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KO PRIDOBIL BOM DOVOLJ MOČI, 
GNEZDO VARNO BOM ZAPUSTIL, 

BREZ SKRBI. 
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PUBLIKACIJI NA POT 
 

Začelo se je novo šolsko leto, ki se bo tako ali drugače zapisalo v vaše in naše spomine. 

Zaposleni v VIZ Frana Milčinskega smo se pred začetkom letošnjega šolskega leta odločili, da bomo v letošnjem 

šolskem letu največ pozornosti namenili pozitivnim lastnostim vsakega posameznega otroka. Zavedamo se, da 

je vsak otrok unikaten in ima vsak svojo zgodovino. Področja dela pa so v določeni skupnosti enotna. Osnovno 

delovanje, red in pravila bodo izenačeni na celotnem področju našega zavoda. Razreševanje in obravnava 

določenih odstopanj pa bo prilagojena posameznikom. Na prvem mestu še vedno ostaja varnost otrok in 

zaposlenih.  

 

Šolsko leto smo začeli s šestimi oddelki v šoli in štirimi vzgojnimi skupinami ter stanovanjsko skupino, ki ima 

nameščenih osem mladostnikov. Od lanskega šolskega leta je v matičnem zavodu ostalo dvaindvajset otrok, v 

prvih tednih septembra smo sprejeli še štirinajst novih otrok. Vzgojne skupine in šolski razredi so precej 

majhni, zato imajo vsi otroci možnost doseči velik napredek v kratkem časovnem obdobju.  

 

Naša želja je usmerjati dejavnosti za vzpostavljanje in ohranjanje pristnega stika in človeškega odnosa. To 

pričakujemo tudi od vas, otroci, kajti največja šola je šola za življenje in prvi korak na tej poti je učenje 

odgovornosti. Vaša osnovna in hkrati bistvena odgovornost je obiskovanje šole ter sledenje vzgojnim ciljem, ki 

jih intenzivneje zasledujete v popoldanskem času. Če boste sproti sledili pouku in lepo sodelovali, upoštevali 

hišni red, vas bomo ob tem podpirali, vam stali ob strani in te lastnosti ustrezno nagrajevali in po potrebi 

sankcionirali. Za vas je izredno pomembno tudi, kako boste sledili svojim ciljem, ki ste si jih postavili na prvi 

šolski dan. 

Predvsem bomo stremeli k cilju, da boste v zavodu pokazali takšen napredek, da se boste lahko čim prej 

vključili v socialno okolje, iz katerega tudi prihajate. Pri tem vam bodo v oporo tudi vaši starši, ki so se 

odločili, da bodo vsak vikend vestno in redno izpolnjevali svoj dnevnik, pri načrtovanju katerega lahko 

sodelujete tudi otroci. 

Načrtujemo tudi, da se bo število interesnih dejavnosti močno povišalo, kajti imamo ogromno strokovnih 

delavcev, ki imajo poleg osnovne izobrazbe tudi različna druga znanja. O posameznih dejavnostih se bodo 

nosilci najprej pogovorili z otroki, da bodo le te v največji možni meri povezane z osebnimi interesi naših 

otrok. 

Naj bo šolsko leto 2019/2020 lepo in prijetno za vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan z delom in 

življenjem v našem zavodu. Letos je z nami že 74. generacija osnovnošolcev, za katero verjamem, da bo vsaj 

tako uspešna kot prejšnje. 

 

Kjer je volja, tam je pot!                                                                                        dr. Matjaž Hribar, ravnatelj 
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O ZAVODU 
 
SEDEŽ ZAVODA 
 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik, 
Valburga 5, 1216 Smlednik 
Telefon: 01 36 25 120 
Faks: 01 36 25 127 
E-pošta: info@viz-smlednik.si 
 

Ustanovitelj VIZ Frana Milčinskega je Vlada 
Republike Slovenije. 

 

Otroke in mladostnike v zavod nameščajo sodišča 
po predlogu centrov za socialno delo. Ti uredijo 
postopek nameščanja na predlog staršev, osnovnih 
šol ali drugih ustanov. Sprejemamo otroke od 
šestega do devetega razreda devetletke iz vseh 
delov države. 

 
 

 

 
KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA IN DEJAVNOSTI 
 

Zavod je dobil ime po znanem slovenskem pisatelju in pravniku s področja mladinske 
delinkvence Franu Milčinskem (1867–1932). Pisal je humoristično prozo, pravljice in 
dramska besedila: Ptički brez gnezda, Butalci, Skavt Peter, Pravljice, Iz devete dežele in 
druge. Kot ena izmed prvih tovrstnih institucij v Sloveniji je zavod začel z delovanjem že 
31. 10. 1946. Iz starega grajskega poslopja smo se 1990. leta preselili v nove, sodobno 
opremljene prostore, ki otrokom in mladostnikom zagotavljajo ustrezne pogoje bivanja.  
 

V naš zavod prihajajo čisto običajni fantje in dekleta, ki pa se jim je že v osnovni šoli 
nekaj zalomilo. Največkrat so se slabo učili, zanemarjali šolo, se večkrat sprli z vrstniki, 
starši in učitelji ali pa so imeli kakšne druge težave. Njihovi starši so najpogosteje 
poskušali reševati probleme na številne načine, pa se nobeden ni povsem dobro obnesel, 
zato so se odločili za oddajo otroka v zavod. 
 

Letno sprejmemo v dom približno 20 novih otrok; toliko jih dom vsako leto tudi zapusti, 
saj dokončajo devetletko ali pa zaključijo osnovnošolsko obveznost v nižjem razredu. V zavodu lahko hkrati 
biva do 40 otrok. Ti so razporejeni v štiri vzgojne skupine (v vsaki največ 10 otrok), ki živijo v štirih med seboj 
povezanih hišicah.  
V povprečju je vsak otrok pri nas manj kot dve šolski leti, nato se vrne v domače okolje, nadaljuje šolanje v 
srednji šoli, se zaposli, gre v internat, k sorodnikom, se vključi v eno od stanovanjskih skupin. Če se v času 
bivanja pri nas njegova učno-vzgojna težavnost še stopnjuje, se vključi v enega od srednješolskih zavodov.  
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UPRAVLJANJE ZAVODA 
 

 
Ravnatelj: dr. Matjaž Hribar 
E-pošta: info@viz-smlednik.si 

 
 

Transakcijski račun: 01100-6030719244 
Šifra dejavnosti: 85.200 

Matična številka: 5050162 
Davčna številka: 52374866 

 
 

Tajništvo: 01 36 25 120 
Faks: 01 36 25 127 

Ravnatelj: 01 36 25 122 
Zbornica: 01 36 25 134 

 

 

STROKOVNO DELO 
 

 

Psihologinja: Marjeta Dečman 
Tel.: 01 36 25 132 
GSM: 040 803 875 
 

Socialni delavki: Ingrid Dorner Radosavljević,  
                         Melita Filo Šuligoj 
Tel.: 01 36 25 130 
GSM: 031 553 716 
  

Višja medicinska sestra: Helga Šenk 
Tel.: 01 36 25 131 
GSM: 040 299 306 
 

Pristojni zdravnik: dr. Peter Šuštar, ZD Medvode 
 

Organizator informacijskih dejavnosti: Jože Rozman 
 

 
UČITELJI 

 

 

IME IN PRIIMEK 
 

 

PREDMET 
 

 

RAZREDNIK 
 

Tomaž Bernot šport, šport za zdravje, izbrani šport, športni dnevi 8. a 

Silvo Bogataj matematika 9. a 

Špelca Bradeško slovenski jezik, kulturni dnevi, lektoriranje gradiv 6. a 

Indira Činč angleški jezik, šolska knjižnica 7. a 

Zala Erčulj Šavli individualna pedagoginja  

Mateja Erjavec fizika, zvezde in vesolje  

Matjaž Leopold zgodovina, geografija, turistična vzgoja 9. b 

Irena Majdič likovna umetnost, tehnika in tehnologija, DKE, 
gospodinjstvo, oblika in slog, kaj nam govorijo 
umetnine, obdelava gradiv – les, risanje v geometriji in 
tehniki, tehniški dnevi 

8. b 

Ana Milošević glasbena umetnost, glasbeni projekt  

Mirjana Pavlin/  
Ivica Vrečko Novak 

biologija, kemija, naravoslovje, organizmi v naravi in 
umetnem okolju, naravoslovni dnevi 
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VZGOJITELJI 
 
 
 

 

 
 

Dežurni vzgojitelj je ob vikendih in ostalih dela prostih dnevih dosegljiv na 040 803 867. 
 

 
TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IME IN PRIIMEK 
 

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE 

Irena Korbar 
040 803 859 

Iztok Dremelj 

Sabina Novak  

Maša Toplak 
040 803 861 

Vid Florjanc 

Karolina Krötlinger  

Sergeja Anžič 
040 803 862 

Saša Rogan 

Slađana Đukanović  

Špela Ivanuša 
040 803 867 

Dušan Golob 

Patricija Urlep  

Gašper Plevel  

 Matej Vidmar 

Igor Bošnjak 

 
 
Poslovna sekretarka: Špela Hafner 
Računovodja: Franc Jerše  
Hišnik-voznik: Anton Strojan  
Kuharja: Zvonko Janušič,  
              Milena Magdalenič 
Kuharska pomočnica/gospodinja: Betka Testen Stenovec                                                
Čistilki: Marija Čarman, Anuša Maček 
Šivilja: Erika Jenko 
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STANOVANJSKA SKUPINA JEŽEK 
 
V stanovanjski skupini Ježek, ki se nahaja v 
stanovanjski hiši v Guncljah v Ljubljani, prebiva 
osem srednješolcev, ki obiskujejo srednje šole v 
okoliških srednješolskih centrih. Z vključitvijo v 
stanovanjsko skupino si mladostniki začasno uredijo 
bivanjske razmere. Omogočamo jim pomoč pri 
šolanju (brezplačni učbeniki, malica in dijaške 
vozovnice), obenem pa jim vzgojitelji nudimo 
oporo, pomoč pri učenju, mentorstvo ali zgolj 
svetovanje. Kdor brezpogojno odklanja šolanje, 
delo, hišni red in druge aktivnosti v skupini, ne more 
bivati v stanovanjski skupini.   

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Za sprejem v stanovanjsko skupino je treba 
izpolnjevati tri pogoje: 
 

 mladostnik/ca mora redno obiskovati izbrani 
izobraževalni program, 

 sprejeti mora hišni red skupine, ki predpisuje, 
kdaj, kdo in kaj počne v skupini, 

 jasno mora izražati pripravljenost, da se bo 

trudil/a pridobiti poklicno izobrazbo in je 

pripravljen/a reševati svoje težave. 

 

Stanovanjska skupina Ježek 
 

Cesta v Dvor 18, 
1210 Ljubljana Šentvid  

 
Telefon: 01 50 09 540 

Mobilni telefon: 040/240-576 

 

E-pošta: stanovanjska.jezek@viz-smlednik.si 

 

 

Vzgojitelji v stanovanjski skupini 
 

 

Mateja Andrinek, 
Urška Korošec, 

Marjan Gradišar, 
Dare Mikuš 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA 
 

ŠOLA 
 

V zavodu imamo organizirano interno osnovno šolo, ki se izvaja po programu in predmetniku devetletne redne 
osnovne šole. Pri poslovanju uporabljamo šolsko zakonodajo, ki je predpisana za osnovno šolstvo. 
 

V interno šolo so vključeni vsi učenci, ki živijo v zavodu. Mladostniki iz stanovanjske skupine Ježek obiskujejo 
srednje šole v Ljubljani in Kranju. 
 

Šola bo imela v tem šolskem letu predvidoma šest oddelkov: 

 

 1 oddelek 6. razreda devetletke, 

 1 oddelek 7. razreda devetletke, 

 2 oddelka 8. razreda devetletke,  

 2 oddelka 9. razreda devetletke. 
 
 

Pouk poteka po veljavnem učnem načrtu in predmetniku, a v skladu z diferenciacijo in individualizacijo glede na 
potrebe posameznega učenca. Poleg rednega pouka je za učence, ki potrebujejo individualni pristop, vzporedno 
organiziran tudi individualni pouk. 
 

 

RAZPORED ZVONJENJA 
 

 

1. URA: 7.50–8.35 

2. URA: 8.40–9.25 

3. URA: 9.40–10.25 

4. URA: 10.30–11.15 

5. URA: 11.20–12.05 

6. URA: 12.10–12.55 

 
 

Glavni odmor traja 15 minut, 
od 9.25 do 9.40.  
 

 

 

 

Med glavnim odmorom imajo učenci 

možnost rekreacije v telovadnici ali 

sprostitvene aktivnosti v nekaterih 

učilnicah (skrb za živali, gledanje 

animiranih ali dokumentarnih filmov, 

igranje družabnih iger ali tematsko 

ustvarjanje). 
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ŠOLSKI KOLEDAR 2019/2020 
 

Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta. Vzgojno-izobraževalno delo šola izvaja v dveh 
ocenjevalnih obdobjih. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov je 15. junij 2020, za vse ostale učence se 
pouk konča 24. junija 2020. 

 
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2020, drugo ocenjevalno obdobje pa od 
1. februarja 2020 do 24. junija 2020 (za devete razrede do 15. junija 2020). 
V tabeli je navedena razporeditev pouka, počitnic in pouka prostih dni, roki za predmetne, razredne in 
popravne izpite ter datumi razdelitve obvestil in spričeval. 
 
Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12) minister za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 
2019/2020. 

 

2. 9. 2019 začetek pouka 

28. 10.—1. 11. 2019 jesenske počitnice 

31. 10. 2019 praznik – dan reformacije 

1. 11. 2019 praznik – dan spomina na mrtve 

24. 12. 2019 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

25. 12. 2019 praznik – božič 

26. 12. 2019 praznik – dan samostojnosti in enotnosti 

25. 12. 2019—2. 1. 2020 novoletne počitnice 

1. 1. in 2. 1. 2020 praznik – novo leto 

3. 1. 2020 pouka prost dan 

31. 1. 2020 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

7. 2. 2020 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

8. 2. 2020 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik 

14. 2. in 15. 2. 2020 INFORMATIVNA DNEVA za vpis v srednje šole 

17. 2.—21. 2. 2020 zimske počitnice  

13. 4. 2020 praznik – velikonočni ponedeljek 

27. 4. 2020 praznik – dan upora proti okupatorju 

27. 4.—1. 5. 2020 prvomajske počitnice 

1. 5. in 2. 5. 2020 praznik dela 

15. 6. 2020 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9. razreda  

24. 6. 2020 zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda ter razdelitev spričeval 

25. 6. 2020 praznik - dan državnosti 
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26. 6.—31. 8. 2020 letne počitnice za učence in izpiti po razporedu 

16. 6.— 29. 6. 2020 predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda 

26. 6.—9. 7. 2020 roki za predmetne in popravne izpite za učence 6., 7. in 8. razreda 

18. 8.—31. 8. 2020 roki za predmetne in popravne izpite za učence 6., 7., 8. in 9. razreda  

 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 
 

DATUM AKTIVNOST 

2. 9. 2019 
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.  

5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred. 

7. 5. 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred. 

11. 5. 2020 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred, NPZ iz tujega jezika za 6. razred. 

1. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

8. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 

15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda. 

24. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda. 

 
 
GOVORILNE URE 
 
 

Redne govorilne ure učiteljev so v šolskem letu 
2019/20 v objavljenih terminih med 12.30 in 14.00. 
Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po 
telefonu predhodno najavijo razrednikom, 
svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in 
predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno 
sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi 
posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

MESEC DATUM 

september 27. 9. 2019 

oktober 18. 10. 2019 

november 15. 11. 2019 

januar 17. 1. 2020 

februar 28. 2. 2020 

marec 27. 3. 2020 

april 17. 4. 2020 

maj 15. 5. 2020 
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PROGRAM ŠOLE 
 
 
V okviru šole izvajamo program devetletke, ki je enak programu, ki ga izvajajo na rednih osnovnih šolah po 
Sloveniji.  
 

Osnovne usmeritve šole so: 

 skrb za zanimiv in nazoren pouk, 

 izvajanje individualizacije in diferenciacije, 

 spremljanje in izvajanje novosti na posameznih področjih. 
 
 
V okviru izbirnih predmetov lahko v letošnjem 
šolskem letu učenci izbirajo med naslednjimi 
obveznimi izbirnimi predmeti: 
 
- zvezde in vesolje – Mateja Erjavec,  
- oblika in slog – Irena Majdič,  
- risanje v geometriji in tehniki – Irena Majdič, 
- organizmi v naravi in umetnem okolju - 

Mirjana Pavlin, 
- glasbeni projekt – Ana Milošević, 
- kaj nam govorijo umetnine – Irena Majdič, 
- izbrani šport (odbojka) – Tomaž Bernot, 
- šport za zdravje - Tomaž Bernot, 
- turistična vzgoja - Matjaž Leopold,  
- obdelava gradiv: les – Irena Majdič. 
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DNEVI S POSEBNO VSEBINO 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 
V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo naslednje 
NARAVOSLOVNE DNEVE: 

 NARAVOSLOVNE ZNAMENITOSTI V NAŠI OKOLICI 
(27. septembra – svetovni dan turizma) 
Ekskurzije v manjših skupinah na naravoslovne 
znamenitosti v naši okolici: “bajer” Hraše, Trbojsko 
jezero, greben od smledniškega gradu do Tilna, 
Zbiljsko jezero, Šmarna gora, topli izvir Vikrče. 
Učenci bodo izpolnjevali delovni list in bodo posebej 
pozorni na geološke posebnosti in biocenozo. 
 

 EKSKURZIJA V ZOOLOŠKI VRT (izvedba po zimskih 
počitnicah) 
Učencem želimo omogočiti ogled naših in tujerodnih 
živali, jih pritegniti k aktivnemu opazovanju, 
razreševanju predsodkov, odkrivanju napačnih 
informacij o živalih, s pomočjo zunanjih sodelavcev. 
 

 Tretji naravoslovni dan bo organiziran po razredih 
oz. oddelkih tekom šolskega leta glede na učni načrt 
in aktualno ponudbo: 

- 6. razred: DREVESA IN GRMI V NAŠI OKOLICI 
(oktober),  

- 7. razred: POMEN MOKRIŠČ (ob svetovnem 
dnevu mokrišč, 2. februarja),  

- 8. razred: OBISK MUZEJA ILUZIJ in 
RASTLINJAKA TIVOLI (oktober, november),  

- 9. razred: POHOD PO SLOVENSKI OBALI ali 
OKOLI BLEJSKEGA JEZERA (maj, junij).  

Obenem nameravamo v okviru pouka v vseh razredih 
posebej obeležiti:  

- svetovni dan varstva živali (4. oktober),  
- dan boja proti aidsu (1. december), 
- svetovni dan mokrišč (2. februar),  
- dan Zemlje (22. april), 
- dan parkov (6. junij).  
-  

Vodja naravoslovnih dni bosta Mirjana Pavlin in Ivica 
Vrečko Novak. 

 
ŠPORTNI DNEVI 
 
V šolskem letu 2019/20 bomo za vsak razred izvedli 
pet športnih dni. Organizirane bodo naslednje 
vsebine: 

1. PLANINSKI POHOD (Šmarna gora, Sveti Tilen 
nad Repnjami, Sveti Jakob nad Medvodami, 
Sveti Jošt nad Kranjem, Sveti Primož nad 
Kamnikom, Lubnik, Kamniški grad, Slavkov 
dom iz Mednega) – september 2019, 

2. PLAVANJE in FITNES (pokrito kopališče v 
Kranju) – oktober 2019, 

3. SMUČANJE, DRSANJE IN ZIMSKI POHOD 
(Kranjska Gora z okolico, Krvavec, Jesenice) 
– januar/februar 2020, 

4. ORIENTACIJSKI POHOD V OKOLICI 
SMLEDNIKA ali PUSTOLOVSKI PARK GEOSS 
(vas Slivna) – maj 2020, 

5. ŠPORTNE IGRE Z ELEMENTI PREŽIVETJA V 
NARAVI (Selo pri Vodicah) ter TRIM STEZA 
IN VADIŠČE NA PROSTEM (za 9. razred, 
Ljubljana/Tivoli z okolico) – junij 2020. 

 
Vodja športnih dni bo Tomaž Bernot. 
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TEHNIŠKI DNEVI 
 

V letošnjem šolskem letu bodo organizirani štirje 
tehniški dnevi: 
 

1. TEHNIŠKI DAN: (september/oktober)  

 Obisk mestnega muzeja Idrija 6. r., 7. r. 

 Obisk Muzeja premogovništva Slovenije- 

Velenje 8. r. 

 Obisk Tehniškega muzeja Bistra 9. r. 
 
2. TEHNIŠKI DAN:  (november) 

 Šola v praznični podobi (6. r., 7. r., 8. r., 
9. r.) 

 

3. TEHNIŠKI DAN: (januar/februar) 

 Obisk Šolskega muzeja (6. r., 7. r.) 

 Hiša eksperimentov (8. r.) 

 Obisk Muzeja novejše zgodovine Slovenije 
            (9. r.) 
 
4. TEHNIŠKI DAN: (marec/april/maj) 

 Izdelovanje panjskih končnic (6. r., 7. r.) 

 Obisk  Slovenskega etnografskega muzeja  
           (8. r.) 

 Lutkovno gledališče Ljubljana  
Dramska predstava, Lutkovna predstava 
Nekje drugje (9. r.) 

 
Vodja tehniških dni bo Irena Majdič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTURNI DNEVI 
 
Letos bodo organizirani naslednji kulturni dnevi: 

 

1. POHOD V VRBO IN LOŽ (2. 12. 2019, 
izvedba: Jože Rozman (Vrba), Silvo Bogataj 
(Lož), Špelca Bradeško (Smlednik)), 

2. OGLED FILMSKE/GLEDALIŠKE/GLASBENE 
PREDSTAVE (december), 

3. OGLED KULTURNO POMEMBNEGA MESTA 
(NPR. LJUBLJANE, ŠKOFJE LOKE) IN 
OKOLIŠKIH ZNAMENITOSTI (marec/april). 

 
Vodja kulturnih dni bo Špelca Bradeško. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica podpira vzgojno-izobraževalni 
proces ter potrebe učencev in učiteljev.  
 

Učence navajamo na knjižnično okolje in vzdušje 
knjižničnega prostora s ciljem, da zavzamejo 
pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva. 
Poseben poudarek dajemo vzgoji za knjigo, 
motivaciji za branje in estetskemu doživljanju. 
 

Osnovna dejavnost šolske knjižnice skozi vse leto je 
izposoja knjig in drugega gradiva (revij, zgoščenk …) 
ter urejanje knjižničnega prostora. 
 

Izposoja knjig bo potekala ob torkih med 13. in 15. 
uro. Učenci imajo lahko praviloma največ tri knjige 
naenkrat, vrnili pa naj bi jih v treh tednih. Čas 
izposoje knjig lahko enkrat tudi podaljšajo. 
 

 
Glavni namen knjižnične dejavnosti bo predvsem 
spodbujati ljubezen do branja in pogostejši obisk 
šolske knjižnice, ki na ta način postane zanimivejši 
prostor za preživljanje prostega časa in lahko 
pozitivno vpliva na otrokov razvoj. Poseben 
poudarek bo posvečen razvijanju bralnih interesov, 
usposabljanju učencev za samostojno učenje, 
samoizobraževanje in ustvarjalno delo ter razvijanju 
pravilnega odnosa do knjig, kar vključuje tudi 
previdno ravnanje s knjigo. Skozi druženje in 
pogovor pa namenjamo pozornost tudi urjenju 
socialnih veščin. 
 

 

V šolski knjižnici se lahko učenci posvetijo različnim 
stvarem: 

- izposoji in ogledu knjig; 
- bralnemu kotičku, pogovoru o različnih 

temah; 
- izdelavi plakatov, iskanju informacij za 

šolske projekte (naravoslovni dnevi, domače 
branje, referati); 

- za raziskovalni namen nadzorovano 
pregledujejo internetne strani. 

 

Učenec na ta način: 
- z uporabo knjižničnega gradiva spoznava 

probleme in se uči učinkovitih strategij 
njihovega reševanja; 

- spoznava pomembnost knjig in vzpostavi 
ustvarjalen odnos do njih; 

- se navaja na okolje in vzdušje knjižničnega 
prostora; 

- spoznava šolsko knjižnico kot kulturno, učno 
in informacijsko stičišče šole; 

- se navaja na primerno obnašanje v knjižnici; 
- se uči pravilno ravnati s knjigami in drugim 

knjižničnim gradivom. 
 

Učenci se lahko poleg zgoraj naštetega vključijo tudi 
v naslednje dejavnosti: 

- praktično delo v šolski knjižnici, pomoč pri 
delu in organizaciji knjižnice; 

- spoznavanje knjižnice in prostora, kako 
poiščemo knjigo na policah, oblikovanje 
police z aktualnimi, zanimivimi knjigami 
(knjiga meseca), prebiranje časopisov in 
revij; 

- knjižni klub: v sklopu knjižnice bo tudi letos 
potekalo tekmovanje za BRALNO ZNAČKO; 

- priprava razstave v šolski knjižnici. 
 
 

Knjižnico bo vodila Indira Činč. 
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OTROŠKI PARLAMENT 
 

V letošnjem šolskem letu se bomo pri otroškem parlamentu posvetili temi "MOJA 
POKLICNA PRIHODNOST", ki jo Zveza prijateljev mladine Slovenija organizira v okviru 
30. otroškega parlamenta.  
Iz posameznih oddelčnih skupnosti bomo izbrali učence za šolski parlament, nato 
bomo dvakrat mesečno na zasedanjih razpravljali o omenjeni temi. Udeležili se bomo 
območnega parlamenta, predstavnik parlamentarcev pa se bo udeležil tudi regijskega 
otroškega parlamenta in nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal v dvorani 
državnega zbora.  

Mentorica: Melita Filo Šuligoj  
 

 
 
TEKMOVANJA V ZNANJU 
 
Tudi letos bomo v okviru šole izvajali šolska tekmovanja v znanju različnih predmetov. 
 
 
TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA 
 
Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za deveti razred osnovne šole organizira Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo, pripravi in izpelje pa ga državna tekmovalna komisija z učitelji angleščine in vodstvi osnovnih šol. 
 

Namenjeno je učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo 
nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Naloge na tekmovanju imajo za 
podlago učni načrt za osnovno šolo. Udeležba učencev in šol na tekmovanju je prostovoljna. 
 

Tekmovanje je organizirano na treh ravneh, šolski, območni in državni. Koledar tekmovanj v šolskem letu 
2019/2020: 
šolska raven: 14. 11. 2019 (ob 13. uri), 
območna raven: 15. 1. 2020 (ob 14. uri), 
državna raven: 17. 3. 2020 (ob 14. uri). 
 
Knjižna predloga za območno in državno raven tekmovanja: John Green: Turtles All the Way Down.  
Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni. 
 
Na šolskem tekmovanju lahko učenci osvojijo bronasto priznanje, na državnem pa zlato ali srebrno priznanje. 

 

Mentorica: Indira Činč 
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EPI READING BADGE (ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA) 
 
 

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo, tako kot prejšnja leta, da bomo sodelovali pri projektu EPI Reading 
Badge/Angleška bralna značka, najbolj priljubljenem tekmovanju v tujih jezikih.  
 
Teden EPI READING BADGE bo potekal marca 2020. Tudi to šolsko leto je termin tekmovanja iz določenega 
datuma razširjen v teden bralne značke, znotraj katerega bomo sami izbrali dan in uro, ki nam bo najbolj 
ustrezala.  
Tekmovanje vsebinsko in organizacijsko zasnuje Državna založba Slovenije – Šolski epicenter.  
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda.  
Učenci se bodo prostovoljno vključevali v tekmovanje. Med šolskim letom preberejo 
5 knjig, ki jih določi izvajalec (DZS) in v predvidenem roku rešujejo teste. Med 
letom bodo potekale tudi priprave na test, v obliki pogovorov in pisnih vaj.  
 
Primarni cilj je pri učencih razvijati bralno kulturo tudi v tujem jeziku, dodatno 
motivirati učence k učenju tujega jezika, bogatiti besedišče in iskati medpredmetne 
povezave. 
 

Mentorica: Indira Činč 
 
VESELA ŠOLA 

 

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in 
njihovim mentorjem. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, 
veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo 
vsi učenci. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. 
Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Lahko so 
povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence 

seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje 
tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem. Mesečne teme so predstavljene v reviji Pil in na spletu v 
obliki učnih poti. 
 
Pri Veseli šoli bomo letos govorili o cepljenjih in o tem, kako se lahko ljudje zaščitimo pred nalezljivimi 
boleznimi. Učili se bomo o toploti in mrazu in zagotovo naredili tudi kakšen poskus. V nadaljevanju bo sledilo 
učenje o vulkanih, ekologiji, lego kockah. Spomnili se bomo tudi na spektakel leta 2020 – poletne olimpijske 
igre. 
 
Šolsko tekmovanje bo 11. marca, državno 8. aprila 2020.                            

 
Mentorica: Zala Erčulj Šavli 



 

14 
 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik 

 

BRALNA ZNAČKA 
 

 »Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo. 
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe, 

take vesele in za otroke, pa resne in resnične, 
lažnive in mične, pustolovske in indijanske, 
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih, 

ki s pticami in metulji silijo pod nebo. 
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo. 

                                                                  In je tako, kot jih sploh ne bi bilo.« 
 (Nataša Golob) 

 

Branje je ključ do uspeha pri vseh šolskih predmetih, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo pravilen 
odnos do branja in knjig. 
 

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že skoraj petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Osnovala 
sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v 
prostem času. Razvijali jo bomo kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske 
knjižnice. Glede na vsakoletni načrt dela pa jo je seveda mogoče povezati še z marsičim, kar se na šoli dogaja: 
druge interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, predvsem kulturni dnevi, knjižnično-informacijska znanja ipd. 
Osnovni cilj je razvijati bralno kulturo. To bomo skušali doseči skozi različne metode in oblike dela: 

- bralni debatni klub pod mentorjevim vodstvom; 
- projektno delo (raziskovalno in ustvarjalno delo, srečevanje z jezikom, tudi branje umetnostnih 

besedil, uporaba različnih medijev, sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi na šoli); 
- praznovanje praznikov, povezanih s knjigo in branjem: 17. september (dan zlatih knjig), 2. april 

(mednarodni dan knjig za otroke), 23. april (svetovni in slovenski dan knjige). 
Motiviranje in preverjanje se bo dogajalo po meri in okusu otrok (zabavno, privlačno, sklepne prireditve, 
sproščeni nastopi, zabavna srečanja ipd.).                                                            

Mentorica: Indira Činč 
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VZGOJA 
 
 

Vzgojno delo v zavodu poteka v štirih vzgojnih 
skupinah: 
 

 I. – dekliška skupina,  

 II. – fantovska skupina,  

 III. – fantovska skupina,   

 IV. – fantovska skupina. 
 

Izhodišče vzgojnega dela je predpisan okvirni 
vzgojni načrt, ki izhaja iz izhodišč pedagoške, 
socialno-pedagoške in drugih strok, ter 
individualizirani programi vzgoje in izobraževanja za 
vsakega učenca.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

16 
 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik 

 

V vzgojnih skupinah se trudimo, da: 
 

 sprejmemo otroka in mladostnika takšnega, 
kakršen je,  

 mu pomagamo nadomestiti vrzeli v znanju, 
ki so nastale pred prihodom v zavod,  

 mu pomagamo usvajati osnovne delovne 
navade, ki jih bo potreboval v življenju,  

 mu preko istovetenja pokažemo, da je za 
skupno življenje v skupini (družini) potrebno 
dogovarjanje, sprejemanje, razumevanje 
upoštevanje stališč drugega in konstruktivno 
reševanje težav. 

 
Otroka in mladostnika postopno pripravljamo na 
ponovno vrnitev v matično okolje. 
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PRIKAZ, KAKO POTEKA ŽIVLJENJE V VZGOJNI SKUPINI MED DELAVNIKI 

 
URA VSEBINA 

od 7.00 do 7.45  bujenje  
jutranja toaleta  
zajtrk  
urejanje prostorov v vzgojni skupini  
priprava za šolo 

ob 7.45  odhod v šolo 

od 7.50 do 12.05 ali 12.55  pouk po predmetniku v interni osnovni šoli, del katerega se 
lahko določi po urniku – tudi 7. in 8. šolsko uro 

od 12.05 do 13.00  prihod iz šole, kjer otroke pričaka matični vzgojitelj 

od 13.00 do 15.00  kosilo  
analiza dogajanja v šoli  
razvedrilno-rekreativne zaposlitve  
koristne in druge delovne zaposlitve  
individualno in skupinsko delo vzgojitelja 

ob 15.30  popoldanska malica  
umirjanje otrok in priprava na učno uro 

od 16.00 do 17.30  obvezna učna ura: 
za izdelavo domačih nalog  
samostojno ali vodeno učenje  
individualna učna pomoč  
druge dejavnosti v zvezi s šolo 

od 17.30 do 20.00 večerja  
razvedrilno-rekreativne zaposlitve  
sprehodi  
interesne dejavnosti  
individualno in skupinsko delo vzgojiteljev  
ogled TV-dnevnika 

ob 20.00  umirjanje otrok  
večerna toaleta  
urejanje skupnih in individualnih prostorov  
ogled TV-programov, računalnik, »play station«,  
ure pravljic, branje in druge individualne zaposlitve otrok  
spontani ali usmerjeni individualni pogovori  
priprava na počitek 

ob 21.00  otroci so pripravljeni na nočni počitek 
gledajo TV-program  
poslušajo glasbo  

ob 21.30  v spalnicah se ugašajo luči  
do spanja glasba na sobni jakosti 

ob 22.00  praviloma naj bi otroci mirno počivali  
v času nočnega počitka redni ali občasni nadzor nočnega 
strokovnega delavca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnevni red je prilagojen 
osnovnošolski populaciji (učencem 
od 6. do 9. razreda osnovne šole). 
 
Srednješolci, ki bivajo v 
stanovanjski skupini, imajo dnevni 
red prilagojen svojim obveznostim v 
šoli, ki jo obiskujejo, in nekaterim 
drugim potrebam. 
 
V času vikendov, počitnic ali pouka 
prostih dni je dnevni red posebej 
prilagojen in je poudarek na 
razvedrilno-rekreativnih dejavnostih 
in izvedbi projektov.  
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SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Delovanje svetovalne službe je vpeto v vse oblike dela in življenja v zavodu. Svetovalni delavki zavoda 
sodelujeta z vodstvom, učitelji, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci. Učencem nudita pomoč pri čustvenih 
težavah, jim pomagata pri odpravljanju nesprejemljivih oblik vedenja in jih spodbujata k razvijanju pozitivnih 
lastnosti. V okviru delovnih nalog nudita poklicno svetovanje, sodelujeta pri razreševanju socialno-ekonomskih 
stisk, sodelujeta pa tudi pri strokovnih timih ter individualiziranih načrtih za posamezne učence. 
 
Svetovalni delavki se povezujeta s sodišči in centri za socialno delo, ki nameščajo in spremljajo otroke v našem 
zavodu. Sodelujeta s svetovalnimi centri in mentalno-higienskimi dispanzerji, ki s svojimi strokovnimi znanji 
nudijo pomoč otrokom v našem zavodu. 
 
Posebna pozornost je namenjena sodelovanju s starši. Staršem nudita različne oblike pomoči in svetovanja, da 
so čim bolj vključeni v program in sodelovanje. Že nekaj let izvajata DELAVNICE ZA STARŠE. 
 
Delavnice so namenjene pomoči staršem pri iskanju novih vzgojnih pristopov, podpori ob namestitvi otroka v 
zavod in vsakodnevnih vzgojnih izzivih, delitvi izkušenj z drugimi starši ter pripravi staršev na odpust otroka v 
domače okolje. Letos bo organiziranih 7 delavnic. Potekale bodo ob petkih med 11.00 in 12.30. Po vsaki 
delavnici bodo starši prejeli dnevnike, kjer bodo spremljali sodelovanje otroka med konci tedna in preizkušali 
nove vzgojne veščine. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
18. 10. 2019 – Življenje z otrokom, ki ima čustvene in vedenjske težave 

 
15. 11. 2019 – Družina kot sistem, kjer člani vzajemno vplivajo drug na 
                       drugega 

 
17. 1. 2020 – Prepoznavanje, razumevanje in obvladovanje strahu, jeze,    
                     skrbi … 

 
28. 2. 2020 – Različni vzgojni stili in proces spreminjanja 

 
27. 3. 2020 – Kako otroku postaviti mejo? 

 
17. 4. 2020 – Spoprijemanje z izgubo  
                    (namestitev otroka v zavod, ločitev, smrt v družini …) 

 
15. 5. 2020 – Učenje prevzemanja odgovornosti 
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Področje njunega dela obsega tudi: 
 

 SVETOVALNE POGOVORE S STARŠI  
 
Svetovalni pogovori s starši so namenjeni pregledu dnevnikov, analizi posameznih vzgojnih ravnanj staršev ter 
iskanju ustreznejših načinov reševanja aktualnih problemov v družini. 
 
 
 

 OBISKE NA DOMU  
 

Obiski na domu so namenjeni spoznavanju družine v primarnem okolju in pogojev, v katerih živijo, z namenom 
boljšega razumevanja tako otroka kot družine v širšem socialnem kontekstu.  
 

 CELODNEVNA DRUŽENJA S STARŠI  
 

Letos bomo organizirali dve druženji s starši. V jesenskem delu bo vsaka vzgojna skupina organizirala srečanje s 
starši. Ob koncu leta pa bomo povabili vse starše na skupno druženje s programom in zaključnim piknikom. 
Namen takšnih srečanj je, da poudarimo pomembnost družine kot primarne skupnosti in poskrbimo tudi za 
zabavo in veselje, kar je tudi ena od osnovnih potreb vsakega človeka. 
 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Starši dobijo informacije o svojem otroku: 

 na roditeljskih sestankih, 

 na govorilnih urah z učitelji, 

 v individualnih razgovorih z vzgojitelji, 

 v individualnih razgovorih v okviru svetovalne službe, 

 na timskih ali skupnih razgovorih. 

 
Starši so v stiku s svojim otrokom na naslednje načine: 

 pisni stiki preko pisem in razglednic, 
 telefonski stiki (priporočamo razgovore zvečer med 20.00 in 20.30), 
 osebni obiski v soboto in nedeljo v času med 13. in 18. uro (po predhodni najavi), izjemoma pa med 

tednom v času med 13. in 15. uro. 
 
Obiskov prijateljev, znancev in nekdanjih sošolcev praviloma ne dovoljujemo (razen izjemoma, o čemer se 
vnaprej dogovorimo s starši). 
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DRUGO 
 
ZDRAVSTVENA OSKRBA OTROK 
 
Vsi otroci imajo zdravstveno dokumentacijo v zavodu (k nam jo ob prihodu otroka pošlje pristojni zdravstveni 
dom). V Zdravstvenem domu Medvode zdravnik dr. Peter Šuštar prevzame zdravstveno vodenje otrok, 
nameščenih v naš zavod. Redno zdravstveno oskrbo v zavodu vodi višja medicinska sestra Helga Šenk. 
 
GARDEROBA OTROK, ŠOLSKE POTREBŠČINE IN DRUGO 
 
Če se s pristojnim centrom za socialno delo ne dogovorimo drugače, otrokom garderobo priskrbijo starši. Zavod 
poskrbi za pranje in nego perila v centralni pralnici. Otrokom in staršem svetujemo, da imajo v zavodu samo 
sezonsko garderobo. 
 
Menjav, izposojanja in preprodaje perila, garderobe in predmetov ne dovoljujemo. Če starši opazijo, da otrok 
prihaja domov v garderobi, ki ni njegova last, prosimo, da nas o tem takoj obvestijo. Če otroci menjajo 
garderobo brez pisnega soglasja staršev, zanjo ne prevzemamo nikakršne odgovornosti! 
 
Šolske knjige, delovne zvezke, posebne učne pripomočke in vse ostale šolske potrebščine dobijo vsi otroci in 
mladostniki v zavodu brezplačno. Nadstandardno opremo (boljše torbe, nalivna peresa ...) otrokom lahko 
zagotavljajo starši. Namerno uničene šolske potrebščine morajo otroci nadomestiti iz lastnih sredstev.  
 
Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena le v večernem času oz. se regulira po navodilu, ki ga dobi vsak učenec 
ob sprejemu v zavod. 
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PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je 
pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, 
ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri 
učencih zanimanje za določeno dejavnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj 
zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.  
 
V šolskem letu 2019/20 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi: 
 
 

 

DEJAVNOST 
 

 

MENTOR 
 

Mladi prostovoljci Sabina Novak 

Košarka Iztok Dremelj 

Šolski eko vrt Irena Korbar 

Gledališki krožek Slađana Đukanović 

Planinski krožek Tomaž Bernot, Silvo Bogataj 

Mediacija Ingrid Dorner Radosavljević, Tomaž Bernot 

Nogomet Dušan Golob 

Taborniki Matej Vidmar 

Šolsko glasilo in spletna stran Melita Filo Šuligoj 

Fizikalni poskusi Mateja Erjavec 

Rolkanje Vid Florjanc 

Cross vadba Igor Bošnjak 

 
 
 
Izmed ponujenih interesnih dejavnosti bodo organizirane in izvedene tiste, za katere bo interes pokazalo 
zadostno število otrok. 
Otroci se lahko vključujejo v interesne dejavnosti tudi v bližnjih krajih, če so za to zainteresirani in če je le ta 
v bližini organizirana.  



 

22 
 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik 

 

MLADI PROSTOVOLJCI 
 

Tudi v prihajajočem šolskem letu bomo nadaljevali z interesno 
dejavnostjo Mladi prostovoljci, saj se je druženje starejših z 
mladimi prostovoljci izkazalo za uspešno. Obiskovali bomo Center 
starejših Medvode in se s tamkajšnjimi stanovalci družili, klepetali in 
ustvarjali ob različnih skupnih delavnicah in s tem prinesli v dom 
svežo energijo, odnesli pa dragoceno izkušnjo. Sami bomo krepili 
komunikacijske veščine, empatijo, strpnost in prijaznost in na tak 
način prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja stanovalcev v domu.   

                 Mentorica: Sabina Novak 

KOŠARKA 
Pri košarki se bomo spoznavali s pravili igre, spoštovanjem "fair playa", se učili pravilnega 
vodenja žoge in meta, postavitve v obrambi in napadu, kako se pravilno naredi dvokorak in 
igrali tekme. Treningi bodo potekali v torek ob 17:00 v telovadnici ali na igrišču. Vsi otroci 
ste vabljeni, da se nam pridružite. 

Mentor: Iztok Dremelj 
 
 

 
ŠOLSKI EKO VRT 
 
Naši učenci že nekaj let obdelujejo vrtiček in se veselijo, ko pridelajo solato, 
spečejo prvi krompir, skuhajo in pijejo svoj domači zeliščni čaj, oberejo prve 
maline … Poleg okopavanja in puljenja plevela se znajdejo tudi pred tehničnimi 
izzivi in sestavijo, kar potrebujemo na vrtu. Lani so izdelali kompostnik.  
 
Letos načrtujemo ureditev večjega vrta. Posadili bomo sadno drevje (hruške, 
jablane, slive, češnje), jagodičevje (maline, ribez, borovnice), kivi, grozdje, 
pripravili grede za jagode, okrasne rastline (cvetje, grmovnice), zelišča itd. Učenci 
se bodo s sodelovanjem učili vrtnarjenja: načrtovanja in sajenja, vzgoje sadik, 
oskrbe vrta. Pri urejanju gred bodo prijeli za orodje in obdelovali les.  
 
Pred nami je nov izziv, zato vabimo učence, da se nam pridružijo in sodelujejo v nastajanju vrta, ki smo ga 
poimenovali Smledniško zeleno gnezdo. 

Mentorica: Irena Korbar 
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GLEDALIŠKI KROŽEK 

Po krajšem premoru bo letos ponovno zaživel gledališki krožek. Že napisana dela 
bomo uporabili za izhodišče in jih obogatili z lastnimi zgodbami in idejami. Zato lepo 
vabljeni vsi ljubitelji igre, režije, dramaturgije, scenografije ter glasbeniki, da 
skupaj uživamo v vseh čarih, ki jih ponuja gledališki svet.  

Mentorica: Slađana Đukanović  

PLANINSKI KROŽEK 
 

Pri planinskem krožku se bomo seznanili z nevarnostmi v gorah ter z 
zgodovino planinstva in gorništva na Slovenskem. Spoznali bomo 
drugačno življenjsko okolje in kako je treba skrbeti za lastno varnost in 
varnost ostalih udeležencev v gorah. Razvijali bomo strpnost in 
pozitiven odnos do naravnih lepot in bogastev. Pridobili bomo občutek 
za gibanje v gorskem svetu in si izboljšali psihofizične sposobnosti.  
 

Predvsem pa bomo skrbeli za zabavo, smeh in veselo razpoloženje ter 
si privzgajali življenjski optimizem ob doseganju osnovnega cilja 
planinskega krožka, ki je:  
 

“Navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v naravi.”. 
 

 
Mentorja: Tomaž Bernot in Silvo Bogataj 

MEDIACIJA 
 
 

Mentorja dejavnosti otroke vodiva skozi proces učenja s pomočjo 
tedenskih srečanj. Pri strukturi in vsebini se opirava na dejavnosti, ki so 
sicer predvidene za usposabljanje vrstniških mediatorjev. Preko pogovora, 
demonstracij, risanja in iger vlog udeleženci tako spoznavajo osnovne 
pojme, kot so problem, konflikt, beseda kot orožje/orodje, prepoznavajo 
lastne vzorce vedenja v konfliktih situacijah, se učijo asertivnega 
vedenja, novih oblik reagiranja v konfliktih situacijah, poslušanja 
drugih ... Vesela sva, da je viden napredek, da znajo prepoznati 
konfliktne situacije in opredeliti, kako bi se lahko stvari lotili drugače. V 
naših otrocih prepoznavava potencial, zato se bova trudila skupino voditi še naprej.   

 
 

Mentorja: Ingrid Dorner Radosavljević in Tomaž Bernot 
 

http://www.s-je.sik.si/f/pics/Dogodki/prenos_b.jpg
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NOGOMET 
 
Nogomet je moštvena igra z žogo in eden najpriljubljenejših športov na svetu. Pri nogometnem krožku se bomo 
spoznavali s pravili nogometne igre, tehniko (vodenje žoge, sprejemanje žoge, podajanje žoge, strel na gol in 
preigravanje), taktiko (igra v obrambi, igra v napadu in sistem igre) in samo igro. Glavni cilji interesne 
dejavnosti so: navajanje na zdravo športno življenje, skrb za skladen telesni razvoj, spoštovanje športnega 
obnašanja (»fair playa«), medsebojno sodelovanje in delo v skupini (ekipi), spodbujanje samozavesti in 
zaupanja vase, ustvarjanje prijateljskih stikov med otroki, spodbujanje zdrave tekmovalnosti (naučiti se 
prenesti poraz in naučiti se tudi zmagati). 

Mentor: Dušan Golob 
TABORNIKI 
 
 

Na rednih srečanjih, ki bodo večinoma potekala v naravnem 

okolju (park, gozd, polje, okolica Smlednika), bomo 

spoznavali življenje v naravi v najširšem pomenu besede. To 

pomeni, da bomo med drugim iz šotorskega krila izdelali 

pelerino, nosila, spalno vrečo, bivak itn. Naučili se bomo 

pravilno zakuriti ogenj in si na njem tudi kaj spekli in 

skuhali, se učili vozle in vezave. Spoznavali bomo osnove 

orientacije in gibanja v naravi in šli na pravi taborniški 

orientacijski pohod. Izdelovali bomo bivake iz naravnih 

materialov, se igrali najrazličnejše igre, izvedeli marsikaj 

koristnega o prvi pomoči, nabirali zdravilna zelišča in še 

mnogo drugega.  
 

Mentor: Matej Vidmar 
 

 
 
ŠOLSKO GLASILO IN SPLETNA STRAN 
 
 

V okviru dejavnosti bomo skrbeli, da boste vsi na tekočem z dogajanjem v zavodu in 
okolici. Obljubljamo vam sprotno poročanje, bogato foto galerijo in utrinke iz 
vsakdanjih pa tudi nevsakdanjih dejavnosti. Pokazali vam bomo, da v zavodu ni 
prostora za dolgčas. Svoje prispevke bomo sproti objavljali na spletni strani zavoda 
in jih pridno zbirali za šolsko glasilo Prvi koraki.  

Mentorica: Melita Filo Šuligoj 
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FIZIKALNI POSKUSI 
 

Pri krožku bomo izvajali fizikalne poskuse, za katere med rednimi 

urami ni dovolj časa. Ogledali si bomo, kako je sestavljena svetloba in 

sestavili vsak svoj spektrometer. Razložili bomo, kako delujejo pljuča 

ob vdihu in izdihu. Ukvarjali se bomo s tekočinami, naredili svoj 

merilec gostote tekočin ter še marsikaj drugega.  

 
Mentorica: Mateja Erjavec 

 
 

CROSS VADBA 
 
Cross vadba je zasnovana na principih funkcionalne vadbe. Vadba je zasnovana tako, da pomaga razvijati tiste 
gibalne vzorce, ki jih posameznik potrebuje bodisi za opravljanje pomembnih življenjskih 
zahtev ali specifičnih zahtev, ki jih zahteva določena telesna dejavnost. Vadba je 
prilagojena vsakemu vadečemu posebej, saj se naredi gibalna klinika posameznika in na 
osnovi le te se posamezniku naredi program vadbe, s katerim odpravimo nepravilnosti v 
gibalnih vzorcih in telesni drži, kar je pogoj za pravilno izvajanje katerekoli telesne 
aktivnosti. Cross vadba daje vadečim možnost doseganja različnih ciljev, kot so: 
preoblikovanje telesa, povečanje moči, izboljšanje vzdržljivosti itd. S pomočjo športa se 
tako učijo upoštevanja navodil in pravil, osvajanje praktičnih spretnosti, potrpežljivosti, 
timskega dela, vztrajnosti, discipline itd. 

 Mentor: Igor Bošnjak 
 
ROLKANJE 

 
Z letošnjim šolskim letom bomo začeli z vadbo rolkanja. Na vadbi bomo spoznali osnovne 
gibalne informacije, ki so potrebne za varno rolkanje od točke A do točke B. Naučili se bomo 
sproščati adrenalin na prijazen in učinkovit način. Spoznali bomo zgodovino tega športa 
oziroma umetnosti in življenjskega stila, ki izhaja iz Kalifornije. Tako bomo tudi pozimi 
doživljali morske valove in si s tem gradili teren za sproščeno prihodnost. Na koncu pa bomo 
posneli še kratek film, ki nas bo spomnil na to, da je življenje sestavljeno iz vzponov in 
padcev kot valovi, ki udarjajo na peščena tla Atlantika.    

Mentor: Vid Florjanc        
 
 
 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjM6-2sqsjkAhUNPVAKHWkaDXQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.tojeto.info/artikel/kolebnica-iz-naravne-vrvi/&psig=AOvVaw3MUrG1elX-zboVW9Q8Ar4W&ust=1568276187539190
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SIMBIOZA ŠOLA 

 

 

 
 
 
 
Otroci in mladostniki bodo v šolskem letu 2019/20 
ponovno sodelovali kot prostovoljci pri 
medgeneracijskem projektu izvajanja računalniških 
delavnic. Udeležencem Društva upokojencev 
Smlednik pomagajo pri premagovanju strahu pred 
uporabo računalnika, jim svetujejo, jih usmerjajo 
in vodijo skozi orodja, naloge ter spodbujajo pri 
raziskovanju spleta. Mladi navežejo stike z 
udeleženci in rušijo stereotipe ter se pri vsem 
skupaj tudi zabavajo! 

Vodja projekta: Saša Rogan 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

DOŽIVLJAJSKI PROJEKTI 

 
 

V VIZ Smlednik vsako leto v času šolskih počitnic za naše učence pripravljamo doživljajske projekte. 
Doživljajski projekt je vzgojno-izobraževalna oblika s smotrno načrtovanim vzgojno-izobraževalnim programom, 
katerega osrednji vsebinski sklop je narava. Bistvo je, da učenci za nekaj časa odidejo v neposredno naravno 
okolje, kjer s premišljeno izbranimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami in posebnim načinom življenja 
nadaljujemo pedagoško delo. V okviru projektnega dela seznanjamo učence z različnimi prostočasnimi 
dejavnostmi v naravi ter jih tako usmerjamo v dejaven, koristen, kulturen in zdrav način preživljanja prostega 
časa v naravnem okolju (s tem pa jih seveda odvračamo od brezciljnega pohajkovanja in nezdravega načina 
preživljanja prostega časa ob koncih tedna in med počitnicami). Z neformalnim učenjem vzpostavljamo 
medsebojno zaupanje in spoštovanje, prispevamo k navajanju na samostojnost ter vplivamo na oblikovanje 
ustreznih navad in vedenjskih vzorcev.  
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PROJEKT KRK  
 
 

V okviru VIZ Smlednik smo na začetku meseca avgusta že šesto leto zapored organizirali in izpeljali Projekt Krk. 

Projekta se je udeležilo sedem učencev našega zavoda. Učenci Sara, Rebeka, 
Timotej, Herman, Žiga Kolan, Maj in Demir ter spremljevalna učitelja smo bili 

nastanjeni v Domu domžalskih otrok v Vantaćićih na otoku Krku (Hrvaška), kjer 
smo imeli odlične bivalne pogoje.  
 
Rdeča nit projekta je bila spoznati 
potapljanje. Učenci so poleg potapljanja na 
dah z osnovno ABC-potapljaško opremo 
spoznali tudi potapljanje z avtonomnim 
potapljaškim aparatom ter opravili štiri samostojne potope v spremstvu 
inštruktorja.  
 
 
Vse praktične in teoretične vsebine so bile učencem podane na večernih 

predavanjih, dnevnem individualnem in skupinskem delu ter pogovoru z izkušenimi strokovnjaki. Poleg 
pridobivanja novih znanj smo imeli na voljo dovolj časa, ki smo ga izkoristili za plavanje (tudi nočno), vožnjo s 
kanuji, »supanje«, igranje raznih iger z žogo ter druženje. Posebno doživetje sta bila obisk mesta Krk ter pohod 
in ogled mesta Malinska.  
 

 
Učenci si za delo in sodelovanje v času skupnega bivanja zaslužijo vse 
pohvale. Bili so vodljivi, pogovorljivi, držali so se navodil in pokazali, da 
znajo biti samostojni in odgovorni. Samoiniciativno so opravljali dnevna 
dežurstva ter jutranja bujenja. Lepo in brez težav so navezali stike z 
ostalimi otroki, ki so bivali v domu. Zadovoljstvo in lepi vtisi učencev nas 
ob vrnitvi domov spodbujajo, 
da z organizacijo projekta v 

taki obliki nadaljujemo tudi v prihodnje. 
 
 
 

Vodji projekta: Tomaž Bernot in Silvo Bogataj
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TABOR KAJT ŠOLE NERETVA 
 

 
Doživljajsko-pedagoški 
projekt Kajt Šola je potekal 
5 dni v mesecu juliju na 
Neretvi.  
 
 
Učili smo se teoretičnih 
osnov kajtanja, spoznali 
smo opremo – njeno 
pripravo in zlaganje le te, 
učili smo se nadzirati zmaja 
na suhem, nadzirati zmaja v 
vodi, uporabljati desko in 
se peljati po vodi.  
 
 
 

 
                                                                                           

Za pozitivno izkušnjo sta poskrbela fantastična inštruktorja Jernej 
in Tomaž iz KiteSkul.  
 
Ogledali smo si slapove Kravice, ostanke bunkerjev vojske JNA, 
supali, igrali odbojko na mivki, plavali in spoznavali okolico.  
 
Fantje so opravljali dnevne zadolžitve po dogovoru, se med seboj 
dobro razumeli in uživali v dogajanju tabora. Vsi skupaj bi to 
izkušnjo z veseljem še enkrat ponovili.  
 
 

Vodji projekta: Saša Rogan in Sergeja Anžič 
 
 
 
 
 

 
 



 

29 
 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik 

 

DOŽIVIMO GORIČKO 
 
Konec julija se je ekipa petih fantov in dveh deklet z vzgojiteljema odpravila na poletni pedagoško-doživljajski 
projekt Doživimo Goričko. Vsi smo komaj čakali ponedeljek, ko smo se s kombijem iz Smlednika podali na 
pustolovščino. Opoldne smo prispeli v Markovce na Goričkem in se namestili v Turistično-nastanitvenem centru 
Peterloug. Kot nam je kasneje razložila vzgojiteljica, pomeni beseda »peterloug« v stari prekmurščini mavrica. 
Seznanili smo se s pravili Peterlouga, pojedli okusno kosilo in se nato peš odpravili raziskovati okolico. 
Pridružila se nam je tudi prostovoljka iz bližine, ki nam je občasno delala družbo na projektu.  
Najprej smo se ustavili v Žido-Lenaršičevem mlinu, kjer nam je prijazni lastnik mlina povedal in pokazal, kako 
so nekoč z mlinom mleli žito. Po ogledu smo rešili kviz, ki nam ga je pripravila prostovoljka in se okrepčali. 
Sledil je ogled kmetije in čebelnjaka v bližini, kjer nam je lastnik kmetije povedal vse o čebelarstvu, za 
popotnico pa smo dobili slasten med ter domač jabolčni sok. Naj omenimo, da so ljudje na Goričkem res zelo 

gostoljubni, tako nam hrane in pijače ni manjkalo.  
 Ko smo se popoldne malo spočili in ohladili v hladni senci v parku 
okoli Peterlouga, smo se odpravili na lov za skritim zakladom. S 
skupnimi močni nam je uspelo rešiti vse naloge, tako smo na koncu 
našli zaklad, ki smo ga zvečer spekli in pojedli ob tabornem ognju. 
Že veste, kaj je ta zaklad bil? Prav 
imate, slastne penice.  
V torek nas je pot vodila v 
Pustolovski park Bukovniško jezero, 
kjer smo pokazali svojo vztrajnost, 
pogum in spretnosti. Po aktivnosti 
smo se osvežili v Soboškem jezeru, 
kjer stoji lepo urejen Expano center.  

Po vodnih radostih smo v Filovcih obiskali še Lončarsko vas, kjer smo se 
preizkusili v poslikavi keramike. Kar nekaj nas je odkrilo, da imamo čisto pravi 
talent za poslikavo. Utrujeni od vseh aktivnosti smo se vrnili v Peterloug, kjer nas 
je čakala okusna večerja, zvečer pa smo spet zakurili taborni ogenj in ob njem 
uživali v prekrasni gorički naravi in miru. 
 Sreda je bil dan, ki smo se ga najbolj veselili. Odpravili smo se namreč v Terme 
3000. Tam smo uživali v bazenih, toboganih in skakalnicah. Še pred tem smo 
obiskali Eko-socialno kmetijo Korenika, kjer smo si ogledali zeliščni vrt, se naučili 
pripraviti napitek, nato pa smo si ogledali njihove živali. Prav vsak izmed nas je našel žival, ki mu je malce bolj 
prirasla k srcu. Tam imajo konje, krave, pujse, koze, ovce, zajčke in celo mlado muco. Dan je minil, kot bi 
mignil in že je bil pred nami četrtek.  
Dopoldne smo se zapeljali do vasi Grad na Goričkem, kjer smo si ogledali največji grad na Slovenskem. 
Preizkusili smo se tudi v tkanju in si sami izdelali zapestnice. V bližnji piceriji smo se nato okrepčali s picami in 
poskusili prekmursko specialiteto Prekmursko gibanico. Z obiskom nas je prijetno presenetil tudi naš g. 
ravnatelj in nam prinesel sladka presenečenja. Dobre volje in s polnimi želodci smo se nato odpravili na 
potovanje v središče zemlje. Spoznali smo razne kamnine, izvedeli nekaj več o nastanku Zemlje in o vulkanih. 
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Že veste, kje smo se potepali? Tako je, v Doživljajskem parku Vulkanija. To, da smo bili cel čas v prvi vrsti, saj 
smo tako navdušeno poslušali razlago naše vodičke, pove vse o našem 
navdušenju nad Vulkanijo. Res je bilo carsko! Ta večer nismo zakurili 
tabornega ognja, kajti v načrtu smo imeli nekaj drugega. Ko je padel 
mrak, nas je obiskal g. Bojan Jandrašič iz AD Astra, ki je pripravil vse 
potrebno za ogled zvezd. Skozi teleskop smo 
si ogledali Jupiter in Saturn, nato še Rimsko 
cesto in zvezdne meglice. Izvedeli smo veliko 
novega o vesolju, ogled zvezd pa je gospod 
popestril z zanimivimi zgodbami, kako so 
ozvezdja in zvezde dobile imena. Po dveh 
urah razlage, ko smo mirno sedeli na 
ležalnikih in poslušali razlago, sta vzgojitelja 
začela resno dvomiti, ali smo to res še mi, 

nato smo se le odpravili spat.  
Zadnja noč je minila, kot bi mignil. V petek smo uredili prostore Peterlouga, naredili 
evalvacijo projekta ter se odpravili nazaj proti Smledniku. Na poti smo se na Trojanah 
ustavili na slastnih krofih. Ob vrnitvi v Smlednik je sledilo spoznanje, da je vsega lepega enkrat konec in tako 
smo se s težkim srcem poslovili ter se podali v drugi del počitnic.  
 

Vodji projekta: Urška Bedek in Iztok Dremelj 
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DOGOVORI IZ HIŠNEGA REDA 
 

V zavodu živi veliko ljudi, zato je nujno spoštovati hišni red in skupne dogovore. 
 

 Ob sprejemu vsak otrok prejme osebno beležko, ki jo mora skrbno čuvati ter sproti 
izpolnjevati in urejati 
 

 V šolo prihajamo v copatih. Med poukom ne nosimo pokrival in bund. Med poukom oziroma 
drugimi šolskimi aktivnostmi ne žvečimo žvečilnih gumijev. Za ostalo glej šolski red. 

 

 Prvi del glavnega odmora (najmanj 5 minut) je namenjen malici, ki se poje izključno v 
razredu. Drugi del odmora lahko preživite v telovadnici pri športnih igrah ali v nekaterih 
učilnicah, kjer potekajo sprostitvene dejavnosti. 

 

 Vsak otrok v zavodu naj bo primerno urejen, skladno z njegovo starostjo: urejena pričeska, 
higiena in zunanji videz. K urejeni zunanjosti se poda kulturno, zgledno in spoštljivo vedenje. 

 

 Neopravičeno izostajanje od pouka in zamujanje predstavlja kršitev hišnega reda. Zamujen 
čas se nadomesti s kasnejšim odhodom domov. Zamujeno snov mora učenec nadoknaditi takoj 
po pouku ali pa se odredijo drugi ukrepi po sklepu učiteljskega zbora. 

 

 Zamujanje na izbirne predmete se beleži v dnevnik pod neopravičene ure. 
 

 V zavodu smo posebej pozorni na agresivno vedenje (verbalno in fizično), uživanje 
nedovoljenih substanc, izostajanje od pouka in predrzno vedenje (prehajanje iz razreda v 
razred), rizična vedenja (skok skozi okno, plezanje na streho …), ki pomenijo zelo hudo 
kršitev hišnega reda in so najstrožje obravnavane. 

 

 V zavodu in okolici zavoda je prepovedano kaditi in posedovati cigarete, kar je opredeljeno v 
Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-UPB3). 

 

 Prehod skozi pisarniški hodnik ni možen, ker se s tem moti redno delo. Učiteljico za likovni 
pouk in učitelja športne vzgoje počakate pred telovadnico. 

 

 Dosledno bomo obravnavali namerno povzročeno škodo na inventarju zavoda. Polovico škode 
je treba poravnati z gotovino po dogovoru s starši. Drugo polovico učenec poravna z 
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opravljanjem delovnih zadolžitev v prostem času. Za škodo, ki je posledica vandalizma 
(namernega uničevanja in razbijanja) ostaja otrok v zavodu tudi ob koncu tedna. 

 

 Potne stroške vračamo na podlagi prinesenih voznih kart.  
 

 Starši lahko pokličejo na mobilni telefon vzgojiteljev. Otroci kličejo domov samo med 20.00 in 
20.30 uro s svojega ali službenega telefona. Posedovanje mobilnega telefona izven tega časa 
predstavlja kršitev (dogovor o uporabi mobilnih telefonov). 

 

 V zavodu ni dovoljeno izposojanje in menjavanje garderobe ter ostalih osebnih stvari (PSP, 
MP3, zvočniki, slušalke, rolke …). Neupoštevanje tega dogovora pomeni kršitev pravil zavoda. 

 

 V zavod ni dovoljeno vnašati vrednejših predmetov (računalnik, playstation, DVD, drag nakit), 
saj zavod ne prevzema odgovornosti za poškodovanje ali odtujevanje teh stvari. V vzgojni 
skupini zavoda ima lahko otrok svoj MP3, MP4 (manjše vrednosti), ki ga odda vzgojitelju in ga 
uporablja v dogovoru z njim v prostem času. Če ga ne odda, odgovornost za morebitno 
izginotje nosi sam. 

 

 Šivalnica in pralnica poslujeta od 7.00 do 7.45. Izven poslovnega časa ne morete zahtevati 
uslug! Upoštevati je treba razpored po skupinah. V času pouka odhajate v ambulanto in v 
ostale poslovne prostore samo v spremstvu odraslega.  

 
 
Podrobneje boste hišni red in pravila vedenja obravnavali z vzgojitelji v skupinah in z razredniki v 
šoli.  
 
Učenci, ki so v zavodu pogojno, naj še posebej dosledno spoštujejo sprejete dogovore, saj bodo sicer 
v primeru ponavljanja kršitev odpuščeni iz zavoda. 
 
Od vas pričakujemo, da spoštujete hišni red ter osnovna pravila lepega vedenja in kulture obnašanja! 
Mi pa se bomo potrudili, da vam bomo omogočili čim boljše možnosti za razvoj in napredek, tako da 
boste s sabo v življenje nesli lepe spomine na zavod. 
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