 – 13.00 K5A K5A 

O OPB 4 Petra Tomić Lesar 

petra.lesar@os-sencur.si 

   1. sreda 9.10 - 9.55 KŠPO KŠPO 

    OPB 5  Marija Kuralt 

marija.kuralt@os-sencur.si 

1. sreda 11.20 – 12.05 K5A K5A 

OPB 6 Ana Marija Lednik 

ana.marija.lednik@os-sencur.si 

1. sreda 11.20 – 12.05 K3B U2A 

OPB 7 Maja Okorn 

maja.okorn@os-sencur.si 

1. pon. 9.10 – 9.55 K6A U9A 

TJA 

1.- 5. r 

Jolanda Regouc 

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si 

1. sreda  12.10 – 12.55 zbornica zbornica 

TJA 

1.- 5. r 

Darja Višnar 

darja.visnar@os-sencur.si 

2. pon. 13.15 – 14.00 K2B K2B 

 

Predmetna stopnja 

 PRED. UČITELJ DOPOLDAN POP. 

 SLJ Magda Ropret 

magda.ropret@os-sencur.si 

1. pon. 9.10 – 9.55 knjižnica knjižnica 

7. d SLJ, TJA Katja Golouh 

katja.golouh@os-sencur.si 

čet. 11.20 - 12.05 K3B U5B 

9. d  SLJ, ZGO, 

DKE 

Olga Tomažič  

olga.tomazic@os-sencur.si 

3. torek 9.05 – 10.55 K3B U4B 

8. c SLJ, TIF, 

GKL 

Katarina Klajn 

katarina.klajn@os-sencur.si 

pon. 9.10-9.55 K3B K3B 

6. c SLJ, DKE Maruša Robida  

marusa.robida@os-sencur.si 

čet. 9.10 –9.55 K3B U7B 

 SLJ Ana Marija Lednik 

ana.marija.lednik@os-sencur.si 

1. sreda 11.20–12.05 K3B K3B 

 8.d TJA Žana Bečić 

zana.becic@os-sencur.si 

torek 10.15 – 11.00 U6B U6B 

 8.b TJA Barbara Stegnar 

barbara.stegnar@os-sencur.si 

3. torek 11.20 – 12.05 K2B U3B 

 9. b ZGO Vilma Nečimer 

 vilma.necimer@os-sencur.si 

3. torek 12.10.-12.55 U1B U1B 

 GEO Nada Kralj 

nada.kralj@os-sencur.si 

3. torek 10.15 – 11. U2B U2B 

 GEO Eva Česnik 

eva.vidmar@os-sencur.si 

1. četrtek    11.20 – 12.05 K2A K2A 

9.c BIO, NAR, 

GOS 

Lucija Lah 

lucija.lah@os-sencur.si 

 

3. četrtek 

12.10 -12.55 

 

K4B U1C 
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 BIO, GOS, 

OPB 

Milena Renko 

milena.renko@os-sencur.si 

petek 9.10 - 9.55 K2C K2C 

 NAR Mojca Kešanski Benedik 
mojca.kesanski.benedik@os-sencur.si 

1. petek 11.20 – 12.05 K4B U10B 

 7. b MAT, TIT Maja Naglič  

maja.naglic@os-sencur.si 

3. pon. 10.15 – 11.00 K6B U12B 

 8. a MAT, TIT Špela Jenko 

spela.jenko@os-sencur.si 

3. četrtek 8.20 – 9.05 K6A U13A 

7.c MAT, TIT Jana Šturm 

jana.sturm@os-sencur.si 

3. sreda. 8.20 – 9.05 

 

K6A U11A 

 MAT Ana Petek 

ana.petek@os-sencur.si 

1. sreda 10.15 – 11.00 K1A K1A 

 9.a KEM Jerneja Vraber Jagodic 

jerneja.vraber.jagodic@os-sencur.si 

3. sreda 11.20 – 12.05 K4B U10B 

 MAT, FIZ Andreja Jagodic 

andreja.jagodic@os-sencur.si 

3. pet. 10.15 – 11.00 K4B U13B 

 7. a MAT, FIZ Tanja Šalamon Rodič 

tanja.salamon.rodic@os-sencur.si 

četrtek 10.15 – 11.00 K6B U11B 

 6. a TJA, SLJ Ana Satler 

ana.satler@os-sencur.si 

petek 12.10–12.55 K2B U2B 

 GUM Dane Selan  

dane.selan@os-sencur.si 

1. pon. 10.15 – 11.00 K2C 

 9. c LUM Manca Herlec  

manca.herlec@os-sencur.si 

3. torek 9.10 – 9.55 K6A U12A 

 ŠPO Katja Ogorevc Ahačič 

katja.ogorevc.ahacic@os-sencur.si 

1. pon. 10.15 – 11.00 KŠPO 

 ŠPO Rok Polajnar  

rok.polajnar@os-sencur.si 

1. pet. 11.20 – 12.05 KŠPO 

 ŠPO Primož Černilec 

primoz.cernilec@os-sencur.si 

torek 10.15 – 11.00 KŠPO 

 ŠPO Štefka Svetelj  

stefka.svetelj@os-sencur.si 

1. čet. 9.10 – 9.55 KŠPO 

 RAČ Janja Gorjanc  

janja.gorjanc@os-sencur.si 

1. pon. 8.20 – 9.05 K6B 

 NEM 2 Ksenja Čebašek 

ksenja.cebasek@os-sencur.si 

1. pon. 9.10 – 9.55 knjižnica 

ŠOLSKA  

SVETOVALNA  

SLUŽBA 

 

 

Mateja Potočnik Poljanšek 

mateja.potocnik.poljansek@os-sencur.si 

po dogovoru K5B 

Milica Jesenovec  

milica.jesenovec@os-sencur.si 

po dogovoru K2B 

Tadeja Primc Bratuš  

tadeja.primc.bratus@os-sencur.si 

po dogovoru K3A 

Maša Gril  

masa.gril@os-sencur.si 

po dogovoru  K1A 

POMOČNIKA 

RAVNATELJICE 

Zdravko Potočnik  

zdravko.potocnik@os-sencur.si 

po dogovoru tajništvo 

  

Stanka Naglič  

stanka.naglic@os-sencur.si 

po dogovoru tajništvo 

RAVNATELJICA 

Majda Vehovec 

ravnatelj@os-sencur.si 

po dogovoru tajništvo 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA OLŠEVEK 
 

RAZRED 

 

UČITELJ 

 

DOPOLDAN 

 

POPOLDAN 

1. c Katja Skalar 

katja.skalar@os-sencur.si 

1. petek 

9.10 – 9.55 (v kabinetu) 

učilnica 1. c 

2. c Veronika Svoljšak 

veronika.svoljsak@os-sencur.si 

1. sreda 

10.15–11.00 (v kabinetu) 

učilnica 2. c 

3. c Nataša Martinjak 

natasa.martinjak@os-sencur.si 

1. torek 

9.10 – 9.55 (v kabinetu) 

učilnica 3. c 
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4. c Mira Primožič 

mira.primozic@os-sencur.si 

1. četrtek 

10.15 – 11.00 (v kabinetu) 

učilnica 4. c 

5. c Slavka Weisseisen 

slavka.weisseisen@os-sencur.si 

1. ponedeljek 

10.15 – 11.00 (učilnica 5.c) 

učilnica 5. c 

OPB  Janja Jagodic 

janja.jagodic@os-sencur.si 

1. ponedeljek 

10.15 – 11.00 (matična šola, 

K5A) 

U5A 

OPB Špela Jezeršek 

spela.jezersek@os-sencur.si 

1. četrtek 

11.20 – 12.05 (zbornica) 

zbornica 

TJA Darja Višnar 

darja.visnar@os-sencur.si 

2. ponedeljek 

13.15 - 14.00 (matična 

šola, K2B) 

K2B 

 Tadeja Tomlje 

tadeja.tomlje@os-sencur.si 

1. torek 

12.10 – 12.55 

zbornica 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VOKLO 

RAZRED UČITELJ DOPOLDAN POPOLDAN 

1. d Vanja Umnik 

vanja.umnik@os-sencur.si  

1. četrtek 

11.20 – 12.05 (zbornica) 

učilnica 1. d 

1. d Darija Orehek 

darija.orehek@os-sencur.si 

1. četrtek 

11.20 – 12.05 (zbornica) 

učilnica 1. d 

2. d Alenka Kern  

alenka.kern@os-sencur.si 

1. torek 

11.20 – 12.05 (zbornica) 

učilnica 2. d 

3. d Monika Čufer 

monika.cufer@os-sencur.si 

1. ponedeljek 

7.30 – 8.15 (učilnica 3.d) 

učilnica 3. d 

OPB  Alenka Peklenik Klančnik 
alenka.peklenik.klancnik@os-sencur.si 

1. četrtek 

12.05 – 12.55 (knjižnica) 

knjižnica 

OPB Bernarda Avsenik Marenk 
bernarda.avsenik.marenk@os-sencur.si 

1. četrtek 

11.20 – 12.05 (knjižnica) 

knjižnica 

OPB Eva Česnik 

eva.vidmar@os-sencur.si 

1. četrtek 

11.20 – 12.05 (matična 

šola K2A) 

(matična šola K2A) 

 17.00 - 18.00 

TJA Jolanda Regouc 

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si 

1. sreda oz. po dogovoru 

12.10 – 12.55 (matična 

šola, zbornica) 

zbornica 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TRBOJE 
RAZRED UČITELJ DOPOLDAN POPOLDAN 

4. d 

Nataša Zajc  

natasa.zajc@os-sencur.si 

1. torek 

9.10 – 9.55 (knjižnica) učilnica 4. d 

5. d 

Helena Dolinar  

helena.dolinar@os-sencur.si 

1. petek  

9.10 – 9.55 (knjižnica) učilnica 5. d 

TJA 

Jolanda Regouc 

jolanda.regouc.bracic@os-sencur.si Po dogovoru zbornica 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Strokovni zbor 
Strokovni zbor na koordinacijskih sestankih in pedagoških konferencah obravnava strokovno in 

drugo problematiko s področja vzgojno-izobraževalnega dela šole. Daje predloge svetu šole in 

ravnatelju. Srečuje se tudi na redovalnih konferencah v januarju/februarju in juniju. 

Stalno bomo spremljali delo v oddelčnih skupnostih, preverjali uspešnost individualnih 

programov, poročali o primerih dobre prakse uporabe aktivnih učnih oblik, spremljali procese 

notranje diferenciacije v vseh razredih, poročali o uspešnosti medpredmetnih povezav, spremljali 

delo nadarjenih učencev in poročali o poteku projektov na šoli. 

V zadnjem tednu junija bomo izvedli delovno srečanje vseh strokovnih delavcev šole. Skupinsko 



 34 

bomo načrtovali dni dejavnosti in druge prireditve ter pregledali razvojni načrt in oblikovali 

osnutek letnega delovnega načrta. 

 

 

 POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

Mednarodno sodelovanje: 

Sodelovanje v Erasmus in eTwinning projektih (prijave glede na interes in starostno stopnjo 

učencev), sodelovanje v projektu Bilder am Eis. 

Sodelovanje z okoljem: 

Sodelovanje z občino ustanoviteljico temelji na bogatenju prostora, v katerem bivamo. V 

spodbudo tej usmeritvi letos načrtujemo aktivnosti v okviru projekta »Simbioza«, organizacijo 

revije občinskih pevskih zborov in sodelovanje naših učencev in učiteljev na občinskih 

prireditvah v dogovoru z organizatorji. Načrtujemo tudi šolski projekt Z roko v roki, ki bo 

spodbujal povezovanje z lokalno skupnostjo. 

S srednjimi šolami sodelujemo pri usmerjanju učencev v nadaljnje  šolanje, pri preverjanju 

uspešnosti naših učencev  na teh šolah ter organizaciji delovne prakse za dijake srednje 

vzgojiteljske šole in drugih srednjih šol. Koordinatorica je psihologinja Mateja Potočnik 

Poljanšek.  

Sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami pri organizaciji učne prakse za študente. Vsako 

leto organiziramo pedagoško prakso za  študente (za bodoče učitelje in vzgojitelje) in dijake 

(bodoči vzgojitelji). Koordinator je ravnateljica, sodelujejo vodje aktivov, posamezni učitelji in 

vodje vrtcev. 

Sodelovanje z drugimi podjetji, ki delujejo na področju občine – ogled, oddaja prostorov in 

dejavnosti. 

Sodelovanje z ostalimi osnovnimi šolami v bivši občini Kranj - dogovarjamo se o reševanju 

problemov, ki so skupni vsem šolam. Sodelujemo tudi pri zaposlovanju kadrov, ki jih na eni šoli 

ne moremo zaposliti. Z OŠ Cerklje imamo skupno socialno delavko, v okviru mobilne službe OŠ 

Helene Puhar so pri nas zaposlene specialne pedagoginje. 

Sodelujemo tudi z Zavodom za gluhe in naglušne v Ljubljani, pri nas izvajata ure surdopedaginja 

in logopedinja. Tudi v letošnjem letu z ZGNL sodelujemo v projektu »Strokovni center« 

Koordinator je ravnateljica. 

Sodelovanje z vsemi organizacijami in društvi v občini: 

S Športnim društvom Šenčur sodelujemo pri vodenju interesnih dejavnosti, v katere vključujejo 

učence šole in preko projekta Zdrav življenjski slog. 

Koordinator za uporabo terminov v ŠD je Bojan Vidmar. 

Z Gasilskim društvom Šenčur sodelujemo pri organizaciji večjih prireditev v letošnjem šolskem 

letu ter pri vajah evakuacije.  

Z AMD sodelujemo pri prometnem nadzoru v prvih dneh šole in pri prireditvah, ki segajo na 

prometne površine. Koordinator je Slavka Weisseisen. 

Sodelujemo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Šenčur. Koordinator je 

Slavka Weisseisen. 

S Kulturnim društvom Šenčur sodelujemo pri organizaciji občinskih kulturnih prireditev.  

Sodelujemo tudi z vsemi, ki želijo najeti šolske prostore. Koordinator je ravnateljica. 

 

Priloga te publikacije je tudi HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR, ki je objavljen na 

spletni strani šole kot samostojen dokument. 
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