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OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA 
Ulica Pohorskega bataljona 1 
1113 Ljubljana 
 

 

Ravnateljica: Barbara Kampjut 

Pomočnica ravnateljice: Suzana Cvirn Guček 

Šolska svetovalna služba: Sara Rotar, Tjaša Raztresen 

 

Poslovna sekretarka: Marinka Verovšek Telič 

Računovodkinja: Darja Gračner 

Vodja šolske prehrane: Branka Potočnik 

 

Telefon tajništvo: 01 568 70 10 

Telefon zbornica: 01 568 70 30 

Telefon šolska svetovalna služba: 01 568 80 20 

Telefon knjižnica: 01 565 52 60 

Faks: 01 568 23 23 

 

Elektronska pošta: info@francebevk.si 

Spletna stran šole: www.francebevk.si 

 

Transakcijski račun: 0126-1603-0662-661 

Matična številka: 5083419 

Identifikacijska številka: SI 75844818 
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UVODNI NAGOVOR RAVNATELJICE 
 

Osnovna šola Franceta Bevka je del skupnosti 48 osnovnih šol Mestne občine Lju-
bljana, ki smo ob  začetku šolskega leta 2022/23 v javnost poslale skupno sporoči-
lo. Zapisali smo,  

»da bomo poskrbeli za podporno in varno šolsko okolje, ki krepi zdravje in 
zmanjšuje neenakosti, 
da bomo ranljivim učencem nudili podporo v učnem procesu, 
da bomo spodbujali učence, da sodelujejo na različnih tekmovanjih v športu, 
družboslovju, naravoslovju, umetnosti, glasbi in pri raziskovalnih nalogah, 
da bomo delovali na področju duševnega zdravja, 
da bomo iskali nove oblike in metode dela, da bomo pri učencih nadomestili 
primanjkljaje v znanju, 
da bomo večkrat izvajali pouk na prostem. 

 
Če pride do ponovnega vala epidemije, imamo že izkušnje, kako delovati. V šolah 
potrebujemo pedagoški mir za ustvarjalno vzgojno-izobraževalno delo z učenci. S 
starši si želimo konstruktivne komunikacije, zaupanja, sodelovanja in spoštovanja 
šolskih pravil.« 
 
Kot ravnateljica naše skupnosti pa dodajam še, da je Osnovna šola Franceta Bevka 
vključujoča šola in zavedamo se odgovornosti, da prav vsem učencem nudimo 
spodbudno in vključujoče ter varno učno okolje. 
 
Za varno učno okolje si prizadevamo na vseh raven, izpostavljam pa, da varno 
okolje predstavlja predvsem okolje, v katerem vlada spoštljiva, strpna in odprta 
komunikacija. Čas epidemije nas je prikrajšal za veliko medosebnih stikov, zato se 
moramo spomniti in morda tudi opomniti, da je šola prostor, v katerem gradimo 
kulturo kakovostne komunikacije in dobrih medosebnih odnosov. K temu lahko 
prispevamo vsi k vstopamo skozi fizična ali digitalna vrata šole: učenci, starši in 
zaposleni.  
 
Na OŠ Franceta Bevka se veselimo novega šolskega leta, v katerem bomo tako kot 
vsa leta doslej še naprej usmerjeni k iskanju pozitivnega in dobrega. 
 
Dragi bevkovci, želim vam varno, zdravo in uspešno šolsko leto.  
  
 
Barbara Kampjut, ravnateljica  
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POSLOVNI ČAS ŠOLE 
 

Jutranje varstvo: od 6.15 do 8.15 
Pouk in podaljšano bivanje: od 8.20 do 16.30 
Popoldansko varstvo: od 16.30 do 17.00 
Popoldanske dejavnosti (v organizaciji zunanjih izvajalcev): od 17.00 do 22.00 
Poslovni čas ob sobotah in nedeljah je določen s šolskim koledarjem in z dejavnost-
mi v organizaciji najemnikov. 
 

URADNE URE V UPRAVI ŠOLE 
 

Uradne ure v upravi šole so vsak delavnik od 8. do 12. ure. Urnik uradnih ur ne velja 
za ravnateljico. Ravnateljica sprejema po predhodni najavi, v primeru nujnih  oz. 
pomembnih zadev pa tudi brez najave. 
 

 
ORGANIZACIJA ŠOLE 
 

STROKOVNI AKTIVI 
 

V šolskem letu 2022/2023 delujejo sledeči strokovni aktivi: 
strokovni aktiv 1. in 2. razreda 
strokovni aktiv 3., 4. in 5. razreda 
strokovni aktiv podaljšanega bivanja 
strokovni aktiv jezikoslovja in družboslovja 
strokovni aktiv naravoslovja 
strokovni aktiv umetnostnega in tehničnega področja 
Strokovni aktiv športnega področja 
strokovni aktiv svetovalne dejavnosti in strokovne podpore 

 
SKUPNOST UČENCEV je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parla-
ment učencev. Vodita jih mentorici Sara Rotar, šolska svetovalna delavka in Urška 
Bedek, socialna pedagoginja.  
 

V delo šole se starši vključujejo preko SVETA STARŠEV, ki je posvetovalni organ rav-

natelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko obrnete na svetovalni delavki  
Saro Rotar in Tjašo Raztresen, ki sta telefonsko dosegljivi vsak dan od 7. do 15. ure, 
za osebni razgovor pa je potreben vnaprejšnji dogovor po telefonu ali elektronski 
pošti. O področjih, ki se nanašajo na delo šolske svetovalne službe, si lahko več pre-
berete na šolski spletni strani. 

 
RAČUNOVODSTVO 
 

Računovodstvo vodi računovodkinja Darja Gračner. Dosegljiva je na šolski številki ali 
po elektronski pošti: racunovodstvo@francebevk.si 

 
TEHNIČNO OSEBJE 
 

Hišnik: Samo Jeraj 
Receptorja: Edina Pjanić in Kristjan Rems  
Čistilke: Rubija Šakanović, Mojca Janković, Sebina Nuhanović,  
Mara Ćulibrk in Jasmina Alijagić. 
 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) 
 

Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti: Uroš Bogataj 
Skrbnica šolske spletne strani in spletnih učilnic: Petra Novak Trobentar 

 
ŠOLSKA KUHINJA 
 

Vodja šolske prehrane: Branka Potočnik 
Vodja kuhinje in kuharica: Mateja Mazi 
Dietna kuharica: Katja Dolinar 
Kuhinjska pomočnica: Gordana Ćirković, Ines Erjavec in Fate Salkić 

 
KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica je na razpolago za učence in učitelje. Knjižnico vodi knjižničarka  
Lucija Ademoski. 

 
UČBENIŠKI SKLAD na šoli ureja in vodi Lucija Ademoski. 

 
ŠOLSKI SKLAD je bil na pobudo staršev ustanovljen v šolskem letu 1997/98 in še 
deluje. Prispevki staršev v ta sklad so prostovoljni. 
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UČITELJI - RAZREDNIKI 

UČITELJI  RAZREDNIKI  SORAZREDNIKI 

ANJA FILIPIČ 
KRISTINA GORENŠEK 

1.a 
UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA  
Z ANGLEŠČINO 
DRUGA UČITELJICA 

 

TJAŠA PRAH 
NUŠA ŽAGAR 

1.b 
UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA 
DRUGA UČITELJICA 

 

MOJCA PLANINC 2.a UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA SONČA HUNJADI 

METKA ZUPAN GRIL 2.b UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA RADO NOVAKOVIĆ 

BARBARA REBEC SMRDEL 3.a UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA IRENA VERŠNIK 

ŠPELA VIDMAR 3.b UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA TINA PETERŠIČ 

HELENA POGORELC ŠKERLEP 4.a UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA  

POLONCA LOGAR AVBELJ 4.b UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA EVITA TANKO 

ANJA MILENKOVIĆ 4.c UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA  

ELEN BORSTNER 5.a UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA  

LUCIJA KENDA 5.b UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA 
JANA KEBLER 
ZALETEL 

SIMONA SAMIDA CERK 5.c UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA  

MOJCA HRASTAR 6.a 
UČITELJICA ANGLEŠČINE IN  
SLOVENŠČINE 

 
MARIJA ZUPAN 

METKA SPASIĆ 6.b UČITELJICA BIOLOGIJE  

PETRA NOVAK TROBENTAR 7.a UČITELJICA LIKOVNE UMETNOSTI 
 
ANJA BUTALA 

STOJAN MILENKOVIĆ 7.b 
UČITELJ ZGODOVINE  TER DRŽAVLJANSKE IN 
DOMOVINSKE VZGOJE TER ETIKE  

 

SAŠA MULEC TROHA 8.a 
UČITELJICA BIOLOGIJE IN  
GOSPODINJSTVA 

 

FIKRETA MARKOVIĆ 8.b 
UČITELJICA ZGODOVINE IN  
GEOGRAFIJE 

KARIN ŽUNIČ 

ANJA SMRTNIK 8.c UČITELJICA MATEMATIKE IN FIZIKE  

BOJAN MARIČIČ 9.a UČITELJ SLOVENŠČINE  

VIOLETA STEFANOVIK 9.b 
UČITELJICA KEMIJE TER  
TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

NIVES BERGANT 

TJAŠA VERČIČ JOVANOVIČ 9.c UČITELJICA MATEMATIKE IN FIZIKE  
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OSTALI UČITELJI  

SUZANA CVIRN GUČEK UČITELJICA SLOVENŠČINE 

ANJA BUTALA UČITELJICA SLOVENŠČINE 

NIVES BERGANT UČITELJICA ANGLEŠČINE 

ALMA GALIJAŠEVIĆ  
SABLJAKOVIĆ  

UČITELJICA RAČUNALNIŠTVA IN TIT 

MARIJA ZUPAN UČITELJICA GLASBENE UMETNOSTI 

MARTIN CESAR UČITELJ ŠPORTA 

PETRA RADI UČITELJ ŠPORTA 

TINA PANTIĆ UČITELJ ŠPORTA 

KSENIJA ROZMAN UČITELJICA MATEMATIKE 

JELKA PERNE UČITELJICA FRANCOŠČINE IN LATINŠČINE 

KARIN ŽUNIČ UČITELJICA NEMŠČINE 

TINA PETERŠIČ UČITELJICA ANGLEŠČINE 

EVITA TANKO UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA Z ANGLEŠČINO 

RADO NOVAKOVIĆ   UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA 

SONČA HUNJADI  UČITELJICA PODALJŠANEGA BIVANJA 

DRAGANA NIKOLINA VULIN LABORANTKA 

IRENA VERŠNIK UČITELJICA PODALJŠANEGA BIVANJA 

URŠKA BEDEK DSP - SOCIALNA PEDAGOGINJA 

TAMARA SERNEC DSP - SPECIALNA PEDAGOGINJA 

NINA FRICELJ DSP - SPECIALNA PEDAGOGINJA 

SIMONA RODE SPREMLJEVALKA 

ANA DOBNIKAR SPREMLJEVALKA 
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POUK V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 
Modelno izvajanje pouka, kakršnega smo poznali v šolskem letu 2021/2022 ni pred-
videno. Pouk in dejavnosti se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi in učnimi načrti. 
Ob upoštevanju osnovnih higienskih ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje 
prenosa in širjenje virusa Sars-Cov-2 ter ukrepov za samozaščitno vedenje se bodo 
izvajale vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, šolo v 
naravi, plavalnimi tečaji in kolesarskim izpitom.   
 
Ukrepi za letošnje šolsko leto so predvideni glede na epidemiološko sliko v dveh 
fazah. Ob začetku šolskega leta smo v fazi 1, ko se virus hitro širi, a pri večini obole-
lih ne povzroča težjega poteka bolezni, zato je ključno izvajanje osnovnih higienskih 
ukrepov (higiena rok in higiena kašlja), prezračevanje, samotestiranje obolelih in 
predvsem samozaščitno vedenje. Dodatni ukrepi se bodo začeli izvajati v morebitni 
fazi 2, če bo prevladovala različica virusa, ki bo v visokem deležu povzročala težji 
potek bolezni. Prostovoljno samotestiranje za učence s testi HAG se opravi v doma-
čem okolju, kadar ima učenec znake okužbe. Kot v preteklem šolskem letu vas prosi-
mo, da v primeru okužbe otroka to čim prej sporočite njegovi razredničarki, saj bo 
šola starše otrok, ki bodo prišli v stik z okuženo osebo, o tem še naprej obveščala, in 
sicer z namenom, da boste starši pozorno spremljali zdravstveno stanje svojega 
otroka. Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja učencem še 
naprej zagotavljalo 10 testov na mesec na osnovi zdravstvenega zavarovanja, za 
učence tujce, ki le-tega nimajo urejenega pa na podlagi potrdila o vpisu v šolo. Testi 
bodo učencem na voljo v lekarnah.  



10 

SODOBNA IN VKLJUČUJOČA ŠOLA 
 

OŠ Franceta Bevka si prizadeva za: 
- sodobno šolo, ki v skladu s sodobnimi smernicami didaktike učence spodbuja k 
samostojnemu razmišljanju in raziskovanju; 
- vključujočo šolo, ki ustvarja varno in spodbudno učno okolje, v katerem se vsi po-
čutijo sprejete in vključene ter lahko razvijajo svoje potenciale; 
- pravično šolo, ki upošteva raznolikosti učencev in prepoznava, ali so vse dejavnosti 
in procesi za vse vključene enako dostopni, ter omogoča drugačno obravnavo depri-
viligiranih  učencev. 
 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM (Rap) 
 

Preizkus Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli se nadaljuje še 
v šolskem letu 2022/23 in sicer za vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihič-
no in fizično počutje otrok. 
 

Cilji poskusa so, da učenci: 

 ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kako-
vostno življenje, 

 izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene pre-
hrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka, 

 spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo 
navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno 
ravnajo v okolju, 

 pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost 
(kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter 
prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost), 

 oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega 
sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. 

 

Področja, ki jih zajema vsebinski sklop Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično 
počutje otrok, so: 

 gibanje  

 hrana in prehranjevanje, 

 zdravje in varnost. 
 

Za posamezno področje ponujamo različne dejavnosti, ki se izvajajo pred, med in 
po pouku ter v času podaljšanega bivanja.  
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DODATNE DEJAVNOSTI V OKVIRU RAZŠIRJENEGA PROGRAMA  
 
 

- Dodatna ura gibanja na teden: Tina Pantić, učiteljica športa 
- Vrstniška mediacija: Urška Bedek, socialna pedagoginja 
- Kul je biti najstnik 

za učence 6. in 7. razreda: Tjaša Raztresen, socialna delavka 
za učence 8. in 9. razreda: Sara Rotar, socialna pedagoginja 

- Računalništvo za najmlajše: Alma Galijašević Sablijaković 
- Digitalna vzgoja I in II: Alma Galijašević Sablijaković 
- Prva pomoč: Jana Kebler Zaletel 
- Planinstvo: Jana Kebler Zaletel 
- Prostovoljstvo: Anja Butala 
- Šolski band: Stojan Milenković  
- Zdravje in hrana: Metka Spasić 
- Joga za sprostitev: Sonča Hunjadi 
- Varno na poti: Rado Novaković 
- Okoljska vzgoja: Saša Mulec Troha 
- Nemške pravljične urice: Karin Žunič 

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI 
 

Način komunikacije med starši in šolo se je v zadnjih letih spremenil. Tudi v pri-
hodnje bo komunikacija potekala na daljavo, možna pa bodo tudi srečanja z učite-
lji in ostalimi strokovnimi delavci v prostorih šole po predhodnem dogovoru.   
 
Prosimo vas, da tudi v bodoče redno spremljate delo in napredek svojega otroka. 
Vsak učitelj ima govorilno uro enkrat na teden po vnaprej objavljenem urniku ali 
individualnem dogovoru.  
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UČITELJ PREDMET 

Jelka Perne 
francoščina I, II, III 

latinščina II, III 

Karin Žunič nemščina I, II, III 

Stojan Milenković turistična vzgoja, verstva in etika I, II 

Jana Kebler Zaletel 
šport za zdravje 

šport za sprostitev 

Petra Radi Izbrani šport - košarka 

Petra Novak Trobentar likovno snovanje I , II, III 

Violeta Stefanovik poskusi v kemiji 

Bojan Maričič filmska vzgoja I, II, III 

Alma Galijašević Sabljaković 
računalništvo: urejanje besedil  

elektronika z robotiko 

Mojca Planinc gledališki klub 

Anja Smrtnik zvezde in vesolje, logika 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Šola bo za učence 1. razreda izvajala angleščino ter za učence 4., 5. in 6. razreda 
šport, umetnost - gledališko dejavnost, francoščino, računalništvo in tehniko. 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Šola bo po izbiri učencev in staršev med ponujenimi predmeti za učence od 7. do 
9. razreda izvajala naslednje obvezne izbirne predmete: 

UČITELJ PREDMET 

Karin Žunič nemščina 

Tina Pantić šport 

Mojca Planinc umetnost - gledališče 

Jelka Perne francoščina 

Alma Galijašević Sabljaković računalništvo 

Alma Galijašević Sabljaković tehnika 
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URE POUKA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 
 

Za učence 1., 2. in 3. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.15 do 8.15 ure, 
za učence od 3. do 5. razreda pa je organizirano dežurstvo učiteljev od 7.30 do 
8.15. Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšane-
ga bivanja:  
- za učence od 1. do 3. r. do 16.35 (dežurstvo do 17.00)  
- za učence 4. r. do 15.45  
- za učence 5. r. pa do 14.55  
 
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja 
predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim obvestilom staršev. Obrazec najde-
te na šolski spletni strani. 

Zaradi ponovne umestitve rekreativnega odmora v šolski urnik ter organizacije kosi-

la v dveh terminih brez posega v ure pouka so se le-te spremenile. Ta ukrep je bil po 

dveh letih nujno potreben, saj otroci potrebujejo več gibanja, pa tudi uživanja kosila 

v šolski jedilnici nekateri učenci sploh še niso spoznali. Ure pouka bodo v nasled-

njem šolskem letu tako tekle po sledečem razporedu: 

7.30 predura 

8.20–9.05 1. ura  

9.05 MALICA ZA VSE 

9.25–10.10 2. ura 

10.15–11.00 3. ura  

11.00 REKREATIVNI ODMOR 

11.15–12.00 4. ura  

12.00–12.30 KOSILO (razredna stopnja) 

12.30–13.15 5. ura za razredno stopnjo  

12.05–12.50 5. ura za predmetno stopnjo  

12.50–13.20 KOSILO (predmetna stopnja)  

13.20–14.05 6. ura  

14.10–14.55 7. ura 
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OCENJEVALNA OBDOBJA 
 

S poukom začnemo v četrtek, 1. septembra 2022. Zadnji dan pouka za deveti 
razred je četrtek, 15. junij 2023, za vse ostale razrede pa se pouk konča v petek, 
23. junija 2023. 

 Prvo ocenjevalno obdobje  od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023 

 Drugo ocenjevalno obdobje 
od 30. januarja 2023 do 15. junija 2023 (9.r.) 
oz. do 23. junija 2023 (1. do 8.r.) 

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK 
 

Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem, učencem, ki se pripravljajo na 

tekmovanja in tistim učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtev-

nejši ravni. 

 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz kakšnega 

drugega razloga težave s snovjo. 

 

Šola izvaja tudi individualno in skupinsko pomoč učencem, ki imajo učne težave, 

in nadarjenim učencem. Za tako obliko dela se pri posameznih učencih odločimo 

ob sodelovanju staršev, razredničarke in šolske svetovalne službe. Izvajamo tudi 

dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o 

NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) 
 

 

 četrtek, 1. september 2022 -  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  

 četrtek, 4. maj 2023 - REDNI rok NPZ iz SLOVENŠČINE - 6. in 9. r. 

 ponedeljek, 8. maj 2023 – REDNI rok NPZ iz MATEMATIKE - 6. in 9. r. 

 sreda, 10. maj 2023 - REDNI rok NPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. r. in iz TUJEGA 

JEZIKA za 6. r.  



15 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Za učence so organizirani sistematski pregledi, ki jih izvaja Šolski dispanzer v ZD 

Bežigrad. Šolska zdravnica je Tanja Jauh, dr. med. spec. 

 

Starše prosimo, da še vedno upoštevajo temeljno vodilo, da naj šolo obiskujejo le 

zdravi otroci.  

 

Starše še vedno prosimo, da takoj obvestijo šolo (razrednika, svetovalno službo, 

tajništvo), tudi če njihov otrok zboli za kakšno drugo nalezljivo boleznijo (norice, 

škrlatinka …).  
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ŠOLSKA PREHRANA 
 
Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da 
vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok. 
 
Ob prijavi na prehrano s šolo sklenete Pogodbo o šolski prehrani in šolskih dejavnostih. Stroške 
je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki bi imeli težave s plačevanjem 
šolske prehrane in šolskih dejavnosti, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s šolsko svetovalno 
službo, da vam lahko pravočasno zagotovimo pomoč. 
 
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
 
Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev in Zakonom za uravnoteženje javnih financ . 
 
Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijav-
ljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohod-
kovni razred, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.  
 
Šola bo preko posebne spletne aplikacije Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
dobila ustrezne podatke za svoje učence in ustrezno znižala višino položnic za prehrano.  
 
DENARNA POMOČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Mestna občina Ljubljana na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavlja denarno pomoč mešča-
nom s stalnim bivališčem v MOL, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom 
do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja 
socialno varstvene prejemke. Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pri-
stojni center za socialno delo, ki na osnovi kriterijev, določenih v prej omenjenem odloku, odloči 
o upravičenosti do pomoči.  
 
Na Mestni občini Ljubljana nudimo denarne pomoči, ki so namenjene tudi otrokom: 
- delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli;  
- kritje stroškov šole v naravi, letovanj/zimovanj osnovnošolcem (v višini cene storitve);  
- kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (v višini 
cene storitve); 
- pomoč ob rojstvu otroka. 
 
Če vam Mestna občina Ljubljana izda odločbo o subvencioniranju kosila za otroka, o tem obve-
stite šolo.  
 
DOBRODELNI SKLAD OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA 
 
Na OŠ Franceta Bevka deluje Dobrodelni sklad, ustanovljen za pomoč učencem oziroma njiho-
vim staršem, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v denarni stiski in ne morejo poravnati stro-
škov, ki zadevajo šolanje (nakup učnih pripomočkov, delovnih zvezkov, plačevanju prehrane ter 
dejavnosti, ki zadevajo standardni in tudi nadstandardni program ipd.). Vloga za denarno pomoč 
je objavljena na spletni strani šole.  
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MOJA REDOVALNICA 

  

PREDMET 

Prvo ocenjevalno obdobje Drugo ocenjevalno obdobje 

pisna ocena ustna ocena pisna ocena ustna ocena 

Slovenščina        

Matematika         

Angleščina         

Likovna umetnost         

Glasbena umetnost         

Družba         

Geografija         

Zgodovina         

Državljanska in domovinska kultura ter etika         

Spoznavanje okolja         

Fizika         

Kemija         

Biologija         

Naravoslovje in tehnika         

Tehnika in tehnologija         

Gospodinjstvo         

Šport         

Izbirni predmet 1         

Izbirni predmet 2         

Izbirni predmet 3         

Neobvezni izbirni predmet         

Neobvezni izbirni predmet         
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2
0

2
2 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - petek 31. 10.–4. 11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
ponedeljek - po-
nedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
3 

nedelja - ponede-
ljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

ponedeljek -   petek 30. 1. – 3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVE-
NIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, 
OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJ-
SKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

ponedeljek -   
petek 6. 2. – 10. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSRED-
NJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER 
OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 13. 2. 

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, 
GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSRED-
NJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER 
OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem 
koledarju za osnovne šole) 

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

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

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

ponedeljek - torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

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

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

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - četr-
tek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 
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PREDMETNIK 

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, 
šolo v naravi, bivanje v CŠOD, celodnevne ekskurzije itd. 

Predmetnik – 1. do 5. razred 

Obvezni program 

RAZREDNA 
STOPNJA 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

SLJ 6 7 7 5 5 

MAT 4 4 5 5 4 

TJA   2 2 2 3 

LUM 2 2 2 2 2 

GUM 2 2 2 1,5 1,5 

DRU       2 3 

SPO 3 3 3     

NIT       3 3 

GOS         1 

ŠPO 3 3 3 3 3 

  

Št. predmetov 6 7 7 8 9 

Št. ur tedensko 20 23 24 23,5 25 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 

  

Oddelčna skup-
nost 0 0 0 0,5 0,5 

Razširjeni program (neobvezni izbirni predmeti) 

Prvi tuji jezik 2         

Drugi tuji jezik, um., 
rač., šport, tehnika       2/1 2/1 
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Predmetnik – 6. do 9. razred 

Obvezni program 

PREDMETNA 
STOPNJA 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

SLJ 5 4 3,5 4,5 

MAT 4 4 4 4 

TJA 4 4 3 3 

LUM 1 1 1 1 

GUM 1 1 1 1 

GEO 1 2 1,5 2 

ZGO 1 2 2 2 

DKE   1 1   

FIZ     2 2 

KEM     2 2 

BIO     1,5 2 

NAR 2 3     

TIT 2 1 1   

GOS 1,5       

ŠPO 3 2 2 2 

Izbirni predmet   2/3 2/3 2/3 

  

Št. predmetov 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Št. ur tedensko 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

Št. tednov pouka 35 35 35 32 

  

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 

Razširjeni program (neobvezni izbirni predmeti) 

Drugi tuji jezik   2 2 2 

Drugi tuji jezik, um., rač., 
šport, tehnika 2/1       
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ŠOLSKI OKOLIŠ 
 

Dunajska cesta (od Glavarjeve do obvoznice), Funtkova ulica, Glavarjeva ulica 
(parne številke). Grintovška ulica, Hubadova ulica, Kočenska ulica, Ulica Mašera 
Spasiča, Ulica Nade Ovčakove, Ogrinčeva ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Slo-
venčeva ulica (od obvoznice do Ulice Mašera Spasiča), Šarhova ulica, Tolstojeva 
ulica, Turnerjeva ulica, Verovškova 72, Vodovodna cesta, Vodovodna cesta 92/a. 
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NAČRT ŠOLSKIH POTI 
 

Načrt šolskih poti je izdelan na podlagi policijskega poročila o prometni varnosti v 
našem šolskem okolišu, izvedene ankete o šolskih poteh med starši in učenci, ter 
opravljenih ogledov na terenu. 
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VARNA POT V ŠOLO 
 

Učence prvega razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oziroma druga 
oseba, ki so jo za to pooblastili starši. Ostali učenci prihajajo v šolo sami oziroma 
jih v šolo pripeljejo starši. Za prihod v šolo se učencem priporoča peš hoja, kole-
sarjenje za tiste učence, ki imajo kolesarski izpit.  
 
Starše, ki pripeljejo svoje otroke z avtom, opozarjamo, da ustavljanje in parkiranje 
na pločniku in intervencijskem dovozu do glavnega vhoda šole ni dovoljeno. Ker 
se na uvoznem in izvoznem priključku tik pred poukom naredi manjši zastoj, vas v 
skrbi za varnost otrok prosimo za potrpežljivost.  
  
 

VARNOST UČENCEV 
 

Šola zagotavlja varnost učencev tako, da: 
  
- oblikuje oddelke in skupine v skladu z veljavnimi normativi in standardi; 
- na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih in tečajih plavanja, 
kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z 
veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje dejavnosti; 
- zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi 
ter zagotavlja varno izvajanje dejavnosti; 
- zvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in prepreče-
vanje nasilja (individualni razgovori z učenci in skupinami učencev – razredne ure, 
šolska svetovalna služba); 
- organizira varovanje in nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih šolskih 
dejavnosti z dežurstvom učiteljev in strokovnih delavcev; 
- spremlja in analizira vse dogodke in vedenje učencev, ki bi lahko ogrozili varnost 
učencev in informira učence o varnem vedenju v primerih ogrožene varnosti po-
sameznika ali skupine.  
  
Pravila obnašanja in zagotavljanja varnosti učencev ureja Vzgojni načrt, Pravila 
šolskega reda, Hišni red ter Načrt šolskih poti. Vsi dokumenti so v celoti objavljeni 
na šolski spletni strani. 
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