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Spoštovani otroci!
V svojem življenju lahko izgubite marsikaj, dragoceno reč, prijatelja, lahko
izgubite dom, zdravje, nekateri izgubijo svobodo, službo, dom, domovino.
Vendar,
ene stvari ne morete izgubiti nikoli in vam je ne more vzeti nihče.
To je ZNANJE!
Vse, kar se naučite, je vaše za celo življenje. In ne pozabite…
več znaš, več veljaš!
Mi smo tu, da vam pomagamo pridobiti znanje.
SREČNO!

Goran Popović
ravnatelj

OŠ LIVADA
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OSNOVNA ŠOLA LIVADA
Ul. Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana
Telefon: 420 19 60
http://www.oslivada.si, e-mail: group1.osljli@guest.arnes.si

USTANOVITELJICA šole je Mestna občina Ljubljana.
RAVNATELJ: Goran Popović, univ. dipl. soc. pedagog
ŠOLSKI OKOLIŠ osnovne šole Livada obsega KS Rakova jelša, del KS Barje in del
KS Zeleni log.

STATISTIČNI PODATKI
Šolsko leto 2021/22

OŠ LIVADA

Število učencev

450

Število oddelkov

19

Število skupin OPB

7

Jutranje varstvo

1

Dežurno varstvo vozačev

1
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ORGANIZACIJA ŠOLE
Organigram OŠ Livada Ljubljana
ORGANI UPRAVLJANJA

SVET ZAVODA

UČITELJSKI ZBOR

Aktiv učiteljev I. obdobja

RAVNATELJ

Pomočnica ravnatelja

DRUGI STROKOVNI
DELAVCI

SVET STARŠEV

TEHNIČNI IN
ADM. DELAVCI

Računovodkinja

Aktiv učiteljev II. obdobja

Svetovalna služba
delavka

Tajnica

Aktiv učiteljev III obdobja

Knjižničarka

Hišnik-vzdrževalec

Aktiv učit. narav. predmetov

Računalničar

Aktiv učit. jezik. predmetov

Specialni pedagog
pppepedagog

Kuharica
Čistilke

Aktiv učiteljev ŠPO

OŠ LIVADA
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V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 POUČUJEJO
PRVA TRIADA
Razred

Razrednik

1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b

Mateja Drobnič Herman
Nataša Marjanovič
Nataša Novak Kušar
Marija Velkovrh Petrič
Petra Urbanc
Marjeta Bilban

Druga učiteljica v 1. a razredu: Martina Zupan.
Druga učiteljica v 1. b razredu: Ksenja Žižek.

DRUGA TRIADA
Razred

Razrednik

4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b

Tjaša Gale
Klavdija Selčan
Ana Adamlje
Vildana Suljić
Vladimir Hanžekovič
Tamara Mikša

UČITELJI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA

OŠ LIVADA

Oddelek

Učitelj

OPB 1
OPB 2

Ksenija Filipič, Mateja Drobnič Herman, Nataša
Marjanovič
Jana Medvešček, Nataša Novak Kušar

OPB 3. A
OPB 3. B

Tanja Ivančič, Natalija Veselič Martinjak
Nada Perpar, Kristine Mazmanyan

OPB 4. A

Sladjana Jović Mićković, Tjaša Gale

OPB 4. B

Eva Habič, Urška Planko, Klavdija Selčan

OPB 5

Alenka Trauner
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JUTRANJE VARSTVO
Učitelj

Oddelek
Oddelek jutranjega varstva

Aleš Kocjančič, Tomaž Hožič

Varstvo vozačev

Učitelji krožijo po urniku.

TRETJA TRIADA
UČITELJI RAZREDNIKI
Razred

Razrednik

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
9. a
9. b

Eva Habič
Alenka Trauner
Nada Perpar
Alenka Jankovec Marolt
Kristijan Jeršin Tomassini
Meta Rogelj
Maruša Šmalc

DRUGI UČITELJI
Učitelj
Predmet
Maruša Šmalc
MAT
Eva Habič
ZGO
Vladimir Hanžekovič
ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP – odbojka, nogomet
Laszlo Herman
TIT, OGL, OGUM
Alenka Jankovec Marolt
MAT, FIZ
Kristijan Jeršin Tomassini
GEO, DKE, TVZ
Aleš Kocjančič
ŠPO, NIZ – šport, SDP
Urška Kurmanšek
TJA, NIZ – TJA
Katja Kos (Andreja Pirc Hana GUM, OPZ, MPZ
Mačkovšek – porodniška)
Tamara Mikša
TJA
Tanja Ivančič
TJA
Urška Planko
NI1, NI2, NIZ-TJN
Nada Perpar
BIO, NAR, GOS, IZB ONA
Kristine Mazmanyan
KEM, NAR
Meta Rogelj
SLJ
Tina Prek Perme
SLJ
Natalija Veselič Martinjak
LUM, LS1, FILM 2, ID - umetnost
OŠ LIVADA
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Jasna Zavec
Tomaž Hožič

DRU, SLJ, MAT
MME, ROM

Spremljevalka učenca: Aida Brunčič.
Učiteljici v pripravljalnici učenja slovenščine za učence, ki se prvo in drugo leto šolajo v Sloveniji:
Sladjana Jović Mićković in Alenka Trauner.

IZBIRNI PREDMETI
V tretji triadi si vsak učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če
s tem soglašajo njegovi starši. V drugi in tretji triadi si lahko učenec izbere še dve uri neobveznih
izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5.
V šolskem letu 2021/22 so izbirni predmeti naslednji:

Obvezni izbirni predmet
1.
Filmska vzgoja 2
2.
Likovno snovanje 1
3.
Nemščina I
4.
Nemščina II
5.
Računalniška omrežja
6.
Multimedija
7.
Izbrani šport – odbojka, nogomet
8.
Šport za sprostitev
9.
Šport za zdravje
10.
Turistična vzgoja
11.
Obdelava gradiv: les
12.
Obdelava gradiv: umetne mase
13.
Starinski in družabni plesi
14.
Organizmi v naravi in v umetnem okolju

1.
2.
3.
4.

Učitelj/-a:
Urška Kurmanšek
Urška Planko
Aleš Kocjančič
Klavdija Selčan

Neobvezni izbirni predmet
Angleščina
Nemščina
Šport
Računalništvo

OŠ LIVADA

Učitelj/-a:
Natalija Veselič Martinjak
Natalija Veselič Martinjak
Urška Planko
Urška Planko
Tomaž Hožič
Tomaž Hožič
Vladimir Hanžekovič
Vladimir Hanžekovič
Vladimir Hanžekovič
Kristijan Jeršin Tomassini
Laszlo Herman
Laszlo Herman
Aleš Kocjančič
Nada Perpar
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Ravnatelj
Goran Popović
Pomočnica ravnatelja
Ksenja Žižek
Svetovalna služba
Samir Haznadar

OSTALI DELAVCI
KNJIŽNICA: Jana Medvešček, Barbara Hanuš
TAJNIŠTVO: Vlasta Kunst, Renata Perpar
RAČUNOVODSTVO: Tatyana Šavli
VZDRŽEVANJE: Gregor Arbiter
KUHINJA: Ankica Bojanić
ČIŠČENJE: Sanija Adrović, Mirsada Berbić, Ana Hrvačanin, Dragica Zeljič, Alenka Turnšek.

ZDRAVSTVENA SISTEMATIKA
Zdravstvena sistematika se bo po novem izvajala v ZD Ljubljana VIČ-Rudnik na Rakovniški ulici 4,
Ljubljana. Šolska zdravnica je Nevia Vrhovec.
Zobozdravniško sistematiko bo po naslednjem razporedu izvajala, dr. dent. med. Dina Škrbinc.

Datum

Razred

26. 11. 2021

8. in 9. razred

3. 12. 2021

6. in 7. razred

14. 1. 2022

4. in 5. razred

28. 1. 2022

2. in 3. razred

11. 2. 2022

1. razred

predavanje na RS – še dogovor!

1. A, 1. B – zdravstvene kartice so potrebne
samo za učence 1. razreda

OŠ LIVADA
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Za zdravstveno in zobozdravstveno preventivo bo skrbela dipl. medicinska sestra Majda Šmit.
Razred
1. r.

2. r.

Predavanje

Datum

- Zdrave navade

13. 09. 2021

- Jaz sem šolar z lepim nasmehom

24. 04. 2022

- Osebna higiena

14. 09. 2021

- Poskrbi za svoje zobe in ostani

14. 04. 2022

zdrav
- Osebna higiena
3. a

- Zdrav način življenja

01. 02. 2022

- Pokončna drža
- Osebna higiena
3. b

- Zdrav način življenja

02. 02. 2022

- Pokončna drža
- Preprečevanje poškodb
4. a

- Pokončna drža

22. 11. 2021

- Skrb za zdrav nasmeh
- Preprečevanje poškodb
4. b

- Pokončna drža

23. 11. 2021

- Skrb za zdrav nasmeh
- Zasvojenost
5. a

- Pokončna drža

05. 04. 2022

- Skrb za zdrav nasmeh
- Zasvojenost
5. b

- Pokončna drža

07. 04. 2022

- Skrb za zdrav nasmeh
6. a in 6. b

- Odraščanje

23. 12. 2021 (2 + 2 šolski uri)

7. a in 7. b

- Pozitivna samopodoba in stres

25. 11. 2021 (2 + 2 šolski uri)

7. c

- Pozitivna samopodoba in stres

26. 11. 2021 1. in 2. ura

8. a in 8. b

- Skrbim za zdrave zobe

3. in 4. ura

8.a in 8.b

- Medosebni odnosi

13. 12. 2021 (2 + 2 šolski uri)

9. a in 9. b

- Vzgoja za zdravo spolnost

05. 11. 2021 (2 + 2 šolski uri)

OŠ LIVADA
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05. 05. 2022 8. A in 8. B: Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja (DD – Nada + Majda
Šmit).
03. 05. 2022 9. A in 9. B: Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja (DD- Nada + Majda
Šmit).

PREDMETNIK (predmeti in tedensko število ur v
posameznem razredu)
Prikaz tedenskega števila ur po obveznem predmetniku: Razredna stopnja
RAZRED
PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

2

70

2

70

2

70

3

105

2

70

2

70

Angleščina
Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

Družba
Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

1,5 52,5 1,5 52,5
2

70

3

105

3

105

3

105

1

35

3

105

105

Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Šport

3

105

3

105

3

105

Oddelčna skupnost

3

105

0,5 17,5 0,5 17,5

Dopolnilni pouk, dodatni pouk

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Število predmetov

6

7

7

8

9

Tedensko ur pouka

20

23

24

23,5

25,5

Tednov pouka

35

35

35

35

35

OŠ LIVADA
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Prikaz tedenskega števila ur po obveznem predmetniku: Predmetna stopnja

PREDMET

6.

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Državljanska in domovinska kultura
in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Oddelčna skupnost
Dopolnilni pouk, dodatni pouk
Interesne dejavnosti
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Število predmetov
Tedensko ur pouka
Tednov pouka

T
5
4
4
1
1
1
1

L
175
140
140
35
35
35
35

T
4
4
4
1
1
2
2
1

RAZRED
7.
8.
9.
L
T
L
T
L
140 3,5 122 4,5 144
140
4 140 4
128
140
3 105 3
96
35
1
35
1
32
35
1
35
1
32
70 1,5 52,5 2
64
70
2
70
2
64
35
1
35
2
2
1,5

2

70

3
105
0,5 17,5
1
35
2
70
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
11
25,5
35

3

70
70
52,5

2
2
2

64
64
64

105

2
70
0,5 17,5
1
35
2
70
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
12/13/14
27/28
35

2
70
0,5 17,5
1
35
2
70
3dni
3 dni
4 dni
5 dni
14/15/16
27,5/28,8
35

2
64
0,5 17,5
1
32
2
64
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
12/13/14
27,5/28,5
32

DODATNI POUK je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde.
DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
INTERESNE DEJAVNOSTI vodijo učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

OŠ LIVADA
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DIFERENCIACIJA POUKA

Notranja diferenciacija se izvaja od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in drugih vzgojnih
oblikah organiziranega dela tako, da učitelj v oddelku oz. učni skupini diferencirano dela z učenci glede
na njihove zmožnosti.
Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije za naslednje šolsko leto sprejme svet šole najkasneje do 31.
maja. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev. Odločitev se
sprejme za obdobje enega šolskega leta.
Šola učence od 3. do 8. razreda in njihove starše najkasneje do 15. junija seznani z oblikami
diferenciacije, ki se bodo izvajale v posameznem predmetu pri slovenščini, matematiki in tujemu
jeziku.

OŠ LIVADA
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RAZŠIRJENI PROGRAM
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, interesne
dejavnosti, večdnevne dejavnosti v naravi, tekmovanja, tečaje in projekte. V razširjeni program se
učenci vključujejo prostovoljno.
V šolskem letu 2021/22 bomo organizirali naslednje večdnevne dejavnosti v naravi:

Razred

Tabor

3. razred

Naravoslovni
tabor

4. razred

Letna šola v
naravi
Letna šola v
naravi

5. razred

7. razred

Naravoslovni
tabor

Mesto izvajanja
CŠOD Škorpion,
Veliki Boč 31 a, 2353
Sv. Duh na Ostrem
Vrhu
MD Martinček, Debeli
Rtič
MD Martinček, Debeli
Rtič
CŠOD Škorpion,
Veliki Boč 31 a, 2353
Sv. Duh na Ostrem
Vrhu

Čas izvajanja

Nos. programa

09. 02.- 11. 02.
2022

Petra Urbanc

13. 05. – 17. 05.
2022
17. 05. – 21. 05.
2022

Tjaša Gale

14. 02. – 18. 2.
2022

Alenka Trauner

Tjaša Gale

PROGRAMI PRILAGAJANJA NA VODO IN UČENJA PLAVANJA
3. razred
4. razred
8. razred
7. razred

20-urni tečaj
plavanja
20-urni tečaj
plavanja
Preverjanje znanja
plavanja
Preverjanje znanja
plavanja

Kopališče
Kolezija
Kopališče Tivoli
Kopališče
Kolezija
Kopališče
Kolezija

16. 05. – 27. 05.
2022
31. 01. 2022 – 11.
02. 2022
13. 09. 2021
01. 10. 2021

Oddelek za šport
MOL
Oddelek za šport
MOL
Oddelek za šport
MOL
Oddelek za šport
MOL

PODALJŠANO BIVANJE
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja imajo
učenci kosilo, sodelujejo pri različnih sprostitvenih dejavnostih, pišejo domače naloge in opravljajo
druge šolske obveznosti. OPB se izvaja od zaključka pouka do 15.30.
Zaradi nemotenega izvajanja aktivnosti v času OPB lahko starši prevzamete učenca zunaj pred šolo v
času odhoda avtobusa (13.00, 15.00 in 15.30).
Učenec lahko predčasno zapusti podaljšano bivanje le izjemoma s pisnim dovoljenjem staršev.

OŠ LIVADA
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ŠOLSKI KOLEDAR
ŠOLSKO LETO se začne 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022.
Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.
POČITNICE
Jesenske počitnice

25. 10. – 1. 11. 2021

Novoletne počitnice

25. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zimske počitnice

21. 2. – 25. 2. 2022

Prvomajske počitnice

27. 4. – 2. 5. 2022

Poletne počitnice

25. 6. – 31. 8. 2022

POUKA PROSTI DNEVI

Dan reformacije

31. 10. 2021

Dan spomina na mrtve

1. 11. 2021

Božič

25. 12. 2021

Dan samostojnosti in enotnosti

26. 12. 2021

Novo leto

1. 1. 2022, 2. 1. 2022

Ponedeljek

7. 2. 2022 – POUKA PROST DAN

Prešernov

dan,

Slovenski

kulturni 8. 2. 2022

praznik
Informativna dneva za vpis v srednje 11. 2. - 12. 2. 2022
šole (samo za devetošolce)
Velikonočni ponedeljek

18. 4. 2022

Dan upora proti okupatorju

27. 4. 2022

Praznik dela

1. 5. - 2. 5. 2022

Dan državnosti

25. 6. 2022

OŠ LIVADA
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TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ
Prvo ocenjevalno obdobje

1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. 2022 – 15. 6. 2022 (učenci 9. razreda)
1. 2. 2022 – 24. 6. 2022 (za učence od 1. – 8. razreda)

Razdelitev obvestil o uspehu, spričeval in valeta
31. 1. 2022

vsem učencem

15. 6. 2022

učencem 9. razreda

24. 6. 2022

učencem od 1. do 8. razreda

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
1. rok

od 16. 6. do 29. 6. 2022

učenci 9. razreda

1. rok

od 27. 6. do 8. 7. 2022

učenci od 1. do 8. razreda

2. rok

od 18. 8. do 31. 8. 2022

učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
1. rok

od 3. 5. do 15. 6. 2022

učenci 9. razreda

1. rok

od 3. 5. do 24. 6. 2022

učenci od 1. do 8. razreda

2. rok

od 18. 8. do 31. 8. 2022

učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Koledar nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2021/2022
- datumi, ki jih ne smete spregledati
1. september 2021
– objava sklepa o izboru in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se
bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z
nacionalnim preverjanjem znanja. V šolskem letu 2021/2022 je bil
za našo šolo izbran kemija.
4. maj 2022
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2022
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2022
NPZ iz tretjega predmeta – KEM - za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

OŠ LIVADA
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ŠOLSKI ZVONEC:
prva ura
malica
druga ura
odmor
tretja ura
rekreativni odmor
četrta ura
odmor
peta ura
Kosilo
šesta ura
odmor
sedma ura

8:20 – 9:05
9:05 – 9:20
9:20 – 10:05
10:05 – 10:10
10:10 – 10:55
10:55 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:05
12:05 – 12:50
11.45 – 13.10
12:55 – 13:40
13:40 – 13:45
13:45 – 14:30

Vsi učenci I., II. in III. obdobja imajo oddelčno skupnost po dogovoru z mentorico Natašo Marjanovič.

SODELOVANJE MED STARŠI IN ŠOLO
Sodelovanje med starši in šolo ter medsebojna podpora in zaupanje so bistveni za napredek otroka.
Oblike sodelovanja so:

RODITELJSKI SESTANKI:
Roditeljski sestanek

1. RS

Razred

Datum

Ura

1. B

6. 09. 2021

16.30

1. A

7. 09. 2021

16.30

2. A

8. 09. 2021

16.30

6. A, B

9. 09. 2021

16.30

13. 09. 2021

16.30

preko videokonference

7. – 9. razred

07. 09. 2021

po dogovoru

2. RS

1. – 9. razred

15. 02. 2022

16.30; po
dogovoru

1. – 2., 3. -5.
3. RS

RS za tabore in ŠVN

junij 2022

razred

16.30; po
dogovoru

9. A, B

19. 4. 2022

po dogovoru

3., 4.,5. in 7.

po dogovoru

16.30

17. 05. 2022

po dogovoru

razred
6. - 8. razred
OŠ LIVADA
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Pred odhodi na tabore ter šole v naravi bodo organizirani posebni roditeljski sestanki.
Za starše devetošolcev bo v mesecu februarju organiziran posebni roditeljski sestanek na temo poklicne
orientacije (preko videokonference).

GOVORILNE URE
Govorilne ure razredne stopnje
Popoldanske govorilne ure so vsak 2. delovni torek po vnaprej določenem terminu razrednika ob
predhodni najavi starša. Govorilne ure bodo potekale na daljavo (preko videokonference ali preko
telefona).
Dopoldanske govorilne ure so po potrebi oz. predhodnem dogovoru z učiteljem (preko telefona ali
videokonference).

Govorilne ure predmetne stopnje
Popoldanske govorilne ure so vsak 3. delovni torek v mesecu od 17.00 do 18. 30 (na 10 minut) in bodo
potekale na daljavo (preko videokonference ali telefonsko). Starši se bodo prijavili na termin pri
posameznem učitelju preko spletne učilnice, preko e-pošte ali telefonsko.
Dopoldanske govorilne ure so po potrebi oz. predhodnem dogovoru z učiteljem (preko telefona ali
videokonference).
Od staršev pričakujemo:
-

da se udeležujejo govorilnih ur, roditeljskih sestankov in vseh ostalih organiziranih oblik
sodelovanja,

-

spremljajo svojega otroka, njegove uspehe in probleme,

-

obvestijo učitelja o izostankih,

-

v roku poravnajo obveznosti.

ODSOTNOST OD POUKA
Odsotnost od pouka do pet dni opravičijo starši, za daljšo odsotnost pa morajo učenci prinesti
zdravniško opravičilo. Po novem pravilniku o Pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli ima učitelj
pravico preveriti pristnost zdravniškega opravičila pri podpisanem zdravniku. Starši lahko otroka
opravičijo pisno ali osebno pri učitelju. Opravičilo po telefonu ne velja.
OŠ LIVADA
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Izjemoma se lahko z razrednikom v naprej dogovorite za odsotnost od posamezne učne ure ali druge
dejavnosti. Učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do pet šolskih dni, vendar se morajo
starši o tem predhodno dogovoriti z razrednikom.

DEJAVNOSTI OB POUKU
INTERESNE DEJAVNOSTI
Učenci se lahko na šoli vključujejo v številne interesne dejavnosti, pri kateri razvijajo različne interese,
koristno preživljajo prosti čas ter razvijajo pravilen odnos do športa, narave in kulture. Med vsemi
različnimi interesnimi dejavnostmi, ki so na voljo, lahko resnično vsak najde nekaj zase.
Cilj dejavnosti je, da učenci zdravo preživljajo prosti čas in razvijajo tiste sposobnosti, ki jih ne morejo
v okviru rednega pouka. Interesne dejavnosti so izbrane na podlagi interesov učencev in kadrovskih ter
materialnih pogojev šole.
V letošnjem šolskem letu bo na OŠ Livada potekalo 13 interesnih dejavnosti na razredni stopnji (1. – 5.
razreda ) in 10 interesnih dejavnosti na predmetni stopnji (6. – 9. razred). Z interesnimi dejavnostmi
bomo pričeli tretji teden v mesecu septembru. Dejavnosti bodo trajale do konca šolskega leta 2022.

Interesne dejavnosti na razredni stopnji
Učitelj
Martina Zupan
Martina Zupan
Petra Urbanc
Mateja Drobnič Herman
Vildana Suljić
Tjaša Gale
Klavdija Selčan
Katja Kos
Marija Velkovrh Petrič
Nataša Marjanovič
Nataša Novak Kušar
Francoska učiteljica
Cirkokrog

OŠ LIVADA

Interesna dejavnost
Skrivnostni svet narave
Skrivnostni svet narave
Glasbeni krožek
Besedne igrarije
Livadko ustvarja
Interesna dejavnost
Girls Do Code – v okviru projekta
Otroški pevski zbor 1 - 4
Dramski krožek – kot projekt
Eko frajerji
Mali vrtnarji
Francoske urice
Cirkuška skupina
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Razred
3. A
1. A
3. r.
1. A
5. B
4. A
5.r. in 6. r
1. r. - 4. r.
2.r. – 5. r.
1. B
1. r.
1. r. – 5.r
1. r. – 5. r.

Ura
torek, 6. ura
sreda, 6. ura
po dogovoru
ponedeljek, 6. ura
ponedeljek, 6. ura
četrtek 6. ura
po dogovoru
torek in petek 6. ura
po dogovoru
ponedeljek, 6. ura
po dogovoru
po dogovoru
petek, 6. ura
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Interesne dejavnosti na predmetni stopnji
Učitelj

Interesna dejavnost

Razred

Ura

Aleš Kocjančič
Kristine Mazmanyan
Katja Kos

Ples – priprava učencev na Valeto
Priprave na tekmovanje iz kemije
Mladinski pevski zbor

9. r.
8. r, 9. r.
5. r. – 9.r.

»Livadske roke«
Oblikujemo v glini

2. r. – 9. r.
4. r. – 9. r.

po dogovoru
po dogovoru
ponedeljek, predura
torek, četrtek in petek,
7. ura
torek, predura
torek, 6. ura

6. r. – 9. r.

Nataša Marjanovič

Spoznajmo grafite – stenske
poslikave
Tolkalna skupina MIR
Šolska skupnost

Jana Medvešček
Urška Planko

Knjižničarski krožek
Francoščina

6. r.
8. B

Natalija Veselič
Martinjak

4. r. – 9. r.
1. r. – 9. r.

petek, 6., 7. in 8. ura –
po dogovoru
ponedeljek, predura
1x mesečno, po
dogovoru z učenci
torek, 6. ura
po dogovoru

Interesne dejavnosti v okviru MOL-a
Učitelj
Martina Zupan
Marjeta Bilban
Mateja Drobnič
VildanaSuljić
Nataša Novak Kušar
Tjaša Gale
Aleš Kocjančič
Laszlo Herman
Ksenija Filipič
Ksenija Filipič
Aleš Kocjančič
Aleš Kocjančič
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Interesna dejavnost
Igre na črti
Plesni krožek
Igre z žogo 1
Igre z žogo 2
Hoja po različnih podlagah
Naravne oblike gibanja
Med dvema ognjema
Vožnja s kolesom
Odbojka
Aerobika
Košarka
Moštvene in štafetne igre
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Razred
3. A
3. B
1. B
5. B
2.A
4. r. – 5. r.
4. r. – 5. r.
5. r. - 6. r.
7. r. – 9. r.
7. r. – 9. r.
7. r. – 9. r.
7. r. – 9. r.

Ura
četrtek, 7. ura
torek, 7. ura
ponedeljek, 7. ura
ponedeljek, 7. ura
po dogovoru
četrtek, 7. ura
po dogovoru
po dogovoru
torek, 15.30- 17.00
četrtek, 15.30 – 17.00
petek, 7. in 8. ura
sreda, 8. ura; četrtek, 8. ura
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INTERESNE DEJAVNOSTI ŠPORTNIH DRUŠTEV
Naša šola sodeluje s športnimi društvi, ki nudijo športne dejavnosti našim učencem.
Športna dejavnost

Društvo

Ura

Karate

Karate klub Lev

Datumi bodo javljeni naknadno.

Nogomet
Športno ritm. gimnastika

Nogometna šola Ljubljana
ŠD Špička

Datumi bodo javljeni naknadno.
Datumi bodo javljeni naknadno.

Plesne dejavnosti

Plesni klub Briljantina

Datumi bodo javljeni naknadno.

Udeleževali se bomo naslednjih tekmovanj:
• za Preglovo priznanje,
• za Cankarjevo priznanje,
• za Vegovo priznanje,
• za Stefanovo priznanje,
• tekmovanja v znanju geografije,
• tekmovanja iz znanja zgodovine,
• tekmovanja v znanju angleškega jezika,
• tekmovanja iz znanja kemije,
• tekmovanje v znanju računalništva – Bober,
• bralne značke,
• eko bralna značka,
• Vesele šole in Cici-Vesele šole,
• angleške bralne značke,
• nemška bralna značka,
• tekmovanja v znanju naravoslovja – Kresnička,
• športnih tekmovanj v gimnastiki, atletiki, nogometu, igri med dvema ognjema ...

OŠ LIVADA
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PROJEKTI
V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z izvajanjem projektov ter se vključevali v nove projekte.
Nadaljevali bomo s poučevanjem maternih jezikov (makedonščina, srbščina, madžarščina).
1. Prijavili smo se na javni razpis projektov MOL in pridobili sredstva za različne dejavnosti:
1. PROJEKT »Permakulturni vrt«

Nada Perpar

2. PROJEKT »Izdelava novoletnih
lampijonov«
3. PROJEKT »Okrasitev jelke v četrtni
skupnosti Trnovo«
4. PROJEKT »Medgeneracijsko druženje«
5. PROJEKT »Z roko v roki«

Nataša Novak Kušar
Natalija Veselič Martinjak
Natalija Veselič Martinjak
Natalija Veselič Martinjak

2. Vključenost v mrežo prostovoljskih organizacij, kjer se bodo mentorji in učenci ukvarjali s
prostovoljnim delom. Izvajanje bo potekalo v sodelovanju s Slovensko filantropijo. Učenci
prostovoljci se bodo sestajali tedensko, med rekreativnim odmorom. Vključili so se tudi v
abonma Sodobne umetnosti. Vodja bo Natalija Veselič Martinjak s pomočniki.
3. Ekošola. V timu za projekt sodelujeta Nataša Marjanovič in Nada Perpar. Projekte bodo izvedli
posamezni učitelji in določeni učenci, v okviru sprejetega akcijskega načrta.
4. Zdrava šola. Vodja tima je Klavdija Selčan. V odboru bosta omenjena učitelja, predstavniki
ostalih učiteljev, ki bodo vodili določeno temo in učenci iz šolske skupnosti.
V okviru projekta bomo posebno pozornost namenili:
•

Smernicam zdravega prehranjevanja, tradicionalni slovenski hrani in hrani držav, iz katerih
učenci prihajajo, sezonskemu sadju in sveži zelenjavi, s poudarkom na lokalno pridelani
hrani - izvajanje Šolske sheme (kar je ukrep EU politike) – razdeljevanje sadja enkrat
tedensko, sodelovanje v projektu tradicionalnega slovenskega zajtrka.

•

Panojem za obveščanje v avli šole.

•

Projektu promet, ki se izvaja v 4. in 5. razredu.

•

Tekmovanju za čistke zobke od 1. do 5. razreda.

•

Predavanjem medicinskih sester na temo zdravja, nesreč in skrbi za osebno higieno.

•

Zbiralni akciji papirja.

•

Eko dnevu.

•

Navajanju na čistočo in osebno higieno ter kulturnemu obnašanju pri jedi.

OŠ LIVADA
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•

Spodbujanju kulturnega dialoga in obnašanja znotraj in zunaj šole.

5. Projekt Kulturna šola bosta vodili Vildana Suljić in Urška Planko.
6. Sodelujemo v mednarodnem projektu Erasmus + LEAD s petimi državami, in sicer z Latvijo,
Turčijo, Avstrijo, Grčijo, Romunijo na temo integracije otrok priseljencev/beguncev.
7. Sodelovanje v glasbenem projektu MUSE (Glasba kot motivacijsko sredstvo v izobraževanju
učencev iz ranljivih in socialno izključenih skupin). Nosilec projekta je makedonska OŠ iz
Skopja.
8. Sodelovanje v projektu z naslovom Skupaj za trajnostne razvojne cilje OZN, ki ga bo vodila
norveška šola iz Bergna.
9. Sodelujemo v projektu PEF UL, z naslov zaUPI, vključenih je še 6 partnerskih šol in fakultet, od
tega 2 iz tujine. Projekt je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in
podjetništvo za mlade.
10. GIRLS DO CODE – opismenjevanje deklet na področju računalništva in tehnologije.
11. SIMBIOZA SKUPNOST – med učenci in starejšimi – v času korone samo druženje učencev z
dedki in babicami.

ŠOLSKA SKUPNOST
Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti, ki se jih izvoli na začetku šolskega leta.
Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na
šoli, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne
akcije, solidarnostne akcije – srečelov…).
Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost
učencev šole.
Mentorica letošnje skupnosti učencev je Nataša Marjanovič.
V okviru Šolske skupnosti deluje Otroški parlament. V tem šolskem letu je izbrana tema MOJA
POKLICNA PRIHODNOST.

OŠ LIVADA
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Ena od častnih dolžnosti šolske skupnosti je tudi sprejem prvošolcev v skupnost učencev. Uradni
sprejem bo konec meseca septembra. Učenci šolske skupnosti bodo za prvošolce pripravili različne
igrice in naloge ter kratek kulturni program.
Mladinsko klepetalnico bo vodila Natalija Veselič Martinjak.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Urnik izposoje v knjižnici:

Ponedeljek Torek
1.ura
(8:208:45/8:459:10)
2.ura
(9:209:45/9:4510:10)
3.ura
(10:1010:35/10:3511:00)
4.ura
(11:1511:40/11:4012:05)

Sreda

Četrtek Petek

1A/1B Pravljična 1A/1B
ura

4A/4B

9B/9A

2A/2B Pravljična 6A/6B
ura

8A/8B

7A/7B

5A/5B 7C

3A/3B

3A/3B

4A/4B

2A/2B

5A/5B

Ponedeljek 8.00 – 13.50
Torek 8.00 – 14.30
Sreda 8.15 – 14.30
Četrtek 8.00 – 14.30
Petek 8.00 – 14.30
Prenovljena šolska knjižnica je bogato založena, saj je na policah deset tisoč različnih leposlovnih in
poučnih knjig, priročnikov ter glasbenih in video kaset. Redno spremljamo knjižne novosti, opozarjamo
OŠ LIVADA
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na kakovost dela, pripravljamo knjižne uganke in razstave knjig. Naročenih je trideset različnih revij,
namenjenih mladim bralcem, učiteljem in staršem. Učenci imajo v času izposoje možnost prebiranja
knjig in revij v čitalnici, v knjižnici lahko pripravljajo referate in plakate, pri iskanju podatkov, pa jim
pomaga tudi računalnik z dostopom do interneta.
Strokovno delo v knjižnici:
•

nakupuje knjige za šolo,

•

strokovno obdeluje knjižnično gradivo,

•

seznanja učitelje z novostmi v strokovni literaturi,

•

predstavlja leposlovno in strokovno literaturo učencem,

•

vodi statistiko knjižničnega gradiva,

•

odpiše knjižnično gradivo in izvede inventuro,

•

izposoja knjižnično gradivo, učencem in učiteljem,

•

pripravlja knjižne razstave,

•

vodi ure pravljic in organizira literarne večere,

•

skrbi za učbeniški sklad,

•

pripravlja učencev za sodelovanja v kvizih ali na tekmovanjih,

•

vodi Bralno značko,

•

sodeluje v različnih projektih šole,

•

izdaja šolsko glasilo.

Pedagoško delo v knjižnici
V knjižnici potekajo ure pravljic za najmlajše in učne ure. Učenci se učijo samostojno iskati gradivo in
informacije pravilno vrednotiti, uporabiti in zapisati. Dobro razvite bralne sposobnosti pomembno
vplivajo na učni uspeh otrok. Tudi v tem šolskem letu bo potekalo več dejavnosti za spodbujanje
branja. Med učenci od prvega do petega razreda bo spet krožil bralni nahrbtnik z zanimivimi knjigami
in zvezkom, v katerega učenci in njihovi starši nekaj narišejo in zapišejo vtise o prebranem.
V knjižnico vabimo tudi starše, zato je odprta ob torkih popoldne v času govorilnih ur, enkrat mesečno
pa za učence prvega triletja in njihove starše potekajo tudi popoldanske ure pravljic.
Učenci so zelo prizadevni pri branju za Bralno značko in Ekološko bralno značko.
Od letos naprej bo ob petkih, ob 12.05, v učilnici 1. a potekala ekološka bralna čajanka, ki jo prav tako
vodi Martina Zupan.
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Splošni cilji:
•

navajati učence na knjižnično okolje in na vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemati
pozitiven odnos do knjižnice, njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, na
motivaciji za branje in na estetiki prikazanega gradiva,

•

učiti učence uporabiti knjižnično gradivo in druge informacijske vire kot učinkovito strategijo
za reševanje problemov,

•

razvijati različne spretnosti in sposobnosti, ki vodijo v knjižnično kompetentnost.

Šolsko knjižnico vodita Jana Medvešček in Barbara Hanuš.

BRALNA ZNAČKA
O prebranih knjigah se učenci prvega, drugega in tretjega razreda pogovarjajo s svojimi učiteljicami,
učenci četrtega razreda pa z učiteljico ali s knjižničarko.
Ob zaključku bralne značke prejmejo učenci nalepke in diplome, vse, ki so vsa leta šolanja sodelovali
pri tej dejavnosti (to so zlati bralci), pa čaka izlet v Benetke in knjižno darilo.
Z najbolj prizadevnimi bralci obiščemo sejem knjig v Cankarjevem domu, predstavitve knjig in druge
prireditve, povezane s knjigo. Ob zaključku šolskega leta na šolo povabimo pisatelja, ki ustvarja za
otroke in mladino.
Knjižni klepet vodi knjižničarka Barbara Hanuš.
Bralno značko vodita Barbara Hanuš in Meta Rogelj, Angleško bralno značko vodita Urška Kurmanšek
in Tamara Mikša, Nemško bralno značko vodi Urška Planko in Eko bralno značko vodi Martina Zupan.

UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko izposodijo učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposoja učbenikov je brezplačna.
Učenci se prijavijo za izposojo učbenikov s posebno prijavnico v mesecu maju, učbenike za novo
šolsko leto pa dobijo na začetku novega šolskega leta. Če se učbenik izgubi ali zelo poškoduje, plačajo
uporabniki ½ cene novega učbenika.
Šolski učbeniški sklad vodita Jana Medvešček, pri razdeljevanju ji pomagajo razredniki in drugi učitelji
šole.
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ŠOLSKA PREHRANA
Organizator šolske prehrane je Samir Haznadar.
Učenci se imajo možnost prijaviti na štiri obroke šolskega prehranjevanja: zajtrk, malico, kosilo in
popoldansko malico.
Priporočeno je, da imajo učenci vsaj en obrok v šoli – malico. Vsi učenci se imajo možnost naročiti na
kosilo. Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo imajo možnost zajtrka. Učencem, ki so vključeni v
OPB, nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico pripravljamo v naši
šoli, kosila pa nam kuhajo v OŠ Milana Šuštaršiča v Ljubljani.
Učenci imajo možnost naročiti dietno kosilo zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov, vendar je za to
potrebno zdravniško priporočilo ali prošnja staršev. Navodila za dietno prehrano je potrebno obnoviti
vsako šolsko leto.
Učenci od 6. do 9. razreda imajo malico v šolski jedilnici, od 1. do 5. razreda malicajo v razredu.
Malica je po 1. šolski uri (9.05 – 9.20). Za zagotavljanje ciljev kulturnega prehranjevanja poskrbijo
dežurni učitelji, ki so v času malice prisotni z učenci.
Pri kosilu (od 11.15 - 13.10) za red poskrbijo dežurni učitelji, ki so takrat z učenci v jedilnici.
Popoldansko malico (po 14.00 uri) lahko naročijo predvsem učenci nižjih razredov, ki obiskujejo OPB
in gredo kasneje domov. Na popoldansko malico se otroka lahko naroči 1. v mesecu in se ga odjavi z
zadnjim dnem v mesecu.
Pregled stanja povprečnega dnevnega števila naročenih obrokov ob začetku šolskega leta:
Zajtrk
0
Malica
309
Kosilo
260
Popoldanska malica
63
Dietno kosilo in malica brez 1
glutena
Vegetarijanska
malica
in 5
kosilo

Cene obrokov:
Vrsta obroka
Malica
Popoldanska malica
OŠ LIVADA
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Kosilo 1. - 3. razred
Kosilo 4. - 9. razred

3,10 EUR
3,20 EUR

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno - izobraževalnih
zavodih. Šolski jedilnik bo izdelan na podlagi smernic zdravega prehranjevanja. Hrana bo pripravljena
in ponujena v skladu s HACCP sistemom.
Učenci bodo najmanj enkrat na leto izpolnili anketni vprašalnik o šolski prehrani. Tako bodo imeli
priložnost povedati svoje predloge, pripombe in pohvale.
V letošnjem šolskem letu bomo vključeni v Šolsko shemo, na podlagi katere bodo učenci deležni
lokalno pridelanega sezonskega sadja tudi izven obrokov šolske prehrane – med razredno uro ali med
odmorom.
Tradicionalni slovenski zajtrk bomo letos izpeljali 19. novembra 2021.
Učence bomo navajali na kulturne navade prehranjevanja in pozitiven odnos do hrane.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas
odsotnosti učenca. Prehrano starši lahko odjavijo v tajništvu šole do 8.00 ure zjutraj osebno, na
telefonskih

številkah:

01

420-19-60,

040-839-077

ali

po

elektronski

pošti:

prehrana-

oslivada@guest.arnes.si
Ob prihodu otroka v šolo je potrebna ponovna prijava na obroke.
S prijavo na šolske obroke nastopi dolžnost staršev, da pravočasno odjavijo obrok, sicer plačajo polno
ceno obroka.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Starši v dveh izvodih prejmejo pogodbo o plačevanju šolske prehrane in en podpisan izvod vrnejo v
šolo.
Če starši želijo subvencionirano šolsko prehrano, morajo imeti veljavno odločbo o otroškem dodatku
pristojnega Centra za socialno delo, v šoli pa urejeno prijavo na prehrano.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi dela socialni delavec Samir Haznadar. Njegova osnovna naloga je pomoč
učencem z učnimi in najrazličnejšimi drugimi težavami.
Z veseljem ti bo pomagal:
• če imaš težave pri učenju,
OŠ LIVADA
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• če imaš težave doma ali z vrstniki,
• kadar potrebuješ nekoga za pogovor, ker te mučijo določene težave,
• če imaš občutek, da si nemiren ali pa te učitelji večkrat opozarjajo.
Ostala prednostna področja, s katerimi se ukvarja, so:
• poklicna orientacija s predstavitvijo poklicev in srednjih šol,
• vpis šolskih novincev,
• ostala socialna pomoč učencem,
• sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Dodatno strokovno pomoč bodo izvajali/-e:

Izvajalci/-e

Oblika pomoči

Sara Brozovič (namesto Anje
Franko Dobnikar)
Alenka Cipot

Dodatna strokovna pomoč

Aleksandra Šturm

Dodatna strokovna pomoč

Andreja Lončarič

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

ŠOLSKI AVTOBUS
VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA OD 4. 10. 2021 - UREJEN NA PODLAGI
OBVOZA PO CESTI V MESTNI LOG ZARADI GRADBIŠČA NA LEVARJEVI ULICI. KO BODO DELA
NA CESTIŠČU ZAKLJUČENA, BO VOZNI RED SPREMENJEN, BREZ VEČJIH ZAMUD PRIHODA V
ŠOLO.
-

Odhod avtobusa v šolo (pred poukom)

1. vožnja:
Postaja - ulica
Leseni most
Zeleni most, Makucova ul.,
Delakova ul.
2. vožnja:
Postaja - ulica
Levarjeva ulica (pri

čas
6.45
6.55

čas
7.04

transformatorju)

Cesta dveh cesarjev
OŠ LIVADA

7.20
- 28 -

ŠOLSKO LETO 2021/2022

3. vožnja:
Postaja - ulica
Leseni most
Levarjeva ulica

čas
7.35
7.50

4. vožnja:
Postaja - ulica
Cesta dveh cesarjev

čas
8.10

5. vožnja:
Postaja - ulica
Zeleni most
Makucova ul., Delakova ul.

čas
8.25
8.25

− Odhod avtobusa iz šole (po pouku)
Postaja - ulica
Cesta dveh cesarjev,
Levarjeva ulica Leseni most,

čas
13.00

Zeleni most
Cesta dveh cesarjev,
Levarjeva ulica, Leseni most,

13.08
14.00

Zeleni most
Cesta dveh cesarjev,
Levarjeva ulica, Leseni most,

14.08
15.00 prednost učenci 1. triade, sledijo učenci 2. triade
in nazadnje učenci 3. triade

Zeleni most

15.08

prednost učenci 2. triade, sledijo
3. triade

učenci

prednost učenci 2. triade, sledijo učenci
3.triade

UČENCI 6.- 9. RAZREDA Z ZELENEGA MOSTA PRIDEJO V ŠOLO PEŠ IN GREDO IZ
ŠOLE TAKOJ PO POUKU PEŠ ALI S KOLESOM, ČE IMAJO OPRAVLJEN KOLESARSKI
IZPIT. PRI VOŽNJI S KOLESOM JE OBVEZNA ČELADA. UČENCI 6.-9. RAZREDA S
PROG LESENI MOST IN CESTA DVEH CESARJEV, LEVARJEVA ULICA SE V ŠOLO IN
IZ ŠOLE VOZIJO Z AVTOBUSOM. V AVTOBUSU IN V KOMBIJU JE OBVEZNA
UPORABA ZAŠČITNIH MASK ZA VSE UČENCE.
Odhod kombija v šolo
Cesta v Gorice 15

Odhod kombija iz šole

1. vožnja

2. vožnja

OŠ LIVADA
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Ne pozabimo:
•

Varnost v prometu ni le en nasvet ali opozorilo starša, ampak pomeni način življenja. Šola in
starši s svojim ravnanjem, zgledom in s prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike
ravnanja v prometu.

•

Starši naj skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberite najvarnejšo in ne najkrajšo pot.

•

Starši morajo poskrbeti, da bo otrok do sedmega leta imel ustrezno spremstvo na poti v šolo in
domov. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 let, če soglašajo starši prvošolca in
starši otroka – spremljevalca.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je bil ustanovljen na seji Sveta staršev v šolskem letu 2004/2005. V njem se od 1. 9. 2005
zbirajo sredstva pridobljena s prostovoljnimi prispevki staršev, donatorjev, različnimi šolskimi akcijami
ter delom sredstev, ki jih šola pridobi z oddajanjem šolskih prostorov.
Sklad smo ustanovili z namenom finančno pomagati tistim otrokom na šoli, ki prihajajo iz socialno
šibkejših družin, da se tudi oni udeležijo najrazličnejših taborov, šole v naravi, športnih dni in
ekskurzij, ki si jih sicer ne morejo privoščiti.
Denarna sredstva se zbirajo na posebnem delu računa OŠ. O njihovi uporabi odloča Upravni odbor
šolskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki sveta staršev in pedagoških delavcev. Sredstva so
dostopna le z njihovo odobritvijo.
Starši lahko prošnje za finančno pomoč naslovijo na Upravni odbor šolskega sklada in jih oddajo v
tajništvo šole.
Tudi starši lahko prispevate v ta sklad. Vaš prispevek je prostovoljen. V ta namen bomo izdali enkrat
letno prazno položnico.

NAPOTKI STARŠEM ZA POMOČ OTROKOM PRI ŠOLSKEM DELU
Starši lahko s svojim vključevanjem v šolo in zanimanjem za otrokovo delo bistveno pripomorete k
otrokovemu učnemu uspehu. Oblikovali smo nekaj splošnih napotkov, ki vam bodo v pomoč:
•

Starši dnevno spremljajte učno delo otrok in pregledujte šolsko torbo (beležke, zvezki,
potrebščine), ker bo vaš nadzor pripomogel k še boljšemu napredku vašega otroka.

OŠ LIVADA
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•

Učenci naj pišejo domače naloge samostojno, doma ali v oddelku podaljšanega bivanja. Tudi če
je otrok v oddelku podaljšanega bivanja preverite, če je domačo nalogo res naredil. Otroci imajo
v času podaljšanega bivanja namreč tudi različne interesne in druge dejavnost, zato domače
naloge včasih ne uspejo narediti.

•

Pri učenju otroku pomagate tako, da se sproti seznanjate z učno snovjo, nato se z otrokom o njej
pogovarjate in snov s tem utrjujete.

•

Omogočite otroku čas za učenje vsak dan v mirnem okolju. Po učenju preverite, kaj se je učil.

HIŠNI RED OŠ LIVADA
Če se želimo na šoli VSI dobro počutiti, moramo upoštevati pravila hišnega reda.
Kršenje pravil bo opredeljeno v vzgojnem načrtu.
Naloga šole, v tem šolskem letu, je spoštovanje navodil Vlade RS in MIZŠ za preprečevanje
epidemije.
SPLOŠNA NAČELA
1. člen
Pravila hišnega reda temeljijo na medsebojnem spoštovanju in strpnosti učencev, učiteljev, ostalih
delavcev šole in občasnih gostov, tako da je zagotovljeno njihovo mirno sobivanje.
2. člen
Učitelji, delavci šole, učenci in občasni gostje so soodgovorni za varnost oseb in imetja.
Spoštovati morajo pravilnike in predpise, ki urejajo ti dve področji.
3. člen
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog so se dolžni držati pravil
hišnega reda. Ob kršitvi pravil hišnega reda bo šola kršitev obravnavala v skladu z navedenim
dokumentom in s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.
ŠOLSKI PROSTOR
OŠ LIVADA
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4. člen
Pravila hišnega reda

urejajo ravnanje učencev, učiteljev, drugih delavcev šole in občasnih

obiskovalcev na območju, ki sodi v šolski prostor. V šolski prostor OŠ Livada sodijo:
-

celotna šolska stavba,

-

igrišče,

-

parkirišče,

-

dvorišče pred šolo s pripadajočimi zelenicami,

-

zelenica za šolo,

-

dohodne poti do šole.

5. člen
Pravila hišnega reda veljajo tudi za vzgojno-izobraževalne programe in dejavnosti, ki jih OŠ Livada
organizira na drugih lokacijah (tabori, šola v naravi, ekskurzije, kulturni dnevi ipd.).
ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA
6. člen
Vzgojno-izobraževalno delo poteka po šolskem koledarju. Ta je sestavni del letnega delovnega načrta.
Za posamezno šolsko leto je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju, ki ga določi Ministrstvo
za šolstvo in šport RS.
7. člen
Vzgojno-izobraževalno delo poteka po urniku v predvidenih učilnicah in prostorih, ki jih predvidi
vodstvo šole za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa.
8. člen
Vzgojno-izobraževalno delo poteka tudi v obliki ekskurzij, potovanj, srečanj, taborov, šole v naravi,
letovanj, športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni ali kot sodelovanje na različnih prireditvah
(srečanja, tekmovanja ipd.), predvidenih v letnem delovnem načrtu šole.
Poslovni čas in uradne ure
9. člen

OŠ LIVADA
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Poslovni čas šole je od ponedeljka do petka med 6.00 in 16.45 (v času okužb s COVID 19 je do 15.45).
Po tej uri je šola odprta samo za najemnike prostorov.
Uradne ure v upravi in tajništvu so od 7.30 do 14.30.
Učitelji so dosegljivi v času svojih tedenskih dopoldanskih govorilnih ur in mesečnih popoldanskih
govorilnih ur. Razpored govorilnih ur je predviden z letnim delovnim načrtom.

UPORABA ŠOLSKIH PROSTOROV
Prihajanje v šolo
10. člen
Glavni vhod je namenjen zaposlenim, staršem, učencem in obiskovalcem. Odpre se ob 6. uri zjutraj.
11. člen
Učenci prihajajo v šolo po varnih poteh in upoštevajo pravila prometne varnosti. Učenci, ki v šolo
prihajajo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit ali se pripeljejo v spremstvu staršev.
Kolesa lahko pustijo v stojalih pred šolo, vendar šola za kolesa ne prevzema odgovornosti. Učenci, ki
prihajajo v šolo z motornimi sredstvi, morajo upoštevati prepoved vožnje po šolskih površinah.
Če se učenec do šole pripelje z rolerji, se pred šolo preobuje, ker vožnja z rolerji v šolskih prostorih ni
dovoljena. Prav tako je poleg obveznih copat dolžan prinesti običajno obutev, ki mu bo omogočala
udeležbo pri ostalih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki ne potekajo v učilnicah.
12. člen
Učence do 7. leta starosti v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to
pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.
Učenci 1. razreda nosijo rumeno rutico celo šolsko leto.
OŠ LIVADA
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13. člen
Skozi šolska vrata učenci prihajajo mirno in tako zagotovijo varnost sebi in svojim vrstnikom.
Starši lahko spremljajo otroke le do učilnice.
14. člen
V šolo prihajajo učenci točno, najmanj 5 minut pred poukom naj bodo pred učilnico.
Pouk se praviloma začenja ob 8.20 uri, predura pa ob 7.30.
15. člen
Jutranje varstvo se začne ob 6.00. uri. Učenci razredne stopnje, ki pridejo v šolo do 7.30 in so
prijavljeni v jutranje varstvo, gredo v učilnico, kjer se le to izvaja, ostali učenci pa počakajo na začetek
pouka v jedilnici, dokler dežurni učitelj ne odklene prehodnih vrat do učilnic. Pred začetkom pouka
gredo lahko v knjižnico le najavljeni učenci. V računovodstvu, tajništvu in šolski svetovalni službi
učenci tekoče zadeve opravljajo od 7. 30 do 8.15 ure ter po končanem pouku.
16. člen
Ob prihodu v šolo gredo učenci v garderobe, kjer se preobujejo v copate in skrbno odložijo oblačila in
obutev na vnaprej določeno mesto v garderobi.
Odhajanje iz šole
17. člen
Po končanem pouku učenci uredijo učilnico in se odpravijo v garderobo. Po ureditvi garderobnega
mesta zapustijo šolski prostor.
Učenci, ki v šolskih prostorih čakajo na prevoz, starše ali kakšno drugo dejavnost, pa niso prijavljeni v
podaljšano bivanje, ne smejo motiti šolskega dela. Upoštevati morajo navodila dežurnega učitelja.
18. člen
Učenec lahko izjemoma zapusti šolski prostor v času pouka, če starši za odhod predhodno pisno ali
ustno zaprosijo.
V primeru, da se učencu v šoli zgodi kaj nepredvidenega ali da zboli, šola obvesti starše o dogodku oz.
stanju ter se z njimi dogovori, kdaj in na kakšen način bo učenec odšel domov. Praviloma ga pridejo
iskat starši ali katera druga s strani staršev pooblaščena oseba.
OŠ LIVADA
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Samovoljno zapuščanje šolskega prostora v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno. Šola ne
prevzema odgovornosti za morebitne nezgode v primeru kršitev.

Pouk
19. člen
Učitelji morajo točno začeti in končati učno uro. Če učitelja več kot 10 minut po začetku ure ni v
razredu, je reditelj to dolžan sporočiti vodstvu šole.

Odmori
20. člen
Petminutni odmori med šolskimi urami so namenjeni kratkemu predahu, sprostitvi in mirni pripravi na
naslednjo šolsko uro. V odmoru je tudi čas za opravljanje osebnih potreb (pitje vode, stranišče,
umivanje rok). Učenci predmetne stopnje v odmorih praviloma zamenjajo učilnico.
21. člen
Odmor za dopoldansko malico traja 15 minut in sicer od 9.05 – 9.20. Rekreativni odmor (na šolskem
dvorišču ali telovadnici) traja 15 minut in se prične ob 10.55. Popoldanska malica je na voljo ob 14.00.
Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v razredu, starejši učenci v jedilnici. Odnašanje hrane in pijače v
druge prostore šole ni dovoljeno.
22. člen
V odmorih so na hodnikih in v avli po razporedu prisotni dežurni učitelji.
Razpored za kosilo se oblikuje vsako šolsko leto v skladu z urnikom.
VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN REDA V NJIH
23. člen
Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov so dolžni vzdrževati urejenost vseh prostorov in
opreme v prostorih, v katerih se zadržujejo, in delovati po načelu gospodarnosti.
UČILNICE
OŠ LIVADA
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V učilnicah so učenci in učitelji dolžni vzdrževati red in čistočo. Ob koncu učne ure izvajalec vzgojnoizobraževalne dejavnosti pospravi vse uporabljene učne pripomočke v omare ali na določen prostor.
Učenci pospravijo šolske potrebščine in morebitni material v torbe ali na določeno mesto v učilnici.
Izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa stalno nadzira dejavnosti in učence sproti opozarja na
morebitne nevarnosti, ki nastajajo ob delu.

GARDEROBE
Učenci hranijo garderobo v garderobah. Učenci od 1. – 4. razreda imajo garderobo nasproti svojega
razreda, učenci od 5. do 9. razreda pa pospravijo svoje stvari v garderobi pri vhodu šole. Omarice so
zaklenjene, garderoba je zaklenjena. Učencem, ki morajo zaradi izjemnih priložnosti šolo zapustiti pred
koncem pouka, garderobe odkleneta tajnica šole ali hišnik. Od 12.00 ure garderobe odklepajo dežurni
učitelji.

JEDILNICA
V jedilnici se odpadki ločujejo. Odpadke učenci razvrstijo v ustrezne posode (biološki odpadki,
neuporabni odpadki, embalaža, papir), skrbijo za urejenost jedilnice. Za red na mizah poskrbi vsak
učenec sam.
KNJIŽNICA
Učenci se v knjižnici vedejo tako, da ne motijo ostalih. Učenci so dolžni upoštevati knjižnični red, ki je
priloga hišnega reda.
24. člen
Vse večje poškodbe, ki nastanejo na opremi ali zgradbi, je treba takoj sporočiti učitelju, razredniku, v
tajništvo šole ali pa se pokliče hišnika. V kolikor se za nastalo materialno škodo ugotovi odgovornost
učenca, se o tem obvesti tudi njegove starše. Povračilo škode se ureja v skladu s pravili šole.
Če je možno, se poškodbe in okvare sanirajo takoj, sicer pa v najkrajšem možnem času. Za popravila in
sanacije skrbi hišnik.
25. člen
Učenci skupaj z izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov skrbijo tudi za urejenost šolskih površin
(zelenice, ploščad, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi ravnatelj šole
UKREPI, KI ZAGOTAVLJAJO VARNO IN MIRNO ŽIVLJENJE IN DELO
OŠ LIVADA
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26. člen
Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti učencev pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki jih
izvaja OŠ Livada in ostalih zaposlenih so navedeni še v naslednjih dokumentih:
-

v Izjavi o varnosti (kot priloge): pravila varnosti in varnostni ukrepi pri pouku tehnike in
tehnologije, fizike in kemije, športa v telovadnici in na igrišču, na dnevih dejavnosti: šolskih
ekskurzijah, športnih dnevih in izletih ter v šoli v naravi;

-

v Požarnem redu: pravila za ravnanje v primeru elementarnih nesreč in evakuacije;

-

v Splošnih navodilih za delavce šole za ravnanje v primeru nesreče, poškodbe.

27. člen
Učitelji in ostali delavci šole so soodgovorni za izvajanje določil hišnega reda. Zato s svojim nadzorom
učencem pomagajo in jih podpirajo pri spoštovanju in izvajanju pravil hišnega reda.
28. člen
Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi
tudi med šolskim letom. Hišni red je vsem učencem, staršem in delavcem šole dostopen na javnem
mestu.
29. člen
Dežurni učitelji nadzirajo dogajanje v šolskih prostorih v času jutranjega dežurstva, odmorov, malice,
kosila in popoldanskih dejavnosti. Za nadzor skrbijo tudi drugi učitelji. Dežurstvo strokovnih delavcev
je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v LDN in na javnem mestu v šoli.
30. člen
Dežurni učenci v razredu:
-

prinašajo, razdelijo in pospravijo malico. Malico za posamezne oddelke prevzamejo v jedilnici
in jo prinesejo na določeno mizo v jedilnici ali učilnici, kjer skupaj z učitelji poskrbijo za
kulturno razdelitev malice. Pred koncem odmora ostanke malice vrnejo na določeno mesto v
jedilnici;

-

brišejo tablo po navodilih učitelja in po končani uri ali pouku;

-

pospravljajo kosilo;

-

opravljajo zadolžitve, ki jim jih določijo delavci šole.
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Dežurne učence določi razrednik, učitelj učne skupine ali učitelj podaljšanega bivanja. Vodja šolske
prehrane določi učence za dežurstvo pri kosilu.
Dežurni učenci v avli šole:
−

dežurni učenec dežura od 1. do 6. šolske ure. (8.20- 13.55),

−

pred dežurstvom se dežurni učenec zglasi v svetovalni službi, kjer pri svetovalnem delavcu
vzame zvezek in ga po opravljenem dežurstvu tja tudi vrne,

−

učenec v zvezek zapiše vsakega obiskovalca in ga po potrebi tudi pospremi,

−

učenec ima vse šolske potrebščine, ki bi jih potreboval za ta dan,

−

učenec poskrbi, da mu sošolci, po koncu ur prinesejo snov, ki so jo zapisali med urami. Snov
prepiše in tudi nalogo mora narediti do naslednjega dne,

−

če na dan dežurstva piše učenec test, si mora priskrbeti zamenjavo. To mora sporočiti
razredniku, razrednik pa poskrbi, da ga učenec zamenja,

−

učenca med dežurstvom ne smejo motiti drugi učenci; tudi zadržujejo se naj ne pri dežurni mizi,

−

učenec po koncu malice pomaga urediti jedilnico,

−

če želi obiskovalec do učitelja, ga dežurni učenec pospremi do svetovalne službe.

31. člen
Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
FIZIČNO NADZOROVANJE IN VAROVANJE ŠOLSKE ZGRADBE
32. člen
V OŠ Livada je nad vsemi vhodi urejen videonadzor. Prav tako sta video-nadzorovani obe garderobi.
Vpogled na posnetke nadzorne kamere je v tajništvu.
V času, ko je šola zaprta, šolsko poslopje varuje služba za varovanje. Šolska zgradba je varovana tudi z
alarmnim sistemom, ki je vključen v času, ko je šolska stavba prazna. V primeru sprožitve alarma se
aktivira telefonski klic izbrani osebi varovanja. Alarmni sistem vključujejo in izključujejo le določeni
zaposleni z različnimi kodami, ki jih pozna hišnik šole in ravnatelj.
Neposredna okolica šolske zgradbe in vhodi so osvetljeni.
33. člen
Zaradi varnosti se lahko v šoli zadržujejo le zaposleni na OŠ Livada in učenci, ki so vpisani v šolo.
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34. člen
V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih
delavcev oz. v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in
širšo okolico.
V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku.

OSTALA PRAVILA IN OMEJITVE, KI ZAGOTAVLJAJO VARNOST IN RED
35. člen
K pouku prihajajo učenci zdravi, tako da s svojim zdravstvenim in higienskim stanjem ne ogrožajo
drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela.
Pred poukom, med odmori in po pouku se učenci gibljejo po šolskih hodnikih mirno, tako da ne
ogrožajo ne svoje ne tuje varnosti.
Spore rešujejo tako, da se ne zatekajo k besedni ali fizični sili.
Učenci ne prinašajo v šolo predmetov večje vrednosti in denarja – šola namreč za to ne prevzema
odgovornosti.
36. člen
Besedno in fizično nadlegovanje ni dovoljeno.
Besedno ali fizično obračunavanje ni dovoljeno.
Jemanje, skrivanje in uničevanje imetja drugih ni dovoljeno.
Uporaba mobitelov, MP3 predvajalnikov in video igric je v šoli prepovedana. Prepoved velja tudi za
dejavnosti, ki so povezane z vzgojno-izobraževalnim procesom (roditeljski sestanki, prireditve ipd.). V
primeru nujnega telefonskega klica, se učenec o tem dogovori z učiteljem, ki klic opravi v tajništvu
šole.
Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih,
ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame. Učitelj učencu odvzame mobilni telefon tudi, če ga
kakor koli uporablja na hodniku, straniščih, garderobah ali drugih prostorih šole. Natančen postopek
ukrepanja odvzema mobilnega telefona je zapisan v Pravilih šolskega reda. Šola za morebitne
poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone, predvajalnike glasbe, elektronske igre ipd. ne
odgovarja.
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Fotografiranje in snemanje brez predhodnega dovoljenja ravnatelja nista dovoljena. Prinašanje nevarnih
predmetov (noži, frače, vžigalniki ipd.) v šolo ni dovoljeno. Prinašanje psihoaktivnih snovi, tudi
energijskih napitkov, v šolo ali njihovo uživanje na območju šole ni dovoljeno.
37. člen
V jedilnici, knjižnici in telovadnici veljajo posebna pravila, ki so objavljena na vidnem mestu v naštetih
prostorih.
38. člen
Zadrževanje obiskovalcev v prostorih šole
Obiskovalci šole se prijavijo dežurnemu učencu. Prostore v uradu šole lahko obiščejo v času uradnih
ur, v razrede lahko vstopajo le v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Prvošolce starši ali
pooblaščene osebe lahko prevzamejo pred razredom v času, ki je določen s pravili razreda. Starši
ostalih učencev lahko svoje otroke počakajo v avli šole oz. upoštevajo mejo za vstop obiskovalcev šole.
OBVEŠČANJE STARŠEV
39. člen
Šola obvešča starše s pisnimi in ustnimi obvestili.
Šola pisno obvešča starše:
- s pisnimi obvestili, ki jih pripravi razrednik, svetovalna služba, drugi strokovni delavci ali vodstvo
šole,
- s šolsko publikacijo, ki jo šola izda v mesecu septembru,
- na spletni strani šole,
- na oglasnih deskah v šoli.
Šola ustno obvešča starše:
- na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah in roditeljskih sestankih,
- na dogovorjenih razgovorih,
- v posameznih primerih tudi po telefonu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
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Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v pravilih šolskega reda.
41. člen
Spremembe in dopolnitve hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem
splošnih aktov šole.
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KAKO NAJ REŠIM PROBLEM, ČE ...
Vsak človek je le človek in ne stroj, kar pomeni, da ima lahko slab dan ali pa probleme, ki se mu v
danem trenutku zdijo nerešljivi. V takem primeru je pomembno, da se problema zaveda in ga želi rešiti.
V šoli se bo v vsakem trenutku našel nekdo, ki mu bo pri tem pripravljen pomagati.
KAJ STORITI, KO PRIDE DO SPORA, PRETEPA ...?
Vsak učenec naj se pogovori s tistim, s katerim je imel konflikt. Če v nobenem primeru ne moreta najti
razumne skupne besede, se lahko obrneta na šolsko svetovalno službo.
NIMAM COPAT
Enkratno pozabljanje copat lahko spregledamo. Če se bo to zgodilo večkrat, se bomo morali pogovoriti
s starši.
ZAMUDIL SEM ZAČETEK POUKA
Učitelju se opraviči in povej, zakaj si zamudil.
NE POČUTIM SE DOBRO
O svojem počutju obvesti učitelja ali razrednika. Trenutne slabosti ponavadi hitro minejo, v nasprotnem
primeru pa ti bo učitelj svetoval in pomagal. Nikoli ne zapuščaj šole, ne da bi o tem obvestil učitelja ali
razrednika.
ZBOLEL SEM
Spomni starše, da bodo obvestili razrednika, zakaj te ni v šoli. Odpovej kosilo in malico, če
predvidevaš, da boš manjkal več dni.
IMAM OSEBNE TEŽAVE
Takoj se bo treba z nekom pogovoriti. Doma so tvoji starši, v šoli pa se lahko pogovoriš z razrednikom
ali šolsko svetovalno službo. Vsi ti bodo radi pomagali. Ne pozabi: vsak problem je rešljiv.
NISEM NAPISAL DOMAČE NALOGE
Redno pisanje domačih nalog je ena od obveznosti vsakega učenca. Če si res pozabil, ali si imel kakšen
drug razlog, da si prišel v šolo brez domače naloge, pred začetkom ure stopi do učitelja, mu to povej in
našla bosta rešitev.
Ne prepisuj domačih nalog - to je le zapravljanje časa!
NIMAM PRIPOMOČKOV ZA DELO
To pomeni, da ne boš mogel delati tako kot tvoji sošolci. Pred uro se pogovori z učiteljem, svetoval ti
bo in morda bosta poiskala potrebne pripomočke v šoli. Ni pametno, da preveč pozabljaš.
NE RAZUMEM RAZLAGE - SNOVI
Povej učitelju, rad ti bo pomagal. Ukrepaj hitro, kajti snov se kopiči. Uči se sproti, piši naloge in
sodeluj pri pouku.

OŠ LIVADA

- 42 -

ŠOLSKO LETO 2021/2022

NEKAJ KORISTNIH NASLOVOV IN TELEFONSKIH
ŠTEVILK
Starši se pogosto znajdete v situacijah, ko se v procesu odraščanja svojega otroka počutite nemočni ali
v stiski. Morda se pojavljajo dvomi, potrebujete nasvet, informacijo, pogovor ali le potrditev, da
ravnate prav. Obrnete se lahko na strokovnjake, ki vam bodo prisluhnili in pomagali z možnostmi
reševanja vzgojnih situacij. Če boste želeli več kot le telefonski razgovor, pa se boste lahko dogovorili
tudi za neposredno srečanje.
Kličete lahko na naslednje telefonske številke:
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Tržaška c. 40, 1000 Ljubljana
Tel. 01 200 21 40
MLADINSKO SREDIŠČE VIČ
Trg MDB 14, 1000 Ljubljana
Tel. 01 252 77 69, info@msviv.si
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE
Gotska 18, 1000 Ljubljana
Tel. 01 583 75 00, info@scoms-lj.si
SLOVENSKA KARITAS
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Tel. 01 300 59 60, info@karitas.si
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA VIČ – RUDNIK ( ŠOLSKI DISPANZER)
Šestova 10, 1000 Ljubljana
Tel. 01 200 45 00
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA – CENTER
Metelkova 9, 1000 Ljubljana
Tel. 01 472 38 90
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Tel. 01 425 34 19
CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE (NCIPS)
Smoletova 12, 1000 Ljubljana
Tel. 01 242 42 80
TOM (telefon za otroke in mladostnike)
Vsak dan od 12.00 do 20.00 - BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠTEVILKA - 116 111
tom@zpms.si

»Namera je tisto, kar naredi človeka.
Ne slaboten namen, ampak surova odločitev.
Ne nezanesljiv cilj, ampak tista močna neutrudna volja,
ki premaga vse težave in nevarnost. »
(William Walker Atkins)
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