
ŠOLSKA PREHRANA 
Starši lahko odjavite ali prijavite posamezni obrok preko 

Lo.Polis-a, v izrednih primerih pa preko telefonske številke 

tajništva: (01) 244 32 50 ali e-pošte: dragica.stanic@voranc.si. 

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi do 

8:00. 

Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri 

športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na katerih sodeluje 

v imenu šole, obrok odjavi šola. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Knjižnica deluje v skladu s knjižničnim redom, ki ga morajo 
upoštevati vsi uporabniki. Knjižnica je odprta vsak dan,  
od ponedeljka do petka, in sicer od 7.30 do 14.00 
ob torkih in četrtkih do 14.30. 
Učenci si lahko izposojajo knjige: vsako jutro od 7.30 do 8.15; 
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 11.00 do 14.00; 
ob torkih in četrtkih od 11.00 do 14.30. 

UČBENIŠKI SKLAD 
Učenci si vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, 
ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. Učbeniki so za vse učence 
brezplačni, starši kupijo samo delovne zvezke. Učenci prvih 
razredov dobijo brezplačno vsa učna gradiva (delovni zvezki). 
Učenci prejmejo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji 
teden v juniju ali prvi teden v septembru. Učbeniški sklad vodi 
knjižničarka Petra Ovčar. 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter 
sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in 
spremljanju razvoja  otrok ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela. 

ŠOLSKI SKLAD 
Ker se zavedamo, da ni kvalitetne šole brez dobrega 
sodelovanja s starši, vas tudi letos naprošamo, da nam 
pomagate doseči pedagoški nadstandard z vašimi 
prostovoljnimi denarnimi prispevki ali donacijami vaših 
delovnih organizacij, ki jih lahko nakažete na račun 01261-
6030661012 s pripisom »Za Šolski sklad«. 
 

STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, 
PERSPEKTIVNEGA UMETNIKA, VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, 

VRHUNSKEGA UMETNIKA 
Učenec ali učenka, ki želi pridobiti STATUS, skupaj s starši 
izpolni Predlog za pridobitev statusa športnika ali umetnika ter 
ga odda v tajništvo šole ali po pošti do 30. 9. 2021. Po tem 
datumu vlog ne bomo več obravnavali.  

Obrazci za prijavo so na spletni strani šole. 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 
1. OCENJEVALNO OBDOBJE 

od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022 
2. OCENJEVALNO OBDOBJE 

od 1. februarja  do 15. junija 2022 (9. r.) 
od 1. februarja do 24. junija 2022 (od 1. do 8. r.) 

 
POČITNICE 

JESENSKE                   25. oktober do 1. november 2021 
NOVOLETNE              25. december 2021  do 2. januar 2022 
ZIMSKE                       21. do 25.  februar 2022 
PRVOMAJSKE            27. april do 2. maj 2022 
POLETNE                    25. junij do 31. avgust 2022 
 

POUK 
Učenci morajo redno obiskovati pouk v okviru obveznega 
programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z 
akti šole (50. člen Zosn). 
Pouk pričnemo ob 8.20, izjema so nekateri obvezni oz. 
neobvezni izbirni predmeti, ki se pričenjajo ob 7.30. Potek 
pouka je določen z urnikom. Učenci prihajajo k uram točno. 
Učenci med poukom upoštevajo navodila učitelja, da bo učni 
proces potekal nemoteno. Učenci  po koncu učne ure 
zapustijo učilnico urejeno. Za urejenost učilnice so zadolženi 
vsi učenci.  
Če učenec neopravičeno izostane od pouka, mora učitelj o 
tem obvestiti razrednika, sorazrednika ali svetovalno službo. 
Razrednik o izostanku obvesti starše. 
 

JUTRANJE VARSTVO 
Pričetek jutranjega varstva je ob 6.45 uri. Prihod v jutranje 
varstvo je mogoč do 8. ure. Jutranje varstvo poteka od 6.45 do 
7.30 v jedilnici, nato gredo učenci od 2. razreda dalje v učilnico 
jutranjega varstva.  
 

PODALJŠANO BIVANJE 
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. 
razreda. Vanj se vključijo po končanem pouku, traja pa do 
16.00. Po tej uri se učenci družijo in počakajo starše, ki jih 
prevzamejo najkasneje do 16.30 ure. 
V času podaljšanega bivanja imajo učenci kosilo, izvajajo razne 
projekte, se sproščajo ob igri in delajo domače naloge. 
Samostojno učenje poteka predvidoma - odvisno od ostalih 
dejavnosti učencev – od 14.00 do 15.00. V tem času učenci 
napišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. 

Če učencem v času podaljšanega bivanja ne uspe narediti 
domače naloge, je to njihova odgovornost in jo morajo 
dokončati doma. 
V primeru, da po otroka ne pridejo starši, lahko odhaja iz šole 
sam ali v spremstvu druge osebe samo s pisnim dovoljenjem 
staršev. Starši ob prevzemu otroka počakajo pred učilnico.  

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 

Interesne dejavnosti vodijo v popoldanskem času mentorji po 
vnaprej določenem urniku. Učenci razredne stopnje počakajo 
na interesno dejavnost v podaljšanem bivanju, kamor jih pride 
iskat mentor. V telovadnico in učilnice vstopajo učenci le v 
spremstvu mentorja. 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
Želimo si tesnega sodelovanja s starši, saj vemo, da le sprotno 
seznanjanje z učnim in vsakršnim drugim napredkom otroka 
vodi do dobrih rezultatov. Dogovoriti se moramo o enotnih 
načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju.  
Prepričani smo, da boste starši vsaj enkrat mesečno prišli na 
krajši pogovor z razrednikom ali k posameznim učiteljem. V 
primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po telefonu, 
upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem 
času. 
❖ V času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo    

vstopati v učilnice, saj s tem zmotijo pedagoški proces. 
❖ Razgovori staršev z učitelji potekajo v času govorilnih ur. 
❖ Samo starši prvošolcev spremljajo svoje otroke do razreda. 
❖ Ostali starši svojega otroka pripeljejo pred šolo oz. v avlo 

šole, nato otroci sami odidejo do razreda. 
❖ Elektronsko pošto uporabljajmo le za kratka sporočila. 
 
Popoldanske govorilne ure bodo potekale VSAK TRETJI 
TOREK  v mesecu, za vse učence od 1. do 9. razreda.  
Enkrat tedensko bodo potekale govorilne ure v dopoldanskem 
času. 
Urnik dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur bo 
objavljen na spletni strani šole. 
Za dopoldanske govorilne ure je potrebna predhodna najava 
(po elektronski pošti, telefonu, obvestilo v beležki). 
 
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti 
vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v 
petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola 
obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek 
pojasnijo (53. člen Zosn). 
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OBVESTILA 
Različna obvestila, ki jih šola želi posredovati staršem, učenci 
prejmejo v pisni obliki. Za nujna obvestila se uporabi 
elektronska pošta ali mobilni/stacionarni telefoni staršev. 
Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj spoštljiva, odprta 
in učinkovita. 

VARNOST 
❖ V šolo se s kolesom lahko pripeljejo le  učenci, ki 

imajo opravljen kolesarski izpit. Njihovo kolo mora 
biti vedno popolnoma opremljeno. Nošenje čelade 
je obvezno do 14. leta.  

❖ Varnost v prometu ni le nasvet ali opozorilo, pomeni 
tudi način življenja. 

❖ V popoldanskem času se učenci brez nadzora naj ne  
zadržujejo v šoli in bližnji okolici  šole. 

❖ V času vzgojno-izobraževalnega dela (od 7.30 do 
16.30) je prepovedana uporaba rolerjev, rolk in 
skirojev v šoli in na ploščadi pred šolo. 

❖ Za dragocenosti, mobilne telefone, fotoaparate, 
predvajalnike glasbe, denar, igrače in ostale vredne 
predmete  šola ne odgovarja. 

❖ V šolskih prostorih je prepovedana uporaba vseh 
elektronskih naprav. 

❖ V šolskih prostorih imajo učenci obute šolske 
copate, ki ne drsijo. 

❖ V garderobnih omaricah je dovoljeno shranjevati le 
šolske potrebščine, oblačila in obutev. 

❖ Prvošolce naj starši večkrat pospremijo po najbolj 
varni poti do šole. Zanje je obvezna uporaba rumene 
rutice. Za otroke, ki so stari manj kot 7 let, je 
potrebno zagotoviti spremstvo osebe, ki je starejša 
od 10 let. 

 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Učenci 1., 3., 6. in 8. razredov bodo imeli sistematski pregled v 
ZD Ljubljana Center, Metelkova 9. 
 
Starši so dolžni spoštovati Zakon o nalezljivih boleznih in vsako 
nalezljivo bolezen (tudi ušivost) pravočasno prijaviti šoli, in če 
je otrok bolan, ukrepati ustrezno z zakonom (otroka zadržati 
doma).  
 
Zdravstveno varstvo za našo šolo izvaja: 
Šolska zdravnica: dr. Tatjana Tanasić 
Telefon:  (01) 472 38 12, (01) 472 38 16 

 
 

ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vsi učenci naše šole so sistematsko pregledani v šolski zobni 
ordinaciji v 1., 3., 5., 7. in 9. razredu. Učenci, ki so pri nas 
izbrali 
zobozdravnika, imajo celotno zobozdravstveno oskrbo v šolski 
zobni ordinaciji vse leto. 
Zobozdravstveno varstvo izvajata zobozdravnica  
dr. Andreja Kosem in sestra Alenka Gabrovšek, 
telefon: 01/252 78 85. 
 
Ordinacijski čas: 
PON: 7.00–14.00 
TOR: 11.00–18.00 
SRE: 7.00–14.00 
ČET: 7.00–14.00 
PET: 7.00–14.00 
Izven našega delovnega časa nudi zobozdravstveno prvo 
pomoč: 

❖ Dispanzer za zobozdravstveno varstvo otrok in šolske mladine 
na Aškerčevi 4 od ponedeljka do  petka med 7.00 in 19.00  in                                             

❖ Zdravstveni dom Center na Metelkovi 9 ob sobotah, nedeljah 
in praznikih ter ponoči med 21.00 in 4.00. 
 

ŠOLSKI ZVONEC 

Ura Pouk Odmor 

predura    7.30−8.15   8.15–8.20 

1.    8.20−9.05   9.05–9.10 

2.    9.10–9.55   9.55–10.20  
odmor za malico od 2. do 9. 
razreda 

3. 10.20−11.05 11.05–11.10 

4. 11.10–11.55 11.55−12.00 
12.00–12.20 – kosilo za učence 1. 
razreda 

5. 12.00–12.45 12.45−12.50 

6. 12.50−13.35 13.35−14.10 - čas za  kosilo 

7. 14.00−14.45 14.45–14.50 

8. 14-50–15.35  

 
Učenci 1. razreda malicajo po 1. šolski uri. 
Učence, ki so v podaljšanem bivanju, pelje na kosilo 2. učitelj v 
1. razredu  oz. učitelj v podaljšanem bivanju po razporedu. 
Učenci od 6. do 9. razreda kosijo takoj po končani 5. ali 6. 
šolski uri. 

 
 

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA 
PREŽIHOVA 8, 1000 LJUBLJANA 

 
Tajništvo: Blanka Meden 

(01) 244 32 50 

  

  
 

Zbornica:  (01) 244 32 57   

    
E-pošta: tajnistvo@voranc.si  

    

Spletna stran:  http://www.voranc.si/ 

    

Transakcijski račun: 01261-6030661012 

    
Davčna številka: 32732686 

    
Ravnatelj: Marjan Gorup                  

(01) 244 32 53 

Pomočnica ravnatelja: Karmen Cigale Kunič       

(01) 244 32 52  

Predsednica Sveta šole: Metka Zorec 

Predsednik Sveta staršev: Andreja Terčelj 

Predsednica Šolskega sklada: Alenka Volk 

Računovodstvo: Martina Jerina 

  Irena Pušnik                      

(01) 244 32 55 

Knjižnica: Petra Ovčar 

(01) 244 32 54 
 

Psihologinji:  Katja Malavašič Senica 

Petra Mustar 

 (01) 244 32 56 
 

 

Specialni pedagoginji: Helena Kokot      

(01) 244 32 58 

 Jana Petek     

(01) 320 97 38 
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