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1 VIZIJA 

 
V Centru Janeza Levca Ljubljana si prizadevamo za izvajanje najboljše 
vzgojno izobraževalne prakse za vse učence ter njihovo kakovostno 
vključevanje v življenje in delo. To bomo dosegli z: 

 naravnanostjo vsebin poučevanja tako, da omogočajo največjo 
samostojnost učencev v kasnejšem življenju in delu,

 kakovostno komunikacijo s starši, ki bo v korist učencem, staršem in 
strokovnim delavcem,

 razširitvijo mreže dejavnosti, ki omogočajo različne oblike 
inkluzivnega povezovanja učencev CJL in učencev z značilnim 
razvojem,

 z upoštevanjem različnosti učencev s posebnimi potrebami in celostno 
obravnavo; od pedagoške, socialne, psihološke, fizioterapevtske in 
logopedske obravnave,

 stalnim strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v skladu s 
potrebami učencev in z dokazi podprtimi izsledki na vseh zastopanih 
strokovnih temah,

 vpeljevanju učinkovitega poslovnega in strokovnega vodenja, 
osnovanega na odnosu medsebojne odgovornosti ter razvijanju 
kulture dialoga,

 zagotavljanjem ustreznih materialnih pogojev in izboljšav za izvajanje 
dejavnosti.

 
 

2 POSLANSTVO 
 

Center Janeza Levca Ljubljana izvaja javno veljavne programe vzgoje in 
izobraževanja za učence s posebnimi potrebami, predvsem za učence z 
motnjami v duševnem razvoju. Z namenom, da zaposleni strokovni in drugi 
delavci učencem omogočimo kakovostno socialno vključevanje in jih 
usposobimo za dejavno življenje in delo, so del poslanstva CJL tudi dejavnosti 
za socialno vključevanje, usposabljanje strokovnih delavcev in staršev ter 
zaščitno zaposlovanje. Pri delu nas vodi pozitiven odnos do različnosti, 
solidarnost in medsebojno spoštovanje. 
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3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN TEMELJNA 
IZHODIŠČA 

 
3. 1 Organizacijska shema Centra Janeza Levca Ljubljana 
(s povezanimi subjekti, to sta Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca in 
Zaposlitveni center »Janez dela«) 
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3. 2 Temeljna načela in izhodišča 
 

Vzgoja in izobraževanje ter usposabljanje otrok in mladostnikov/ic z motnjami v 
duševnem razvoju poteka v skladu s šolsko, socialno – varstveno, zdravstveno in 
splošno zakonodajo ter kakovostnimi pedagoškimi pristopi. V Centru Janeza Levca 
Ljubljana poteka po treh javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih in sicer po 
Prilagojenem programu z nižjim izobrazbenem standardom, Posebnemu programu 
vzgoje in izobraževanja ter po Programu domske vzgoje za otroke s posebnimi 
potrebami. V večinskih osnovnih šolah izvajamo dodatno strokovno pomoč učencem 
s posebnimi potrebami, v okviru Programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo. Pri delu nas zavezuje težnja po izvajanju pedagoških pristopov, 
ki so z dokazi podprti, etični kodeks Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  
Slovenije, Ustava RS, 39. člen  (Ur.l. RS/I, št. 33-1409/91), Deklaracija o pravicah 
invalidov (Resolucija Združenih narodov št. 3447) in Deklaracija o pravicah duševno 
prizadetih oseb (Resolucija Združenih narodov št. 2865, 1971), Varšavska (1995) in 
Madridska (2002) deklaracija »Resolucija Sveta Evrope za enake možnosti učencev in 
študentov s posebnimi potrebami v izobraževanju in usposabljanju« (SE, 2003), 
»Konvencija o pravicah invalidov« (OZN, 2006), ter splošne in posebne zakonodajne 
določbe. Že od nekdaj velja, ponoviti pa je potrebno vsakokrat: učence učimo za 
življenje, za najvišjo kakovost življenja. Le tako bodo absolventi in absolventke, tako 
naših osnovnih šol s prilagojenim programom, kot tudi mladostniki in mladostnice iz 
oddelkov Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, lahko čim bolj samostojno in 
suvereno vstopali v stvarnost vsakdanjega življenja in dela. 

 
Razširjene dejavnosti v CJL 
1. Ena izmed razširjenih dejavnosti CJL je tudi mobilna specialno pedagoška služba, 

namenjena predvsem učencem s specifičnimi učnimi težavami, ki so vključeni v 
večinske OŠ otrokom v vrtcih. Pomeni eno izmed temeljnih dejavnosti, ki jih 
ponujamo za opolnomočenje vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske 
OŠ. Prizadevanja CJL, da bi formalizirali status mobilne službe in mobilnega 
pedagoga, so se stekle v rešitve med MIZŠ in SVIZ o rešitvah o statusu mobilnih 
specialnih pedagogov, kar naj bi razrešilo njihovo pravico do napredovanja in 
finansiranja potnih stroškov. Mobilna služba je z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, sprejetim v letu 2011 (v uporabo je zakon stopil s 1. 
septembrom 2013) dobila nove podporne naloge v večinski šoli. Uvedena je bila 
namreč svetovalna storitev, kot oblika dodatne strokovne pomoči, namenjena pa je 
predvsem učiteljem, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami in njihovim 
staršem. Svetovalna storitev, bi morala biti del vsakdanjika mobilnega pedagoga, 
vendar ostaja administrativno in tudi strokovno premalo določena. Čeprav še 
vedno ni dovolj jasno, kakšne bodo oblike inkluzije, je, na podlagi odločb o dodatni 
strokovni pomoči, zanesljivo, da potreba po specialno pedagoški pomoči v rednih 
ustanovah ostaja še naprej. 

 

2. V letu 2013 smo skupaj z MOL ustanovili Izobraževalni center Pika. Namenjen je 
dodatnemu strokovnemu izpopolnjevanju strokovnih delavcev MOL in staršev, 
predvsem staršev otrok s posebnimi potrebami. Izobraževanja, ki jih organizira 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

9 

povečujejo možnosti za nova znanja in nove oblike dela z učenci s posebnimi 
potrebami. Izobraževalni center Pika je do danes že izvedel številna svetovanja in 
izobraževanja tako za strokovne delavce CJL, MOL, kot tudi za strokovne delavce 
iz cele Slovenije.  

3. V šolah CJL si učenke in učenci pridobijo temeljno izobrazbo, veliko socializacijskih 
veščin, izoblikujejo si pozitiven in odgovoren odnos do dela ter drugih vrednot in 
se usposobijo za čim večjo ekonomsko in socialno samostojnost ter uspešno 
vključitev v širšo družbeno skupnost. Poleg temeljnih ciljev osnovne šole, ki so 
usmerjeni v razvijanje svobodne, ustvarjalne, samostojne in celostne osebnosti, 
organizacija skrbi za udejanjanje naslednjih načel: 

 
- razvija učencem senzomotorične in spoznavne sposobnosti kot osnovo 

celostnega usposabljanja za samostojno delo in življenje; 
- učencem posreduje in razvija vrednote in jih usposablja za zdravo duševno in 

telesno življenje in delovanje; 
- učencem daje osnovno znanje o naravi in družbi, jim razvija sposobnosti 

opazovanja in vedoželjnosti in jih usposablja za transfer ter uporabo 
pridobljenega znanja v vsakršnih okoliščinah; 

- navaja učence na razumevanje, povezovanje in spoznavanje medsebojne 
odvisnosti pojavov v naravi in družbi, jim razvija mišljenje, govor in ustrezne 
učne navade; 

- učence vključuje v različne oblike dela, jim daje osnove tehnične izobrazbe,  jim 
oblikuje ustrezni odnos do dela in materialnih dobrin, jim razvija ustrezna 
socialna čustva do sebe in drugih, ter stališča, ki so podlaga za zdrave socialne 
odnose in jim, ne nazadnje, razvija medsebojno prijateljstvo in solidarnost; 

- učence usmerja in pripravlja za naloge in opravila, ki najbolj ustrezajo njihovim 
individualnim sposobnostim; 

- učencem odkriva vrednote in lepote njihove okolice, zlasti naravnih in 
kulturnih znamenitosti in jih navaja na varstvo narave in okolja; 

- skrbi za vsestranski telesni razvoj učencev in krepi njihovo telesno sposobnost 
za sodobno proizvodno delo in sposobnost za samozaščito ter jih pripravi za 
enakovredno vključitev v delovno in življenjsko okolje; 

 
Navedena načela in vrednote uresničujemo pri pouku posameznih predmetov, pri 
dejavnostih izven pouka, pri domski vzgoji in drugih sestavinah celostnega 
usposabljanja, ki jih organiziramo znotraj ustanove ter v povezavi z družbenim in 
strokovnim okoljem, predvsem z obema zaposlitvenima enotama – DZC Janeza Levca 
in Janez dela –ZC. 
Sodelujemo z delovnimi in drugimi organizacijami in skupnostmi, s starši oziroma 
zakonitimi zastopniki, ter skrbimo za korekten odnos družbenega okolja do učencev 
in za njihovo uspešno in smotrno vključevanje v delo in življenje. 

 
Usposabljanje učencev z motnjami v duševnem razvoju je zasnovano na pristopu, ki 
zahteva integracijo različnih strokovnih spoznanj, ter skladnost in enotnost izvajanja 
vseh sestavin usposabljanja. Uspešnost našega dela je odvisna od medsebojnih 
odnosov udeležencev v timu, njihovega strokovnega znanja in uspešnosti dosegati čim 
večje medsebojne učinke različnih strokovnih področij. 
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Celostna vzgoja in izobraževanje obsega tudi specialne individualne oblike 
usposabljanja, ki so namenjene predvsem dejavnemu vključevanju pa tudi 
odpravljanju posledic otrokovih primanjkljajev, ter razvijanju drugih sposobnosti. 
Zato organiziramo individualne in skupinske oblike vzgojno-izobraževalnega 
(psiholog, socialni delavec), zdravstvenega (fizioterapevtsko in logopedsko delo), 
socialno-psihološkega dela, ter vključujemo delo drugih, zunanjih strokovnih 
organizacij. V zadnjih letih učenci sodelujejo tudi v dejavnostih doživljajske in 
inkluzivne doživljajske pedagogike. 

 

Tudi v šol. letu 2021/22 bomo na morebitno pobudo staršev, izpeljali nacionalno 
preverjanje znanja (NPZ), čeprav po zakonu za učence še vedno ni obvezujoče. 
Menimo sicer da tako sumativno ocenjevanje, kot tudi NPZ, ne pripomore k večjim 
učnim dosežkom in ga kot takega prepoznavamo kot dokaj neučinkovito orodje za 
oceno dosežkov učencev, razen za evalvacijo dosežkov na akademski ravni znotraj 
oddelka. Neučinkovitost izhaja predvsem iz dejstva, da NPZ za učence OŠPP ni 
obvezen ter da je heterogenost učencev po pokrajinah zelo velika, zato vzorec tako na 
državni, kot tudi lokalni ravni ni reprezentativen, rezultati pa so dokaj nezanesljivi.  

 
Za zgoraj navedene usmeritve, tudi letos pričakujemo razumevanje ustanovitelja 
Mestne občine Ljubljana in nemoteno financiranje iz vseh družbeno in zakonsko 
dogovorjenih virov. Navedena dejavnost namreč presega okvire lokalne šole, CJL, pa 
želi krepiti vlogo strokovnega centra in razvijati tradicijo hospitacijske ter inovativne 
ustanove z  110 letno tradicijo. 
 

 

           3. 3  110 – letnica Centra Janeza Levca Ljubljana 
 

V šolskem letu 2021/22 bomo praznovali 110-letnico Centra Janeza Levca Ljubljana. 
Znotraj rednega dela na enotah na to temo organiziramo en dan dejavnosti in dan 
odprtih vrat (predvidoma v aprilu). Vodje enot bodo določile organizatorje, dejavnost 
pa bomo evidentirali za namen izdaje publikacije. Organizirano bo predavanje o 
zgodovinskem razvoju Centra in specialno-pedagoške stroke. Organizirali bomo 
posvet na temo z dokazi podprta pedagoška praksa. 
Deponiranje časovne kapsule: Ob prenovi Karlovške 18 leta 2021 smo v temelj vzidali 
t.im. časovno kapsulo z vsebino: 100 letnica CJL, Letni delovni načrt 2020/21, Knjigo 
otroci z avtizmom avtorice dr. Branke D. Jurišić, CJL corona masko in glasilo učencev.  

 

           3. 4 Sklep o ustanovitvi 

Svet Mestne občine Ljubljana je 16. 9. 2013 soglasno sprejel nov Sklep o ustanovitvi 
vzgojno izobraževalnega zavoda – Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 
Janeza Levca Ljubljana. Poleg spremembe imena prinaša sklep tudi naslednje 
dopolnitve: 
- Nove dejavnosti (zdravstvena…, izobraževanje odraslih, priprava hrane, oddaja 

prostorov, založniška dejavnost…); 
- 5 organizacijskih enot – vključno z novoustanovljeno organizacijsko enoto – 
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Izobraževalni center; 
- Dva oddelka: Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči in Oddelek za 

projektne dejavnosti 
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3. 4 Organizacija oddelkov in število učencev CJL 
  3. 4. 1 Število oddelkov in učencev v OŠPP Dečkova 

 
Razred NIS Število 

oddelkov 
Število 

učencev 
1. 1 6 

1./2. 1 6 

2. 1 8 
3. 1 7 

4. 1 10 
5. 2 18 

6. 1 10 
7. 2 19 

8. 2 15 

9. 2 15 

Skupaj OŠPP 14 114 
   

Stopnje v PP   

I 1 5 

II 1 7 

III 1 6 

IV 2 13 

V 1 8 

VI 1 8 

AO (kombinacija) 1 4 
Skupaj OVI 8 51 

   

Podaljšano 
bivanje 

Skupina Število 
učencev 

 1.  10 

 2. 7 

 3. 12 

 4. 8 

 5. 12 

 6. 13 

 7. 14 

 8. 9 

 9. 9 

 10. 22 

 11. 22 

Skupaj PB 11 138 
   

Jutranje varstvo Število skupin Število 
učencev 

 6 47 
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3. 4. 2 Število oddelkov in učencev v OŠPP Levstikov trg 
 

Razred Število 
oddelkov 

Število 
učencev 

1. 1 7 

2. 1,5 11 

3. 2 14 

4. 1,5 12 

5. 1 9 

6. 2 17 

7. 2 20 

8. 2 16 

9. 3 25 

Skupaj OŠPP 16 131 

OVI, 2.,3. st. 1 7 

OVI, 4. st. 1 8 

OVI, 4.,5. st. 1 8 

OVI, 5.,6. st. 1 9 
Skupaj OVI 4 32 

   

Jutranje 
varstvo 

Število skupin Število 
učencev 

 3 36 

   

Podaljšano 
bivanje 

Skupina Število 
učencev 

 I 7 

 II 10 

 III 14 

 IV 12 

 V 9 

 VI 11 

 VII 13 
Skupaj PB 
OŠPP 

6 75 

   

Podaljšano 
bivanje OVI 

Skupina Število 
učencev 

 I 7 

 II 8 

 III 7 

 IV 8 

Skupaj PB OVI 4 30 

Skupaj vsi PB 9 105 
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3. 4. 3 Število oddelkov in učencev v OVI Jarše 

 
Stopnja v 

OVI 
Število 

oddelkov 
Število 

učencev 

I. 5  27 

II. 3 18 

III. 4(2+2AO) 22 

IV. 3 19 

V. 2 14 

VI. 3 21 

Komb AO  1 4 

Komb II./III.st 

 OŠ Vide Pregarc 

1 6 

Skupaj 22 (19+3AO) 131 

 

Podaljšano 
bivanje 

Skupina Število 
učencev 

 I 8 

 2. 7 

 3. 8 

 4. 8 

 5. 7 

 6. 8 

OŠ Vide Pregarc 7. 6 

 8. 8 

 9. 8 

 10 8 

 11. 8 

 12. 8 

 13. 8 

 14. 8 

 15 8 

Skupaj 15 116 

Jutranje 
varstvo 

Število skupin Število 
učencev 

 8 73 
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3. 4. 4 Število oddelkov in učencev ter dijakov v OE Dom 
 

Skupina Število skupin Število otrok in 
mladostnikov 

1. 1 8 

2. 1 6 

3. 1 11 

4. 1 7 

5. 1 10 

6. 1 10 

7. 1 11 

8. 1 9 

9. 1 9 

Skupaj  9 81 

 

 
 

3. 4. 5 Mobilna specialno pedagoška obravnava v letu 2021/22 
                     

 
ŠOLA 
 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO UR 
DSP 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO 
UČENCEV z 
DSP 

 
MOBILNE  
UČITELJICE 

 
OŠ ZALOG 
 

20 9 
Mojca Komel 
Nataša Bijeljac Kores 

 
OŠ LEDINA 
 

 
24 

 
13 

Karin Franko 
Ajda Krstulović 
 

 
OŠ MARTINA 
KRPANA 
 

 
40 

 
20 

Mojca Komel 
Martina Gabrijel 
Neža Zazvonil 

 
OŠ MIRANA JARCA 
 

 
37 

 
19 

Aleksandra Fleischmann 
Branka Jeretina Magister 
Mojca Zupančič 

 
OŠ KOSEZE 
 

 
41 

 
27 

Renata Javornik 
Ana Mrzel 
 

 
OŠ SPODNJA ŠIŠKA 
 

 
 

60 

 
 

31 

Aleksandra Fleischmann 
Branka Lutman 
Vida Alauf 

   Tjaša Furlan 
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OŠ FRANCA 
ROZMANA 
STANETA 
 

38 18 Tjaša Tavčar 
Martina Gabrijel 

 
OŠ NOVE JARŠE 

 
30 

 
15 

Nataša Malin Jurjec 
Aleksandra Šturm 

OŠ PIRNIČE     10       4 Tjaša Furlan 

 
OŠ OSKARJA 
KOVAČIČA 
 

 
 

99 

 
 

48 

Nataša Bijeljac Kores 
Maja Bolha Eržen 
Zorica Rucheton 
Tjaša Tavčar 
Sara Sagadin 
Špela Rezar 
Franci Šimnic 
Maja Obolnar Hrnjičić 

 
OŠ MIŠKA 
KRANJCA 

 
14 

 
10 

Mojca Gradišar 
Ajda Krstulović 

OŠ DOBRE POLJE  15 7 Katja Čater 

 
OŠ LIVADA 
 

 
27 

 
11 

Sara Brozovič 
Aleksandra Šturm 
Alenka Cipot 

 
OŠ TONETA 
ČUFARJA 

 
21 

 
12 

Ana Berložnik 
Borjana Eržen 

 
OŠ VODMAT 

 
8 

 
5 

 
Nina Milavec 

 
OŠ ŠKOFLJICA 

 
31 

 
16 

Maja Bolha Eržen 
Špela Rezar 

 
DOBROVA PRI 
LJUBLJANI 
 

 
49 

 
26 

Jan Vogrinc 
Jasmina Hatić 
Sara Sagadin 

 
OŠ MAKSA 
PEČARJA 

 
16 

 
7 

Urška Sedevčič 

 
OŠ dr. VITA 
KRAIGHERJA 

 
26 

 
14 

Mojca Zupančič 
Katarina Koprivnikar Grošelj 

 
OŠ HINKA 
SMREKARJA 

 
27 

 
14 

Mojca Gradišar 
Nastja Oder 
Endrina Bedö 

 
OŠ SAVSKO 
NASELJE 
 

 
21 

 
11 

Ana Mrzel 
Alenka Cipot 
Endrina Bedö 

   Ana Berložnik 
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OŠ MAJDE 
VRHOVNIK 

21 12 Jasmina Hatić 

 
OŠ VALENTINA 
VODNIKA 

 
26 

 
12 

Nastja Oder 
Neža Zazvonil 

 
OŠ FRANCETA 
BEVKA 
 

 
 

17 

 
 

10 

Branka Jeretina Magister 
Branka Lutman 
Urška Sedevčič 

OŠ VIDE 
PREGARC
  
 

 
12 

 
6 

Olga Duh 
Karin Franko 

  
OŠ PRULE 
 

 
 

75 

 
 

41 

Borjana Eržen 
Nina Milavec 
Franci Šimnic 
Maja Obolnar Hrnjičić 
Nataša Malin Jurjec 
Sara Brozovič 

OŠ POLJE 2 1 Olga Duh 
 
 

Nekatere mobilne specialne pedagoginje izvajajo dodatno strokovno pomoč tudi v  
vrtcih in srednjih šolah.  

 

3. 4. 6 Skupaj CJL 
Vrsta oddelka Št. 

skupin 
Št. 

učencev 

OŠPP 30 252 

OVI 34 214 

Vrsta oddelka Št. 
skupin 

Št. 
učencev 

Vzgojno delo v domovih 9 81 

Oddelki podaljšanega bivanja – 615 ur 24,6 359 

Oddelki mobilne službe 29,9 419 

Skupaj oddelkov 127,5  
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3. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI 

V oceno stanja smo zajeli delovanje CJL v odnosu do države in ustanovitelja ter 
nekatere razvojne funkcije vodstva šole, kot tudi opis materialnih pogojev za 
uresničevanje ciljev Centra. 

 

3. 1 Odnos med CJL, državo in ustanoviteljico 

CJL je organizacija, katere pravno organizacijska oblika je javni zavod. Njegova 
notranja organiziranost ima lastnost klasične, dokaj strme hierarhične strukture, saj je 
njegovo delovanje pogojeno z znanimi pravili in protokoli; deluje v skladu z veljavno 
zakonodajo, standardi in normativi ter veljavnimi deklaracijami. Prav zaradi tolikšne 
vpetosti v državno strukturo in podrejanje njenemu oblikovanju šolske politike, je 
potrebno veliko energije za prestop iz rutine in ponavljanja, v ustvarjalnost in 
kakovostno delovanje. Vse preveč se namreč ukvarjamo z birokratskimi, gradbenimi, 
pravnimi in ekonomskimi opravili in vse manj nam preostane energije za 
implementacijo vizije ter doseganje pedagoških ciljev. Z vsako spremembo 
zakonodaje, še posebej po letu 2010 in uvedbi Zakona o uravnoteženju javnih sredstev 
(ZUJF), so prinesle mnogo nalog, ki so birokratskega tipa in, ki povečujejo gostoto 
instrumentalizacije šole. Od takrat dalje mora šola dodatno oblikovati kadrovski načrt 
in program dela za koledarsko leto, kar je, glede na to, da so vse dejavnosti povezane 
s obdobjem šolskega leta in standardi ter normativi in hkrati negotovim številom novo 
vpisanih učencev ter vrsta njihove motnje, še posebej nesmiselno in neprimerno. 
Porast predpisov nas potiska v birokratsko »hojo na mestu«. Seveda si država s takimi 
in podobnimi potezami le navidezno ustvarja večji nadzor in preglednost nad 
porabljenimi proračunskimi sredstvi, kakovost pedagoškega dela pa je večinoma 
zanemarjena. Inšpekcijski nadzori pogosto prinašajo redukcionizem, ki nas sili v zgolj 
izpolnjevanje dokumentacije, ne pa v povečevanje kakovosti poučevanja in dela z 
učenci. Dobra šola po merilih inšpekcije torej ni nujno tista, ki udejanja kakovostno v 
vzgojo in izobraževanje temveč, ki kakovostno izpolnjuje obrazce, dnevnike, zapisnike 
in drugo. Hkrati pa je potrebno zapisati, da so bili nekateri inšpekcijski pregledi v 
zadnjih leti korektni, poglobljeni in so upoštevali koristi učencev in specifike našega 
pedagoškega delovanja. Tu velja opomniti, da je pouk naravnan na zmožnosti 
učencev, njihove interese in največje koristi, zato ni nujno vedno povezan z učnim 
načrtom. Učni načrt pogosto ne naslavlja dejavnosti,  ki so v učenčevo največjo korist, 
predvsem kadar gre za področje prilagoditvenih spretnosti. 
V drugih državah Evrope (predvsem skandinavskih) so že pred desetletji ugotovili, da 
nadzor ne prispeva k racionalni porabi in kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 
Nadzor so zamenjali z rednimi evalvacijami, s tem pa s šolami in drugimi družbenimi 
entitetami stopili v partnerski odnos. Le ta je pogojen z načelom subsidiarnosti in 
empowermentom. Funkcija države v odnosu do družbenih dejavnosti naj bi bila 
predvsem v »omogočanju« in ne več v »zagotavljanju« storitev. To bi samodejno 
povzročilo partnerski odnos in povečevalo avtonomijo učiteljev in šole. Vsakokratnim 
napovedim vlade, da bo zmanjšala šolsko birokracijo (tudi v letu 2020 je Vlada RS 
imenovala svet za debirokratizacije, pa se ta ukvarja s povsem drugimi zadevami) in 
povečala avtonomijo šole, ne verjamemo več. Birokratsko delo se je le razmnožilo, zato 
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je bojazen, da izostaja pedagoško delo, še kako upravičena. 
Večja avtonomija šole bi na vsak način povečevala razvojne možnosti. Država naj bi 
predpisovala zgolj okvir delovanja (tudi okvirni kurikulum) in obseg šolskega 
proračuna, nadzor pa naj bi zamenjala z evalvacijo uresničevanja nacionalnih ciljev (če 
bi bili oblikovani in merljivi) in evalvacijo ključnih vodilnih oseb v organizaciji. 
Odnos ustanovitelja, Mestna občina Ljubljana, do Centra izkazuje medsebojno enakost 
in partnerstvo. Ta se odraža v finančni, materialni in moralni podpori za razvoj novih 
koncepcij, ki jih vpeljuje zavod. Še posebej nas veseli, da MOL spremlja delo in 
razvojne dosežke šole. Čeprav bi si sredstev za vlaganje v vzdrževanja naših objektov, 
predvsem obnova fasade, strehe in oken na objektu Levstikov trg, želeli še več, je po 
drugi strani potrebno omeniti investicijo MOL v nove učne delavnice, katere površino 
so jih leta 2021 povečali, to pa je prineslo ponoven zamik gradnje. V letu 2021 je bila 
izvedena energetska sanacije zgradbe na Karlovški 18, nadaljevali smo s prenovo oken 
na Levstikovemu trgu in prenovo stranišč na Dečkovi ulici. 
Potreba po IKT je vse večja tudi na račun vpeljevanja nadomestne in podporne 
komunikacije –   ta   sredstva   smo   si   zagotovili   s   prijavami   na   različne   razpise 
Evropskega strukturnega sklada; v letu 2019 smo opremili vse tri šole s brezžičnim 
prenosom EDUROAM, v letu 2020 smo s pomočjo sredstev iz tržne dejavnosti učence 
v času epidemije opremili s 40 računalniki in tablicami. V letu 2021 smo septembra 
pridobili 37 novih računalnikov. V marcu 2022 pa jih pričakujemo še 25. 

 

Država je v letu 2011 sprejela nov vzgojni program za otroke s posebnimi potrebami v 
domovih za otroke s posebnimi potrebami, ki ga CJL izvaja že od leta 1948. Ta je nastal 
s pomočjo naših strokovnih delavcev pod vodstvom Irene Nose. 
Septembra 2019 smo imeli že 12. upravno in finančno revizijo, katere namen je 
izboljšati upravno in finančno poslovanje tako v smislu zakonodaje, notranjih aktov in 
pravil kot tudi v smislu dobrega gospodarja. Izsledki revizije so bili predstavljeni 
Svetu zavoda na februarski seji. Strošek revizije pokrije ustanoviteljica, torej Mestna 
občina Ljubljana. V letu 2020 revizija, zaradi COVID-19, ni bila izpeljana, načrtujemo 
jo v oktobru 2021. Pregledana bo enota Dom. 

 

  3. 2 Razvojne dejavnosti na šolah CJL v preteklih letih in cilji  
  za leto 2021/22 

 

3. 2. 1 Oddelki za učence z avtizmom in vpeljevanje nadomestne in dopolnilne 
komunikacije 

 
V CJL imamo v letu 2021/22 pet oddelkov za učence z avtistično motnjo (AM). Ti 
učenci so vključeni v redne oddelke, kjer se jim pridruži dodatni učitelj za učence z 
AM. Ta dodatno prilagaja pouk učencu z avtizmom, hkrati pa je podpora učitelju v 
tem oddelku. Naloga učitelja za učence z AM je oblikovanje najbolj spodbudnega 
okolja za učence z AM v razredu in celotni šoli.  
Poseben izziv za strokovne delavce, vodje šol in ravnatelja je vpeljevanje novih metod 
poučevanja, ki jih terjajo potrebe učencev. V letu 2021/22 je načrtovano nadaljevanje 
izvajanja metod nadomestne komunikacije za učence, ki imajo težave pri komunikaciji. 
Načrt obsega izobraževanje, analizo stanja, oceno potreb učencev in vpeljavo. 
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Cilj 1: Povečati učinkovitost poučevanja otrok z avtizmom z dodatnim strokovnim 
izpopolnjevanjem, intenzivnim sodelovanjem s starši. 
Cilj 2: Vpeljati nadomestno in dopolnilno komunikacijo za vse učence, ki jo 
potrebujejo. 

 

3. 2. 2 Vsebine za večje socialne, delovne in praktične veščine 
 

Krepitev obsega vsebin za večje učenčeve socialno, delovne in praktične veščine v 
vsakdanjem življenju in delu v petih in šestih razvojnih stopnjah OVI oddelkov na vseh 
treh delovnih enotah/šolah. 
Za dosego tega cilja smo vnesli nove vsebine, vezane na socialne, delovne in praktične 
veščine v vsakdanjem življenju. Vsekakor pa moramo to dejavnost še bolj korenito 
umestiti v naše zavedanje in vsakdanjo prakso. Za ta namen organiziramo vrsto šol za 
življenje, ki potekajo izven samih šolskih objektov. V preteklem letu smo tri učilnice 
opremili z novimi učnimi kuhinjami, kar bo omogočalo več dejavnosti za 
samostojnost. 
Cilj: v program za učence, starejše od 21. let je potrebno vpeljati vsebine iz zadnjega 
dela Posebnega programa, to je Program usposabljanja za življenje in delo (UŽD). 

 

3. 2. 3 Podpora pozitivnemu vedenju – Priročnik vzgojnega delovanja šole 
 

Vzgojni načrt pa tudi Šolska pravila sama po sebi v ničemer ne zagotavljajo izboljšanje 
vedenja učencev. Zato je hkrati s tem potrebno še naprej vpeljevati strategije pozitivne 
vedenjske podpore, ki zajemajo postavljanje jasnih razrednih in šolskih pravil, učenje 
pravil v rutinah, pohvala, za zahtevnejše učence pa tudi beleženje vedenja, analize 
funkcije vedenja ter strategije odpravljanja motečega vedenja z nadomestnim 
vedenjem. 
Cilj: V letu 2021/22 bomo pripravili nov vzgojni načrt – Priročnik vzgojnega delovanja 
šole in oblikovali načrt postopne vpeljave strategij podpore pozitivnemu vedenju.  

 

3. 2. 4 Individualiziran program 
 

Individualiziran program (IP) je temeljno vodilo učiteljev in staršev pri napredovanju 
učenca. Kljub temu, da mu dajemo veliko pozornosti, posodabljamo obrazec in 
navodila, ugotavljamo, da je za ustrezno oblikovanje in izvajanje IP potrebno dodatno 
znanje učiteljev. Navodila za IP so usklajena z Zakonom o usmerjanju OPP iz leta 2013 
in strokovnimi načeli za IP. 
Cilj: V letu 2021/22 bomo nov vzgojni načrt vsebinsko povezali z IP-jem.  

 

3. 2. 5 Sodelovanje učencev CJL in učencev drugih šol 
 

Na šolah omogočamo kar največje prehajanje naših učencev v razširjen program 
drugih osnovnih šol. Takšno druženje smo omogočili z vsemi tremi dogodki Festivala 
»Igraj se z mano« (nogometni turnir, Festival, mednarodni likovni natečaj), s skupnim 
Taborom za otroke z MAS v Fiesi in projektom Iz narave v naravo. V nadaljevanju je 
predstavljen model vključevanja učencev Posebnega programa VI na OŠ Vide Pregarc. 
Cilj: Tudi v tem šolskem letu imamo namen nadaljevati s priložnostmi za vzajemno 
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inkluzijo naših učencev in učencev z značilnim razvojem iz večinskih šol. V živo bodo 
izvedeni vsi trije dogodki Festivala Igraj se z mano. 

 

3. 2. 6 Vzgoja za zdravo prehranjevanje 
 

Ena izmed dejavnosti, primernih za usposabljanje za življenje in delo je tudi priprava 
hrane in kuhanje. Priprava hrane oziroma kuhanje je primerna predvsem zato, ker 
obsega vrsto dejavnosti skozi katere lahko uresničujemo cilje vseh treh programov in 
cilje, ki so povezani z znanji in veščinami za čim manjšo odvisnost oseb z motnjami v 
duševnem razvoju od podpore drugih. 
Učencem želimo čim bolj približati bivanje v domačem okolju, kjer bi morali postati 
čim bolj samostojni tudi pri pripravi hrane in kulturi prehranjevanja. S takim učenjem 
bodo učenci nekoč lahko kvalitetnejše bivali doma, v bivanjskih skupnosti  in v 
zaposlitvenih centrih ali v drugih zaposlitvenih okoljih. Prav tako se bodo seznanili z 
zdravim načinom prehranjevanja in z učinkovitim gospodinjenjem. Dejavnost izvajajo 
učitelji skozi celoten proces poučevanja (med predmetno prepletanje), konkretno pa v 
vseh šolskih in razrednih kuhinjah. V zvezi s tem smo za učitelje pripravili gradivo, ki 
je objavljeno na interni spletni strani. 
Cilji: 

- spodbujati optimalni razvoj otrokovih/mladostnikovih sposobnosti in 
pozitivnih osebnostnih lastnosti, 

- zavedanje o zdravem prehranjevanju, varovanju okolja in različnih boleznih, 
ki jih povzroča nezdravo prehranjevanje, 

- vzgajati in učiti otroke/mladostnike za socialno sprejemljivo prilagajanje 
ožjemu in širšemu okolju. 

- razvijati delovne navade, spretnosti in zaposlitvene tehnike, 
- vzgajati in učiti mladostnike za samostojnejše življenje in zaposlitev. 

 
3. 2. 7 Dejavnosti za samostojnost domskih učencev 

 
V Domu CJL bomo učence in dijake tudi v šolskem letu 2021/22 spodbujali k 
samostojnosti in odgovornosti tako pri dejavnostih, ki zahtevajo učenje skrbi zase 
(ustrezna osebna higiena, priprava šolske torbe, oblačil, samostojnost pri šolskem delu, 
ustrezno prehranjevanje, priprava enostavnega večernega obroka, skrb za svoje 
zdravje), samostojnost pri hišnih opravilih (pospravljanje sob, kuhinje in drugih ožjih 
bivalnih prostorov, učenje uporabe pomivalnega in pralnega stroja, likanja) in 
samostojnost v širšem okolju (učenjem samostojne poti do šole in nazaj, do bližnje 
trgovine, lekarne, pošte, banke, avtobusne in železniške postaje, uporaba LPP in 
medkrajevnega prevoza, dogovarjanje za zunanjo šolsko prakso,…). Glede na 
epidemiološko sliko v državi pa bo pomembno tudi učenje osnovnih higienskih 
ukrepov, ki so pomembni za preprečitev širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2.  
Dijake, ki zaključujejo s šolanjem bomo spodbujali k čim večji samostojnosti pri 
prehodu na zaposlitev.  
Cilj: razviti navade in spretnosti s področja osvajanja higienskih navad, 
prehranjevanja, oblačenja in obuvanja, varnosti in zdravja, samostojnosti za šolsko 
delo ter orientacije v ožjem in širšem okolju. Pripraviti dijake na prehod iz šolskega v 
delovno okolje. 
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3. 2. 8 Dejavno vključevanje učencev posebnega programa v večinski OŠ 
 

V letu 2017/18 smo po 61 letih odprli prvi oddelek posebnega programa v redni 
osnovni šoli - OŠ Vide Pregarc. Skupne dejavnosti otrok našega oddelka ter treh 
razredov (ki so bili nameščeni v istem nadstropju) so temeljile na dogovarjanju med 
učitelji samimi glede na koristi in interes otrok. Gostovanje, ki je nastalo zaradi 
prostorske stiske v OVI Jarše, je omogočalo priložnosti za razvoj prave inkluzivne 
prakse. Pokazalo se je kot primer dobre prakse vključevanja naših učencev v skupine 
otrok rednih razredov, zato si prizadevamo, da v naslednjih letih poiščemo možnosti, 
da se takemu načinu poučevanja pridruži še ena skupina. 
Cilj: vključevanje oddelkov učencev z MDR v redne OŠ in sodelovanje pri širšem 
spektru dejavnosti posameznika ali skupine v celoti naj postane redna inkluzivna 
praksa. Tak cilj si je v strategiji šolstva za naslednjih 15 let zastavila tudi MOL. Več v 
drugih poglavjih. 

3. 2. 9 Krepitev zaposlitvenih veščin in zaposlitvene priložnosti 
 

V preteklih dveh šolskih letih smo okrepili dejavnosti socialnega vključevanja v smeri 
izpopolnjevanja zaposlitvenih veščin učencev. Načrt vključevanja učencev višjih OVI 
skupin je utrjevanje delovnih veščin v okviru inkubatorjev na matični enoti CJL 
(pomoč čistilki, v kuhinji, urejanje okolice, praktične zaposlitvene delavnice na taboru 
v naravi,…). Nadgradnja omenjenih učnih okolij je sodelovanje učencev pri dogodkih, 
ki jih organizira šola in niso nujno izvedeni v šolskem okolju. Učenci prevzemajo 
določena delovna mesta, strokovni delavci pa jim nudimo ustrezno podporo v 
nevsakdanjem socialnem okolju (Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano, interne 
šolske prireditve, Hostel pri Janezu, vključevanje na delovno usposabljanje na ne 
matični enoti CJL – uprava CJL, Oddelek za projektne dejavnosti, OE Dom…). Tisti 
učenci, za katere bomo ocenili, da so pripravljeni na vključitev v zahtevnejše delovno 
okolje, bomo v skladu z dogovorom med podjetjem, šolo, učencem in starši/skrbniki, 
napotili na delovno usposabljanje v zunanje podjetje (npr. Lars&Sven, MIZŠ,…). V tem 
šolskem letu bomo pripravili nekaj delovnih skupin, kjer se bodo učenci učili 
določenih zaposlitvenih veščin. Natančno bomo opredelili dela (za bodoče 
nagovarjanje delodajalcev), ki jih učenci znajo opravljati samostojno, oz. s 
prilagoditvami, ki bodo definirane. Z omenjenimi dejavnostmi bomo skrbeli za čim 
večjo socialno vključenost. 
Cilj: nadaljevati z dejavnostjo delovnega usposabljanja znotraj in zunaj CJL. 

 

3. 2. 10 Izobraževalni center Pika 
 
Program dela za leto 2021/22 in cilje glejte v razdelku 5.4 
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3. 2. 11 Zaposlitveni center »Janez dela« 
 

V letu 2014 smo znotraj centralne kuhinje odprli pekarno za peko kruha in pekovskih 
izdelkov. V njej smo zaposlili pekovskega mojstra, pet oseb, ki so zaključili programe 
osnovne šole s prilagojenim programom pa je bilo na delovnem usposabljanju. 
Pekovski izdelki se pripravljajo s kakovostnimi materiali in brez aditivov. Poglavitni 
namen pekarne je zaposliti težje zaposljive osebe, po večini absolvente CJL in jih na ta 
način socialno vključiti. Iz pekarske delavnice so je v letu 2015 razvil zaposlitveni 
center, ki zaposluje 8 oseb na zaščitenih delovnih mestih. Izdelke naročujejo znane 
ljubljanske restavracije, šole in vrtci. V letu 2018 smo ZC zaradi prostorske stiske 
preselili na novo lokacijo v Zalogu. 
Cilj: Ker je od leta 2016 pekarna samostojna (ustanovljena s strani DZC  Janeza  Levca) 
bomo v naslednjih letih v sodelovanju z njimi podpirali nove zaposlitve in širitev na 
druge dejavnosti, predvsem dnevno pekarno v sodelovanju z novimi učnimi 
delavnicami CJL, ki naj bi bile zgrajene v letu 2023. 

 
3. 2. 12 Hostel pri Janezu  

 
Hostel pri Janezu smo prvič odprli v poletju 2014, v letu 2015 pa je začel delovati v 
polnem teku. Hostel pri Janezu v veliki meri upravljajo dijaki Doma pod mentorstvom 
vzgojiteljev; na ta način pridobijo svojevrstno izkušnjo, ki ni povezana samo z delom 
samim, pač pa tudi s stalnim komuniciranjem z gosti hostla. Takih priložnosti dijaki 
Doma med šolskim letom nimajo, zato ta oblika dodatno krepi njihove zaposlitvene 
kompetence in delovne navade. Poleg prijetnega bivanja in zadovoljstva gostov je 
namen hostla tudi socialno vključevanja mladih s posebnimi potrebami. Zaradi 
predvidene gradnje učnih delavnic leta 2019, epidemije COVID – 10 leta 2020 ter zaradi 
energetske sanacije Karlovške leta 2021, Hostel ni deloval. 
Cilj: S to dejavnostjo bomo v Domu nadaljevali takoj, ko bo situacija omogočala (brez  
gradnje in epidemije).  

 

3. 2. 13 Skrbovin'ca 
 

V juniju 2017 se nam je uspelo z Mestno občino Ljubljana dogovoriti o uporabi 
prostorov na Mačkovi 1 za ureditev prodaje izdelkov Centra Janeza Levca Ljubljana 
skupaj z Delovnim in zaposlitvenim centrom Janeza Levca, VDC Željo VDC Tončke 
Hočevar ter Zvezo Sonček. Na ta način bomo sodelovanje VDC-jev in Centra Janeza 
Levca še okrepili in dejavnost prodaje izdelkov povezali s programi 65 +, Varna točka 
in razstave različnih invalidskih in humanitarnih društev, ki v tem prostoru že 
potekajo. Uradna otvoritev prostorov, ki smo jih prenovili s skupnimi sredstvi vseh 
sodelujočih, je bila v decembru 2018. Leto 2020 je bilo prihodkovno slabše, v letu 2021 
pa se je obisk v mesecu avgustu že približal 60% realizacije v letu 2019. 
Cilj: Promocija in opolnomočenje uporabnikov ljubljanskih VDC-jev ter povezanost z 
Mestno občino Ljubljana kot mesto prijazno invalidom.  
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4. NAČRT ADAPTACIJ IN IZBOLJŠAV V LETU 2021/22 
TER NAČRT UPRAVLJANJA NEPREMIČNINAMI V LASTI 
MOL 

Opomba: opisane so potrebe, realizacija pa je odvisna od sredstev MOL in lastnih 
sredstev. Nekatera dela so večletna, nekatera pa so bila v septembru 2021 že 
realizirana. 

 

4.  1 OŠPP Dečkova – Dečkova ul. 1b 
1. Zamenjava pohištva in beljenje v dveh učilnicah. 
2. Nov umivalnik in keramika v treh učilnicah. 
3. Zamenjave dotrajanih vrat in podbojev pri učilnicah v pritličju stavbe. 
4. Nakup in umestitev igral za najmlajše učence. 
5. Prenova kuhinje, učilnic in hodnikov v okviru nujne sanacije kleti ter požarne sanacije 

stavbe, izdelava dvigala in montaža požarnih stopnic. 
6. Ureditev otoka športa MOL med košarkarskim in nogometnim igriščem.  

 
4. 2 OŠPP Levstikov trg – Levstikov trg 1 

1. Zamenjava oken šole – nadaljevanje del. 
2. Prekritje strehe. 
3. Zamenjava peči in dimnika za centralno kurjavo – zastoji in neustrezen izpust. 
4. Obnova kletnih prostorov (jedilnice, učilnice za gospodinjstvo, sanitarij, 

hodnikov in pomožnih prostorov).  
5. Obnova električnih instalacij in razsvetljave. Projekt je narejen. 

6. Oprema dveh učilnic s šolskim inventarjem. 
7. Obnova dotrajanih sanitarij na šoli. 
8. Beljenje učilnic. 
9. Obnova parketa v 2 razredih. 
10. Oprema učilnic z interaktivnimi tablami. 

 

4. 3 Dom – Karlovška c. 18 
1. Beljenje spalnic in drugih bivalnih prostorov. 
2. Postopna zamenjava dotrajanega pohištva v dnevnih prostorih in spalnicah. 
3. Nabava gospodinjskih aparatov. 
4. Zamenjava vrat in podbojev v 4. in 5. skupini. 

5. Nabava novih miz in  stolov v  6. vzgojni skupini. 
6. Zamenjava talne obloge v mansardi. 

 

4. 4 OVI – Jarše – Šmartinska c. 96 
1. Beljenje učilnic, stopnišča in pomožnih prostorov – nadaljevanje del. 
2. Popravilo talnih oblog in obrob po šoli. 
3. Čiščenje odtočnih cevi pod kostanjem. 
4. Sanacija (vlaga) sten v pritličju starega dela stavbe in v delavnici. 
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5. Sanacija toplotne postaje. 
6. Popravilo okenskih žaluzij. 
7. Nabava zunanjih rekreacijskih naprav. 
8. Obnova sedežnega dela stolov v učilnicah. 
9. Prenova učne kuhinje. 
10. Zamenjava dvoriščnih vrat z daljinskim upravljanjem. 

 

4. 5 Uprava in kuhinja – Karlovška c. 18 
1. Beljenje pisarn, stopnišča in pleskanje vrat – nadaljevanje del. 

2. Manjša popravila (montaža avtentičnih kljuk, manjša sanacija stranišč).Nabava 
termostatsko uravnavanih posod. 

3. Hidroizolacija in prenova kleti – v teku september 2021. 
 

4. 6 Izobraževalni center Pika – Zemljemerska ul. 7 
Glede na to, da so prostori v obnavljanju (energetska sanacije OŠ Poljane) v letu 
2019, večja vzdrževalna dela niso potrebna. 

 

4. 7 Objekt VDC – Tržaška 79 
1. Obnova klopi  
2. Obnova tlakovcev na vrtnih poteh – v realizaciji 
3. Nabava vrtne garniture 

 

           4. 8 Načrt upravljanja z nepremičninami 
Z nepremičninami v lasti MOL, ki jih ima CJL v upravljanju se ravna skladno z načeli 
dobrega gospodarja. Ta načela so: 
- redno vzdrževanje in beljenje z lastnimi sredstvi in zaposlenimi znotraj CJL ter 

poročanje MOL o izvedenih delih, 
- redno obveščanje MOL o potrebnih investicijah in drugih posebnostih v zvezi z 

nepremičninami, 
- v najem lahko Center daje nepremičnine le kadar to v ničemer ne vpliva na redno 

in izredno vzgojno izobraževalno delo, 
- prihodke iz najemnine in drugi prihodke Center porabi za izvajanje rednih 

vzdrževalnih del in beljenja, za učne pripomočke oziroma pripomočke, ki izhajajo 
iz prilagoditev pouka otrokom s sopojavnostjo drugih motenj (gibalna oviranost, 
avtizem…), izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter za izvajanje 
nadstandardnih dejavnosti. 

 

4. 9 Obnova dvoriščne stavbe na Karlovški 18 
Svet CJL je na redni seji v februarju 2016 pooblastil ravnatelja Mateja Rovška in člana 
sveta Igorja Šilca, da pripravita projektno dokumentacijo za nadomestno gradnjo stare 
dvoriščne stavbe na Karlovški cesti. V septembru 2016 je bila oddana vloga za 
gradbeno dovoljenje, šele v septembru 2017 pa je bila javna obravnava predloga, ki naj 
bi imela za posledico izdajo gradbenega dovoljenja. Kolegij župana MOL je v aprilu 
2018 sprejel sklep o zagotovitvi sredstev za gradnjo učnih delavnic v letu 2019/20. 
Vendar to ni bilo realizirano. V začetku leta 2020 je MOL zahteval tudi prijavo projekta 
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na Eko sklad, kar je terjalo spremembo izvedbenih načrtov, v septembru 2020 pa so se 
v MOL odločili, da bodo delavnice izgradili skupaj z energetsko sanacijo glavnega 
objekta na Karlovški. V letu 2021 je MOL z novo vizijo dograjevanja starega mestnega 
jedra, povečal kvadraturo objekta, kar pomeni ponoven zamik gradnje delavnic. 
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5. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO PO OE: OŠPP 
LEVSTIKOV TRG, OŠPP DEČKOVA, OVI JARŠE, 
DOM 

 

5. 1 Skupen program OŠPP Dečkova in Levstikov trg – 
prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

5. 1. 1 Značilnosti 9 – letne osnovne šole 

 Otroci so pri vstopu v šolo (tako kot v večini držav z visoko razvitim šolskim 
sistemom) stari približno enako kot v sedanji pripravi na šolo, to je od 5 let in 8 
mesecev do 6 let in 8 mesecev. Otroci se v CJL pogosto vpišejo kasneje s 7. ali 8. 
letom starosti. 

 Učenci imajo v 1. razredu osnovne šole s prilagojenim programom pri polovici ur 
pouka dodatno učiteljico (če je št. učencev v oddelku večje od 5), ki je praviloma 
vzgojiteljica predšolskih otrok. Razredničarka bo, če je le možno, spremljala 
učence skozi celo prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (prva tri leta osnovne šole). 

 Znanje učencev se v celotnem prvem vzgojno – izobraževalnem obdobju ocenjuje 
opisno. 

 Za vse predmete od 1. do 9. razreda so sprejeti učni načrti, ki upoštevajo  razvojno 
stopnjo učencev in način učenja, učni načrt za 1. razred pa je primeren in prilagojen 
za otroke pri 6-ih letih starosti. Pomembni standardi znanja, kot npr. pisanje, 
branje, so naravnani na postopno in temeljito, pa tudi individualno pridobivanje 
znanja, kar pomeni, da je doseganje ciljev razdeljeno na celo prvo triletje (seveda 
za tiste učence, ki tak tempo potrebujejo). Učni načrti so prečiščeni zlasti z vidika 
odvečne faktografije, cilji pa so oblikovani tako, da posegajo na različna področja 
učenčevega razvoja - od čustvenega, preko socialnega, spoznavnega, gibalnega, 
moralnega. 

 Učenje tujega jezika je obvezno v 7., 8. in 9. razredu. 

 
5. 1. 2 Pouk 

 
Pouk se realizira na podlagi novega predmetnika 9 – letne osnovne šole ter v skladu z 
letnim delovnim načrtom. Učitelji prilagodijo vsebino pouka vsakokratnim razmeram, 
upoštevajoč predznanje, razvojno stopnjo učencev, njihove individualne posebnosti 
ter materialne pogoje za pouk. Zato poleg enotnih vsebin pri posameznih predmetih 
in temah vključuje tiste vsebine in informacije, ki so značilne v krajevni skupnosti, 
občini ali regiji. 

 
Pri pouku se učenci seznanjajo z aktualnimi družbenimi, gospodarskimi in kulturnimi 
dogodki, s čimer se pouk bogati, aktualizira in povezuje z delom in življenjem. 

http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/#ucninacrti
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Pri vzgojno - izobraževalnem delu v oddelkih podaljšanega bivanja je večji poudarek 
na konstruktivni uporabi prostega časa in sprostitvenih dejavnostih. Pri samostojnem 
učenju naši učenci potrebujejo stalno pomoč, vodenje in dejavni nadzor s strani 
učiteljev. 

 
Pouk je organiziran tako, da se uveljavlja vloga učencev glede na  njihove psihofizične 
sposobnosti, ter razvija njihova samostojnost in odgovornost. Uporabljajo se svobodne 
oblike in metode dela z notranjo diferenciacijo in individualizacijo, ter povezovanje 
pouka z drugimi vzgojno izobraževalnimi dejavnostmi in z delom. Učitelji različnih 
predmetov so med seboj povezani (razredni učitelj - predmetni učitelj - učitelj v 
podaljšanem bivanju - vzgojitelj v domu). S tem se zagotavlja povezovanje vsebin in 
oblik dela ter natančno poznavanje posameznega učenca in njihova priprava na 
življenje in delo. 

 
5. 1. 2. 1 Dopolnilni pouk 

 
Dopolnilni pouk je organiziran za učence, ki zaradi različnih spremnih motenj ne 
morejo slediti delu v razredu in potrebujejo individualno pomoč in obravnavo. To 
izbiro opravi razredni učitelj v sodelovanju s svetovalno službo. Dopolnilni pouk se 
pri posameznem učencu izvaja tako dolgo, da so odpravljene vse pomembnejše 
pomanjkljivosti v znanju. Če je učenec uspešen, preneha obiskovati dopolnilni pouk. 
Po predmetniku sta predvideni tedensko na oddelek dve uri dopolnilnega oziroma 
dodatnega pouka. 

 

5. 1. 2. 2 Dodatni pouk 

 
Dodatni pouk je organiziran za učence, ki zmorejo več kot zahteva učni načrt. Ta oblike 
dela je namenjena tudi učencem, ki se pripravljajo na vstop v nižje poklicno 
izobraževanje. Z ustreznimi specialno pedagoškimi metodami in  dodatnimi oblikami 
dela, učenci dopolnjujejo in razširjajo predpisano učno snov v skladu s sposobnostmi 
in interesi. 

 

5. 1. 2. 3 Individualni pouk 

 
Individualni pouk nudimo tistim učencem, za katere poda predlog interni strokovni 
tim oziroma zdravstvena služba in sicer v okviru ur dopolnilnega pouka. 

 

5. 1. 3 Interesne dejavnosti 
 

Delo pri interesnih dejavnosti je prilagojeno psihofizičnim sposobnostim učencev. 
Delujejo v okviru Centra v povezavi kontinuirano skozi vse šolsko leto. Vrste, 
organizacijske oblike in obseg interesnih dejavnosti so naštete v nadaljevanju. Vseh 
interesnih dejavnosti je v letu 2021/22 v povprečju 812 ur mesečno za oba vzgojno 
izobraževalna programa. Interesne dejavnosti se skladno z opredelitvijo MIZŠ. 
Interesne dejavnosti za leto 2021/22 so navedene v nadaljevanju. Mnoge interesne 
dejavnosti se izvajajo tudi v šolah v naravi in drugih izven šolskih dejavnostih (kot na 
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primer Specialna olimpiada, Abilimpiada, šole za življenje…) v strnjeni obliki. 
 

5. 1. 4 Dnevi dejavnosti - Kulturni dnevi, športni dnevi, tehniški dnevi ter 
proizvodno in drugo potrebno delo učencev 

 
Načrtujemo in izvajamo jih v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in 
razširjenim predmetnikom ter v povezavi z okoljem. Vsebine se med seboj povezujejo 
in združujejo. Pri pripravi in izvajanju teh dni sodelujejo učitelji in drugi delavci, 
odvisno od namena dneva dejavnosti. Pri tem se šola povezuje z okoljem, ter tako 
razširja aktivnost in možnost medsebojnega vključevanja okolja in organizacije ter 
izvajanje in vrednotenje šolskega dela. 

 
Pri praktičnem usposabljanju z delom učenci izvajajo ustrezne vrste proizvodnega 
dela v šolskih prostorih ter v Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza Levca - 
Knjigoveznici ali v drugih, za to delo primernih prostorih in ustanovah. 
Dnevi dejavnosti so del obveznega predmetnika, zato bomo staršem ponudili tako 
brezplačno dejavnost, kot tudi dejavnost z minimalnim prispevkom. O prispevkih 
odločijo starši na Svetih staršev, potrdi pa Svet Centra. 

 

5. 1. 5 Poklicno usmerjanje učencev in delovna vzgoja 
 

Vzgojno izobraževalno delo že v 1. triadi vsebuje elemente delovne vzgoje, bolj 
poglobljeno pa jih učenci osvajajo na višji stopnji. Timsko delo na tem področju 
omogoča, da učence usmerjamo že v 8., še bolj pa v 9. razredu. Pri tem sodelujemo s 
šolsko zdravstveno službo, Zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami, ki izvajajo 
nižje poklicno in poklicno izobraževanje ter s starši učencev. 

 
Osnovna šola uresničuje usmerjanje učencev s celotnim programom svojega življenja 
in dela. Načrtuje in izvaja se tako, da je svetovanje in informacija ena od bistvenih 
sestavin pouka in vsake druge vzgojno izobraževalne dejavnosti. 

 
Naloge usmerjanja šola uresničuje zlasti z načrtnim vključevanjem učencev v interesne 
dejavnosti in s tehničnimi dnevi v 8. in 9. razredu. 

 
Šola nenehno in načrtno spremlja razvijanje interesov učencev, jim pomaga pri 
odločitvi glede ustrezne usmeritve ali pri vključitvi v delo po končani OŠ. 

 
Učenci oddelkov PP VIZ v OŠPP imajo možnost (v okviru Delovnih ali Tehniških dni) 
opravljati delovno prakso v varstveno delovnih centrih v Ljubljani. Delovno prakso 
opravljajo v Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza Levca, različnih enotah VDC 
Tončke Hočevar, Sončka (Zveza društev za cerebralno paralizo) in Želve d.o.o. 
Delovno prakso učenci opravljajo v skladu z individualiziranim programom in 
drugimi splošnimi pogoji za opravljanje delovne prakse. Glede na  pozitivne  izkušnje 
in dobro sprejetost pri učencih, starših in učiteljih bomo z organizacijo delovne prakse 
nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu. Delovna vzgoja se prekriva z dejavnostjo 
krepitve zaposlitvenih veščin, zapisane v  poglavju 4.3.14. 
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5. 1. 6 Načrt dejavnosti za prometno vzgojo 
 

1. Razdelitev gradiv ob začetku šolskega leta: 

 Prvi koraki v svetu prometa in ostala gradiva za prvošolce. 

 Plakate in letake "Šolska pot - vozimo pametno". 
 

2. Evropski teden mobilnosti: 

 Evropski teden mobilnosti bo v času od 13. do 17. septembra. Namenjen 
posredovanju nasvetov za varno vožnjo in promociji alternativnih načinov 
prevoza. 

 Učenci se bodo s kolesi udeležili izobraževalnega kroga po Ljubljani, ki bo 
organiziran v tednu mobilnosti. 

 

3. Teden otroka: 

 Teden otroka bo 1. teden oktobra 2021. 
 

4. Dan prometne vzgoje (po dogovoru): 

 Učenci si ogledajo življenje in delo v institucijah, ki so pomembni člen pri 
varnosti in pomoči v prometu. Ogledajo si (opcije): 

- Policijsko postajo 
- Policijski enoti (konjenica, dresura psov) 
- Gasilsko brigado 
- Reševalno postajo 
- Izvedejo vožnjo na poligonu 
- Prostore in garaže LPP-ja 

 

5. Varnost kolesarjev: 

 Spoznavanje prometnih predpisov s pomočjo zgoščenke za teoretični del 
kolesarskega izpita in praktična vožnja na poligonu in vozišču. 

 
6. Varno kolo: 

 Akcijo organizira šolska prometna služba ob sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. Pregledajo otroška kolesa in pravilno opremljeno 
kolo dobi nalepko "VARNO KOLO ". 

 
7. Bistro glavo varuje čelada: 

 Seznanjanje s pomenom varnosti med pripravo na kolesarski izpit. 
 

8. Kolesarski izpit 
Na roditeljskem sestanku 5. in 6. razreda je o kolesarskem izpitu potrebno obvestiti 
starše. Udeležba na teoretičnem in praktičnem delu je obvezna za vse učence 5. in 6. 
razreda. 
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Učitelji razredniki v okvirju rednega pouka, organizirajo teoretični in spretnostni del 
izpita. Za to je predvideno 30 ur. Ure izvajanja in usposabljanja za kolesarski izpit treba 
vnesti v letno pripravo za 5. in 6. razred. Izvajanje se priporoča v sodelovanju z 
učiteljem predmeta šport. 

 

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Praktično usposabljanje 
se izvede na spretnostnem in prometnem poligonu ter na javnih prometnih površinah 

 

Učitelj ki ima narejen seminar za izvajalce programa usposabljanja za vožnjo kolesa v  
9.-letni osnovni šoli, izvaja zadnji del izpita (praktični del na javnih prometnih 

površinah) 
 

Za praktični del izpita na javnih prometnih površinah oz. v cestnem prometu, je 
obvezno soglasje staršev. Po opravljenem teoretičnem in spretnostnem delu izpita 
starši dobijo kolesarsko izkaznico v podpis. 

 

9. Razpis za najboljša likovna dela: 

 Z likovnimi izdelki bomo sodelovali pri razpisih, ki jih bo razpisal Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

 
10. Sodelovanje s članki in otroškimi prispevki v glasilu Varna pot. 

 
11. Izobraževanje učiteljev za prometno vzgojo: 

 udeležba na seminarjih in strokovnih ekskurzijah, glede na razpoložljive 
finančne možnosti. 

 

12. Izvajanje dodatnih nalog po programu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 

 

5. 1. 7 Aktivnosti in kreativnost učencev v vseh sestavinah dela šole 
 

Učenci aktivno sodelujejo v različnih že naštetih interesnih dejavnostih. Pod vodstvom 
mentorjev izvajajo različne dejavnosti. Zaradi specifičnih psihofizičnih sposobnosti so 
deležni nenehne vzpodbude in usmerjanja s strani mentorjev. 

 

5. 1. 8 PREDMETNIK 9 – LETNE OSNOVNE ŠOLE 
 

Poleg spodaj navedenega obveznega programa, nekaj učencev prejema dodatno 
strokovno pomoč logopeda, fizioterapevta in tiflopedagoga, učenci, katerih materni 
jezik ni slovenščina pa prejmejo pomoč za učenje slovenščine.  
 
OBVEZNI PROGRAM 

 
Predmeti 1.r 2.r 3r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond 

ur 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633 
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Tuji jezik       2 2 2 204 

Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519 

Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452 

 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Tehnika in tehnologija     2 3 4 4 4 583 

Gospodinjstvo     2 2 2 2 2 344 

Naravoslovje    3 2 2 2 4 3 550 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315 

Družboslovje    2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936 

Izbirni predmet       1 1 1 102 

Oddelčna skupnost 0,5 
(1) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1(0,
5) 

1 137 

Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11  

Število ur na teden 20 20,
5 

21,
5 

23 24 25 29,
5 

29,
5 

30  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  

 

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

 
 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r

. 
6.r
. 

7.r
. 

8.r
. 

9.r
. 

fond ur 

RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 

   1 1 1    105 

SOCIALNO UČENJE 1 1 1 1 1 1    210 

Skupaj 1 1 1 2 2 2     

 

RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r

. 
6.r
. 

7.r
. 

8.r. 9.r
. 

fond 
ur 

DOPOLNILNI IN DODATNI 

POUK 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 624 

INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624 

JUTRANJE VARSTVO 
VARSTVO VOZAČEV 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5    525 

PODALJŠANO BIVANJE, 
ŠOLA V NARAVI 

          

 
 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

33 

dnevi dejavnosti / število dni 
letno 

1.r
. 

2.r
. 

3.r
. 

4.r
. 

5.r
. 

6.r
. 

7.r
. 

8.r
. 

9.r
. 

skup. ur 
dejavn. 

 
KULTURNI DNEVI 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

 
116 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
104 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
10 

 
10 

 
180 

 
ŠPORTNI DNEVI 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
180 

 
SKUPAJ VSEH UR 

          

 
ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
20 

 
20 

 

 

 

5. 2 Oddelki vzgoje in izobraževanja (OVI Jarše, OŠPP 
Levstikov trg, OŠPP Dečkova) 

5. 2. 1 Posebni program vzgoje in izobraževanja 
 

Program je zasnovan razvojno. Od tod izhaja osnovno izhodišče, ki učencem in 
učenkam zagotavlja priložnosti, da se vsestransko duševno in telesno razvijajo. Vsak 
otrok, zajet v program, začne in nadaljuje z dejavnostmi na posameznih področjih do 
največje dosežene ravni v skladu s svojimi individualnimi sposobnostmi in potenciali. 

 
Program je usmerjen k ustvarjanju pozitivnih emocionalno - socialnih odnosov, 
vzdrževanju in spodbujanju spontanih aktivnosti, ohranjanju in krepitvi otrokovega 
zdravja in pravilnega telesnega in gibalnega razvoja, pridobivanju izkušenj o ljudeh, 
predmetih in pojavih v okolju, razvijanju govora in drugim načinom sporazumevanja 
ter oblikovanju higienskih in drugih navad. 

 
2. 1 STOPNJE POSEBNEGA PROGRAMA 

 Obvezni del 
Vključuje tri stopnje in traja 3 krat po 3 leta. (Vsaka stopnja namreč traja tri leta). 
Na prvo stopnjo je učenec vključen 1., 2. in 3. leto šolanja. 
Na drugo stopnjo je učenec vključen 4., 5. in 6. leto šolanja. 
Na tretjo stopnjo je učenec vključen 7., 8. in 9. leto šolanja. 

 

 Obvezni del z možnostjo podaljšanja 
Vključuje četrto stopnjo posebnega programa. Vključitev v ta del programa ni 
obvezna za učenca, ima pa to možnost po 75. členu ZOŠ. 
Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja. 

 

 Nadaljevalni - neobvezni del: raven Učenje za življenje in delo 
Vključuje peto in šesto stopnjo. Tudi v ta del programa vključitev za učenca ni 
obvezna. 

Na peto stopnjo je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja. 
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Na šesto stopnjo je učenec vključen 16.,…leto šolanja, vendar do največ 26. leta 
starosti. 
Po 75. Členu Zakona o OŠ, sprejetem julija 2011, lahko na peti stopnji nadaljujejo 
šolanje tudi učenci starejši od 21 let, vendar najdlje do 26. leta starosti. 

13. 2. 2014 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil posodobljen Posebni 
program vzgoje in izobraževanja- Učenje za življenje in delo (UŽD), kjer je dodan 
program za šesto stopnjo. Le-ta upošteva spoštovanje vseh načel in vrednot, ki veljajo 
v izobraževanju odraslih, to je zagotavljanje njihovih pravic do samouresničevanja in 
kakovosti življenja. Z nadaljnjim izobraževanjem si lahko povečajo znanje, spretnosti, 
kompetence in informiranost, ki jim omogoča med drugim tudi ustreznejše odločanje. 
S tem lažje premagujejo ovire, zmanjšujejo svoje primanjkljaje in blažijo svoje motnje. 

 

2. 2 PREDMETNIK ZA POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
 

I. A. OSNOVNOŠOLSKA RAVEN – OBVEZNI DEL 
 1. 

stopnja 
2. stopnja 3. stopnja Skupaj 

ur 

PODROČJA / leta 
šolanja 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

 

Razvijanje 
samostojnosti 

8 8 8 7 7 7 5 5 5 2085 

Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7 1981 

Gibanje in športna 
vzgoja 

3 3 3 4 4 4 5 5 5 1245 

Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3 831 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4 828 

Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6 1137 

Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Število ur na teden 2
2 

2
2 

2
2 

2
6 

2
6 

2
6 

3
0 

3
0 

3
0 

 

Število tednov 3
5 

3
5 

3
5 

3
5 

3
5 

3
5 

3
5 

3
4 

3
3 

 

 

I. B. OSNOVNOŠOLSKA RAVEN - RAZŠIRJENI DEL 
 1. stopnja 2. stopnja 3. 

stopnja 
Skup
aj 
ur 

PODROČJA / leta šolanja 1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1560 
PODALJŠANO BIVANJE           

JUTRANJE IN POPOLDANSKO 
VARSTVO 

          

 
 1. stopnja 2. stopnja 3. 

stopnja 
Skup

aj 
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DNEVI DEJAVNOSTI / leta 
šolanja 

1. 2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

ur 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8 180 
Šola v naravi           

II. A. PODALJŠANA OSNOVNOŠOLSKA RAVEN - OSNOVNI DEL 
 4. stopnja Skupaj 

ur 
PODROČJA / leta šolanja 10. leto 11. 

leto 
12. leto  

Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420 
Splošna poučenost 5 5 5 525 
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525 
Glasbena vzgoja 2 2 2 210 
Likovna vzgoja 3 3 3 315 
Delovna vzgoja 9 9 9 945 
Izbirne vsebine 2 2 2 210 

Število področij 7 7 7  

Število ur na teden 3
0 

3
0 

3
0 

 

Število tednov 3
5 

3
5 

3
5 

 

 
II. B. PODALJŠANA OSNOVNOŠOLSKA RAVEN - RAZŠIRJENI DEL 
 4. stopnja Skupaj 

ur 
PODROČJA / leta šolanja 10. 

leto 
11. 
leto 

12. 
leto 

 

Interesne dejavnosti 5 5 5 525 

Podaljšano bivanje     

Jutranje in popoldansko 
varstvo 

    

 

DNEVI DEJAVNOSTI/število 
dni letno 

4. stopnja Skupaj 
ur 

 10. 
leto 

11. 
leto 

12. 
leto 

 

Kulturni dnevi 3 3 3 36 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 36 
Športni dnevi 5 5 5 60 
Delovni dnevi 6 6 6 72 

Šola v naravi     

 

III. NADALJEVALNI PROGRAM: RAVEN UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN DELO 
III.1. A PETA STOPNJA - OSNOVNI DEL 
 5. stopnja Skupaj 
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ur 

PODROČJA / leta šolanja 13. 
leto 

14. 
leto 

15. 
leto 

 

Razvijanje samostojnosti 4 4 4 420 

Splošna poučenost 5 5 5 525 

Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 525 

Glasbena vzgoja 2 2 2 210 

Likovna vzgoja 3 3 3 315 

Delovna vzgoja 9 9 9 945 

Izbirne vsebine 2 2 2 210 

Število področij 7 7 7  

Število ur na teden 30 30 30  

Število tednov 35 35 35  

III.1.B. PETA STOPNJA- RAZŠIRJENI PROGRAM 
 5. stopnja Skupaj 

ur 
Področja / leta šolanja 13 

leto 
14 

leto 
15 

leto 
 

Interesne dejavnosti 5 5 5 525 

Podaljšano bivanje     

Jutranje in 
Popoldansko varstvo 

    

 

DNEVI DEJAVNOSTI / 
število 
dni letno 

5. stopnja Skupaj 
ur 

 13. 
leto 

14. 
leto 

15. 
leto 

 

Kulturni dnevi 3 3 3 36 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 36 

Športni dnevi 5 5 5 60 

Delovni dnevi 6 6 6 72 

Šola v naravi     

 

III.2. A. ŠESTA STOPNJA -OSNOVNI DEL 
Področje/leto šolanja 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. 

leto 
Fond 

ur 
Splošna znanja 4 4 4 4 3 665 

Razvijanje in ohranjanje 
samostojnosti 

5 5 4 4 3 
735 

Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735 

Rekreacija in šport 3 3 2 2 2 420 

Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280 

Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175 
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Intimno življenje in 
spolnost 

2 2 1 1 1 
245 

Delovne in zaposlitvene 
tehnike 

5 5 8 11 13 
1470 

Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525 

Skupaj ur tedensko 30 30 30 30 30  

Število tednov 35 35 35 35 35  

 

 III.2. B. ŠESTA STOPNJA - RAZŠIRJENI PROGRAM 

 
Področje/leto šolanja 

VI. stopnja 
 

Fond 
ur 

16. 
leto 

17. 
leto 

18. 
leto 

19. 
leto 

20. 
leto 

 

Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875 

Podaljšano bivanje       

Jutranje in popoldansko 
varstvo 

      

 

 

 
Dnevi dejavnosti/ 
število dni letno 

 

VI. stopnja 
 
 

Skupaj 
ur 16 leto 17.leto 18. 

leto 
19.leto 20.let

o 
 

Kulturni dnevi 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

60 
 

Naravoslovni dnevi 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

60 
 

Športni dnevi 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

100 
 

Delovni dnevi 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

140 

 

2. 3 PODROČJA POSEBNEGA PROGRAMA / UŽD 
2.3.1 RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI / RAZVIJANJE IN OHRANJANJE 
SAMOSTOJNOSTI 
CILJI : 

- osvojiti prvine, ki vodijo v čim večjo samostojnost, 
- samostojno oblačenje in urejen videz, 
- osvojiti osnovne higienske, zdravstvene in socialne navade vse do samostojnosti, 
- učenca navaditi na organizacijo časa in pridobiti osnovne časovne orientacije, 
- oblikovati in pridobiti osnovne prostorske orientacije, 
- navaditi na redoljubnost, vztrajnost in natančnost, 
- oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega obnašanja in ustrezne 

socialne navade, 
- osvojiti prvine prve pomoči in zaščite. 

 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

38 

2.3.2 SPLOŠNA POUČENOST / SPLOŠNA ZNANJA 
CILJI : 

- usposobiti učenca , da po vseh možnih poteh spoznava svoje okolje, 
- usposobiti učenca, da v lastni socialni okolici vzpostavi vse njemu 

dostopne oblike komuniciranja, 
- opismeniti v okviru otrokovih zmožnosti, 
- spoznati samega sebe, 
- razviti sposobnosti, da spozna in se prilagodi običajem in navadam v 

svojega okolju in do njega razvije pozitiven odnos, 
- razviti sposobnost orientacije v bližnji in širši okolici, 

- razviti sposobnost orientacije v času, 
- spoznati predmete, njihove lastnosti, količine in številke. 

 

2.3.3 GIBANJE IN ŠPORTNA VZGOJA /ŠPORT IN REKRECIJA 
CILJI : 

- razviti in ohranjati gibalne sposobnosti, 
- osvojiti spretnosti ter individualne in skupinske športe, 
- spodbuditi in razvijati komunikacijo z okoljem, sproščanje čustvene napetosti in 

spodbuditi pozitivne oblike vedenja, 

- razviti pozitivno osebno samopodobo. 
 

2.3.4 GLASBENO - RITMIČNA VZGOJA / KREATIVNA ZNAJA 
CILJI: 

- navaditi na poslušanje zvokov, glasbe in petja, 

- razviti sposobnosti za glasbeno doživetje, 
- vzbuditi, vzgojiti in razviti vrste glasbenih sposobnosti, kot so ritmični čut, 

melodični posluh, sposobnosti glasbenega pomnjenja in pevski glas, 

- naučiti uporabe enostavnih glasbil in instrumentov in rokovanja z avdioaparati. 
 

2.3.5 LIKOVNA VZGOJA / KREATIVNA ZNANJA 
CILJI : 

- razviti sposobnost zaznavanja, opazovanja, 
- razviti fino motoriko rok, 
- seznaniti se z različnimi materiali, likovnim orodjem in uporabo orodij, 
- z likovnimi aktivnostmi terapevtsko vplivati na razvoj osebnosti. 

 

2.3.6 DELOVNA VZGOJA / DELOVNE IN ZAPOSLITVENE TEHNIKE 

CILJI : 
- razviti spretnosti, delovne navade, 
- razviti vztrajnost in natančnost, 
- usposobiti za razumevanje in upoštevanje navodil, 
- privaditi na proizvodni ritem, 
- spoznati orodja, stroje in njihovo uporabo, 
- navaditi na urejenost delovnega mesta in delovnega prostora, 
- oblikovati navade za lastno varnost in varnost drugih pri delu, 
- razviti pozitiven odnos do dela. 
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2.3.7 DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 
CILJI: 

- poznati različne vsebine za preživljanje prostega časa, 
- razvijati interes za vsebine, 
- zadovoljevati potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa, 
- razvijati sposobnost komuniciranja, 
- sproščati čustvene in telesne napetosti, 
- spodbuditi medsebojno druženje, 
- spodbuditi sodelovanje v različnih društvih. 

 

2.3.8 DEJAVNO DRŽAVLJANSTVO 
CILJI: 

- poznati države in državne simbole,razvijati domoljubje in pozitivni odnos do 
domovine, 

- spoznavati in artikulirati lastne potrebe, interese in probleme, 
- razvijati socialne spretnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje v družbi, 
- zaznavati in doživljati sebe kot različnega od drugih, 
- navajati na samostojno odločanje in sprejemanje odgovornosti, 
- poznati pravice in obveznosti. 

 
2.3.9 INTIMNO ŽIVLJENJE IN SPOLNOST 
CILJI: 

- pridobivati temeljna znanja o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnosti, 

- razvijati spolno identiteto, 
- pridobivati temeljna znanja o spolnem razvoju, 
- razlikovati oblike spolnega vedenja, 
- razlikovati med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim spolnim vedenjem, 
- razumeti nosečnost in porod,, 
- ozaveščati o pomenu kontracepcije, 
- razumeti partnersko vlogo in dober medsebojni odnos, 
- oblikovati samospoštovanje ter samouresničevanje, 
- prepoznavati potencialno nevarne okoliščine in zaščito pred zlorabo. 

 
2. 4 IZBIRNE VSEBINE 
Posebni program vzgoje in izobraževanja omogoča vključevanje učencev v izbirne 
vsebine  že na IV. in V. stopnji , s ciljem razvijanja njihovih socialnih spretnosti, veščin 
ter vključevanja v širše socialno okolje. Upošteva se močna področja učenca.  Učence  
usmerjamo v vse večjo samostojnost z namenom, da pridobivajo znanja, spretnosti in 
veščine v smeri opravljanja konkretne zaposlitve v ustanovi (npr. pomoč kuharici, 
hišniku, pomoč pri organizaciji prireditev, proslav, skrb za urejenost okolice itd.). 
Tudi na VI. stopnji se učenci vključijo v izbirne vsebine. Načrtovane izbirne vsebine 
izhajajo iz področij programa Učenje za življenje in delo za VI. stopnjo (rekreacija in 
šport, dejavnosti prostega časa, kreativna znanja, razvijanje in ohranjanje 
samostojnosti, delovne in zaposlitvene tehnike itd.). 

 

2. 5 NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE PROGRAMA 
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se ocenjujejo dosežki v smislu 
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napredovanja po operativnih ciljih iz individualiziranega programa vsakega učenca. 
Učenec zaključi obvezno šolanje, ko obiskuje program na vsaki od prvih treh stopenj 3 
leta. Takrat dobi tudi ustrezno potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti. V potrdilu 
so opisno navedeni dosežki o doseganju ciljev tega dela programa. 
Ob koncu vsakega šolskega leta se izda potrdilo z opisno oceno napredka učenca po 
posameznih področjih. 
Ob koncu programa UŽD se učencu izda zaključno potrdilo z oceno dosežene stopnje 
razvoja, opisom njegovega znanja in s smernicami za njegovo čim bolj uspešno vključitev 
v življenje in delo. 

 

2. 6 DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA 
Glede na izredno heterogenost učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v 
duševnem razvoju ter s številnimi kombinacijami drugih dodatnih motenj, 
primanjkljajev in ovir je delo na vseh stopnjah individualizirano. 

Pouk poteka dosledno po individualiziranem programu za vsakega učenca. 
Udeleženci programa usposabljanje za življenje in delo se v skladu s svojimi 
sposobnostmi aktivno vključujejo v oblikovanje svojega individualiziranega programa 
in to v vseh njegovih fazah, in sicer pri načrtovanju in izvajanju in pri evalvaciji ciljev. 

 

2. 7 TIMSKO DELO 
Izobraževanje in usposabljanje učencev Centra Janeza Levca je odgovoren, celovit in 
dolgotrajen proces, ki se izvaja na osnovi povezav različnih znanstvenih in strokovnih 
spoznanj, metod in oblik v celoto, ki zagotavlja uspešen razvoj udeležencev programa. 
Poleg specialno pedagoške dejavnosti - vzgoje in izobraževanja se v to celoto 
povezujejo predvsem zdravstvena, socialna in psihološka dejavnost. Timsko delo je 
zahteva in pogoj, ki omogoči tako sodelovanje. Tudi oblikovanje ciljev v 
Individualiziranemu programu mora izhajati iz timskega sodelovanja. Več o tem na 
www.icpika.si – elektronsko svetovanje št. 18. 

 

V timsko delo pa se aktivno vključujejo tudi starši oz. zakoniti zastopniki udeležencev 
programa; to vključevanje je še posebej pomembno pri planiranju in evalvaciji 
operativnih ciljev individualnega programa udeleženca. 

http://www.icpika.si/
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5. 3 Dom 

Življenje in delo se odvija v vzgojnih skupinah, ki so organizacijske enote, v katere so 
vključeni otroci in mladostniki, ki obiskujejo oddelke vzgoje in izobraževanja, OŠPP 
na Levstikovem trgu in na Dečkovi ulici ter programe nižjega poklicnega in 
poklicnega izobraževanja. Vzgojne skupine so oblikovane  po  načelu raznovrstnosti, 
čeprav je v nekaterih skupinah še vedno uveljavljen kriterij starosti in šolanja. 
Vzgojna skupina, v kateri bivajo mladostniki, je oblikovana po modelu mladostniških 
skupin s primesmi družinske vzgoje. Vzgojna skupina je odprta socialna enota, kar 
pomeni, da se lahko vanjo vključijo novi člani, ko iz nje odhajajo tisti, ki so že 
zaključili šolanje. V Domu imajo otroci in mladostniki organizirano skupno oskrbo: 
prehrano, čiščenje, pranje perila. Za skupino skrbijo in jo vodijo matični vzgojitelji, 
po možnost obeh spolov (naravne možnosti identifikacijskega učenja). Matični 
vzgojitelj je oseba, ki ji otrok lahko zaupa, kjer poišče zaščito in pomoč v kriznih 
situacijah. 

 

Delo v OE Dom poteka timsko. Različni strokovnjaki poskušajo vsak s svojega 
zornega kota prisluhniti otrokovim posebnostim in prispevati k skupnemu cilju. Tim 
sestavljajo: vzgojitelj, psiholog, socialni in zdravstveni delavec, po potrebi pa tudi 
drugi strokovnjaki, otrokovi starši in otrok. 
Življenje in delo v Domu se odvija po pravilih, ki so zapisana v Hišnem redu in 
Pravilih domskega reda. 
Pravila življenja in dela ustvarjajo možnosti sožitja v Domu, prispevajo pa tudi k 
ustreznemu vedenju otrok in mladostnikov ter strukturiranosti časa in prostora, 
določajo okvire in meje in ustvarjajo s tem situacije, ki so za otroke in mladostnike 
predvidljive in obvladljive. 

 

5. 3. 1 Področja delovanja 
 

5. 3. 1. 1 Učenje 
Učne ure v Domu so obvezne. Otroci in mladostniki imajo možnost dodatne in 
dopolnilne učne pomoči, ki je lahko individualna ali skupinska, ter je odvisna od 
potrebe ali interesa po znanju. 

Otroci in mladostniki se v Domu: 
- učijo in tako osvajajo šolska in druga znanja, 
- izpolnjujejo in pridobivajo socialne izkušnje. 

 

5. 3. 1. 2 Delovna vzgoja 
Pri delovni vzgoji otroci in mladostniki razvijajo ročne spretnosti z različnimi 
tehnikami in materiali, ki so prilagojeni posamezniku in končnemu cilju. Izdelke 
uporabijo za priložnostna darila in za »okrasitev« bivalnih prostorov. Navajanje na 
kulturo bivanja, ki je pomemben del vzgojnega dela, pa razvija in utrjuje navade 
pospravljanja, urejanja in čiščenja osebnih in skupnih prostorov ter skrb za osebne 
predmete in osebno nego, spodbuja in razvija smisel za osebno urejenost ter 
estetsko urejenost bivalnih prostorov. Del delovne vzgoje je tudi učenje spretnosti 
kuhanja in pospravljanja ter osebne higiene.  
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5. 3. 1. 3 Socializacija 
Otrokom in mladostnikom ponudimo čim več situacij, preko katerih pridobijo 
socialna znanja in izkušnje, potrebne za vključevanje v samostojno življenje in delo. 
Učijo se kuhanja, načrtujejo porabo in nakupe živil, spoznavajo opravke na pošti, 
banki…Za namen učenja upravljanja s sredstvi dobijo mesečno žepnino. 
Pri delu smo usmerjeni k pridobivanju temeljnih človeških vrednot, strpnosti, 
medsebojnih odnosov, skrbi zase ter pridobivanje in utrjevanje lastne samopodobe. 

 

5. 3. 1. 4 Prosti čas in vključevanje v okolje 
Otroci in mladostniki imajo v Domu prosti čas, ki je namenjen počitku, druženju, 
družabnim igram, razgovorom z vrstniki in organiziran prosti čas. Organiziranje 
prostega časa nudi otrokom in mladostnikom številne možnosti preventivnega, 
sprostitvenega, razvedrilnega, zabavnega in socialno - vključevalnega delovanja. 
Spodbujamo vključevanje mladostnikov v prostočasne dejavnosti organizirane 
znotraj in izven Doma (športna in druga društva, skupine). 

 

5. 3. 1. 5 Preventivni programi 
Otroci in mladostniki imajo v času bivanja zagotovljeno zdravstveno oskrbo,  zdravo 
prehrano, bivalno udobje, primerne aktivnosti ter pomoč družini, če jo ta potrebuje 
in sprejema. S takšnim načinom dela si prizadevamo, da v času bivanja pri nas, naši 
učenci ne bi doživeli travmatskih izkušenj. Kot preventivni programi pa so ponujene 
tudi različne delavnice (likovna, dramska, glasbena,…), kjer je poudarek na 
otrokovih pozitivnih lastnostih, na razvijanju in odkrivanju talentov ter razvedrilu. 
Dom skrbi za razvijanje in spodbujanje temeljnih humanističnih vrednot, kot sta 
iskrenost, poštenost, pravičnost, pozitivni odnos do življenja, učenja in dela. 

 

5. 3. 1. 6 Prostovoljci 
V delo in življenje Doma se na različnih področjih in v različnih organizacijskih 
okvirih vključujejo prostovoljci preko projekta »Človek za druge«. Prostovoljci 
smiselno dopolnjujejo in obogatijo življenje v Domu, saj se družijo z otroki in 
mladostniki v vzgojni skupini, pomagajo pri šolskem delu, pripravljajo delavnice, 
sodelujejo na festivalu… 

 

5. 3. 1. 7 Obravnave čustvenih in vedenjski motenj ter druge psihične problematike V 
času bivanja v Domu so otroci in mladostniki lahko vključeni v skupinske in 
individualne oblike psihološke obravnave, če je to potrebno. V kolikor pa ugotovimo, 
da psihične težave in psihosomatska stanja zahtevajo specialistično, medicinsko 
obravnavo, se učenca in starše napoti v ustrezno ustanovo. 

 

5. 3. 1. 8 Aktivi vzgojnih področij in prednostne naloge 
Člani aktiva vzgojiteljev v enoti Dom so: vodja Doma, vzgojitelji, svetovalni delavec, 
medicinska sestra in nočni vzgojitelji. 
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Delovni sestanki aktiva strokovnih delavcev so vsak zadnji četrtek v mesecu ob 12.00 
uri. V okviru aktiva se, glede na potrebe, sestajajo tudi delovne skupine vzgojiteljev. 
Na srečanjih delovnih skupin le te opravljajo določene naloge, ki si jih zastavijo 
posamezne delovne skupine. Aktiv strokovnih delavcev vodi vodja organizacijske 
enote. 

5. 3. 2 Prednostne naloge aktiva strokovnih delavcev Doma: 
 

- Spremljanje uspešnosti otrok in mladostnikov pri aktivnostih v šoli, Domu in 
vključevanje v dejavnostih zunaj ustanove. 

- Sodelovanje s starši, svetovalnimi in socialnimi službami pri reševanju problematike, 
ki se pojavlja pri delu z otrokom in mladostnikom v vzgojni skupini. 

- Operacionalizacija vzgojnih načrtov in dnevnih oz. tedenskih priprav za vzgojno delo 
kot izboljšavo k bolj preglednemu delu na vzgojnem področju v vseh vzgojnih 
skupinah. 

- Nadaljevanje z izdajanjem glasila »Mulc«. 
- Sodelovanje v študijski skupini. 
- Organizacija predavanj oz. delavnic z vzgojnimi temami za aktiv vzgojiteljev, ki jih 

izvajajo zunanji predavatelji, v skladu s potrebami in željami vzgojiteljev ter 
finančnimi možnostmi. 

- Organizacija predavanj oz. delavnic za starše in mladostnike, ki jih izvajajo zunanji 
predavatelji (društvo KLJUČ…) 

- Sodelovanje s sorodnimi institucijami, ki delujejo na področju vzgoje tako doma, kot v 
tujini. 

- Sodelovanje z PF, FF in VŠSD - Dom nudili možnost izvajanja prakse in hospitacije za 
študente. 

- Spremljanje realizacije letnega delovnega načrta. 
- Spremljanje in vrednotenje projektov, ki potekajo v Domu. 
- Povezovanje z obstoječimi društvi, ki se ukvarjajo s populacijo otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami. 
- Organizacija intervizije na željo vzgojiteljev – v smislu nudenja medsebojne, 

prijateljske, strokovne pomoči in suporta. 
- Vpeljevanje novih metod vzgojnega dela. 

 

5. 4 Program Izobraževalnega centra Pika 
 
Ponovitev seminarjev v letu 2021/22 

1. Seminar Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju: dne, 22. 9. 

2021. 

2. Seminar Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog: dne, 26. 

1. 2022 (začetek elektronskih prijav bo 13. januarja 2022, od 12.00 naprej). 

3. Seminar Avtizem: dne, 2. 2.;  9. 2. in  16. 2. 2022 (začetek elektronskih prijav bo 

20. januarja 2022, od 12.00 naprej). 
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Novi seminarji v letu 2021/22: 
1. Razlike v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom: dne, 20. 10. 2021 (začetek 

elektronskih prijav bo 8. oktobra 2021, od 12.00 naprej). 

2. Socialne spretnosti učencev v ROŠ: dne, 24. 11. 2021 (začetek elektronskih prijav 

bo 12. novembra 2021, od 12.00 naprej). 

3. Tekočnost branja: dne, 9. 3. in 10. 3. 2022 (začetek elektronskih prijav bo 17. 

februarja 2022, od 12.00 naprej). 

4. Igra kot rutina in otroci s posebnimi potrebami: dne, 6. 4. 2022 (začetek 

elektronskih prijav bo 24. marca 2022, od 12.00 naprej). 

 
Priprava novih gradiv – priročnikov v letu 2021/22 

 Knjiga Analiza funkcije vedenja (Branka D. Jurišić).  

 Knjižica Tako kot razmišljam, se tudi počutim in obnašam (Branka D. Jurišić). 

- Preizkus tekočnosti pisnega sporočanja (Katarina Koprivnikar Grošelj, 
Jasmina Balažič in Klara Vester) 

- Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom (Nastja Oder) 
- Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli (Sara Marn, Polona Markovič) 
- Igra Predšolskih otrok - delovni naslov (Andreja Konda) 

 
Telefonsko in individualno svetovanje: 
Izvajanje vsak 1. in 3. ponedeljek – glede na interes in prijavljene strokovne delavce 
oziroma starše. V času šolskih počitnic, ni svetovanj.   
 
Priprava seminarjev in gradiv za šolsko leto 2022/23 
Članice tima IC Pika bodo posamično ali v skupinah pripravile nove vsebine za 
seminarje in gradivo v letu 2022/23.  
 

 
Dan odprtih vrat 
Dne, 5. 10. 2021 bo na ogled video predstavitev seminarjev IC Pika. 
 
Šola za starše v IC Pika 
V šolskem letu 2021/2022 bomo za starše imeli naslednja predavanja: 
 

1. Pozitivno razmišljam in bolje se počutim, po spletu v orodju ZOOM 
11. oktober 2021 ob 17.00, predavanje za starše otrok od 3. do 15. leta starosti. 
Predavanje bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja. Začetek 
elektronskih prijav bo 30. septembra  2021, od 12.00 ure naprej. 

 
2. Zahtevne okoliščine v družinah: Ločitev 

8. november 2021, predavanje za starše otrok do 18. leta starosti. Predavanje bo 
imela Niki Jakol, univ. dipl. psihologinja. Začetek elektronskih prijav bo 22. 
oktobra 2021, od 12.00 naprej. 
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3. Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom? 
6. december 2021, predavanje za starše in stare starše predšolskih otrok. 
Predavanje bo imela Andreja Konda, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih 
prijav bo 26. novembra 2021, od 12.00 naprej. 

 
4. Pohvale 

14. februar 2022, predavanje za starše otrok in mladostnikov. Predavanje bo imela 
specialna pedagoginja Katarina Koprivnikar Grošelj. Začetek elektronskih prijav 
bo 4. februarja 2022, od 12.00 naprej. 

 
5. Vloga staršev pri učenju socialnih spretnosti – kaj lahko naredimo doma? 

28. marec 2022, predavanje za starše otrok in mladostnikov. Predavanje bosta imeli 
psihologinja Sara Marn in socialna pedagoginja Ajda Strnad. Začetek elektronskih 
prijav bo 18. marca 2022, od 12.00 naprej.  

 
6. Učenje učenja 2 

9. maj 2022, predavanje za starše in učence od 4. do 9. razreda OŠ. Predavanje bo 
imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 
21. aprila  2022, od 12.00 ure naprej. 
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            5. 5 Knjižnica 

 
Šolska knjižnica je danes informacijsko središče šole in se prepleta s celotnim vzgojno-
izobraževalnim delom. V šolskem letu 2021/22 bomo skladno z razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi vsebinsko izpopolnili knjižnično zbirko s kvalitetnimi knjigami za 
učence. Pri tem se bomo opirali na Priročnike za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki 
jih pripravlja Knjižnica Otona Župančiča, ter priporočila Društva Bralna značka. Zbirko 
bomo ustrezno dopolnjevali tudi s strokovnim gradivom, ki bo v pomoč pri 
uresničevanju nalog šole. Z individualnim in skupinskim bibliopedagoškim delom 
bomo pri učencih spodbujali notranjo motivacijo za branje. Poleg tega bomo izvajali tudi 
dejavnosti, s katerimi spodbujamo učence k obisku knjižnice in samostojnemu iskanju 
informacij (funkcionalna pismenost). Tako bomo občasno pripravljali knjižne uganke, 
bralna tekmovanje in izzive, knjižne razstave in izvajali glasovanje za Mojo najljubšo 
knjigo. Vključili se bomo v naslednje projekte: Rastem s knjigo, Mednarodni mesec 
šolskih knjižnic, Nacionalni mesec skupnega branja, Teden pisanja z roko, Bralna značka, 
Naša mala knjižnica ter Ljubljana bere.  
Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko 
uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico kot temeljno 
informacijsko in komunikacijsko službo v šoli s posebnim poudarkom na vzgoji za 
knjigo, z motivacijo za branje in estetsko doživljanje prebranega. Učenec v knjižnici 
pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.  
 
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI OB IZPOSOJI IN V RAZREDU  
Motiviranje učencev in pedagoških delavcev za uporabo knjižnice in gradiva ter 
informacijskih virov v njej, svetovanje in pomoč pri iskanju strokovne literature in 
drugih virov informacij, svetovanje pri izbiri leposlovnih in starosti primernih knjig, 
vzgajanje interesa do branja, izposoja, spodbujanje otrok za sodelovanje pri Bralni znački 
in druge aktivnosti ob tem, kot so priporočilni seznami knjig za Bralno značko, navajanje 
učencev na prost pristop oziroma na samostojno iskanje knjižnega gradiva v knjižnici. 
Na vsaki enoti bodo potekale tudi skupinske ure z učenci v razredu, v obliki bralnih uric 
ali bibliopedagoških ur. V OE Dom bo to vsak teden 1 ura (skupno cca 35 ur), V OVI 
Jarše 2 uri tedensko (skupno cca 70 ur), in v OŠPP Levstikov trg ter OŠPP Dečkova 2 do 
3 ure tedensko (skupno cca 70 do 100 ur).  Realizacija se bo prilagajala dnevom 
dejavnosti, morebitnim odsotnostim oddelkov ali knjižničarke in ostalim dejavnikom. 
 
BIBLIOPEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI (KIZ) 
Knjižnično informacijska znanja(KIZ) knjižničarka izvaja v okviru drugih predmetnih 
področij, ob timskem sodelovanju z ostalimi predmetnimi in razrednimi učitelji po 
učnem načrtu. Cilj teh ur je, da učenci postopoma pridobijo znanja, sposobnosti in 
spretnosti, ki jih potrebujejo za pridobivanje kvalitetnega znanja: učenci spoznajo 
knjižnico, njeno vlogo, pomen in ureditev, naučijo se uporabljati knjižnico, tako da znajo 
čimbolj racionalno in hitro, ob  uporabi pomagal, priti do želenega gradiva, seznanijo se 
z različnimi viri informacij in kako s pomočjo teh virov priti do informacij, učijo se 
uporabljati in iskati podatke v strokovni literaturi in drugih virih informacij, torej s 
pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov, pri književnem delu pedagoških 
ur učenci spoznavajo raznolikost pisane besede (proza, poezija, pravljice, 
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poljudnoznanstvena in strokovna literatura...), kako knjiga nastane, kdo pri njenem 
nastanku sodeluje (pisatelji, pesniki, ilustratorji, založbe...), spoznavajo posamezne 
ustvarjalce in njihova dela, mladinski tisk, knjižne novosti ipd. 
Knjižničarka bo sodelovala tudi pri spremljanju tekočnosti branja, v obliki in obsegu o 
katerem se bo dogovorila z vodji enot in izvajalkami spremljanja. 
 
INTERNO STROKOVNO DELO  
Interno strokovno delo vključuje izbor in nabavo knjižničnega gradiva v skladu z 
vzgojno-izobraževalno funkcijo osnovne šole, spremljanje in branje mladinske 
književnosti ter literature, povezane z mladinsko književnostjo in knjižničarsko stroko, 
strokovno bibliotekarsko obdelavo gradiva, opremo knjig in ostalega knjižničnega 
gradiva (oznaka lastništva, zaščita, oprema z etiketami, črtno kodo), skrb za pravilno, po 
knjižničarskih pravilih, urejeno knjižnico (po abecedi, po strokah, po UDK, po starosti 
bralcev), vodenje računalniško podprte knjižnice (računalniška obdelava knjižničnega 
fonda, uporabnikov, knjižnice), vodenje statistike oziroma različnih statističnih 
podatkov in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, sodelovanje z vodstvom 
šole, učitelji in drugimi sodelavci (nakup strokovne literature, obisk učencev v knjižnici 
in drugo), sodelovanje s knjigarnami in založbami, sodelovanje z ostalimi knjižničarji 
šolskih knjižnic in splošnimi knjižnicami, sodelovanje z računovodstvom (preverjanje 
enotnosti med prispelimi računi za knjige in stanjem v knjižnici), sprotno pregledovanje 
temeljne knjižne zaloge, popravilo poškodovanih knjig, odpis zastarelih in preveč 
poškodovanih ter izgubljenih knjig. V šolskem letu 2019/20 je bilo vse knjižnično 
gradivo vneseno v COBISS. 
 
UČBENIŠKI SKLAD 
Šolska knjižničarka je skrbnica učbeniškega sklada, kar pomeni, da po predhodnem 
posvetovanju z učitelji poskrbi, da so vsi učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki 
seznanjeni s seznamom učbenikov za prihodnje šolsko leto in da zagotovi učbenike vsem 
tistim, ki bi si jih radi za eno šolsko leto izposodili. Prav tako knjižničarka poskrbi za 
naročilo in razdelitev delovnih zvezkov. Učbeniški sklad je namenjen učencem od 1. do 
9. razreda. Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja brezplačno izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada za vse učence osnovne šole ter brezplačna učna gradiva za vse 
učence 1., 2. in 3. razreda. Trenutna zaloga učbenikov je že vnesena v sistem COBISS. 
 
ROKOVNIK 
September: razdeljevanje učbenikov in delovnih zvezkov učencem in učiteljem 
          Nacionalni mesec skupnega branja (september-oktober 2021) 
          Uradni začetek Bralne značke (september 2021) 
Oktober: Mednarodni mesec šolskih knjižnic 
      Začetek projekta Naša mala knjižnica 
      Pogovor na kolegiju CJL – evalvacija dela knjižničarke 
Januar: Teden pisanja z roko  
Marec: Bibliopedagoška šola  
April: zaključek Bralne značke 
Maj: začetek dela za učbeniški sklad 2022/23 
Junij: vračanje izposojenih učbenikov, naročilo novih učbenikov in DZ 
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5. 6 Kadrovska in organizacijska predstavitev 
 

 

RAVNATELJ  1 

VODJE OE in ODDELKOV Vodja OE OŠPP Dečkova 1 

 Vodja OE OŠPP Levstikov trg 1 

 Vodja OE OVI Jarše 1 

 Vodja OE Dom 1 

 Vodja Oddelka za dodatno strokovno pomoč 1 

 Vodja oddelka za projektne dejavnosti 1 

   

PEDAGOŠKI DELAVCI Učitelji:  defektologi, specialni pedagogi in 
vzgojitelji 

82,11 

 Predmetni  učitelji 32.39 

 Učitelji v podaljšanem bivanju: defektologi, spec. 
ped., drugi pedagogi 

21,3 
 

 Učitelji v mobilni službi: defektologi, spec.ped. 38 

SVETOVALNI DELAVCI Psihologinje  4 

 Socialni delavci  3.20 

 Svetovalni delavec, izvajalec izobraževanja za 
odrasle 

6,40 

 Logopedi  2 

 Fizioterapevti  3 

 VSEH STROKOVNIH DELAVCEV 192,4 
 

OSTALI DELAVCI Medicinska sestra 2  
Varuhi            21,5 

 Spremljevalci učencev po odločbi MŠŠ 2 

   

SKUPNE SLUŽBE Računovodja 1 

 Tajnica VIZ VI 1 

 Ekonom, admin, rač. delavci 6,5 
 Računalničar – organizator info. dejavnosti   1,2 
  Pedagog andragog 1,4 

 Knjižničar 1 

 Koordinator izobraževalnih programov 0,5 

 Tehnični urednik 0,5 

   

TEHNIČNO OSEBJE Vzdrževalci   5,20 

 Vodja kuhinje – glavni kuhar 1 
 Kuharski delavci  7 

 Šivilja – garderoberka 1 

 Perica 1 

 Razdeljevalke hrane  3 

 Čistilke 12,5 

 SKUPAJ OSTALIH DELAVCEV 72,91 

SKUPAJ  265,31   
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5. 6. 1 Svet Centra in ravnatelj 
 

5. 6. 1. 1 Svet Centra 
Sestavlja ga 11 članov:  
3 predstavniki ustanovitelja, torej Mestne občine Ljubljana 

 mag. Bojan Hajdinjak (predsednik sveta), 
 Tanja Vrzič, 
 Igor Prodanovič, 

 

3 predstavniki staršev oz. zakonitih zastopnikov učencev: 

 Željka Kitić (podpredsednica sveta),
 Robert Garič,
 Edvard Demšar,

 

5 predstavnikov Centra Janeza Levca Ljubljana: 
 Ana Rant, 

 Damjana Škof Pavlinec, 
 Tanja Mihelič, 
 Tatjana Hočevar, 
 Nadomestni član v postopku izvolitve. 

 

Mandat Sveta: dec. 2017 – dec. 2021. 
 

5. 6. 1. 2 Ravnatelj 

 
Ravnatelj Centra je dr. Matej Rovšek. Ima 40 urno tedensko delovno obveznost, 
praviloma od 7.30- 15.30 ure ter 5-letni mandat (2017-2022). 

 
5. 6. 2 Osnovna šola Dečkova 

 
5. 6. 2. 1 Organizacija dela in časovna organizacija 

 

Jutranje varstvo je od 6.30 do 7.50 ure. Število otrok: 47. Jutranje dežurstvo 
opravljajo pedagoški in drugi strokovni delavci ter varuhinje. 

 
Pouk je enoizmenski in traja od 8.00 do 11.35 ure oz. do 14.05 ure glede na urnik. 

Podaljšano bivanje se prične ob 11.35 uri in traja do 16.30 ure. 

V času pouka in PB deluje služba logopeda, psihologa, fizioterapevta ter socialna 
služba. 
 

5. 6. 2. 2 Vodja organizacijske enote 
 

Vodja enote je Matjaž Knez, profesor defektologije. Ima 40 urno obveznost, znotraj te 
pa 6 ur neposrednega dela z učenci. Vodja enote skrbi za izvajanje programa skladno 
s pooblastili ravnatelja. 
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5. 6. 2. 2 Delovanje knjižnice 

 
V šoli ob ponedeljkih in torkih deluje šolska knjižnica. Knjižnico upravlja knjižničarka 
Petra Krajnc. Po urniku deluje po vseh enotah, knjižnica na OE Dečkova pa je njen 
domicil. 

 
5. 6. 2. 3 Pedagoški delavci 

Razredni oddelki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Predmetni učitelji: 

 

PREDMET UČITELJ Število ped. ur* 

LUM Ela Leskovšek 22 

TIT 

Marko Vojvoda 

Manfred Kelt 

Bine Drobnič 

24 

4 

4 

RAZRED UČITELJ 
Št. 

ped. 
ur* 

Dečki  Deklice  Skupaj 

1. a 
Ines Rupnik +  
Barbara Jerina 

22 
10 4 + 2 = 6 

1./2. b 
Klaudija Kovač +  
Nataša Kojič 

22 
10 

3 + 3 = 6 

2. a Katarina Bučar 22 6 + 2 = 8 

3. a Urša Gašperšič Raič 22 6 + 1 = 7 

4. a Jasna Mancini 22 8 + 2 = 10 

5. a Martina Kalan 22 7 + 2 = 9 

5. b Ema Dolenc 22 7 + 2 = 9 

6. b Lorena Flis 20 4 + 6 = 10 

7. a Tina Turšič 22 7 + 2 = 9 

7. b Monika Radivojević 22 6 + 4 = 10 

8. a Mateja Breznar 22 5 + 4 = 9 

8. b Špela Fras 22 5 + 1 = 6 

9. a Viktorija Blatnik 22 6 + 3 = 9 

9. b Bernarda Tard 22 3 + 3 = 6 
 

PP 1 Lara Likar 22 4 + 1 = 5 
PP 2 Alja Lečnik 22 2 + 5 = 7 
PP 3 Iva Sinanović Topolnik 22 2 + 3 = 5 
PP 4 Irena Virant Krajnc 22 3 + 4 = 7 
PP 5 Damjana Škof Pavlinec 20 6 + 1 = 7 
PP 6 Helena Jeršan Kojek 20 2 + 6 = 8 
PP 7 Žiga Sedmak 22 5 + 3 = 8 
AO Saša Uršnik 22 2 + 2 = 4 

Oddelkov: 22 Skupaj: 103  62  165 
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ŠPO 
Tomislav Stankovič 
Janez Čmer 
Barbara Rode 

22 
22 
23 

GUM Bine Drobnič 13 

GOS 

GOS 

Bernarda Tard 

Suzana Govekar 

9 

18 

TJA Špela Fras 12 
 

Podaljšano bivanje: 
 

SKUPINA UČITELJ Št. ped. 
ur* 

Dečki  Deklice  Skupaj 

1. Ivana Klarič Kanduč 25 7 + 3 = 10 

2. Urška Brenčič 25 4 + 3 = 7 

3. Nina Potočnik 23 9 + 3 = 12 

4. Ana Pranjić 14 3 + 5 = 8 

5. Mojca Đukič 23 11 + 1 = 12 

6. Janja Godec 23 10 + 4 = 14 

7. Nataša Kojič 
Bine Drobnič 

12 
8 

7 + 6 = 13 

8. Manfred Kelt 10 4 + 5  9 

9.  Barbara Jerina 5 4 + 5 = 9 

10. Andraž Jug 13 15 + 7 = 22 

11. Suzana Sadar 13 14 + 8 = 22 

11 skupin 88 + 50 = 138 

 
5. 6. 2. 4 Ostali delavci 

a) Svetovalne službe - 40 urna delovna obveznost 
 

Logopedinja: Barbara Južna 
Na OŠPP Dečkova dela vsak dan med 7.30 in 14.30. Drugi ponedeljek v mesecu 
ima govorilne ure za starše ob 16.00. 

 

Socialna delavka: Eva Simikič 
Na OŠPP Dečkova dela vsak dan med 7.30 in 14.30. Drugi ponedeljek v mesecu ima 
govorilne ure za starše ob 16.00. 
 

Fizioterapevtka: Barbara Kopina 
Na OŠPP Dečkova dela v sredo, četrtek in petek. Drugi ponedeljek v mesecu 
ima govorilne ure za starše ob 16.00. 

 

Psihologinja: Helena Može Cedilnik 
Na OŠPP Dečkova dela vsak dan med 7.30 in 14.30. Drugi ponedeljek v mesecu 
ima govorilne ure za starše ob 16.00 

 
Varuhi: Karmen Dolinšek, Jana Konda, Sebastjan Trpin, Mitja Nakrst, Špela Gregorčič, Marjetka 
Povšnar. Delajo od 6.30 do 14.30, od 7.00 do 15.00 ali od 7.30 do 15.30. 
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b) Tehnične službe 

 
Tehnični delavci imajo 40-urna tedenska delovna obveznost: 

- Hišnik: Islam Baltić, 

- Razdeljevalka hrane: Ljiljana Jozić 

-  Snažilke: Đurđica 
Denac, Štefica Bartolić, 
Almira Daljac 
Mujidžić, Ljubinka 
Marković 

 

5. 6. 3 Osnovna šola Levstikov trg 

 
5. 6. 3. 1 Organizacija dela in časovna organizacija 

 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 7.50 ure. Število otrok: 36. Jutranje 
dežurstvo opravljajo pedagoški delavci ali varuh. 

 
Pouk je enoizmenski in traja od 8.00 do 14.00 ure, oz glede na urnik. 

 

Podaljšano bivanje se prične ob 11.30 uri in traja do 16.00 ure. V času pouka in 
podaljšanega bivanja deluje služba psihologa, logopeda, fizioterapevta in socialne 
službe. 

 
5. 6. 3. 2 Vodja organizacijske enote 

 
Vodja enote je Josip Šerbetar, univ. dipl. psiholog. Ima 40 urno tedensko obveznost, 
znotraj te pa 5 ur neposrednega dela z učenci. Vodja enote skrbi za izvajanje programa 
skladno s pooblastili ravnatelja. 

 
5. 6. 3. 2 Delovanje knjižnice 

 
V šoli deluje šolska knjižnica. Knjižnico upravlja knjižničarka Petra Krajnc. Po urniku 
deluje po vseh enotah, njen domicil pa je v knjižnici na OE Dečkova. 
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5. 6. 3. 3 Pedagoški delavci            
Razredni oddelki: 

 

RAZRED UČITELJ Št. ped. 
ur* 

Dečki Deklice Skupaj 

1.a Tina Maček, Anja Horvat 22 5 2 7 

2.a mag. Natalija Sevčnikar  22 4 4 8 

2./3.b Simona Kirn Volf, 22 5 1 6 

3.c Alja Šumak 22 5 3 8 

3./4.a Mateja Geršak 22 5 2 7 

4.b Nina Ceglar 22 4 5 8 

5.a Romana Križaj 22 5 4 9 

6.a Ana Zabukovnik 22 5 4 9 

6.b Ines Cifer 22 6 2 8 

7.a Anja Antolović 22 7 3 10 

7.b Mina Orešek / Ana Četić  22 6 4 10 

8.a Tanja Brod  22 3 5 8 

8.b Tanja Mihelič 22 4 4 8 

9.a Ivanka Smrekar 22 5 3 8 

9.b Veronika Hovnik 22 6 2 8 

9.c mag. Andreja Četina 22 5 4 9 

6.PPL-2 Jana Arlič  22 2 5 7 

8.PPL-4 mag. Ada Zore  22 5 3 8 

8.PPL-5 Petra Štuhec  22 5 3 8 

9.PPL-6 Hasan Sinanović 22 7 2 9 

Oddelkov: 20  98 65 163 

           Predmetni učitelji: 
PREDMET UČITELJ Število 

ped. ur* 
TiT Tihomir Vidović 24 

ŠPO Rok Prusnik 22 

ŠPO Marko Janko 22 

LUM Tadeja Dolenc 22 

GUM Špela Kranjec 9 

GOS Tatjana Skerlep 22 

    Podaljšano bivanje (število učencev se spreminja): 

SKUPINA UČITELJ Št. ped. 
ur* 

Dečki Deklice Skupaj 

1 Luka Picek 25 5 2 7 

2 Katja Zbačnik 25 5 5 10 

3 Igor Kovačič  25 9 5 14 

4 Anja Horvat 25 6 6 12 

5 Andreja Žele 25 4 5 9 

6 Jernej Homar 25 7 4 11 

7 Duška Mikerević 19 7 6 13 

Skupin 6     
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Podaljšano bivanje za učence Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OVI): 
 

SKUPINA UČITELJ Št. ped. 
ur* 

Dečki Deklice Skupaj 

1 Valentina Vrhunc 25 2 5 7 
2 Pedagogi 25 5 3 8 

3 Špela Kranjec 25 5 3 8 

4 Helena Miklavčič 25 7 2 9 

Skupin 4     
 

 

* Predvideno št. pedagoških ur, ki jih ima pedagog tedensko. 
 

Jutranje varstvo: 
3 skupine: 36 učencev 

 

5. 6. 3. 4 Ostali delavci 

 

a) Svetovalne službe - 40 urna delovna obveznost 
- Psiholog: mag. Katarina Barborič  
- Svetovalna delavka:  Sandra Bermanec 

 
- Logopedinja: Katja Lavrenčič, Anja Apih 

Govorilne ure za starše imajo po predhodnem dogovoru. 
 

- Fizioterapevtka: Barbara Kopina 
Na OŠ Levstikov trg dela v ponedeljek in torek. Govorilne ure za starše ima vsako 
drugo sredo v mesecu od 14.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru. 

 
- Varuhinji negovalki: Mojca Mahne, Lidija Končina,   
Delata od 7.30 do 15.30 ure. 
 
- Spremljevalka učenke: Irena Černe, dela od 7.30 do 15.30 ure. 

 
b) Tehnične službe 
Tehnični delavci imajo 40-urno tedensko delovno obveznost 

 
Hišnik: 

 Tomislav Ambrož 

Razdeljevalka hrane: 
 Blagica Stanojković 

Snažilke: 

 Slavica Zrnić (del. obv. 20 ur) 

 Vesna Keršmanc 

 Mojca Ristić 
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5. 6. 4 Oddelki vzgoje in izobraževanja - Jarše 
 
5. 6. 4. 1 Organizacija dela in časovna organizacija usposabljanja 
Pouk traja od 8.00 do največ 14. ure, oziroma glede na urnik posamezne stopnje.  Na prvi 
stopnji je predvidenih 22 ur, na drugi 26 ur, od tretje do šeste stopnje pa 30 ur. 
Podaljšano bivanje se prične glede na predmetnik vezan na posamezno stopnjo in traja 
do 16.30. 
Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00 ure. Število vključenih učencev je 64, kar 
pomeni 7-10 skupin. Jutranje dežurstvo opravljajo pedagoški delavci ter varuhinje. 
Poteka v telovadnici, jedilnici in predprostoru prvih skupin. 

Organizirane počitniške dejavnosti za učence OVI bodo ponujene v času zimskih in 
poletnih počitnic. 

 

5. 6. 4. 2 Vodja organizacijske enote 
Vodja enote je Nataša Blaj, specialna pedagoginja. Ima 40 urno tedensko obveznost, 
znotraj te pa 5 ur neposrednega dela z učenci. 
Vodja enote skrbi za izvajanje programa skladno s pooblastili ravnatelja. 

 

5. 6. 4. 3 Delovanje knjižnice 

 
V šoli deluje šolska knjižnica. Knjižnico upravlja knjižničarka Petra Krajnc. 

5. 6. 4. 4 Pedagoški delavci 

Pedagoški delavci po skupinah: 

SKUPINA UČITELJ Št.p. 
ur* 

D

eč

ki 

 Dekli

ce 

 Skup

aj 

    1.A Ana Svetičič 22 3 + 3 = 6 
1.B Vanda Kočar Junkar  22 5 + 1 = 6 

1.C Patricija Gmajner 22 4 + 1 = 5 

1.D Darja Damari 22 3 + 3 = 6 

1.E Laura Pihlar 22 2 + 2 = 4 

2.A  Klavdija Raspor Josipovič 22 1 + 5 = 6 

2.B Eva Zakrajšek/Andreja Munih 22/22 1 + 5 = 6 

2.C Jera Kunčič 22 4 + 2 = 6 
2./3.D 

OŠ Vide 

Pregarc 

Andreja Gamser Abram 22 4 + 2 = 6 

2./3.E Irena Roblek/ Nataša Čas 
  22/20 

4 + 2 = 6 

    3.A Manja Lamovšek /Manja 
Kenda 

22/22 6 + 0 = 6 

3.B AO Živa Jakšić Ivačič 
     22 

2 + 3 = 5 

3.C AO  Vesna Čerin 22 3 + 2 = 5 

4.A Anuška Kovač/ Brigita Muršec 20/20 3 + 3 = 6 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

56 

4.B Ana Rant 22 3 + 4 = 7 

4.C Damjan Kojzek 22 4 + 2 = 6 

5.A  Lea Đaković/ Irena Čolpa 22/20 5 + 2 = 7 

5.B Irena Modrej Mežnar 22 6 + 1 = 7 

6.A  Maja Šenekar 22 2 + 5 = 7 

6.B Mihaela Jakomini Radešček 22 6 + 1 = 7 
6.C Stojan Turičnik 20 3 + 4 = 7 

kombAO Tanja Šoštarič Tasič 20    1        +      3        =         4 

 Nika Šuc  22 Športni pedagog 

Oddelkov: 22 76 + 55 = 131 

 
Podaljšano bivanje: 

 

 UČITELJ /(v turnusu) Dečki  Deklice  Skupaj 

1 Leja Zajc 3 + 5 = 8 

2 Alenka Kafol 4 + 3 = 7 

3 Tina Tratnjek 6 + 2 = 8 

4  Anja Krvina 3 + 5 = 8 

5 Andreja Munih/ Eva Tomažin 2 + 5 = 7 

6  Špela Simčič 5 + 3 = 8 
7  Tadeja Miklič 4 + 2 = 6 

8 Nataša Čas/Irena Roblek 4 + 4 = 8 

9 Manja Kenda /Manja Lamovšek 7 + 1 = 8 

   10  Anuška Kovač/ Brigita Muršec 4 + 4 = 8 

   11 Andreja Gabrovec 3 + 5 = 8 

   12 Ervin Rožič 5 + 3 = 8 

   13 Irena Čolpa /Lea Đaković 5 + 3 = 8 

   14 Alenka Somensary 2 + 6 = 8 

   15 Peter Konjar 7 + 1 = 8 
 SKUPAJ  64 + 52 =        116 

 

5. 6. 4. 5 Ostali delavci 
a) Svetovalne službe 
 

- Logopedinja:  Barbara Leopold, 40 urna tedenska obveznost. V program so vključeni 
otroci in mladostniki iz vseh razvojnih stopenj, ki imajo težave na področju govorno 
jezikovnih sposobnosti, razumevanja in komunikacije. Program bo potekal v 
dopoldanskem času, enkrat tedensko pa bo popoldanski termin namenjen svetovanju 
staršem. 
Poudarek bo tudi na timskem delu v okviru DE OVI in sodelovanju z zunanjimi 
strokovnjaki. Govorilne ure za starše ima ob sredah od 7.15 do 8.00 in od 14.15 do 15.00. 
 

- Fizioterapevtka: Staša Mlinar (nadomeščanje Manje Makević na porodniškem 
 dopustu) 40 urna tedenska obveznost. Popoldanski čas je namenjen svetovanju staršem 
in razrednim učiteljem. V program fizioterapije so vključenih otroci in mladostniki s 
statičnimi deformacijami lokomotornega aparata, z motnjami v motoriki in po poškodbah 
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skeleta ali mehkih tkiv. Govorilne ure za starše ima ob sredah od 7.15  do 8.00 in od 14.15 
do 15.00. 
 
- Socialna delavka: Breda Holc (40 urna delovna obveznost) Sedež ima na Karlovški 18, 
v OVI Jarše je na razpolago ob petkih dopoldan. 

 
- Psihologinja:  Mojca Jerovšek Toth  

                40 urna tedenska obveznost. V program so vključeni otroci in mladostniki iz vseh 
razvojnih stopenj, ki imajo težave na področju čustvovanja, vedenja, socialnih odnosov. 
Psihologinja dela v OVI od 7.30 do 14.30 ure. Govorilne      ure po predhodnem dogovoru. 

 

b.) Varuhinje: Mateja Cerle, Neža Cerle, Darka Jakofčič, Jerneja Furman, Tjaša Avbreht 
(nad. Karmen Grabljevec na p.d.), Andreja Kamnar, Klemen Plešnik, Barbara Tomažič, 
Irena Širca, Maja Štravs. -40 urna tedenska obveznost, po potrebi se udeležujejo aktivov  
ter ostalih strokovnih sestankov. 

Po specifikaciji je MIZŠ odobrilo še 3 varuhe-negovalce, izbor je v postopku. 
 

c) Tehnične službe 
 

Tehnični delavci imajo 40-urno tedensko delovno obveznost 

 
Hišnik: 
 Metod Hlebš 

Razdeljevalka hrane: 

 Hasnija Šljivar 

Snažilke: 

 Jela Aščić (40 urna del. obv.)  

 Adisa Begić (40 urna del. obv.) 

 Nermina Šljivar (40 urna del. 

obv.) 
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    5. 6. 5 OE Dom 
 

5. 6. 5. 1 Organizacija dela in časovna organizacija 

 
Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo vzgojitelji v popoldanskem in večernem 
času, vzgojitelji v turnusu in ena vzgojiteljica v dopoldanskem času. 

I. skupina: od 14.00 do 21.30 ure 
v petkih od 12.00 do 16.00 ure 

II. skupina: od 6.00 do 13.00 ure ter od 13.00 do 21.30 ure, 
v petkih od 6.00 do 16.00 ure 

III. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 21.30 ure 
v petkih od 6.00 do 16.00 ure 

IV. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 21.30 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

V. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 21.30 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

VI. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 21.30 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

VII. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 21.30 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

VIII. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 22.00 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

IX. skupina: od 6.00 do 13.30 ure ter od 13.30 do 22.00 ure 
v petek od 6.00 do 16.00 

 

Jutranje varstvo opravljajo nočni in dopoldanski vzgojitelji od 6.00 do8.00 ure. 
Nočno varstvo opravljajo nočni vzgojitelj od 21.30 do 7.30 ure. 
Nedeljsko dežurstvo opravljajo nočni vzgojitelji od 20.00 do 6.00 ure in od 18.00 do 
22.00 ure medicinska sestra ter varuhinja. 

     Petkovo dežurstvo poteka od 6.00 ure do 16.00 ure ter ga izvajajo vzgojitelji in varuhi  
     po urniku 

 

    5. 6. 5. 2 Vodja organizacijske enote 
 
Vodja organizacijske enote je Irena Nose, specialna pedagoginja in univ. dipl. 
socialna pedagoginja. Vodja organizacijske enote skrbi za izvajanje programa 
skladno s pooblastili ravnatelja. 
Ima 40 urno delovno obveznost, znotraj te pa 5 ur neposrednega dela z učenci. 
V torek in četrtek dela od 10.00 ure do 18.00 ure, v ponedeljek, sredo 7.00 do 15.00 
ure. in petek od 6.00 do 14.00 ure.
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5. 6. 5. 3 Pedagoški delavci po skupinah: 
 

SKUPINA VZGOJITELJ Št. ped. 

ur* 

Dečki  Deklice  Skupaj 

1. Daša Ferš 30 2 + 6 = 8 

2. Jaka Srpčić 

Nika Knapič 

30 

30 

4 + 2 = 6 

 Matjaž Žagar 40 nočni 
vzgojitelj 

    

3. Marko Susman 

Teja Šimenc 

30 

30 

5 + 6 = 11 

 Tomaž Doljak 40 nočni 
vzgojitelj 

    

4. Danijela Kolenc 30 4 + 3 = 7 

 Tomaž Doljak 40 nočni 
vzgojitelj 

    

5. Blažka Merkac 30 1 + 9 = 10 

6. Radika Muhič 

Mirzeta Dorić 

Lurška Pintar 

30 

30 

30 

3  

+ 

7  10 

 Višnja Gladović 40 nočni 
vzgojitelj 

    

7. Tomaž Klepec 

Tamara Lipičar 

Petra Magister 

22,5 

30 

7,5 

7 + 4 = 11 

 Tatjana Hočevar 30 dopoldanski 
vzgojitelj 

    

8. Stojan Mervič 30 3 + 6  9 

9. Dejan Kastelec 30 4 + 5  9 

Skupin:                 9 skupin                      570 33 + 48 = 81 

 
* Vsota pedagoških ur. 

,  

5. 6. 5. 4 Ostali delavci 

a) Svetovalne službe: 
- Psihologinja: Mojca Bajuk 
40 urna delovna obveznost: 
od ponedeljka do četrtka  
od 13.00 do 20.00 ure 

                v petek od 7.00 do 14.00 ure  
 
                 Medicinska sestra: 
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- Simona Kaplan 50% 
20 urna delovna obveznost: 
v ponedeljek, torek, sreda, četrtek  
od 12.00 do 20.00  ure  

v nedeljo od 17.45 do 22.00 ure  
-Tatjana Zagoršak 
40 urna delovna obveznost: 
od ponedeljka do petka od 6.30 do 14.30 ure 
Medicinski sestri skrbita za zdravje domskih otrok, za splošno higieno otrok in 
mladostnikov, za preglede pri specialistih in za redne sistematske preglede. 
Sodelujeta v komisiji za prehrano in pri sestavi jedilnikov.  
 
b) Varuhinje: 

 Saša Slemenšek  
 Veronika Dermastja 

40 urna tedenska obveznost. 
 

5. 6.5.5. Delovanje knjižnice 
V Domu ob sredah deluje domska knjižnica. Knjižnico upravlja knjižničarka Petra Krajnc. Po 
urniku deluje po vseh enotah. 
 
5.6.5.6.Tehnične službe 
Tehnični delavci imajo 40 urno tedensko delovno obveznost. 

Hišnik vzdrževalec: 

 Andrija Eling 

 Igor  Letonja 

 
Vodja kuhinje: 

 Boris Jelič 

Kuharice in pomočniki kuharja: 

 Lili Ličen 
 Darko Mrkonja 

 Anita Šljivar 

 Niko Aščič 

 Ana Novak 

 Rok Vučkić 

Šivilja - garderoberka: 
 Mojca Benedičič 

  Perica: 

 Darinka Hegler 50% 

 Karmen Khermayer 50% 
Snažilke: 

 Karmen Khermayer 50% 

 Slavka Židanek 75% 

 Zumra Kičin 75% 

 Fani Grčar Hvala 50% 

 
5. 6. 6 Izobraževalni center Pika 

     Vodja Izobraževalnega centra v letu 2021/22 je Matej Rovšek. 
Redno zaposleni za polni delovni čas so: 
Branka D. Jurišič, izvajalka programov 
Sabina Pšeničnik koordinatorica programov pa, organizatorica socialnih mrež.  
Sara Marn – izvajalka programov 
Za krajši delovni čas so zaposlene izvajalke programov: 
Andreja Konda, Katarina Koprivnikar Grošelj, Jasmina Balažic, Polona Markovič in 
Nastja Oder 
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5. 6. 7 Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči - Mobilna specialno 
pedagoška pomoč 
Vodi ga Olga Duh, prof. defektologije. Mobilna služba – razporeditev ur dodatne 
strokovne pomoči in število obravnavanih učencev. 

 

5. 6. 8 Oddelek za projektne dejavnosti 
Vodja oddelka je Boštjan Kotnik, dipl. pedagog in andragog. Strokovna sodelavka 
je Tina Verbič in Branka Delalut.
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5. 6. 9 Administracija in računovodstvo 
Prostori administracije in računovodstva so na Karlovški cesti 18. Tajnice in 
administratorke: Sonja Zvonarek Avbreht, Karla Jeriha, Vanja Matjaž in Barbara 
Rupar Fetah. 
Računovodja Jožica Primc, plače: Mateja Žefran 
Knjigovodstvo, materialno knjigovodstvo, vodenje šolske prehrane, blagajna: 
Tomaž Hočevar, Anja Keržič. 
Tedenska obveznost vseh navedenih je 40 ur. Dnevno delajo od 6.30 do 14.30 ure 
oziroma od 7.00 do 15.00 ure. 
Administracija in računovodstvo je kot poslovna funkcija v Centru, ki je namenjena 
zbiranju, urejanju, obdelovanju, prikazovanju in shranjevanju podatkov ter 
prikazovanju in shranjevanju informacij o preteklih ter prihodnjih dogodkih Centra. 
Računovodstvo je namenjeno spremljanju poslovnih odločitev, ki vplivajo na stroške, 
odhodke, prihodke in poslovni izid. Na ta način lahko samo računovodstvo celovito 
pokaže, kako je bilo poslovanje podjetja uspešno pri doseganju svojih ciljev. Namen 
administracije in računovodstva ni aktivna udeležba pri sprejemanju odločitev, 
ampak je strokovna pomoč, ki odgovornim na raznih mestih odločanja posreduje 
informacije z namenom omogočiti pravilno odločanje. 

 
5. 6. 10 Informatizacija Centra 
Organizator informacijskih dejavnosti – računalničar: mag. Andrej Šmid, dipl. ing. 

rač.. 
Tedenska obveznost je 40 ur. Dnevno dela od 6.15 do 14.15 ure razen v dnevih 
nadgradnje sistemov. 

 
 

5. 7 Interesne dejavnosti 

V vsebinah posameznih interesnih dejavnosti je stalni poudarek na jezikovni kulturi, 
varstvu narave, odnosu do sočloveka ter kulturne preteklosti ter v veliki meri na 
športu. 

 
5. 7. 1 Naloge mentorjev interesnih dejavnosti 

-  Pripravijo program interesnih dejavnosti in vodijo dnevnik interesnih  
 dejavnosti. 

- Odgovarjajo za kakovostno izvedbo. 
- Medsebojno koordinirajo proslave, razstave in nastope. 
- Nadzorujejo in imajo pregled nad delom. 
- Odgovorni so za vsebino, izvedbo ter predstavitev interesnih dejavnosti. 

 

Morebitni zunanji mentorji usklajujejo svojo dejavnost z mentorji znotraj CJL. 
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Interesne dejavnosti pokrivajo jezikovno umetnostno, družbeno ekonomsko, 
proizvodno tehnično, naravoslovno, športno-zdravstveno področje ter področje 
odpravljanja težav (Bralno napisovalnih, Snoezelen, Razvijanje čustvovanja in 
taktilna integracija pri MAS). Nekatere se izvajajo skozi celo šolsko leto, nekatere 
strnjeno v šolskih in v okoljih izven šole. 

 

Seznam interesnih dejavnosti v letu 2021/22 – OŠPP Dečkova: 

 

Interesna dejavnost (ID) 
PLANIRANO 

ur/teden ur/na leto 

Igre z žogo (nogomet, košarka) 1 35 

Računanje je igra strnjeno 3 mesece 20 

Pevska/glasbena skupina 1 35 

Plesna skupina (NIS) 1 35 

Plesna skupina (PP) 1 35 

Pohodništvo Občasno 35 

Gozdne igralne urice Občasno 40 

Braniček 1 in Braniček 2 2 70 

Lego krožek 1 35 

Svet tolkal 1 30 

Kiparski krožek (NIS) 1 35 

Pravljičarnica 1 15 

Ustvarjanje z naravnimi materiali 1 35 

Pomahajmo po Sloveniji 2 50 

Kuharski krožek 2 70 

Zeliščni krožek 2 60 

Balinanje 1 30 

Kolesarski krožek 1 35 

Prometna vzgoja 1 30 

Z miško v svet - rač. za PP strnjeno 2 meseca 10 

Otroški parlament strnjeno 4 mesece 30 

Naravoslovni krožek 1 30 

Radi beremo 1 20 

Vesela Šola 1 30 

Tabor MAS – delavnice Strnjeno 40 

Šola v naravi, poletna – delavnice Strnjeno 60 

Šola v naravi, zimska – delavnice Strnjeno 60 

Šole za življenje – delavnice  Strnjeno 80 

Tabor III. triada - delavnice Strnjeno 60 
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Seznam interesnih dejavnosti v letu 2021/22 – Levstikov trg: 
 

Interesna dejavnost ID 
Planirano 

ur/teden ur/na leto 

Otr. parlam. in šol. skupnost občasno 30 
Ciciples  1 30 
Računanje je igra 1 20 
Kolesarski krožek Strnjeno 90 
Multisenzorna soba 1 30 
Zbor 3 90 
Varno na spletu in CAP občasno 200  
Šolski časopis občasno 50 
Moji prstki delajo 1 50 
Vesela šola 1 25 
Predstavimo se občasno 60 
Kulturni užitki po Ljubljani 3 70 
Podporna skupina za starše občasno 8 
Naša mala knjižnica (NMK) 1/2 15 
Kvačkanje 1 25 
Telovadba 1 35 
Knjigobube 1 30 
Samozagovorništvo 2 70 
Trening plavanja za SO  2 60 
Planinski krožek (PPVI) občasno 120 
Planinski krožek OŠPP občasno 30 
Filmski krožek 2x2 100 
Branje za znanje občasno 16x20 
Badminton 1 30 
MATP (gibalni program) občasno 10 
Video krožek občasno 2x50 
Namizni tenis – priprave  1 60 
Specialna olimp. – priprave  1 40 
Zdrav življenjski slog 1 60 
Prva pomoč 1 30 
Doživljajski tabor v Kranjski g. strnjeno 100 
Sprostitvene dejavnosti  1 30 
Zimska šola v naravi Strnjeno 7x10+5 
Šola v naravi, letna strnjeno 9x10+5 
Šola v naravi PPVI, poletna –  strnjeno 65 
Zimska šola v naravi PPVI -  strnjeno 22 

Opomba: Nekatere dejavnosti izvaja več pedagogov v ločenih skupinah ali skupaj. 
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Seznam interesnih dejavnosti v letu 2021/22 – OVI Jarše: 

 
Interesna dejavnost (ID) 

                         PLANIRANO 

ur/teden ur/leto 

Bobnanje z žogami 1 20 
Bobnanje z žogami-tabor, ŠVN strnjeno 10 
Bonton  1 20 
Gibanje za zdravje 1 20 
Gibanje za zdravje –ŠVN strnjeno 20 
Socialno vključevanje  1  10 
Glasbeni krožek 1 40 
Ustvarjalna int. D. 1 40 
Tehnična vzgoja-ŠVN strnjeno 20 
Tehnična vzgoja 1 70 
MATP SOS 1,2 1 40 
MATP SOS 1,2 strnjeno 20 
Gibanje na prostem  2 60 
Gibanje na prostem -ŠVN strnjeno 20 
Pohodništvo 
Pohodništvo-tabor 

1 
 strnjeno 

150 
50 

Socialne igre 1 10 
Socialne igre strnjeno 10 
Ročno in strojno šivanje 0,5 20 
Senzorne aktivnosti 0,5 20 
Berem in pišem 0,5 20 
Plavanje 1 70 
Gledališka int. Dejavnost 
Gledališka int. Dejavnost 

1 
 strnjeno 

40 
10 

Zdrava prehrana 0,5 30 
Samozagovorništvo 1 30 
Samozagovorništvo strnjeno 10 
Kuharsko ustvarjanje 1 40 
Likovna dejavnost 1 30 
Likovna dejavnost-ŠVN strnjeno 10 
SOS-športi spec.ol. 1 30 
Zimski športi 
Zlati sonček 

0,5 
0,5 

25 
10 

Ročna dela 
Nordijska hoja 

1 
1 

40 
20 

Glasbena terapija  
Zimska šola v naravi PPVI – 
delavnice 
Letna šola v naravi PPVI - 
delavnice 

2 
 strnjeno 

 
 strnjeno 

40 
55 
 

50 

Opomba: Nekatere dejavnosti izvaja več pedagogov skupaj
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 Seznam interesnih dejavnosti v letu 2021/22 – Dom/šola: 
 

 
Interesna dejavnost (ID) 

Planirano 

ur/teden ur/n
a 

leto 
 
Mladi popotnik: 

 
strnjeno 

 
20 

- potovanje 
-pohodništvo 

 

 
 

 
 

Jadranje za jutri 
- plavanje, spoznavanje kulturnih 
znamenitosti, skrb za okolje 

strnjeno 15 

   
Likovni vikend  
- umetniško izražanje 
 

 
strnjeno 

 
15 

Pohodništvo strnjeno 20 

   
 

Interesne dejavnosti izvajajo tudi vzgojitelji v Domu za osnovnošolske otroke CJL.   
Sodelujejo pri organizaciji in vodenju »Festivala Igraj se z mano« ter drugih 
projektnih aktivnostih. Načrtovano število teh ur je letno cca. 120. 
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5. 8 Šola v naravi, šole za življenje in druga letovanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Standardna šola v naravi je subvencionirana s strani Ministrstva za šolstvo za ostale 
šole v naravi in šole za življenje, pa je cena oblikovana glede na dejanske stroške. 
 

5. 9 Projektne dejavnosti, nove vsebine in oblike dela v 
Centru 

V šolskem letu 2021/22 bomo v CJL nadaljevali z večino že začetih dejavnosti, če bo 
epidemiološko stanje dopuščalo. Sledili bomo razpisom, ki jih objavljajo različne 
institucije in službe, ki projekte sofinancirajo in se, glede na interes in potrebo, na 
razpise tudi prijavljali. Prijavljali se bomo predvsem na projekte, ki bodo doprinesli k 
boljšemu delu Centra kot celote. Na projekte se bo prijavljal tako CJL, kot tudi 
posamezne organizacijske enote, glede na področje dela in potrebe otrok. 
 

5. 9. 1 Projektne naloge in novosti, ki že potekajo ali bodo potekale v okviru 
dveh ali več organizacijskih enot CJL: 
 
1. Skupina za starše učencev z avtističnimi motnjami V šolskem letu 2021/22 bo 
predvidoma oblikovana nova skupina za starše učencev z avtističnimi motnjami. 
Skupina bo namenjena staršem učencev z avtističnimi motnjami vseh enot Centra 
Janeza Levca Ljubljana (v nad. CJL).  

LETNA ŠOLA V NARAVI 
 OVI Jarše –letna šola v naravi 

(Fiesa) – standardna* in 

nadstandardna (september-
mlajši, junij-starejši) 

 Letna šola v naravi – šola 
plavanja za učence 5. in 6, 
razredov obeh šol standardna 

 Tečaj plavanja za učence 2. in 3. 
razreda 

DEJAVNOSTI ZA 
KREPITEV 
SAMOSTOJNOSTI 

 Jadranje za jutri Levstikov trg, 
Dečkova Dom, OVI Jarš 

 OVI Levstikov trg – tabor Stavča vas, 
 OVI Levstikov trg - Šola v naravi*, 
 OVI Levstikov trg - Pohodništvo 
 OVI Levstikov trg, - Poletna šola za 

življenje 
 OVI Dečkova – CŠOD Planinka, Pohorje 
 NIS Dečkova III. triada – CŠOD Fara, Kostel 
 OVI Jarše - Šola za življenje Pliskovica 
 OVI Jarše-Pohodniški tabor - Kostanjevica na 

Krki 
 OVI Jarše – Šola za življenje (učenci z 

MAS) Fiesa 
 DOM – Mladi popotnik. 
 Iz naravo v naravo - vse enote (?!?) 

 DOM - Likovni vikend 
 DOM – Mulc kampira   
 DOM - Pohodništvo 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
 
 Smučanje za učence 5. in 6. 

razredov obeh šol – v š.l. 
2021/22 je standardna* 

 Smučanje (1x), igre za otroke (1x) 
in mladostnike iz OVI oddelkov v 
vseh šolah na Ribniškem Pohorju 
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V skupino bodo vključeni zainteresirani starši učencev z avtistično motnjo. 
Skupina bo imela poleg edukativno-svetovalnega namena tudi podporni 
namen. Staršem bodo predstavljene različne teme, ki jim bodo lahko v pomoč 
pri vzgoji njihovih otrok, s poudarkom na temah, za katere so oz. bodo 
izkazali interes.  
Poleg obravnave specifičnih tem se bo v okviru skupine reševalo tudi 
konkretne vzgojne težave, probleme, s katerimi se soočajo starši pri vzgoji 
otrok, tako s svetovanjem vodij skupine, kot s podporo ostalih staršev, 
vključenih v skupino.  
V septembru 2021 bo potekala uvodna faza s pridobivanjem podatkov o 
interesu staršev. Srečanja bodo v primeru zadostnega števila zainteresiranih 
staršev potekala enkrat mesečno, z začetkom v oktobru 2021.  
Izvedba oz. način izvedbe srečanj se bo prilagajala aktualni epidemiološki 
situaciji in priporočilom NIJZ.   
Skupino bosta vodili psihologinja Katarina Barborič in Helena Može Cedilnik. 
Občasno se bodo, glede na interes staršev, skupini lahko pridružili tudi 
zunanji predavatelji. 
 
2. CAP delavnice 
V OE Dom in OE Levstikov trg bomo nadaljevali z izvajanjem  preventivnega 
programa preprečevanja zlorabe otrok CAP. Delavnice CAP ponudijo 
pozitiven način za obravnavo zahtevnih  tematik, kot sta nasilje in spolna 
zloraba otrok. Otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način 
spregovori o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepi, da bi se znali nanje 
ustrezno odzvati, se zaščititi. Osnovno sporočilo CAP programa je, da imajo 
vsi otroci pravico, da so varni, močni in svobodni. 

 

3. Počitniške dejavnosti bodo realizirane v mesecu juliju v OVI Jaršah in 
avgustu predvidoma na lokaciji OŠPP Dečkova. Glede na visoke ocene 
ocenjevalcev (staršev), pozitivne spodbude zunanjih vladnih in nevladnih 
organizacij, ga bomo na podoben način izpeljali tudi v letošnjem šolskem 
letu. Pri projektu ni poudarek le na varovanju oziroma varstvu učencev, 
pač pa na programu, ki upošteva temeljna načela vzgoje in izobraževanja 
ob pogoju, da so dejavnosti zastavljene tako, da v otroku in mladostniku/ci 
ne vzbujajo dodatnih psihičnih tenzij in čustvenega neugodja. V letu 2007 
smo zaostrili sistem prijavljanja učencev, saj se je nekaj učencev prijavilo, 
vendar aktivnosti dejansko niso obiskovali. Prav tako bomo še naprej 
previdni pri sprejemu tistih otrok, ki imajo zagotovljeno varstvo staršev. 
Nosilci dejavnosti so: Josip Šerbetar, Matjaž Knez in Nataša Blaj.  

 

4. Stalna razstava izdelkov na upravi: Razstava, ki smo jo v letu 2003 
pripravili v počastitev 50 – letnice VDC Knjigoveznice v prostorih uprave 
je bila imeniten uvod v Stalno razstavo CJL. Vendar to ne pomeni, da so 
izdelki stalno enaki, pač pa se bodo menjali iz različnih enot na približno 3 
do 4 mesece. Koordinator razstave je Matej Rovšek. 

 

5. Otroški parlament (OŠPP): V šolskem otroškem parlamentu sodelujejo 
tudi naši osnovnošolci. V šoli smo jim v pomoč različni delavci šole, izven 
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šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroški parlament je 
javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem 
otroškem parlamentu. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno 
spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so za 
njih pomembna. Učenci in učenke vsako leto sodelujejo na območnem 
otroškem parlamentu s svojim prispevkom. V šoli poteka vsako leto 
zasedanje otroškega parlamenta, pri katerem sodelujejo skoraj vsi 
osnovnošolci. Sodelujejo s svojimi poročili, mnenji in predlogi v zvezi z 
obravnavno temo. Sprejmejo tudi sklepe, ki so zanje pomembni. Skozi 
šolsko leto potekajo še druge aktivnosti v zvezi s temo otroškega 
parlamenta. 

 
6. Računalniško opismenjevanje učencev v šol. letu 2021/22 
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z računalniškim 
opismenjevanjem na obeh osnovnih šolah in enoti OVI v Jaršah. 
Računalniško opismenjevanje otrok, se bo odvijalo po določenih urnikih in 
razporedih. Otroci na OŠŠP bodo spoznali osnove računalniške 
tehnologije, od materialne opreme do programske opreme. Učne tematike 
bomo povezali z uporabo Interneta in didaktične programske opreme. 
Učenci bodo spoznali delo z urejevalnikom besedil MS Word ter lažja 
grafična orodja za oblikovanje slik in risanje. 
V OVI Jarše bo program temeljil na uporabi didaktične programske 
opreme ter uporabi tabličnega računalnika za namen medsebojnega 
sporazumevanja. 

Pedagoški proces bomo povezali z računalniškimi igrami in iskanjem 
najrazličnejšega gradiva preko Interneta. Poudarek bo na varni uporabi 
interneta. 
Nadaljevali bomo tudi izobraževanje mladostnikov. Teme, ki jih bomo 
obdelali bodo: področje Interneta, MS Excela, ter drugih vsebin, ki jih dijaki 
potrebujejo pri svojem šolanju. 
Podobno kot pri mladostnikih, bomo nadaljevali z izobraževanjem 
učiteljev na  vseh delovnih enotah. Tematika bo pestra in povezana z 
vsakdanjim delom učitelja v cilju popestritve in dviga kakovosti 
posameznih učnih ur z uporabo sodobne informacijske tehnologije. 
 
7. SociPORT je mednarodni projekt, na katerem sodelujejo strokovnjaki  9  
ustanov iz 8-ih držav (Nemčija, BiH, Srbija, Slovaška, Bolgarija, Turčija, 
Grčija in Slovenija).  
 
 Glavni cilji projekta so: 
- spodbujanje socialnega vključevanja in enakih možnosti za aktivno   
udejstvovanje v športu, 
- spreminjanje obstoječe paradigme, kjer bi osebe s posebnimi potrebami iz   
obrobja postale enakovredni člani športne skupnosti,  
- spodbujanje športnega udejstvovanja oseb s posebnimi potrebami in s   
tem  tudi krepitev socialne inkluzije le teh. 

               Aktivnosti, ki se bodo izvajale so: seminarji, delavnice, raziskave na področju 
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odpravljanja ovir pri športnem udejstvovanju oseb s posebnimi potrebami v rednih 
klubih, športni kampi za osebe s posebnimi potrebami in udeležbe na športnih 
tekmovanjih. 
Naštete aktivnosti so namenjene vsem udeležencem širšega športnega okolja: osebe s 
posebnimi potrebami, trenerji oseb s posebnimi potrebami, redni športnimi klubi, 
prostovoljci, sodniki, organizatorji športnih tekmovanj, sponzorji, nacionalne panožne 
zveze ipd.  
Rok trajanja projekta je 3 leta, vendar se bo zaradi novonastale situacije s Covid-19 
projekt podaljšal za leto dni. 

       Nosilec projekta: Hasan Sinanović 
 

 
Organizacija 12 državnega turnirja v namiznem tenisu Specialne olimpiade 
Slovenije  
V začetku 2022, načrtujemo organizacijo 12. DT v namiznem tenisu SOS. Tekmovanje 
bi moralo biti organizirano v letu 2019, vendar so epidemiološke razmere 
onemogočile izvedbo tekmovanja. Zaradi bližajočih Svetovnih iger SO, je nujno, da se 
tekmovanje organizira v prvi polovici leta 2022. 
Na tekmovanju bodo sodelovali tekmovalci iz cca. 50 ustanov iz Slovenije in morda 
tudi kakšna tuja ekipa.  
Vodja organizacijskega odbora:  Hasan Sinanović dipl. prof. def. 
 
Organizacija doživljajskega tabora Novi Sad  
V mesecu maju, 2022 načrtujemo organizacijo doživljajskega tabora, ki bo realiziran v 
Novem Sadu. Kot že nekaj let prej, bo tabor realiziran s pomočjo ŠOSO Milan Petrović. 
Bivali bomo na njihovi kmetiji in tam opravljali razna dela na vrtu, sadovnjaku... 
Spoznavali bomo običaje gostitelja. Z učenci načrtujemo organizacijo slovenskega 
dne, na katerega bomo povabili domačine in jim predstavili Slovenijo. Obiskali bomo 
Beograd in posamezne enote ŠOSO Novi Sad.  
Tabor je namenjen učencem PPVI.  
Vodja tabora:  Hasan Sinanović dipl. prof. def.  
 

Maturantski izlet. V šolskem letu 2021-22 nameravamo sodelovati na raznih 
tekmovanjih SO, vendar pa je udeležba odvisna od nadaljnjega razvoja epidemiološke 
situacije. 
Poleg tekmovanj, pa načrtujem organizacijo “maturantskega izleta” za učence, ki se 
bodo v prihodnjih letih poslovili od CJL. Glede na to, da bodo nekateri ob svojem 
odhodu skoraj 20 let del naše ustanove, je prav, da se tudi na takšen način poslovimo 
od njih. 
 

8. Jadranje za jutri (OŠPP Levstikov trg, Dom, Jarše, OŠPP Dečkova) 
Jadranje za jutri temelji na načelih  doživljajske pedagogike. Predvidoma se bo odvijal 
se v mesecu maju, v hrvaškem primorju. Center Janeza Levca sodeluje s tremi ekipami 
in vključuje 15 mladostnikov. 

Jadranje je čudovit šport, ki ima vzgojno moč. Vzgaja za življenje, saj gre za vrsto aktivnosti, 
ki omogočajo posamezniku, da se preizkusi tudi v nevsakdanjih situacijah, daleč stran od 
računalnikov, televizije, tablic s katerimi smo danes že tako ali tako preveč obremenjeni.  
Spretnosti in veščine, ki jih mladi pridobijo med letom preizkusijo v drugačnem okolju, ki 
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zahteva od vseh veliko prilagajanja, sodelovanja, gibanja, znanj, strpnosti, ekološkega 
znanja,…. Jadrnica s svojo majhnostjo in omejenostjo prostora predstavlja specifičen 
doživljajsko-pedagoški prostor, ki otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 
predstavlja še dodaten izziv. Nosilka je Mojca Mahne. 
 

 

5. 9.  2   Projektne naloge, nove vsebine in oblike dela v Centru Janeza Levca  
Ljubljana v Oddelku za projektne dejavnosti 
 
V šolskem letu 2021/22 bomo v OPD nadaljevali z večino že začetih dejavnosti. Sledili bomo 
razpisom, ki jih objavljajo različne institucije in službe, ki projekte sofinancirajo in se, glede na 
interes in potrebo, na razpise tudi prijavljali. Prijavljali se bomo predvsem na projekte, ki bodo 
doprinesli k boljšemu delu Centra kot celote.  
 
1. Mednarodni festival Igraj se z mano, maj 2022. V šolskem letu ga nameravamo organizirati 
že šestnajstič. Zajema otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (motnjami v duševnem 
razvoju) in ostale otroke in mladostnike. Festival je zasnovan s ciljem vključiti v aktivnosti vse, 
ki bodo želeli pri njih sodelovati,  se igrati z nami. Z aktivno udeležbo v družbenem dogajanju 
želimo poleg ustvarjanja naših otrok na različnih področjih, pridobiti tudi spoštovanje širše 
družbe, ki ima manj neposrednega stika s tovrstno populacijo in s tem uveljavljanje tesneje 
povezane družbe. S postavitvijo dogajanja in diskriminirane skupine otrok in mladostnikov 
med ljudi, v jedro mesta bo javnosti ta skupina približana in posledično predstavljena kot 
skupina, katera zna in zmore vrsto dejavnosti, ki je lahko produktiven in unikatni del družbe, 
katerih pravice pa prav tako morajo biti poznane in upoštevane. Pri tem lahko pomembno 
vlogo odigramo vsi, tudi naključni v festivalskem dogajanju in seveda nasploh v vsakdanjem 
življenju. Postavljen je v središče mesta, na Kongresni trg, in bo trajal 4 dni. Več o Festivalu si 
lahko ogledate na spletni strani www.igrajsezmano.eu. 
Nosilec dejavnosti: Boštjan Kotnik  
 
2. Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodni likovni natečaj,  september 2021 -  
september 2022 
V projekt Bodi umetnik spadajo trije dogodki: 
1. Mednarodni likovni natečaj s tremi temami, ki so iztočnica za vrtce, šole, zavode in druge 
organizacije, da pripravijo likovna dela in jih pošljejo na mednarodni natečaj. Projekt je 
sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana, KGLU, Društva za kulturo inkluzije in 
partnerskih organizacij. September – december 2021 
2. Bodi umetnik – Igraj se z mano – Otvoritvena razstava v KGLU– delavnice, predstava, 
otroci postavijo razstavo (razstavljenih cca. 900 likovnih del) –  mednarodni kulturno-likovni 
dogodek, marec 2022.  
3. Bodi umetnik – Igraj se z mano; mednarodna potujoča razstava, marec 2022 - december 
2022. Izbrana likovna dela potujejo po Sloveniji in tujini – razstave v knjižnicah, mladinskih 
centrih, šolah, vrtcih, zavodih in drugih organizacijah.  
Nosilec dejavnosti Boštjan Kotnik 
 
3. Bodi športnik – Igraj se z mano, 23. 9. 2021 

Gre za športni dogodek, namenjen športnemu druženju, sprejemanju in igri. Delavnice, turnirji 
in mednarodni obiski na športnem centru Triglav za Bežigradom.  
Nosilec dejavnosti: Neža Adamič 

http://www.igrajsezmano.eu/
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4. Administriranje in vodenje EU/MIZŠ projektov 
 
ESS  1 - JR Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v 

lokalno okolje – Smo konzorcijski partner Center IRIS, (ZAPOSLOVANJE UČENCEV IN 
UPORABNIKOV Z MDR),  

1. Področja delovanja: 
-Delovno usposabljanje učencev z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju   
-Delovno usposabljanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju v Hostlu pri Janezu, 
počitniško varstvo… 

2. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen: 
-Učenci z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

3. obdobje trajanja in pridobljena sredstva: 
-Za prvo področje delovanja maj 2017-junij 2022 
-Za drugo področje delovanja maj 2017-avgust 2022 
Vrednost deleža projekta za katerega smo odgovorni v navedenem obdobju, znaša 70.584,85 
EUR 
Vodja Boštjan Kotnik. Nosilec-koordinator Neža Adamič 
 
ESS  2 - »Z roko v roki poMOČ«– Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju na področju dela z otroki,  

1. Področja delovanja: 
-zagotoviti kontinuum podpore strokovnim delavcem za pravočasno prepoznavanje posebnih 
potreb (PP) na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja 
-zagotavljati zgodnjo intervencijo podpore strokovnim in vodstvenim delavcem 
-usposobiti strokovne delavce za kompetentno in  kakovostno delo z otroci in mladostniki  s 
PP na vseh  nivojih in področjih VIZ): pripomočki, strategije, metode…. 

2. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen: 
-ki pri otrocih in mladostnikih zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s 
tem potrebo po dodatni pomoči, niso pa usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami; 
-ki pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi  potrebami, zaznavajo 
težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po ŠE dodatni  strokovni 
pomoči; 
-ki pri vzgoji in izobraževanju  otrok in mladostnikov z več motnjami, avtističnimi motnjami 
in motnjami v duševnem razvoju potrebujejo kontinuum  pomoči s ciljem krepitve njihovih 
lastnih kompetenc za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami; 
-ki si želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami. 
       3.   Splošne teme in oblike izobraževanja, ki se bodo izvajala: 
-Splošna predavanja (poznavanje zakonodaje, oblikovanje inkluzivnih okolji, indeks 
inkluzivnosti, profil inkluzivnega učitelja, …) 
-Usposabljanje strokovnih in svetovalnih delavcev v obliki delavnic za vse skupine OPP (7) 
ter tudi za vodstvene delavce - vodenje inkluzivne šole 
-Usposabljanje inkluzivnih timov 
-Individualna svetovanja in delavnice za strokovne delavce, ki potrebujejo pomoč in podporo 
na posameznih predmetnih področjih 
Vodja Boštjan Kotnik. Nosilec Tina Verbič 
 
 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

73 

5. Projekti MOL  
Iz narave v narave, Gibanje in zdrava prehrana, Bolš-jak, Bodimo gledališče (september 
2021–junij 2022) – Vse enote, odvisno od projekta 
Program Iz narave v naravo je namenjen: vzpodbujanju pozitivnega in socialno odgovornega 
odnosa mladostnikov do sebe, do okolja, predvsem pa do delovnih veščin. Razvijanje 
praktičnih, socialnih ter komunikacijskih veščin, ki so pomembna za vključitev v delovna 
okolja. S programom spodbujajo in nudijo podporo pri vključevanju elementov zdravega 
življenja v vsakodnevno rutino. Program je zastavljen kot izmenjevanje dveh vrst aktivnosti, 
ki so izvedene v obliki delavnic, kjer nudijo konkretna in praktična znanja. Učenci posebnega 
programa se učijo samostojne priprave zdravi in cenovno dostopnih obrokov. Poleg samega 
nakupa sestavin in priprave obroka, udeležence navajajo tudi na pripravljanje mize in čiščenje 
kuhinje ter jedilnice. Druga vrsta aktivnosti pa je gibanje in preživljanje časa v naravi. Učenci 
skozi program usvojijo delovne veščine ter pridobijo praktične izkušnje aktivnega preživljanja 
prostega časa, kar jim ponudi alternativo sedečemu življenjskemu slogu in jih odvrača od 
odvisnosti od uporabe računalnika, televizije in telefonov. 
Program V projektu Gibanje in zdrava prehrana je namenjen učencem Centra Janeza Levca ter 
njihovemu kontinuiranemu osredotočanju in razvijanju tistih zdravih navad, veščin in rutin, 
ki se dolgoročno lahko usidrajo v želene vedenjske vzorce in navade. S pomočjo zdrave 
prehrane in pripravljanja obrokov ter spremljajočega gibanja pod strokovnim nadzorom bomo 
spremljali rezultate k izboljšanju njihovega ITM.  
 
Projekt Bolš-jak je namenjen prikazu ponovne uporabe starih predmetov, pri čemer mentorji 
svoje znanje predajajo mladostnikom iz Doma Centra Janeza Levca Ljubljana. Udeleženci 
popravljajo staro pohištvo, stara kolesa, na novo barvajo steklo, izdelujejo pa tudi uporabne 
predmete iz odpadnih materialov. 
 
Projekt Bodimo gledališče je projekt socialnega vključevanja s pomočjo gledališke umetnosti. 
V njem sodelujejo mladi s posebnimi potrebami, pa tudi ostali mladi, ki živijo v Ljubljani; 
udeleženci v sklopu projekta od blizu spoznavajo gledališče, si ogledujejo predstave in se o 
njih pogovarjajo. 
Vodja projekta je Boštjan Kotnik, pedagoški vodja pa Neža Adamič. 

 
6. Specialni telovaj 
Vadba je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Predstavlja kontinuirano vadbeno 
dejavnost med šolskim letom, ki poteka 2x na teden po 45 minut. Ciljna skupina Specialnega 
telovaja so otroci z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom, ki večinoma obiskujejo 
posebni program vzgoje in izobraževanja in imajo nizke kognitivne funkcije ter večinoma tudi 
gibalne omejitve in potrebujejo individualiziran program vadbe. Prednost vadbe je 
individualno spremljanje vsakega otroka, za kar skrbi trenerka. V vadbo so vključeni tudi 
učenci Centra Janeza Levca Ljubljana. Trajanje celotno šolsko leto 2021/22. 
Nosilec dejavnosti: Neža Adamič 
 
7. Mladinska izmenjava »Scrap, rattle & roll – ERASMUS +  Skupino udeležencev bodo 
sestavljali tako mladostniki z manj priložnostmi (z motnjo v duševnem razvoju, takšni, ki 
prihajajo iz kompleksnih socialnih kontekstov oziroma jih v inferiorni družbeni položaj 
postavljajo katerekoli druge osebne okoliščine – tudi iz Centra Janeza Levca Ljubljana) kot tudi 
mladi mladinski delavci iz različnih držav. Trajanje 10. 9.–18. 9. 2021. 
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8. Usposabljanja (TC) in mladinske izmenjave. Izvedeni bodo, če bodo financirani s strani 
MOVIT, CMEPIUS. 
 
9. KA2 Sodelovalno partnerstvo 'Building inclusive school settings'. Projekt bo izveden v 
primeru odobritve s strani CMEPIUS. 
 
10. Erasmus+ sport (small collaborative partnership) »Special rollution«. Projekt bo izveden 
v primeru odobritve s strani EU. 
 
11. Erasmus+ sport (collaborative partnership) »Sportism«.  Projekt bo izveden v primeru 
odobritve s strani EU. 
Vodja: Boštjan Kotnik 
 
12. Socialno vključevanje - V preteklem šolskem letu smo vzpostavili 4 stopenjski model 
socialnega vključevanja učencev iz PP, ki temeljijo na delovnem usposabljanju učencev. 
Predhodna faza poteka v okviru delovne vzgoje, kjer učenci opravljajo določene zaposlitvene 
veščine med poukom. Na podlagi tega, se določene učence usmeri v prvo fazo, inkubator v 
matični šoli, kjer učenci izven razreda opravljajo določeno delo, pod mentorstvom delovnega 
mentorja (hišnik, čistilka, perica,…). Naslednjo fazo predstavlja delovno usposabljanje na 
drugi enoti, pod mentorstvom drugega delovnega mentorja, na podobnem delovnem mestu. 
Tretja faza so polodprti inkubatorji, ko učenci opravljajo delovne naloge izven šolskega okolja, 
še zmeraj v organizaciji in pod nadzorom šole (festival Igraj se z mano, Hostel pri Janezu, druge 
prireditve). Četrta faza predstavlja delovno usposabljanje v zunanji instituciji oz. podjetju in 
sicer učencem, ki imajo. Ta faza je namenjena tistim učencem, ki uspešno napredujejo v 
predhodnih fazah in so dopolnili 18 let. Ta model bo služil kot model delovnega usposabljanja 
tudi v tem šolskem letu, saj omogoča postopno spremljanje ter uvajanje nekaterih učencev na 
zunanje delovno okolje.  
Trajanje celotno šolsko leto 2021/22.  
 
13. Projekt Specialni Zdravko za učence CJL 
Specialni Zdravko je program, s katerim želijo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami. 
Poudarek je na otrocih in mladostnikih z motnjo v duševnem razvoju, posredno pa tudi na 
njihovih starših oz. skrbnikih. Program je zasnovan na podlagi večletnih izkušenj dela z 
omenjeno populacijo in sodelovanju s Društvom za kulturo inkluzije in Biotehniškem 
izobraževalnim centrom Ljubljana. S programom želijo osebam s posebnimi potrebami na njim 
razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti 
njihove rutine. Udeležence preko delavnic spodbujajo k pripravi zdravih obrokov, skupaj 
obiščejo tržnico ter preko spoznavanja rekreativnih površin v lokalnem okolju spodbujajo k 
večji telesni dejavnosti. Delavnice potekajo na osnovnih šolah s prilagojenim programom, 
varstveno – delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno – izobraževalnih institucijah, ki 
vključujejo ciljno populacijo po vsej Sloveniji. Program je vključen tudi v druge redne 
programe, ki jih v društvu izvajajo. 
 
• Ciljna skupina: 10 + 
• Trajanje projekta: 2020–2022 
• Trajanje aktivnosti: januar 2020 – november 2022 
• Lokacija izvajanja projekta: Center Janeza Levca in kasneje celotna Slovenija 
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14. Projekt Naprej na podeželje 
Na kmetiji Ranč Okorn je na izmed glavnih dejavnosti vzreja in treniranje konj, hkrati pa se še 
ukvarjajo s pridelavo sezonskih pridelkov, kjer se osredotočajo na pridelavo na naravi prijazen 
način. Pri svojem delu z živalmi in pridelavi skušajo obuditi izgubljeno vez med človekom in 
naravo, ki je bila še ne dolgo nazaj tesno sklenjena. Tako posvečajo svojo skrb za konje in druge 
živali na naraven, neklasičen način.  
Z Rančem Okorn sodelujemo preko projekt Socialno vključevanje že nekaj let, tam opravlja 
prakso tudi ena izmed naših učenk. V nadaljevanju pa smo uspeli z razpisom v okviru 
ministrstva za kmetijstvo sodelovanje še nadgraditi v obliki inkluzivnega sodelovanja še s 
starejšimi občani-konkretno Dom starejših občanov Fužine.  
Osnovni cilj projekta je zasnovati in preizkusiti: 
- delovno prakso in programe šole v naravi prilagojene otrokom s posebnimi potrebami, 
- delavnice namenjene povezovanju različnih generacij, 
- izobraževalne delavnice o zdravi prehrani za starejše ter 
- preizkus inovativne terapije s pomočjo ponija za mladostnike z duševnimi motnjami, gibalno 
oviranostjo, starejše, dementne in invalidne osebe 
V okviru projekta bo Ranč Okorn za učence pripravil naslednje aktivnosti: 
- delovna praksa s prilagojenimi vsebinami glede na zmogljivosti in starost vključenih učencev. 
Pridobitev potrdila o uspešno zaključeni praksi bodo kot izkaz pri iskanju novih možnosti za 
zaposlitev. Izvedba strnjenih programov šole v naravi kjer bodo učenci dobili izkušnjo 
spoznavanja domačih živali, navade živali in opravila na kmetiji. 
- združevanje različnih starostnih skupin v medgeneracijskih delavnicah, povezovanje 
učencev CJL s stanovalci Doma starejših občanov Fužine, 
- terapija s ponijem za otroke ter mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, avtizmom in 
gibalno oviranostjo. 
Trajanje projekta 2 leti, začetek september 2020 
Lokacija izvajanja Ranč Okorn (Golovec, Orle) Ljubljana 
Vodja in koordinator: Neža Adamič 
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 15. Jadranje za jutri (OŠPP Levstikov trg, Dom, Jarše, OŠPP Dečkova) 
Jadranje za jutri temelji na načelih  doživljajske pedagogike. Predvidoma se 
bo odvijal se v mesecu maju, v hrvaškem primorju. Center Janeza Levca 
sodeluje s tremi ekipami in vključuje 15 mladostnikov. 
Jadranje je čudovit šport, ki ima vzgojno moč. Vzgaja za življenje, saj gre za 
vrsto aktivnosti, ki omogočajo posamezniku, da se preizkusi tudi v 
nevsakdanjih situacijah, daleč stran od računalnikov, televizije, tablic s 
katerimi smo danes že tako ali tako preveč obremenjeni.  Spretnosti in 
veščine, ki jih mladi pridobijo med letom preizkusijo v drugačnem okolju, ki 
zahteva od vseh veliko prilagajanja, sodelovanja, gibanja, znanj, strpnosti, 
ekološkega znanja,…. Jadrnica s svojo majhnostjo in omejenostjo prostora 
predstavlja specifičen doživljajsko-pedagoški prostor, ki otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami predstavlja še dodaten izziv.  
 
 

 

5. 9. 3 Sodelovanje v dejavnostih Zveze prijateljev mladine 
 
1. Bralna značka – s knjigo v svet 
Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot štiri desetletja spodbuja 
razvoj bralne kulture mladih. Od začetka devetdesetih let se je gibanje 
posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, ki je postalo tudi 
njeno geslo. Program Bralna značka Slovenije je del nacionalnega programa 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija 
kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim 
šolske mladinske knjižnice. S svojim pristopom do branja je zelo uspešna pri 
oblikovanju otrok - bralcev za vse življenje. V okviru te dejavnosti bodo 
potekali pogovori o knjigah, pravljične urice, sodelovanje pri šolskem glasilu 
Murni, aktivnosti pri šolskih in izven-šolskih proslavah ter seznanjanje s 
knjižnimi novostmi. 
Z vzpodbujanjem vseh učencev za branje in sodelovanje pri dejavnostih 
Bralne značke, bomo razvijali jezikovne zmožnosti, opisovalne zmožnosti, 
občutljivost za druge, pomagali učencem pri procesu samoodkrivanja, 
razvijali pripovedne zmožnosti ter s tem bogatili osebnostni razvoj vsakega 
učenca. 
Aktivnosti v okviru Bralne značke: 

- objava priporočilnih bralnih seznamov za posamezni razred, 
- marec ali april bo zaključna prireditev za zlate značkarje v Cankarjevem 

domu, 
- maja - junija bomo podelili priznanja vsem bralcem na šoli.  

Nosilka na OE Dečkova: Mojca Đukič  
Nosilka na OE Levstikov trg: Ada Zore 
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5. 9. 4 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Dečkova 
 
1. Šola Dečkova gre ven  
Tudi v tem letu nameravamo z našimi učenci del dejavnosti izvajati zunaj, na 
prostem. Pri tem se držimo načel "gozdne pedagogike". Verjamemo, da so 
danes otroci premalo v naravnem okolju (gozdu, travniku), da potrebujejo 
gibanje, druženje in sprostitev od vsakodnevnega (pogosto za njih stresnega, 
prezahtevnega, nenaravnega) šolskega dela v učilnicah. Narava je najbolj 
zanimiva, pisana in pestra učilnica. Narava, in gibanje v njej, sta tudi vir 
duševnega zdravja. Za otroke z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti narava 
deluje spodbudno in pomirjajoče in tam veliko lažje izrazijo svoj potencial.  
V  naravnem okolju spoznavajo tudi  vsa predmetna področja, zato se del 
učnega procesa lahko prenese v naravo.  

Enota OŠPP Dečkova je od jeseni 2019 vključena v Mrežo gozdnih šol in 
vrtcev, s katero bomo še naprej sodelovali in se izobraževali.  

Še naprej bomo sodelovali z Odborom Pin/OPP (planinstvo za invalide in 
osebe s PP), ki deluje pri PZS in se udeleževali organiziranih izletov.  

Sodelovali bomo v akciji Andragoškega centra »Teden vseživljenjskega 
učenja« in tudi letos pripravili teden dejavnosti "Dečkova gre ven" za naše 
učence in njihove starše. 

Kolegicam in kolegom v drugih aktivih bomo predstavili gozdno 
pedagogiko in planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami.  

Dejavnosti bomo občasno izvajali v času rednega pouka, podaljšanega 
bivanja in kontinuirano v okviru interesnih dejavnosti (Gozdne igralne urice 
za najmlajše, Pohodniška skupina za starejše).   
 
2. Delavnice o varni rabi interneta 
V šolskem letu 2021/22 (predvidoma v mesecu novembru) bodo potekale 
delavnice o varni rabi interneta za učence od 7. do 9. razreda prilagojenega 
izobraževalnega programa z NIS. Vsak razred bo vključen v 1 delavnico, ki 
bo trajala 90 minut. Izvajalec delavnic bo Safe.si. Delavnice bodo, v kolikor 
bo to potrebno glede na epidemiološke razmere ter navodila NIJZ in MIZŠ, 
potekale preko videokonference.  
Učenci od 4. do 6. razreda bodo vsebine o varni rabi interneta obravnavali v 
okviru pouka, pri predmetih socialno učenje in računalniško opismenjevanje, 
po potrebi pa se bodo tudi zanje organizirale delavnice s strani zunanjega 
izvajalca (Safe.si). 
 
3. Lahko Branje 
V šolskem letu 2021/22 na OŠPP Dečkova pričenjamo z vzpostavitvijo nove 
tematske strokovne skupine, ki jo neformalno imenujemo »Aktiv lahkega 
branja«. 
Za to smo se odločili zaradi pomena dostopnosti informacij različno veščim 
bralcem. Želimo si, da bi bile informacije dostopne in razumljive učencem, 
staršem, učiteljem ter drugim. Skupina bo v prvem letu razvijala strategije 
dela lahkega branja. To pomeni, da bodo članice skupine preko dela z učenci 
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v razredu, interesnimi dejavnostmi, samostojnim delom preizkušali 
strategije dela po principih lahkega branja. Na podlagi izkušenj bodo začrtale 
vizijo in možnosti dodatnega razvoja in razširjanja dela.  
V aktivu imajo namen vzpostaviti skupino testnih bralcev, prilagajati in/ali 
ustvarjati besedila po principih lahkega branj ter prilagajati ključne 
informacije za starše v preprost jezik. Prvi rezultat dela je izvleček publikacije 
za šolsko leto 2021/22, ki je objavljen na spletni strani OE Dečkova.  
Trenutno skupino sestavljajo Alja Lečnik, Helena Jeršan Kojek, Barbara Jerina 
in Lara Likar, ki je vodja skupine. Lara Likar v začetku šolskega leta 2021/22 
pripravila kratko predstavitev dela za ostale zainteresirane delavce na šoli, 
ki bi se želeli pridružiti skupini. 
 
4. Spodbujanje branja 
V šoli bomo še naprej iskali različne načine za spodbujanje branja in ohranjali 
tiste, ki so izkazali kot učinkoviti. Eden najpomembnejših ostaja Bralna 
značka, mentorica je Mojca Đukič.  

V knjižnici bomo pod vodstvom knjižničarke, Petre Kranjc, izvajali tudi 
dejavnosti, s katerimi spodbujamo učence k obisku knjižnice in 
samostojnemu iskanju informacij (funkcionalna pismenost). Tako bomo 
občasno pripravljali knjižne uganke, bralna tekmovanje in izzive, knjižne 
razstave in izvajali glasovanje za Mojo najljubšo knjigo.  

Vključili se bomo v naslednje projekte: Rastem s knjigo, Mednarodni mesec 
šolskih knjižnic, Nacionalni mesec skupnega branja, Teden pisanja z roko, 
Bralna značka in Naša mala knjižnica ter Ljubljana bere. 

Mednarodni mesec šolskih knjižnic je namenjen promociji šolskih knjižnic in 
s tem tudi branja med učenci. V knjižnici bomo reševali knjižne uganke in 
glasovali za svojo najljubšo knjigo. 

Še naprej bomo vključeni v projekt Naša mala knjižnica. Otroci bodo skupaj 
z učitelji brali izbrane knjige in potem reševali naloge iz Ustvarjalnika, ki ga 
pripravi založba Sodobnost. Skozi celo leto bodo urejali svoj bralni kotiček, 
prejemali pisma pisateljev in se potegovali za zmago v sestavljanju svojega 
bralnega vlaka. Bralni vlak dobiva nove vagone z vsako prebrano knjigo. 

Enkrat mesečno, ob torkih, predvidoma med 14.00 in 15.00, nas bo obiskoval 
BIBLIOBUS (potujoča knjižnica). Za članstvo morajo starši izpolniti 
prijavnico, ki jo učenci dobijo pri knjižničarki. Izposoja gradiva je brezplačna, 
obračunava pa se zamudnina. 
 
5. Braniček in Bibliobus 
»Braniček« = Bralni kotiček bo v šolskem letu 2021/22 nadaljeval s svojim 
delom, kolikor mu bodo to dopuščali ukrepi za zajezitev širjenja 
koronavirusa. Prostor je našel pred razredoma skupin PP 5 in PP 6. Še naprej 
bomo razvijati bralno kulturo naših učencev, jih spodbujali k branju, jim 
omogočili sprostitev, druženje ob knjigi, listanje knjig, branje med odmori ali 
branje celotnega razreda v okviru pouka, pod vodstvom učiteljic, branje v 
paru (vrstnika/veliki in majhni), knjižne orehe in še mnogo drugega. 
Dejavnost vodi Helena Jeršan Kojek.  
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6. Tekočnost in razumevanje branja 
Z delom na področju preverjanja tekočnosti branja bodo nadaljevale 
razredničarke od 4. do 9. razreda. V 3. razredu bo razredničarka opravila 
preverjanje tekočnosti besed. Posebej se bodo posvetile nudenju dodatne 
pomoči in podpore učencem, ki bodo to potrebovali. Razredničarke bodo 
opravile tudi test razumevanja branje (MAZE). Od lanskega šolskega leta 
(2020/2021) je podatek o tekočnosti branja postal del ocene ravni 
funkcioniranja za vsakega učena od 4. do 9. razreda programa NIS. Delo 
aktiva vodi in koordinira Helena Jeršan Kojek. 
 
7. Šolska skupnost  
Z namenom uveljavljanja svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti 
preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.  
Skupnost učencev šole preko predstavnikov na prvem srečanju v šolskem 
letu sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge: 

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, 
dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, 
prireditvami, daje pobude/predloge za višjo kakovost življenja v šoli 
(v skladu z interesi in potrebami učencev);  

- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja na 
morebitne 

- kršitve pravic učencev; 
- sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih; 
- oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
- daje pobude za oblikovanje šolskih pravil; 
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne 

akcije ipd.); 
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

 
Mentorici šolske skupnosti v šolskem letu 2021/22 sta socialna delavka, ga. 
Eva Simikič in psihologinja, ga. Helena Može Cedilnik. 
 
8. Šola za življenje 
CŠOD Planinka, Pohorje, od 2. 11. do 6. 11. 2021  
Namenjena je učencem, ki obiskujejo posebni program. Nastanjeni bomo v 
CŠOD Planinka na Slivniškem Pohorju. Program šole v naravi bo zajemal 
učenje v naravnem okolju, spoznavanje žive narave, udejstvovanje v 
različnih športnih aktivnostih, razvijanje samostojnosti in skrbi zase skupaj 
z drugimi. Glavni poudarek bo zagotovo na druženju, skupnem sobivanju 
ter aktivnem preživljanju vsakdana v družbi prijateljev. 
 
9. Tabor za učence III. triade 
CŠOD Fara, Kostel, od 10. do 14. 1. 2022 
Aktivnosti: športne vsebine – hoja in tek na smučeh, sankanje, lokostrelstvo..; 
raziskovalne družboslovne in naravoslovne vsebine – kostelski gozd, 
življenje ob Kolpi, zdrava prehrana, skrb za okolje… Učenci se bodo v 5-ih 
dneh bivanja spoznavali z novim okoljem, med seboj sodelovali v 
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parih/manjših skupinah, izpopolnjevali svoja močna področja ter se 
preizkušali v različnih dejavnostih zunaj šolskih zidov. 
 
10. Skupina za starše učencev z avtističnimi motnjami 
V šolskem letu 2021/22 bo oblikovana nova skupina za starše učencev z 
avtističnimi motnjami. Skupina bo namenjena staršem učencev z avtističnimi 
motnjami vseh enot Centra Janeza Levca Ljubljana (v nad. CJL). V skupino 
bodo vključeni zainteresirani starši učencev z avtistično motnjo. 
Skupina bo imela poleg edukativno-svetovalnega namena tudi podporni 
namen. Staršem bodo predstavljene različne teme, ki jim bodo lahko v 
pomoč pri vzgoji njihovih otrok, s poudarkom na temah, za katere so oz. 
bodo izkazali interes.  Poleg obravnave specifičnih tem se bo v okviru 
skupine reševalo tudi konkretne vzgojne težave, probleme, s katerimi se 
soočajo starši pri vzgoji otrok, tako s svetovanjem vodij skupine, kot s 
podporo ostalih staršev, vključenih v skupino. 
V septembru 2021 bo potekala uvodna faza s pridobivanjem podatkov o 
interesu staršev. Srečanja bodo v primeru zadostnega števila zainteresiranih 
staršev potekala enkrat mesečno, z začetkom v oktobru 2021. Izvedba oz. 
način izvedbe srečanj se bo prilagajala aktualni epidemiološki situaciji in 
priporočilom NIJZ.  
Skupino bosta vodili psihologinja Katarina Barborič in Helena Može 
Cedilnik. Občasno se bodo, glede na interes staršev, skupini lahko pridružili 
tudi zunanji predavatelji. 
 
11. Projekt »Say hallo to the world« in podprojekt Pomahajmo po Sloveniji 
Cilji projekta: 
• Ob spoznavanju ožjega in širšega  družbenega, naravnega in kulturnega 

okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme 
nestrpnosti, premagujejo  stereotipe, predsodke ter drug drugega 
osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja; 

• Skrb za socialno pravičnost; 
• Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi 

funkcijami  bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in 
kulturnimi okolji; 

• Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami; 
• Otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost , 

ustvarjalnost,  uporabljajo pridobljena  znanja na področju igre, gibanja, 
ustvarjanja; 

• Povezovanje med otroki iz drugih krajev po sloveniji in sklepanje novih 
prijateljstev; 

• Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika; 
• Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti; 
• Učenje tujih besed oz. jezika; 
• Promoviranje Slovenije. 

 
Neposredno bodo vključeni učenci 5. razreda, vendar se bo obravnava 
tematik razširila tudi na ostale razrede. Opravili bodo 5 javljanj preko 
videokonference in video druženj z učenci z druge osnovne šole. Vsako 
javljanje bo predstavitev enega sklopa dejavnosti. 
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Koordinatorka in mentorica bo Ela Leskovšek, somentorica pa Nataša Kojič. 
 
12. Delavnice za razvijanje čustvenih, socialnih in komunikacijskih 
spretnosti  
V šolskem letu 2021/22 bodo delavnice za razvijanje čustvenih, socialnih in 
komunikacijskih spretnosti potekale v obliki socialnih iger in treninga 
specifičnih veščin za učence NIS in PP VIZ. Socialne igre bodo predvidoma 
potekale od oktobra 2021 do junija 2022. V soglasju s starši bodo predvidoma 
oblikovane 2-3 skupine učencev (cca 4-6 otrok) oz. glede na izražene potrebe. 
Skupine bodo oblikovane v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ glede na 
aktualno epidemiološko situacijo. Delavnice bosta predvidoma izvajali 
psihologinja Helena Može Cedilnik in specialna pedagoginja Saša Uršnik.  
Osnovni namen delavnic za razvijanje čustvenih, socialnih in 
komunikacijskih spretnosti je preprečiti razvoj določenih težav na čustvenem 
in vedenjskem področju otrok ter zmanjšati intenziteto že nastalih težav, torej 
delovati intervencijsko in preventivno. Za doseganje predvidenih ciljev bodo 
uporabljeni različni načini oz. metode dela (razgovor, razlaga, skupinska 
diskusija – pogovor v krogu, delo z besedili, iz katerih bomo prepoznavali 
šibkosti, zmote in pravilnosti ravnanja posameznikov, delo s pomočjo 
slikovnega in konkretnega materiala, dramatizacija…). Učenci bodo 
zastavljene cilje dosegali tudi preko izkustvenega učenja.  
 

5. 9. 5 Projekti in nove vsebine dela na OŠPP Levstikov trg 
 
1. Tekočnost branja in bralno razumevanje Branje je veščina, ki jo 
potrebujemo in uporabljamo vse življenje v vseh situacijah, zato je zelo 
pomembno, da jo obvladamo kar se da dobro. Slabša bralna zmožnost je 
lahko težava v obdobju izobraževanja in tudi kasneje, v vsakdanjem življenju 
ali pri opravljanju svojega poklica. Na OŠPP Levstikov trg že od leta 2017 
izvajamo merjenje tekočnosti branja ter bralnega razumevanja, ki temelji na 
kurikulu, in je način ocenjevanja učnih dosežkov branja, pisanja in računanja, 
ter nam omogoča načrtovanje ciljev in korakov do cilja ali kratkoročnih ciljev 
v individualiziranem programu za posameznega učenca. Vključeni so vsi 
učenci od 3. do 9. razreda, merjenje pa izvajajo razredničarke posameznih 
razredov. Razredničarke od 5. razreda dalje izvajajo tudi test bralnega 
razumevanja »labirint« (ang. maze). Uporabljena preizkusa z natančnimi 
navodili izvajamo po gradivu Branke B. Jurišić. Gradivo je dosegljivo na 
https://icpika.si/ . 
Koordinatorka: Andreja Četina 
 
2. Jadranje za jutri (opis projekta - glej zgoraj) 

Organizacija in spremstvo na jadrnici: Marko Janko, Mojca Mahne. 
 
3. Sodelovanje z večinsko šolo 
Druženje z OŠ Prule: Tudi v šolskem letu 2021/22 želimo ohraniti tradicijo 
sodelovanja z OŠ Prule. V kolikor bo mogoče, bomo izpeljali dve srečanji, eno 
na OŠ Prule in eno na naši šoli. Na druženjih bodo učenci igrali družabne igre, 
sodelovali v športno-socialnih aktivnostih in sklepali nova prijateljstva. 

https://icpika.si/
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Sodelujejo učiteljice 1. triade. 

Načrtujemo tudi nadaljevanje sodelovanja z OŠ Livada: 
Sodelujejo: Tadeja Dolenc, Tihomir Vidović in Natalija Veselič Martinjak (OŠ 
Livada) 

 
4. Doživljajski tabor za učence 1.–4. razreda 
Meseca maja se bomo učenci od 1.–4. razreda udeležili doživljajskega 
tabora. Tabor bo trajal 3 dni. Udeležilo se ga bo okoli 34 učencev in 7 
spremljevalcev. 
Učencem želimo na doživljajskem taboru predstaviti primorski svet. Morje, 
morske živali in rastline bodo spoznali z obiskom akvarija, vožnjo z ladjico 
ter obiskom pomorskega muzeja. Z rednim gibanjem v okolici pa bomo 
poskrbeli za zdravje in kondicijo ter učencem približali zdrav način življenja. 
Na taboru bodo razvijali tudi samostojnost pri skrbi zase in osebni higieni. 
Otroci bodo z opazovanjem, razlago, pogovor in praktičnim delom prišli do 
novih spoznanj ter utrdili svoje šolsko znanje. Prav tako pa je za otroke s 
posebnimi potrebami doživljajska pedagogika nadvse pomembna saj se 
preko izkustvenega dela največ naučijo ter stvari tudi najbolj zapomnijo. 
Popoldanske aktivnosti se bodo beležile kot interesne dejavnosti. Vsak izmed 
spremljevalcev bo realiziral interesno dejavnost v okviru 10 ur.  
Izvajalci: razredniki in spremljevalci. 
 
5. Sodelovanje pri prenovi učnega načrta za matematiko za NIS. 
Iz OE OŠPP Levstikov trg sodeluje Tina Maček  
 
6. Projekt Rastem s knjigo in Naša mala knjižnica 
Učenci sedmega razreda bodo obiskali knjižnico Otona Župančiča in se 
vključili v skupni projekt učencev iz večinske šole. 
Projekt Naša mala knjižnica je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Z 
njim jim bomo popestrili ure slovenskega jezika in dejavnosti v 
podaljšanjem bivanju. 
Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim otrokom razdelili Ustvarjalnike 
z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto 
bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti. 
Koordinatorica je knjižničarka Petra Kranjc 
 
7. Pedagogika Montessori 
Pedagogika montessori je dobrodošla dopolnitev dela učitelja v razredu, ki z 
odkrivanjem in preizkušanjem različnih metod in materialov spodbuja razvoj 
vsakega otroka, ne glede na vrsto in stopnjo posebnih potreb. Pedagogika 
montessori temelji na opazovanju otrok, ki so svobodni pri gibanju, 
raziskovanju in izbiranju aktivnosti. Pristop v skladu z metodo montessori 
pa je predvsem učenje za življenje. Vzgojni pristop montessori temelji na 
otrokovih razvojnih potrebah po svobodi znotraj meja in po skrbno 
pripravljenem okolju. Pripravljeno okolje nudi otroku možnosti za stik z 
materiali in izkušnjami, s pomočjo katerih razvija svoj razum, kakor tudi 
telesne in duševne sposobnosti. Oblikovan je tako, da v polnosti uporablja 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22  
 

83 

notranjo motivacijo in sposobnost otrok, da razvijajo skrite zmožnosti, 
samostojnost, sistematičen pristop do reševanja problemov, pridobivanja 
znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja. 
 
8. Druženje s starši 
Dvakrat na leto bodo učitelji posebnega programa organizirali druženje s 
starši učencev posebnega programa.  
 
Tradicionalno druženje s starši od 1. do 4. razreda bo potekalo v 
prednovoletnem času. Delavnice pripravijo učitelji, ki učijo te razrede in 
učitelji OPB.  
Novoletno druženje s starši: Za starše in učence od 1. do 3. razreda bodo 
razredničarke in učiteljice PB decembra pripravile ustvarjalne delavnice in 
druženje. Učenci bodo na druženju tudi nastopali s plesno, pevsko ali 
dramsko točko. 
 
9. Doživljajski tabor v Kranjski Gori:  Na trodnevnem taboru bodo učenci 
od 1. do 4. razreda raziskovali značilnosti gorenjske pokrajine, se športno 
udejstvovali, likovno ustvarjali in se zabavali. Ogledali si bomo Kekčevo 
deželo in iskali lisičji skriti zaklad. Na taboru bodo učenci poleg zdravega 
življenjskega sloga usvajali tudi samostojnost pri skrbi zase in osebno higieno. 
Doživljajska pedagogika je za otroke s posebnimi potrebami ključnega 
pomena, saj se preko izkustvenega dela največ naučijo ter si stvari tudi bolje 
zapomnijo. Izvedene aktivnosti se bodo beležile kot interesne dejavnosti. 
Vsak izmed spremljevalcev bo realiziral ID v okviru 10 ur. 7 izvajalcev: 
razredniki in spremljevalci, cca 35 otrok. 
 
10. Zlati sonček: Učenci prve triade bodo še naprej urili svoje gibalne 
spretnosti tudi preko projekta Zlati sonček. 
 
11. Sodelovanje na Mednarodnem festivalu "Igraj se z mano" 
Z učenci 7., 8. in 9. razreda ter učenci posebnega programa bomo tudi v tem 
šolskem letu sodelovali na Mednarodnem festivalu Igraj se z mano. Učenci 
bodo pomagali na različnih delavnicah, delili vodo, skrbeli za razdeljevaje 
malic, postavljali in pospravljali prizorišče ter oder, pekli palačinke, skrbeli 
za eko otoke, predvsem pa z dobro voljo pripomogli k pozitivnemu vzdušju 
na festivalu. 
Koordinatorka na šoli: Andreja Četina 
 
12. Video krožek – krožek je namenjen učencem, ki se želijo poizkusiti pri 
izdelavi videa. Spoznali bodo osnove snemanja, prenosa in obdelave 
posnetkov, izdelavo končnega izdelka. Nadgrajevali in dopolnjevali bodo 
znanje ki so ga pridobili pri snemanju za projekt Sfaktor in skušali ujeti 
zanimive utrinke dogajanja okoli njih. Izvajalki krožka: Petra Štuhec in Špela 
Kranjec  

 
14. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
Po metodi Halliwick in z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja bomo 
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pripravljali učence neplavalce iz posebnega programa na kontakt z vodo in 
pridobivanje osnovnih plavalnih sposobnosti. Ostali prijavljeni učenci bodo 
imeli možnost nadaljnjega razvijanja svojih plavalnih sposobnosti. 
Izvajalka: Valentina Vrhunc, Barbara Kopina 
 
15. Pevski zbori/glasbena raziskovalnica 
Glasbeno ustvarjale in poustvarjale bodo tri skupine skupine učencev, glede 
na starost in sposobnosti. Pri urah bodo učenci pridobivali nova znanja in 
izpopolnjevali tehniko petja, spoznali nove pesmi in se naučili dela v skupini 
in sodelovanja. S petjem in spremljavo bodo učenci sodelovali prireditvah v 
šoli in izven nje, ter s tem gradili na večjo samozavest ob nastopu.  Izvajalka: 
Špela Kranjec 
 
16. Knjigobube 
Knjigobube so srečanja ob knjigi, ki se zgodijo na torek ob 7. uri. Člani se 
zberemo v gospodinjski učilnici. Preden se prepustimo vsebini, je čas za 
uvodno motivacijo. Obstajajo različne poti priprav na branje: izvemo nekaj o 
avtorju in ilustratorju, poigramo se z domišljijo in razmišljamo kaj če …, lahko 
se prepustimo prostim asociacijam, petju, vodeni fantaziji … Uvodna 
motivacija je uvod, priprava na branje. 
Potem zašelestijo listi knjige, odprejo se platnice in zgodba se začne odvijati 
pred našimi očmi. Beremo leposlovna dela domačih in tujih avtorjev, se 
pogovarjamo, kaj so v nas prebudila, nagovorila, ustvarjamo, pospravimo za 
sabo in če je čas, se prepustimo igri, povezani z vsebino zgodbe ali rdečo nitjo 
pesmi. 
Ura pravljic, pesmi in domišljije je namenjena vsem, ki imajo radi zgodbe, 
povedane v prozi ali rimi. Razvijanje kulture branja, ki postaja pomemben del 
njihovih življenj pa je dolgoročni cilj in tiha želja. Valentina Vrhunc.  
 
 
17. Podporna skupina za starše Proces prilagajanja na dejstvo, da se v družini 
rodi otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju, je zahteven in dolgotrajen. 
Pomoč strokovnjaka in institucij je ključnega pomena, saj omogoča preboleti 
negativna čustva in v njih spodbuditi takšna, s pomočjo katerih bodo lahko 
prispevali k optimalnemu razvoju svojega otroka in tudi sami živeli polno in 
srečno življenje. V ta namen smo v šolskem letu 2019/20 začeli z delovanjem 
podporne skupine za starše in bomo s srečanji nadaljevali tudi v tem šolskem 
letu. Srečanja so namenjena staršem, ki imajo otroka z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju in si želijo srečanj katerih cilji so: srečati druge starše s 
podobnimi izkušnjami, si izmenjati različne informacije, spregovoriti o tem 
kako se soočajo z različnimi težavami in preprekami v življenju, pridobiti 
informacije kam lahko vključijo svoje otroke med počitnicami, dobiti 
informacije od strokovnjakov, kaj čaka njihove otroke v prihodnosti, o 
zakonodaji in pravicah, ki jim pripadajo. Prav tako bomo tudi letos gostili 
nekaj strokovnjakov z različnih področji. Nosilka: Tatjana Skerlep  
 
18. Zimska šola v naravi za učence PPVI V šolskem letu 2021/22 se bo 
skupina učencev PPVI priključila zimski ŠvN učencem iz NIS-a. Za učence 
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PPVI, ki ne smučajo bomo pripravili aktiven program na snegu. V primeru, 
da snega ne bo, se bomo znašli drugače in učencem pričarali nepozaben teden 
druženja in spoznavanja narave. Zimska šola v naravi ponuja smučanje, tek 
na smučeh in krpljanje. Za motorično manj spretne učence bomo pripravili 
dejavnosti na snegu, kot so sankanje in igre s sankami, poligoni na hribu, 
vlečenje sani s snežnimi kepami, izdelovanje igluja ali snežaka. Barvanje 
snega z jedilnimi barvami, snežni pikado. V primeru, da snega ni pa učni 
pohodi s spoznavanjem dreves, rastlin in živali v zimskem času, povabili 
bomo lovca, imeli pohod do razgledne točke, raziskovali bližnji gozd, gradili 
zavetišča, izdelovali rakete na zračni tlak, raziskovali nebo s teleskopom 
(sonce s sončnim filtrom), daljnogledom, očali za sonce, izvedli nočni pohod 
z baklami ali lanternami katere bomo sami izdelali.  Izvajalci zimske ŠvN za 
PPVI: Valentina Vrhunc, Igor Kovačič in Tatjana Skerlep 
 
19. Planinski krožek 
Od pet do šest sobot ali nedelj letno namenimo krajšim in nezahtevnim 
pohodom. Ne le, da na ta način krepimo kondicijo, hkrati »ubijemo« več muh 
na mah: med planinci se stkejo še trdnejše vezi, vedno se nam zgodi veliko 
lepega, naučimo se kaj novega (spoznavamo pohodniški bonton, nujno 
planinsko opremo, brez katere se ne smemo podati na pot, prvo pomoč, 
opazovanje narave in skrb zanjo …); skratka, iz vsakega pohoda se vrnemo 
zadovoljni. V š.l. 2021/22 bo prvič organiziran planinski krožek tud i za 
OŠPP.  
Velika dragocenost pohodov je tudi ta, da hodita z nami dve upokojeni 
učiteljici z naše enote – Breda Gajšek in Martina Zupančič Pečar. Vsaka nam 
s svojega področja zna povedati marsikaj in nas navdušiti ob mnogih 
priložnostih. 
Nosilki: Valentina Vrhunc in Tatjana Skerlep 

 
20. Samozagovorništvo 
Samozagovorništvo je nekaj posebnega. Zakaj? Ker imajo vajeti v rokah naši 
učenci. Za vsakega človeka je pomembno, da lahko vpliva na svoje življenje, 
da ima možnost odločanja in da se počuti del skupnosti. Ena izmed možnosti 
uresničevanja zastopanja svojih potreb in interesov je združevanje v 
samozagovorniške skupine. Na sestankih se učenci učijo prevzeti 
odgovornost in iniciativo, imeti lastne ideje, zagovarjati svoje mnenje, 
predvsem pa – postaviti se na lastne noge, uporabiti lastno pamet in se opreti 
na lastne sile – pri tem lahko računajo na podporo skupine. Za učence je to 
povsem nova vloga, katere se morajo še priučiti. Za začetek se trudimo 
upoštevati osnovna pravila skupine: točnost, prijaznost, držanje pravil 
pogovora, spoštovanje sebe in drugih, imeti svoje mnenje, aktivno 
sodelovanje s predlogi, vprašanji, dilemami … Samozagovorništvo je 
povedati naglas o svojih potrebah, da drugi slišijo in razumejo tvoje pravice, 
hkrati je učenje, kako se postaviti zase.  
Nosilki: Valentina Vrhunc in Tatjana Skerlep 
 
21. Multisenzorna soba ali snoezelen 
Beseda »snoezelen« izvira iz dveh nizozemskih izrazov, in sicer "snuffelen”, 
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kar pomeni vohati ter “doezelen”, kar pomeni dremati. "Snoezelen" se 
uporablja na specialno - pedagoškem področju za sprostitev in je odlična 
metoda za zmanjševanje agresivnega vedenja, stresnega počutja, nemirnosti. 
Soba vsebuje različne pripomočke za spodbujanje in razvijanje vseh 
senzornih poti. Tako pri izvajanju terapij uporabljamo različne reflektorje ter 
druge luči, zvočne posnetke narave, klasično in drugo glasbo, vodni stolp z 
barvnimi mehurčki, mehke blazine, aromatične vonje, ter plošče z različnimi 
materiali, ki spodbujajo taktilne zaznave. 

Izvajalka Ada Zore. 
  
22. Naravna pedagogika v 7. razredu 
V letošnjem šolskem letu se bo v 7. razredu, pod vodstvom učiteljic Anje 
Antolović in Andreje Žele, poskusno izvajal projekt naravne pedagogike.  
Primarni namen projekta je učencem osmisliti in konkretizirati učne vsebine 
naravoslovja, zato bo pouk potekel v naravi in v vsakem vremenu na 
naraven, dinamičen in konkreten način (tudi na temeljih gozdne 
pedagogike). 
Vzporedno bo poudarek na zdravem načinu življenja (kar vključuje veliko 
gibanja, zdravo hrano in vodo kot pijačo), samostojnosti, spoštljivi 
komunikaciji ter usvajanju in širjenju besednega zaklada v slovenskem 
jeziku. Pouk v naravi se bo izvajal vsako sredo in v vsakem vremenu na 
kmetiji Lukš v Ljubljani. Prihod v šolo ob sredah bo ob 7.30. Do kmetije se bo 
odhajalo  z mestnim avtobusom ter naprej peš. 
Predmete, ki so na urniku ob sredah (slovenski jezik, naravoslovje, tehnika in 
tehnologija, šport za zdravje (IP) ter dopolnilni pouk), bomo izvajali 
interdisciplinarno preko različnih aktivnosti in dejavnosti v naravi (v 
bližnjem gozdu, ob potoku in na travniku) ter jih umeščali v širši kontekst 
ekologije, samostojnosti  ter estetike (narave in ustvarjanja z naravnimi 
materiali). Za potrebe pouka v naravi si bodo učenci pripravili manjši 
nahrbtnik s potrebščinami, ki so jih v obliki pisnega seznama, skupaj  s pisnim 
obvestilom staršem,  vsi prejeli.  
Šolsko malico bomo vzeli s seboj. 
Kosilo bo v šoli okrog 14.30 oziroma bo za tisti dan odpovedano (v skladu z 
dogovorom s posameznimi starši). 
Za morebitne zamudnike bo predvidoma organiziran klasičen pouk v šoli.  
Organizatorici in izvajalki: Anja Antolović, Andreja Žele 
 
Projekti (splošno) 
Več učiteljev je zainteresirano za sodelovanje pri projektih. Spremljali bodo 
razpise evropskih projektov in projektov Mestne občine Ljubljana. 

 
5. 9. 6 Projekti in nove vsebine dela v OVI Jarše 
 
1. Pouk oddelka PP in OPB  na OŠ Vide Pregarc 
Zaradi pred leti povečanega vpisa učencev in posledično prostorske stiske, 
predvsem pa zaradi težnje po izvajanju inkluzije za učence s posebnimi 
potrebami, bo tudi v tem šolskem letu oblikovana  skupina PPVI na bližnji OŠ 
Vide Pregarc. Učenci bodo po programu vključeni v dejavnosti CJL, potrebno 
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obravnavo strokovne službe, po svojih zmogljivostih pa bodo sodelovali pri 
dejavnostih prvih, drugih in tretjih razredov OŠ. 

 
2. Nadomestna in dopolnilna komunikacija (NDK) 
Komunikacija je katero koli dejanje, s katerim človek sprejme ali posreduje 
informacije. Kadar je govorno-jezikovna komunikacija motena, jo lahko 
podpremo ali nadomestimo z nadomestno in dopolnilno komunikacijo. Gre 
za sistem komunikacije, prilagojen posameznikovim sposobnostim in 
potrebam, ki vključuje komunikacijske geste, kretnje in/ali različne slikovne 
simbole- posamezne ali urejene v komunikacijski knjigi oz. komunikacijskem 
pripomočku. 
V OVI Jarše želimo poudariti pomen komunikacije v vsakdanjem življenju. 
Na podlagi analize komunikacije vseh učencev sistematiziramo in osmislimo 
uvajanje ter učenje novih sistemov NDK za učence, ki tega še nimajo in ga 
potrebujejo za vsakodnevno izražanje želja, potreb in občutkov ter 
vključevanje v socialne interakcije. Za učence, ki že imajo pripravljen sistem 
NDK, je potrebno le-tega posodabljati in nadgrajevati ter tako učence kot tudi 
starše in strokovne sodelavce spodbujati k utrjevanju in aktivni uporabi. Za 
starše in sodelavce smo izvedli izobraževanje o NDK, ki ga bomo v novem 
šolskem letu po potrebi ponovili. Nadaljevali bomo z zastavljenimi 
aktivnostmi, preverjali uspešnost uporabe NDK ter v spremljanje vključili 
nove učence. 
Dejavnosti bo v okviru aktiva za NDK OVI Jarše koordinirala Barbara 
Leopold. 
 
3. Aktiv za avtizem OE Jarše 
Število otrok/učencev za avtistično motnjo narašča iz leto v leto. Zaposleni 
potrebujemo pri svojem delu suport za delo tako z učenci z AM, kot z 
njihovimi starši. 
V aktivu za avtizem OE Jarše se bomo trudili, da bomo na aktivih 
konstruktivno iskali načine in pristope, ki bodo učiteljem v pomoč pri delu 
učencem z AM; razglabljali bomo o v svetu znanstveno podkrepljenih in 
učinkovitih metodah (npr. PECS, TEACCH) in jih skušali vpeljati v 
vsakodnevno delo z učenci z AM; izmenjavali si bomo pridobljeno znanje z 
različnih izobraževanj v zvezi z AM; poročali bomo o novi literaturi in novih 
oddajah/filmih v zvezi z AM in po potrebi predlagali nakup literature za 
šolo; nabavili in izmenjali si bomo različen didaktični material, vizualno 
podporo ter pripomočke, ki učitelju olajšajo delo, učencem z AM pa 
vsakodnevno življenje; s konstruktivnimi predlogi bomo reševali vedenjsko 
problematiko v razredu; nudili bomo podporo sodelavcem pri komunikaciji 
s starši in z zunanjimi  ustanovami. V okviru aktiva načrtujemo ogled 
podobne ustanove v tujini in seznanitev z njihovim delom. Koordinatorica je 
Vanda Kočar Junkar. 

 
4.  Zdravo prehranjevanje in veščine kuhanja 
V 3. nadstropju imamo opremljene tri učne kuhinje. Le-to je pripomoglo k 
rednemu usposabljanju učencev na področju delovnih in zaposlitvenih 
tehnik / delovne vzgoje, natančneje pri učenju praktičnih veščin v 
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gospodinjstvu. Tako bomo mlajše učence, posebej pa še mladostnike 5. in 6. 
stopnje usposabljali za samostojno pripravo hrane, upravljanje s kuhinjskimi 
pripomočki in belo tehniko ter pospravljanje za samim sabo in kuhinje v 
celoti. Po dogovoru s starši bodo razredniki odjavili šolsko malico, z učenci 
pa v bližnji trgovini ali na trgu nakupili potrebno hrano in se s tem učili 
rokovanja z denarjem, varčevanja, računanja itd. 
S takim učenjem jih bomo pripravljali na kvalitetnejše bivanje doma, v 
bivanjskih skupnosti in v zaposlitvenih centrih ali v drugih službah. Prav 
tako se bodo seznanili z zdravim načinom prehranjevanja in bontonom, 
učinkovitim gospodinjenjem ter ločevanjem odpadkov. 

5. Zeliščni, zimski in zelenjavni vrt 
Nadaljujemo z zeliščnim, zelenjavnim in zimskim vrtom. Zaradi več razlogov 
je v steklenjaku urejen večnamenski prostor, sam rastlinjak pa urejen v 
učilnicah. Mladostniki spoznavajo zelišča, ki rastejo v Sloveniji kot tudi 
zelišča iz drugih držav (npr. Kitajska). V rastlinjaku bodo učenci sadili in 
vzgajali sobno cvetje, gojili sadike in zelenjavo. Učenci sami vzgojijo rastlino, 
zelenjavo ter nato ugotovijo čemu je namenjena in kako se jo da najbolj 
koristno uporabiti. Iz njih kuhajo čaj, pripravljajo solato in druge obroke, 
pridelujejo milo, izdelujejo okraske… 
Nosilka je Mihaela Jakomini v sodelovanju z več razredniki.  

 
 
6. Šola za življenje. 
Osnovni namen projekta je, da mora mladostnik/ca uporabiti svoje 
spretnosti,   znanja in navade (ob asistenci pedagoga) v takšni meri, da si čim 
bolj organizira samostojno preživetje prostega časa. V novi situaciji 
(taborjenje, bivanje v apartmajih) mora zagotoviti skupaj z preostalimi 
mladostniki prehrano, čistočo in dnevni red aktivnosti. Projekt Šola za 
življenje se izvaja v manjši skupini (do dvanajst mladostnikov), jeseni in 
spomladi. Učitelji, ki vodijo Šolo za življenje so: 
- Irena Modrej Mežnar-Jadranje za jutri, maja 2022 
- Irena Modrej Mežnar- ŠŽ Zmorem, pokaži mi, Pliskovica, oktober 2021 
- Vanda Kočar Junkar-Tabor MAS v Fiesi, junij 2022, projekt MOL 
- Brigita Muršec, Anuška Kovač, Irena Roblek, Nataša Čas-3 dnevni Tabor 

s pohodništvom v Kostanjevici na Krki, Leničev dom, maj 2022 
- Andreja Gamser Abram, Tadeja Miklič-Tabor na kmetiji, september 2021 

 
7. Letovanje in zimska šola v naravi 
Letovanje za mlajše učence je planirano septembra, za starejše pa v juniju, v 
Fiesi, vodja bo Nika Šuc. 
Šola smučanja, tek na smučeh, krpljanje, pohodništvo, sankanje za cca 45 
učencev in 20 spremljevalcev bo organizirano marca na Ribniškem Pohorju, 
vodja Nika Šuc. 

 

8. Knjižnica 
V šolskem letu 2009/2010 smo prvič uvedli v posebej namenjenemu prostoru 
knjižnico za vse učence. Zaradi večjega števila učencev smo prostor v šolskem 
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letu 2015/16 žal morali zopet preurediti v učilnico, knjižnica pa se letos 
nahaja v zbornici.  Poleg izposoje knjig bomo preko šolskega leta organizirali 
različne tematske sklope: pravljične ure, filmske predstave, tematske razstave 
in druge dogodke, vezane na naš program. Učenci/ke bodo skupaj z učitelji 
in zunanjimi sodelavci ter povabljenimi gosti soustvarjali zanimive in malo 
drugačne urice. S temi dejavnostmi bodo povezani tudi različni krožki in 
izdelava šolskega časopisa. Še naprej bomo sodelovali z Mestno knjižnico 
Ljubljana-podružnico Jarše. Projekt Življenje je zgodba bosta s knjižničarko 
Angelo Klančar vodili Irena Roblek in Anuška Kovač. 

Namen in cilj: 
Namen: približati knjigo posamezniku, utrjevanje in ohranjanje že naučenega 
branja, navajanje k poslušanju, pridobivati nova znanja, bogatiti besedni 
zaklad in kulturo izražanja, bogatiti domišljijo, spodbujati samostojnost, 
ustvarjalnost,…, spodbujati uporabo različnih medijev za pridobivanje in 
posredovanje informacij, spodbujati učence k soustvarjanju. 

Cilj: predstaviti otrokom in mladostnikom koristi branja. 
Nosilki dejavnosti, vodenje knjižnice in razdeljevanje revij učencem bosta 
opravljali knjižničarka Petra Kranjc-ob petkih in učiteljica Manja Lamovšek. 
 

9. Petkove pravljice 
Med razredno sodelovanje najmlajših se bo usmerjeno izvajalo skozi 
lutkovno in gledališko dejavnost. Starejši učenci bodo vodili predstave za 
mlajše, jih vabili k prvim poskusom različnih zmožnosti izražanja in k 
druženju skozi tovrstne dejavnosti. Interaktivne predstave se bodo odvijale 
enkrat mesečno po malici v mali avli. Mentorici bosta Andreja Munih in 
Patricija Gmajner. 

 
                10.Gledališka predstava v sodelovanju z OŠ Prule 

Andreja Munih nadaljuje sodelovanje dveh šol z različnimi standardi znanja 
skozi gledališko dejavnost. Učenci CJL in OŠ Prule bodo poskusili izpeljati 
predstavo v obliki radijske igre.  Z muzicalom Gretino pismo bi obeležili 
desetletnico druženja, ki je lansko leto žal nismo uspeli. Gradivo je učno 
vzgojno in družbeno tematsko- obravnava vplive na podnebne razmere.  
 
11. Ustvarjalne glasbene delavnice z glasbeno terapijo 
Glasbene ustvarjalne delavnice temeljijo na glavnih tehnikah znotraj glasbene 
terapije, ki se nanašajo predvsem na prosto glasbeno improvizacijo. Ta 
omogoči možnost glasbenega delovanja na sproščen, spontan in rahlo 
direktiven način glasbenega izražanja. Cilji dela so glasbena interakcija v 
skupini, razvitost glavnih glasbenih elementov skozi svobodno izražanje in 
dosego lažjih glasbenih ciljev v obliki nekih avtorskih kompozicij. 
Delo bo potekalo individualno v OVI Jarše in skupino na OŠ Vide Pregarc.  
Delavnice bodo potekale pod vodstvom akad. glasbenice in glasbene 
terapevtke Knoll inštituta. Delo bo potekalo v paru z učiteljico in mentorico 
interesne dejavnosti Glasbena terapija  Tadejo Miklič ter varuhom in 
razredniki mlajših učencev. 
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12. Plavalni tečaj za neplavalce 
Tudi letos bomo organizirali strnjen tečaj plavanja v bazenu za 15 učencev v 
OŠ Savsko naselje. Namenjen bo učencem, ki imajo že pozitivne izkušnje z 
vodo in plavanjem, vendar jim manjkajo še veščine pravilnega plavanja ter 
plovnosti. Mentorja bosta učiteljici Nika Šuc in Irena Modrej Mežnar. 

 
13. Učenje plavanja po metodi Halliwick 
S pomočjo metode Halliwick z elementi klasičnega pristopa učenja plavanja 
pripravimo učence neplavalce na osnovi treh stopenj na pridobivanje 
osnovnih plavalnih sposobnosti in kontakta z vodo. Za dosego teh ciljev se 
izvajajo različne vaje (prilagajanje na vodo, sprostitev, pridobivanje osnovnih 
veščin plavanja). Dejavnost bo potekala v bazenu v Savskem naselju. 
Izvajalci: Nika Šuc, Laura Pihlar, drugi učitelji in varuhi in študenti PeF. 
 
14. Živali v šoli (glejte tudi – terapija z živalmi na začetku tega poglavja) 
Poznani so pozitivni učinki terapije s kužki in konji in tudi v OVI Jarše  smo 
pretekla leta pogosto nudili učencem možnost druženja s psom. Zelo uspešno 
je  bilo tudi jahanje konja in obisk ponijev. Letos bomo takšno druženje 
nadaljevali. Aktivnosti teh projektov v okviru pouka ali interesne  dejavnosti  
bodo  vodile  Irena Širca in drugi. Vključevali bomo tudi druge domače živali 
in ljubljenčke. 

 
15. Delavnice Zdrav način življenja 
V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z izvajanjem delavnic »Zdrav način 
življenja,« s katerimi želimo učence spodbuditi k zdravem, aktivnem in 
pozitivnem življenjskem slogu. Naši pohodi v naravi vsebujejo poleg športno-
gibalnih aktivnosti tudi skrb za pozitivno samopodobo ter motivacijo in 
spodbujajo nezavedno, življenjsko, spontano komunikacijo v okolju izven 
šole. Udeležence delavnic bodo spremljale fizioterapevtka Staša mlinar, 
psihologinja Mojca Jerovšek Toth ter logopedinja Barbara Leopold na ta način 
v skupini učencev prepletle elemente fizioterapevtske in psihološke  
obravnave v naravi. 
 

    16. Pohodniški tabor v Kostanjevici na Krki. 
 Prvoten in glavni namen tabora je, da peljemo učence za tri dni v naravo, v 
vas,  kjer bodo izkusili in raziskovali popolnoma drugačen način in utrip 
življenja kot je v mestu. Vse dni se bodo gibali  na svežem zraku brez prometa 
in hrupa,  raziskovali rastline v gozdu  in travniku  ter razvijali primeren 
odnos do narave. Učenci bodo odšli na daljše pohode podnevi in ponoči. 
Naučili se bodo pripraviti potrebne rekvizite za pohod in opremiti se z 
ustreznimi oblačili in obutvijo. Na pohodih po poteh v okolici Kostanjevice  
se bodo naučili premagovati ovire v naravi, razvijali bodo koordinacijo celega 
telesa ter ohranjali kondicijo in moč. Vključili se bodo v skupinsko dinamiko 
ter se pri tem naučili upoštevati potrebe ostalih udeležencev pohoda. 
Izvajalke tabora bodo Anuška Kovač, Brigita Muršec in Irena Roblek, vodja 
Nataša Čas. 
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 17. Vizualna podpora (VP) 
Z vizualno podporo se srečujemo vsi v vsakdanjem življenju. VP nam olajša 
razumevanje sveta okoli nas. Preko slik  (VP) se hitreje in lažje učijo otroci, pa 
tudi odrasli, ne glede na intelektualne sposobnosti. 
Vizualna podpora se uporablja pri vsakodnevnih aktivnostih tako v šoli, kot 
doma. 
VP olajša razumevanje: kaj od osebe želimo; kaj sledi določeni aktivnosti; 
kakšno vedenje se pričakuje; kako se lahko oseba v stresni situaciji  umiri; VP 
olajša prehode; z VP oseba pokaže, kaj želi; z VP lahko komunicira itd. 
V OE Jarše pripravljamo vizualno podporo za vizualne urnike 
(individualne/skupinske).  S pomočjo VP smo in še bomo opremili prostore 
ter označili,  kje se določene osebe/predmeti nahajajo. Po potrebi bomo 
sodelovali pri pripravi VP za lažjo komunikacijo in pri uporabi VP pri 
spodbujanju pozitivnega vedenja. Koordinatorici sta Lea Đaković in Vanda 
Kočar Junkar. 
 
18. Sodelovanje na literarnih in likovnih natečajih in tekmovanjih 
V šolskem letu 2020/21 naj bi organizirali regijsko tekmovanje Mladi tehnik, 
a je zaradi epidemije odpadlo. Izvedli bomo v letošnjem letu, če bodo razmere 
dopuščale. Učenci se bodo pomerili v naslednjih kategorijah: ročni obdelavi 
papirja: izdelek iz papirja, lepenke ali kartona, ročni obdelavi usnja ali 
tekstila: izdelek iz tekstila, v ročni obdelavi kovin: izdelek iz kovin, ročni 
obdelavi lesa; izdelek iz lesa (pri delu uporabljajo namizni električni vrtalni 
stroj, električni brusilnik, električno rezljačo, električno vbodno žago), risanju 
z orodjem CICIcad, konstruiranju z zbirko Lego Dacta, tehnična naloga, 
tekmovanje PPVI. Predvidoma bo tekmovanje potekalo v začetku meseca 
aprila 2022.  
Vodja organizacijskega odbora tekmovanja: Mihaela Jakomini Radešček 
Organizacijski odbor v OE Jarše: Mihaela Jakomini (vodja), Maja Šenekar, 
Vanda Kočar Junkar, Lea Đaković. 
Sodelovali bomo tudi na razpisih z likovnimi deli ter krajšimi literarnimi 
zapisi. Andreja Munih bo z učenci nadaljevala projekt: senzorna knjiga iz 
serije Rudi Robot (sedma knjiga). 
 
19. Podpora  pozitivnemu vedenju in razredna pravila 
Razredna pravila oziroma pravila o želenem vedenju oblikujemo učitelji 
skupaj z učenci  na začetku vsakega šolskega leta.  O njih se vsakodnevno 
pogovarjamo in jih utrjujemo (npr. na začetku pouka v jutranjem krogu, ob 
zaključku pouka, v času podaljšanega bivanja itd.). V praksi se je pokazalo, 
da se je z vpeljevanjem razrednih pravil v povezavi s strategijami pozitivne 
vedenjske podpore ter vizualne podporne komunikacije izboljšala skupinska 
klima v številnih razredih, prav tako so se pokazali napredki v vedenju 
učencev. V letošnjem šolskem letu bomo zato še posebno pozornost namenili 
sistematičnemu vpeljevanju pravil od poznavanja, poučevanja, do vadenja le-
teh. 
 

20. Delavnice za starše in skupina za samopomoč staršem 
Nadaljujemo s skupino Pozitivno starševstvo, ki bo namenjena za pomoč 
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staršem pri vzgoji. Skupino bodo vodile I. Roblek, A. Kovač in Mojca Jerovšek 
Toth. 
Med letom bodo potekale še druge delavnice in predavanja za starše pod 
vodstvom učiteljic in strokovnih delavcev. 
  

21. Dodatna strokovna tiflopedagoška pomoč 
Naši učenci so zelo heterogeni, saj imajo poleg zmernih, težjih in težkih 
motenj v duševnem razvoju tudi številne kombinacije drugih dodatnih 
motenj, primanjkljajev in ovir. 
Ker je naše delo na vseh stopnjah individualizirano, smo na podlagi 
medinstitucionalnega sodelovanja, med Centrom Janeza Levca Ljubljana in 
Centrom IRIS, v OE OVI Jarše (šol. l. 2017-18), diagnosticirali šest učencev, ki 
bi lahko bili/so glede na ugotovitve ocene funkcionalnosti vida in veljavnih 
Kriterijev za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, uvrščeni v kategorijo 
slepi in slabovidni otroci in /ali otroci z okvaro vidne funkcije in tako tudi 
upravičeni do dodatne strokovne tiflopedagoške pomoči. 
Tako s šolskim letom 2021-22 poteka dodatna tiflopedagoška strokovna 
pomoč, ki jo za 4 -6 učencev izvaja dipl. def. tiflologinja iz Centra IRIS.
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5. 9. 7 Projekti in nove vsebine dela v OE Dom. 
 

1. Doživljajska pedagogika: Mladi popotnik 

Mladostniki se skupaj z matičnim vzgojiteljem pripravljajo na 3-5 dnevno potovanje. 
Lahko ga izvedejo v okviru matične skupine ali pa se poveže več vzgojnih skupin 
skupaj. Potovanje kreirajo matični vzgojitelji in izberejo načine, cilje in metode 
primerne za svoje udeležence. Mladostniki skupaj z vzgojiteljem načrtujejo celotno 
potovanje, naredijo potovalni načrt, predvidijo kaj vse potrebujejo, poiščejo 
informacije o izbrani državi, kraju in mesečno varčujejo denar za potovanje. Na 
končni destinaciji je predvidena udeležba na mladinski izmenjavi. Finančna sredstva 
bomo poskusili pridobiti preko programa Erasmus+, v nasprotnem primeru pa bomo 
potovanje poskušali izvesti s pomočjo donacij. 

Cilji: 

• doživetje neposrednih uspehov preko lastnega delovanja 

• prispevek k razvoju osebnosti 

• izživetje avantur v nasprotju z doživetji iz druge roke 

• krepitev samozaupanja in samozavesti s pozitivnim reševanjem problemov 

• sprejemanje konfliktov kot normalnih medčloveških situacij 

• možnost neposrednega učenja in učenja na primeru 

• doživetje skupinskega občutka, identitete skupine 

• krepitev občutka lastne vrednosti 

Nosilci projekta: Nika Knapič, Daša Ferš, Tomaž Klepec 

 
2. Vključevanje prostovoljcev. 

V Domu CJL že vrsto let sodelujemo s projektom Človek za druge. Prostovoljci se po 
uvodnem izobraževanju vključijo v delo in življenje vzgojne skupine , kjer sodelujejo 
z vzgojitelji na področju pomoči pri učenju, druženju z mladostniki in ostalih 
dejavnostih vzgojne skupine. Mladostniki na ta način dobijo novo izkušnjo 
sodelovanja s strani pomembne, konstantne druge osebe, katera ni vzgojitelj ali druga 
uradne oseba Zavoda. Po drugi strani pa prostovoljci ( študenti, dijaki, zaposleni in 
tudi upokojenci) dobijo možnost vpogleda v življenje in delo v Domu, delitve 
vrednot, navad, znanj in spretnosti, ter s tem obogatijo dneve mladostnikov. Na tak 
način se odpirajo nove možnosti za sodelovanje, druženje, izmenjavo mnenj. Tkejo se 
nevidne niti prijateljstva v medsebojni skrbi. 

Prostovoljci imajo možnost izobraževanja v supervizijski skupini.  

V času omejevanje zajezitve širjenja korona virusa, bodo prostovoljci morali 
izpolnjevati enega izmed pogojev PCT. 

Izvajalca: Tomaž Klepec in Blažka Merkac 

 

3. Likovna terapija. 

Pomoč z umetnostjo je oblika dela, primerna za mladostnike z različnimi 
sposobnostmi. V tej dejavnosti so zajete različne likovne zvrsti, tehnike in materiali 
dela, različni pristopi, oblike dela in metodična ustvarjalnost vzgojitelja. Je sredstvo 
za izražanje osebnih čustev in občutij sebi in drugim. Gre za ustvarjalno likovnost za 
vsakogar, tudi in posebej za mladostnike s posebnimi potrebami. Likovne 
umetnostne smeri, ki se v skupini mladostnikov uporabljajo kot izrazno sredstvo in 
sredstvo pomoči so: risanje, slikanje, plastično-prostorsko oblikovanje in grafično 
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oblikovanje. Uporabljamo INTERAKTIVNE LIKOVNE VAJE, ki se izvajajo v 
skupinah v obliki delavnic. Zavestno uporabljamo različne zvrsti umetnosti kot 
mostove med mladostnikovim notranjim in zunanjim svetom, kot sredstvo za 
doseganje pozitivnih sprememb. Pomoč z umetnostjo je nov praktični in celostni 
pristop in delovanje s končnim in najvišjim ciljem boljše komunikacije mladostnikov 
s posebnimi potrebami in čim širšim vključevanjem v socialno okolje.  

Izvajalka: Tatjana Hočevar. 

 

     4. Jadranje za jutri  

Gre za večdnevni izobraževalno-terapevtski projekt z namenom izboljšati in krepiti 
pozitiven odnos otrok do življenja.  

Jadranje za jutri je enotedenski projekt v okviru športnega društva Sappa, ki se izvaja 
meseca maja. Jadranja bodo potekala iz marine VERUDA pri Puli. V projekt bo 
predvidoma vključenih 5 jadrnic-jadralskih posadk oseb s posebnimi potrebami. 

Center Janeza Levca bo sodeloval z dvema ekipama, kombinirane ekipe članov OE 
Levstikov trg in OE Jarše ter OE Dom, vključenih bo 12 mladostnikov. 

Jadranje je čudovit šport, ki ima vzgojno moč. Vzgaja za življenje, saj gre za vrsto 
aktivnosti, ki omogočajo posamezniku, da se preizkusi tudi v nevsakdanjih 
situacijah, daleč stran od računalnikov, televizije, tablic s katerimi smo danes že tako 
ali tako preveč obremenjeni. Spretnosti in veščine, ki jih mladi pridobijo med letom 
preizkusijo v drugačnem okolju, ki zahteva od vseh veliko prilagajanja, sodelovanja, 
gibanja, znanj, strpnosti, ekološkega znanja,…. Jadrnica s svojo majhnostjo in 
omejenostjo prostora predstavlja specifičen doživljajsko-pedagoški prostor, ki 
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami predstavlja še dodaten izziv. Poleg 
jadranja, program projekta omogoča spoznavanje znamenitosti posameznih krajev 
do katerih plujemo. 

Spremljevalci: Tamara Lipičar, Irena Mežnar Modrej, Mojca Mahne, Marko Janko 
 

5. Domsko glasilo Mulc 

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo izid ene številke domskega glasila Mulc. Vsaka 
vzgojna skupina bo povabljena, da prispeva prispevke iz svoje skupine in dogajanja 
tekom leta. Otroci in mladostniki bodo z lastnimi literarnimi in likovnimi izdelki 
oblikovali glasilo. Teme bodo zajemale aktualne dogodke v vzgojni skupini in širše, 
prireditve, zanimive recepte, intervjuje. Otroci in mladostniki bodo s pomočjo 
računalnika zapisali svoja razmišljanja, oblikovali besedilo in fotografije. Za 
animacijo v vzgojnih skupinah bomo povabili domsko skupnost, saj so v njej 
predstavniki posameznih skupin. 

Namen interesne dejavnosti: literarno ustvarjanje, spodbujanje k soustvarjanju, 
aktivno preživljanje prostega časa, usmerjeno delo z računalnikom, pridobivanje 
novih informacij, spodbujanje ustvarjalnosti. 

Cilji: kreativno preživljanje prostega časa, kulturno izražanje, aktivno soustvarjanje, 
samostojno iskanje tem, razvijanje domišljije. 

Mentor: Blažka Merkac 

 

6. Joga 

V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z interesno dejavnostjo JOGA. Vadba bo 
potekala 1x tedensko, po eno uro, v večernem času, ločeno za skupino učencev in 
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skupino dijakov.  

Ciljna populacija so vsi otroci in mladostniki, ki si želijo nekaj drugačnega, predvsem 
pa tisti, ki se težko umirijo, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, težave s 
koordinacijo, držo, s slabšo telesno in mentalno kondicijo, z nižjo samopodobo. Hiter 
tempo vsakdanjega življenja, velike zahteve in pričakovanja so glavni vzrok za hud 
stres in nezadovoljstvo, kar občutijo tudi naši otroci in mladostniki.  

Namen in cilj delavnic: 

• osveščanje mladih, spodbujanje zdravega telesnega, duševnega in socialnega 
razvoja mladostnikov, varovanje in krepitev reproduktivnega zdravja mladih,  

• sprosti se, umiriti se, prisluhniti sebi, prebuditi telo, obnoviti energijo, zmanjšati 
stres, izboljšati počutje, telesno in mentalno kondicijo, koordinacijo, držo, izboljšati 
pozornost in koncentracijo, seznaniti mladostnike z duševnimi in telesnimi 
spremembami, ki jih z redno vadbo lahko dosežejo, 

• izboljšati samozavest posameznika, 

• spoznati filozofijo joge. 

Koordinator: Tamara Lipičar 

Izvajalec: zunanji sodelavec 

 

7. Ljubljana skozi moje oči 

PROJEKT LJUBLJANA SKOZI MOJE OČI smo prvič izvedli v šolskem letu 2007 – 
2008 in sicer je ideja prišla na pobudo otrok in mladostnikov, ki so si želeli preživeti 
vikend v domu in se s tem izogniti težavam, ki je za njih prinašal vikend in odhod 
domov. Ugotovili smo, da so naši mladostniki v domačem okolju zelo pogosto 
prepuščeni sami sebi in da si svoj prosti čas pogosto prilagodijo na zelo neprimeren 
način. Doma se prepuščajo različnim oblikam novodobnih zasvojenosti, najpogosteje 
pa uhajajo v zavetje računalnika, ki jim omogoča pobeg iz vsakdanje realnosti v 
virtualen svet, ki jih siromaši in zaradi tega se še bolj zapirajo in postajajo vedno bolj 
osamljeni. 

Mladostniki so tako v domu preživeli vikend, ki smo ga vsebinsko obogatili in ga 
usmerili v likovno dejavnost, ki je v obilici ostalega dela preko tedna pogosto 
zapostavljena. Zraven smo dodali še pester in bogat spremljevalni program, k 
sodelovanju pritegnili nekaj likovnih mentorjev – prostovoljcev in k ustvarjanju 
povabili tudi nekaj mladostnikov iz drugih šol. 

S projektom bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/22.  

Izvajalci: Danijela Kolenc, Tatjana Hočevar, Petra Magister 

 

8. Eko vrt 

Mladostniki skozi celotno šolsko leto izkustveno spoznavajo celoten postopek 
ekološkega pridelovanja - spremljajo in spoznavajo rast in razvoj vrtnin skozi letne 
čase. Aktivno pridobivajo znanja in spretnosti obdelovanja zemlje, sejanja in sajenja 
ter z zagotavljanjem pogojev za optimalno rast rastlin razvijajo odnos do narave. Med 
aktivnim preživljanjem časa spoznavajo, da se lahko hrana prideluje tudi v urbanem 
okolju in na okolju prijazen način. Ob skrbi za rast vrtnin in pobiranju pridelkov 
razvijajo pozitiven odnos do hrane in se seznanijo s postopki predelovanja in 
shranjevanja pridelane hrane. Otroci ob tem doživljajo zadovoljstvo in razvijajo 
pozitivno samopodobo. Ob pripravljanju in uživanju tako pridelane hrane se 
mladostniki seznanjajo z zdravim načinom življenja. V šolskem letu 2020/21 se je 
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obdelovalo domski vrt, V sklopu projekta »Zeleno, ki te ljubim, zeleno«, ki ga je 
predlagalo Društvo za kulturo inkluzije, pa se je postavilo visoke grede. S tem je 
domski vrt pridobil dodatne možnosti uresničevanju ciljev projekta in dejavnosti 
vrtnarstva, ki ga Dom ponuja. V šolskem letu 2021/22. bomo nadaljevali s projektom 
visokih gred in dejavnostjo Eko vrt 

Izvajalec: Marko Susman, Daša Ferš 

 

9. Športni krožek 

Gibanje blagodejno vpliva tako na telesno kot psihično zdravje posameznika. Izboljša 
delovno zmogljivost, koncentracijo in splošno počutje. V Domu bomo čez celo šolsko 
leto skrbeli za aktivno preživljanje prostega časa. Otroci in mladostniki bodo lahko 
izbirali med: namiznim tenisom, nogometom, tekom, sprehodi-pohodi, aerobiko. 

Pozimi bomo organizirali 2 športna popoldneva v Atlantisu (navajanje na vodo, 
učenje plavanja, vodne igre), jeseni in spomladi po 1 športni popoldne na domskem 
igrišču. 

Tudi v tem šolskem letu se bomo aktivno udeleževali tekmovanj, ki jih prireja športna 
sekcija Ljubljanskih Dijaških domov (namiznoteniški turnirji za fante in dekleta, 
turnirji malega nogometa in jesensko/pomladnih krosi v Tivoliju in na Golovcu). 

Kot navijači se bomo udeleževali košarkarskih tekem Uniona Olimpije, ACH Volley 
v Tivoliju in sprejemov naših športnikov ob vidnih rezultatih. 

Namen in cilj: 

• skrb za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje, 

• osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj, 

• krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 

• razumevanje pozitivnih učinkov redne športne dejavnosti in pridobivanje trajnih 
športnih navad, 

• pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika 

• koristno   preživljanje   prostega   časa  

Izvajalci: Stojan Mervič 

 

10. Meddomsko sodelovanje 

V sodelovanju z ljubljanskimi dijaškimi domovi bomo sodelovali v okviru 
prostočasnih kulturnih, družabnih in športnih dejavnostih. 

V okviru kulturne sekcije bomo sodelovali pri izvedbi Meseca kulture ljubljanskih 
dijaških  domov  in  drugih  zavodov,  katerega  kulturne,  zabavne  in  družabne 

prireditve se pričnejo odvijati konec meseca marca in trajajo cel april. Zaključijo se z 
nagradnim izletom v maju, ki doleti najbolj aktivne in zaslužne dijake. V okviru 
Domijade bomo sodelovali s kulturnim programom, udeleževali se bomo 
posameznih domskih zabavnih srečanj, likovnih razstav, video in filmskega natečaja 
ter ostalih dogodkov, ki jih bomo organizirali posamezni domovi. 

V okviru športne sekcije se bomo aktivno udeleževali kot gostitelji in gostje. Udeležili 
se bomo jesenskih in pomladanskih krosov v Tivoliju in na Golovcu, 
namiznoteniškega meddomskega turnirja za fante in dekleta, turnirjev v malem 
nogometu in Domijade, če se bomo z rezultati tekmovanj uvrstili v izbor.  

CILJI: 

• pospeševanje športa in kulture med mladimi, 
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• razvijanje talentov na športnem in kulturnem področju, 

• razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti 

• razvijanje ustvarjalnosti 

• izražanje kulturne raznolikosti 

• dviganje kulturne zavesti 

• sproščanje dijakov, 

• rekreacija, 

• srečevanje z dijaki iz drugih dijaških domov, 

• razvijanje zdravega tekmovalnega duha 

Mentorji: kultura: Radika Muhič; šport:, Stojan Mervič. 

 

11. Šola za starše 

Starši otrok z drugačnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami se ob vključitvi otroka 
v Dom CJL pogosto srečujejo z različnimi izzivi. Ker ne želimo, da bi ob tem ostajali 
sami, ponujamo skupino, kjer ti starši lahko spregovorijo o lastnih doživljanjih 
starševske vloge in družinskega odnosa. 

Skupina ponuja varen prostor raziskovanja različnih tematik, ki so lahko povezane s 
starševstvom, otrokom, odnosi v družini, osebnosti rasti. Morda pa bi želeli le biti 
slišani in sprejeti s strani nekoga drugega s podobno izkušnjo. Vsak član skupine 
lahko daje in sprejme tisto, za kar meni, da potrebuje. 

Zato je taka » Šola za starše« drugačna šola, kot so je vajeni. Brez domačih nalog, a 
bogata z pristno izkušnjo učenja o sebi, drugih in svetu. 

V času epidemije korona virusa, bo šola za starše potekala individualno ob petkih 
med 11-14h. 

Izvajalec: Tomaž Klepec 

 
12. Filmski večeri 

Film je pomemben za vzgojo in izobrazbo mladih. Z njegovo pomočjo lažje 
spoznavajo svet z različnih zornih kotov, učijo se sprejemati drugačna mnenja in si 
oblikovati lastna, spoznavajo kulture in navade ljudi po svetu, ter se ob vsem tem 
zabavajo in sproščajo brez nevarnih pasti ostalih oblik zabave. Otrokom in 
mladostnikom vključenim v Dom želimo ponuditi voden ogled kakovostnih filmskih 
vsebin. V letošnjem letu bodo filmski večeri razdeljeni na starostne skupine. Kar 
pomeni, da bodo vsebine prilagojene določeni starostni skupini, ki bo na podlagi 
videnega filma, oddaje, risanke, videno osmislila. Pripravili bomo vodene dejavnosti, 
s katerimi želimo spodbuditi empatijo, domišljijo, sprejemanje drugačnosti, 
poslušanju in spoštovanju mnenja drugega in preprosto uživanje v videnem. Vključiti 
si želimo tudi obisk kina. 

Izvajalka: Blažka Merkac 

 
13. Domska skupnost 

Domsko skupnost sestavljajo vsi učenci/dijaki in učenke/dijakinje (v nadaljevanju 
učenci in dijaki) doma. Temeljna enota domske skupnosti je vzgojna skupina, ki izvoli 
predsednika oz. predstavnika skupine ti pa sestavljajo predsedstvo domske 
skupnosti. 

V predsedstvu domske skupnosti sta po en predstavnik vzgojne skupine in njegov 
namestnik, sestankom predsedstva domske skupnosti pa se lahko pridružijo tudi 
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dijaki, ki sami izrazijo željo po sodelovanju. 

Domska skupnost obravnava vprašanja povezana z vzgojnim delom in upravljanjem 
ter organiziranjem posebnih dogodkov ter daje organom doma svoje predloge. 
Zastopa interese učencev in dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.  

Predsedstvo domske skupnosti: 

• Sprejema letni delovni načrt svojega dela ob začetku šolskega leta. 

• Ob koncu šolskega leta poda poročilo o opravljenem delu. 

• Pomaga pri organizaciji in izvedbi prireditev v domu. 

• Vodstvu poda vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje domskega reda. 

• Organom doma poda predloge in stališča za izboljšanje življenja in učenja v 
domu. 

Cilji oz. namen domske skupnosti: 

• Učenci in dijaki se aktivno vključujejo v življenje v domu in so vzor tudi drugim 
dijakom, ki jih povabijo k sodelovanju pri aktivnostih. 

• Prizadevajo si za kulturne odnose v dijaškem domu in kakovostno preživljanje 
prostega časa. 

• Dijaki pridobivajo praktične izkušnje ob prevzemanju nalog. 

• Razvijajo kritičnost, samoiniciativnost, odgovornost. 

Takšna oblika sodelovanja učencem in dijakom omogoča sodelovalno učenje, 
navajajo se na demokratičen dialog, spoznajo, da imajo možnost sooblikovati 
življenje v domu na način, da dajejo pobude, predloge, ki jih organi doma 
obravnavajo, in če so sprejemljivi, jih tudi uresničijo.  

V šolskem letu 2021/22 bo Domska skupnost – DS CJL delovala projektno ter bo s 
svojim delom zaobjela: 

• posodobi se skupina DS na mesengerju z namenom obveščanja članov; 

• organizira kulturno-zabavne dogodke (dobrodošlica novincem-»krst novincev«, 
novoletna zabava, pustno rajanje, Valentinov ples, Pozdrav pomladi z Vijolicami, 
Dom ima talent, kostanjev piknik jeseni, zabavne igre z zaključnim plesom/piknikom 
ob koncu šolskega leta); 

• organizira promocijske dogodke (dan odprtih vrat, domsko glasilo Mulc, 

• delavnica na festivalu Igraj se z mano, sodelovanje z Ljubljanskimi dijaškimi 
domovi na kulturnem in športnem področju); 

• spodbuja humanitarne akcije (medvrstniška pomoč, 2x čistilna akcija, 
medgeneracijsko druženje). 

Sestanki dijaške skupnosti potekajo enkrat mesečno, časovno bomo opredelili v 
začetku leta glede na učencem in dijakom ustrezni termin, po potrebi in dogovoru se 
bodo člani domske skupnosti dobili večkrat mesečno. 

Mentor: Tamara Lipičar 

 
14. CAP program  

V OE Dom bomo nadaljevali z izvajanjem preventivnega programa preprečevanja 
zlorabe otrok CAP. Delavnice CAP ponudijo pozitiven način za obravnavo zahtevnih 
tematik, kot sta nasilje in spolna zloraba. Učence na pozitiven in njihovi starosti 
primeren način, preko delavnic igre vlog, seznanimo s situacijami nasilja, zlorabe in 
jih okrepimo, da bi se znali nanje ustrezno odzvati, se zaščititi. Osnovno sporočilo 
CAP programa je, da imajo vsi otroci pravico, da so varni, močni in svobodni. 

Izvajalci: Radika Muhič, Tamara Lipičar, Mojca Bajuk 
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15. Pohodništvo 

V šolskem letu 2021/22 bomo organizirali interesno dejavnost Pohodništvo, ki bo 
potekala 1x mesečno. Obiskali bomo zanimive vzpone v bližini Ljubljane. Namenjena 
je učencem višjih razredov in dijakom. Hoja je dostopna vsem in z njo se lahko 
ukvarjamo vsi. S to aktivnostjo želimo mladim približati lepote, zanimivosti in 
zakonitosti narave ter jih spodbujati k skrbi za zdrav duh v zdrave telesu. Poleg 
koristi za fizično zdravje ponuja pohodništvo številne možnosti za razvijanje 
socialnih veščin. Mladostniki se povežejo med seboj in z vzgojitelji. Pridobivajo nove 
veščine in izkušnje. Spoznajo, da je napor lahko užitek, da z vsakim vloženim 
naporom pridobijo nekaj zase, doživijo nekaj novega, lepega. 

Preko pohodništva bomo obnovili in pridobivali znanje iz geografije, zgodovine in 
narave. 

Predvidene pohodne ture: Šmarna Gora, Polhograjska Grmada, Krvavec - Veliki 
Zvoh, Zelenica, Velika Planina, Krim, Gradiška tura. Ob koncu leta predvidevamo 
izvesti 2 dnevni pohod - gorski izziv – če bodo razmere in zmogljivosti udeležencev 
to omogočale. 

Koordinator: Stojan Mervič, Daša Ferš, Nika Knapič 

 
16. Za Dom od doma 

S projektom CORONA LIKOVNO USTVARJANJE OD DOMA sem  učence in dijake 
OE DOM Centra Janeza Levca  Ljubljana, v šolskem letu 2019/20  prvič povabila k 
sodelovanju v posebnem, inovativnem likovnem ustvarjanju oz. umetniškem izzivu, 
ki so ga izvedli na nov, drugačen način ( voden na daljavo oz. s pisnimi navodili )  in 
sicer v svojem domačem okolju. Ta nov pristop se je izkazal kot izredno zanimiv. 
Likovna dela, ki so nastala v projektu Corona likovno ustvarjanje od doma, so res 
izjemne vrednosti, saj so nastala v izrednih razmerah in pod posebnimi pogoji, so 
inovativna v tehniki in pristopu. Tehnično in barvito so pestra, raznolika v osebni 
izraznosti, likovni izdelki učencev in dijakov so unikatni in predstavljajo čas, ki nam 
je prinesel povsem  novo dimenzijo realnosti. 

V letu 2021/22 želim z učenci in dijaki našega doma z inovativnim in vodenim 
ustvarjanjem ter izražanjem na drugačen način, način »od doma«, zadostiti 
naslednjim ciljem: aktivnim sodelovanjem v posebni, drugačni, inovativni, s strani 
likovno in specialno pedagoško usposobljenega mentorja, vodeni likovni domski 
delavnici na daljavo; v novi neznani situaciji želim ponuditi pomoč z likovno 
umetnostjo s katero najdejo trenutke sprostitve in doživijo pozitivne emocije; poiščejo 
v sebi svoje skrite potenciale in umetniške izrazne možnosti; želim jih razbremeniti 
in jim popestriti dneve v času vikenda, počitnic in v odsotnosti socialnih stikov s 
šolskimi in domskimi vrstniki; na kreativen način preživeti prosti čas.  

Izvajalka: Tatjana Hočevar 

 

17. Doživljajska pedagogika: MULC KAMPIRA 

Izvedba doživljajskega projekta Mulc kampira, je načrtovana v prvi polovici šolskega 
leta 2021/22. Otrokom in mladostnikom bo ponujena izkušnja bivanja na prostem. 
Otroci in mladostniki se najlažje učijo preko konkretnih izkušenj in aktivne 
participacije. Ob mentorstvu vzgojiteljev, bodo mladostniki samostojno načrtovali 
koncept projekta (načrt, priprava materialov, postavitev šotorov, priprava hrane, 
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pedagoškega programa). Sam projekt se bo izvajal pred OE Domom - Karlovška cesta 
18. 

Cilji: 

• razvijanje občutka pripadnosti in solidarnosti 

• motiviranje za pomoč drugim in medsebojno sodelovanje 

• sprejemanje skupinskih nalog in odgovornosti 

• razvijanje grobe in fine motorike s pomočjo različnih praktičnih delovnih nalog 
in športnih aktivnostih 

• razvijanje idej in sposobnosti za aktivno preživljanje prostega časa 

• motivacija za športne, delovne in ročne dejavnosti 

• pridobivanje praktičnega znanja, kot so načrtovanje, oskrba in priprava hrane, 
priprava bivalnih pogojev na prostem, zaščita in varnost 

Koordinator: Blažka Merkac 

 
18. Razvijanje čuječnosti za mladostnike. 
Čuječnost je zavedanje vsega, kar se dogaja znotraj in zunaj nas brez vnaprejšnjega 
presojanja. Gre za polnost v sedanjem trenutku » tukaj in zdaj«, ki jo spremlja 
sprejemanje, zavedanje in radost. Čuječnost je sposobnost, ki je dostopna vsem, a se 
je moramo znova naučiti. Z njo lahko dokazano učinkovito premagujemo vsakdanji 
stres, ter se tako lažje soočamo z izzivi vsakdana.  

Čuječe doživljanje lahko pripomore k zmanjšanju občutkov napetosti, tesnobnosti in 
impulzivnosti in prinese občutek mirnosti. Otrok lahko na ta način vzpostavi bolj 
prijazen odnos do sebe in drugih. V času ukrepov v zvezi z zajezitvijo korona virusa 
bo dejavnost potekala v »mehurčku« pritličja.  

Izvajalec: Tomaž Klepec 

 
19. Računalniško opismenjevanje 

Interesna dejavnost je namenjena osnovnošolcem in dijakom za pridobivanje 
osnovnega računalniškega znanja. Zavedamo se, da je uporaba računalnika kot medij 
za učenje danes nujno potrebna. V času dela od doma smo lahko spremljali 
pomanjkanje znanja na tem področju in nujno potrebo po tem, da jih v prihodnje 
opremimo s potrebnim znanjem. Na delavnicah bodo spoznavali osnove worda, ppt- 
ja in uporabe elektronske pošte.  

Cilji: 

• samostojno pisanje elektronskih sporočil in uporaba svojega e-mail računa 

• urejanje preprostih besedil v wordu 

• priprava osnovne predstavitve v ppt – vstavljanje slik, animacij  

Mentorica: Blažka Merkac 

 
20. Pevski zbor - Vijolice 

V Domu je že pred leti nastal pevski zbor, ki so ga mladostniki in otroci poimenovali 
Vijolice. V svoje vrste vsak teden zbira mlade pevce in pevke, ki jim je glasba pri srcu. 
Na pevskih vajah se poleg učenja novih pesmi, različnih žanrov učijo medsebojnega 
poslušanja, spoštovanja in osnovnih pravil pevskega zbora (postavitev, urejenost 
besedil, točen prihod na vaje). Med letom nato pripravijo nekaj nastopov – za 
upokojene CJL, na Društvu Sonček, za Dom in ostale priložnosti.  

Mentor: Danijela Kolenc 
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21.  Pogovorni večeri za dekleta 

Pogovorni večeri so namenjeni dekletom višjih razredov OŠ in dijakinjam. Srečanja 
bodo potekala 1x tedensko v mansardi Doma ali zunaj. Zagotoviti želimo varno 
okolje za pogovor o temah kot so žensko telo, menstruacija, spolnost, odnosi, družina, 
prihodnost. Dekleta bodo povabljena, da sama izrazijo željo, o kateri temi se želijo 
pogovarjati. Pogovori bodo obogateni z različnimi dinamikami in igrami.  

Izvajalki: Blažka Merkac in Mojca Bajuk 
 

22. Skupina za pripravo besedil v lahkem branju 

Besedila v lahkem branju so besedila napisana na tak način, da jih razumemo vsi. Pri 
pripravi je potrebno upoštevati določena navodila. Na primer: ustrezna pisava, 
velikost pisave, razmik med znaki in vrstnicami, ustrezno slikovno gradivo,.. 
Besedila v lahkem branju je vedno nujno pripravljati s testno skupino oziroma s 
testnimi bralci. To je skupina izbranih, ki predstavljajo skupino, kateri bo to besedilo 
na koncu namenjeno.  

V šolskem letu 2021/22 bom v Domu vodila dve skupini s katerima bomo pripravljali 
in prirejali besedila v lahko branje. 

Z eno skupino bomo pripravili knjižico s preprostimi recepti. V okviru učnih ur 
kuhanja se bodo učenci naučili pripraviti preproste jedi. Po pripravi bomo recepte 
zapisali v lahkem branju in na koncu bo nastala knjižica. Dobili jo bodo učenci in tako 
bodo opremljeni tako z izkušnjami kot tudi z znanjem, da si bodo lahko samostojno 
pripravili enostaven obrok. Predvidoma bomo pripravili dva recepta na mesec. 

Druga skupina za pripravo lahkega branja bo sestavljena iz učencev in dijakov iz 
celotnega Doma. Z njimi se bomo srečevali en krat na teden. Najprej jim bom lahko 
branje predstavila in jim pokazala različne primere, ki obstajajo v Sloveniji (knjige, 
časopis, spletne strani). Nato se bomo posvetili pravilom lahkega branja in šele nato 
pripravi oziroma prirejanju. Prirejali bomo besedila, ki so zanimiva njim (glasbene 
skupine, zgodbe, članki iz najstniških revij, itd.) pa tudi besedila informativne narave, 
ki so potrebna za bivanje v Domu. 

Izvajalki: Daša Ferš 
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PRIREDITVE 
 Novoletno 

praznovanje 

 Pustno rajanje 
 Dan pomladi 
 Materinski dan 
 Zaključek šolanja 

osmošolcev - Valeta 
 Republiška glasbena 

revija 

 Likovna kolonija 
 Srečanje mladih 

tehnikov 

 Teden otroka v okt. 
 Mednarodni teden 

prometne varnost 
 Dan prometne 

varnosti 

 Dan odprtih vrat 
 Zaključek šolskega 

leta 

NATEČAJI 
 Po programu Zveze 

prijateljev mladine in 
 Drugih natečajih 

(mestni, republiški, 
mednarodni) 

NASTOPI 

 Program za: 
Učence 
Učitelje 
Starše 
V drugih okoljih 

TEKMOVANJA 
 Športna tekmovanja 

učencev OŠPP: 

Območna 
Regijska 
Državna 

 Bralna značka 

 Državne športne igre OŠPP 
 Tekmovanje mladih 

tehnikov 
 Regijske športne igre za 

otroke OVI 

 Atletski miting 
 Potujmo, rešujmo, 

tekmujmo 

 Računaje je igra 
 Računalniško tekmovanje 
 Državno tekmovanje iz 

MA za učence od 4. do 7. 
razreda 

 Plavalni miting 
 Zimske državne igre SOS 
 Državne igre MATP 
 Igre dobre volje 

PROSLAVE 

 Kulturni praznik 
 Dan samostojnosti 
 Dan državnosti 

PROSLAVE, PRIREDITVE, NASTOPI, TEKMOVANJA,… 

6 PROGRAM PROSLAV, PRIREDITEV, NASTOPOV IN 

TEKMOVANJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOMINSKI DNEVI 
 Slovenski kulturni 

praznik 
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7. ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2021/22 

 

1.09.2021 sreda Začetek pouka 

25. 10. - 1. 11. 2021 (10 dni) Ponedeljek – ponedeljek 
Jesenske počitnice (+ Dan 
reformacije, Dan  spomina 
na mrtve) 

25. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (9 
dni) 

sobota - nedelja 
Novoletne počitnice 
(+Božič, Dan  samostojnosti 
in enotnosti) 

31.01.2022 ponedeljek 
Zaključek 1. ocenjevalnega 
obdobja 

7.2.2022 ponedeljek Pouka prost dan 

8.2.2022 torek Kulturni dan 

11.,12.2.2022 Petek, sobota Informativni dnevi (DOM) 

21. 2 - 25. 2. 2022 (9 dni) Ponedeljek - petek Zimske počitnice 

18.04.2022 Ponedeljek Velikonočni ponedeljek 

27. 4. – 2. 5. 2022 (6 dni) Sreda - ponedeljek 
Prvomajske počitnice (+Dan 
upora proti  okupatorju, 1. 
maj) 

15.06.2022 sreda 
Zaključek pouka za učence 
9. razreda 

24.06.2022 petek 
Zaključek pouka, proslava 
ob Dnevu  državnosti 

 

 

Št. dni v letu Št. delovnih 
dni 

Vikendi 
+ prazniki 

Št. dni pouka Pouka prosti 
dnevi 

365 257 104+4 190, 183 (9.r) 67 
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OCENJEVALNA OBDOBJA: 

 

 OD DO 

1. ocenjevalno obdobje 1. 9. 2021 31. 1. 2022 

2. ocenjevalno obdobje 1. 2. 2022 24. 6. 2022 

 
8. TABELNI PREGLED DEJAVNOSTI PO MESECIH 

 

8. 1 Pregled skupnih dejavnosti: avgust 2021 - julij 2022 

Opomba: V primerih, ko je datum aktivnosti v septembru že znan, je ta vpisan tudi 
v tabelo, ostale aktivnosti, kjer datum ni znan, pa so napovedane okvirno po 
mesecih. Izvedba je podrejena epidemiološki situaciji in ukrepom zoper COVID - 
19 

Začetna plenarna konferenca Centra za 
šol.l. 2021/22 – ni bila izvedena zaradi 
COVID - 19 

25.  8. 

Konference po organizacijskih enotah 25. do 26. 8.  

Začetek pouka 1. sept. 

Sestanki kolegija Predvidoma 1x mesečno, drugi torek 
v 

Mesecu, v IC Pika sestanek tima vsak 
prvi torek v mesecu 

Vpis novincev 20. in 21. 8. 

Vpis novincev OVI 21. 8. 

1. Sestanek Kolegija 21.8. 

Razpored učencev, oddelkov in delavcev 17. 8. – 30. 8. 

Kulturni dnevi 1. – 3. r., 4 dni, 
4. - 7. r., 3 dni, 
7. - 9. r., 3dni, 

8.r., 2 dni 

Naravoslovni dnevi 1., 2., 3. triletje 3 dni 
9. r., 2 dni 

Tehniški dnevi 1. – 3. r., 3 dni 
4. - 7. r., 4 dni 

7. r., 4 dni 
8.. 9. r., 10 dni 

Športni dnevi 1., 2. in 3. triletje 
5 dni 

Skupni roditeljski sestanki 2 x letno 

Svet staršev OE 2 x letno 

Govorilne ure za starše 1x mesečno 

Strokovno pedagoški sestanki 1x mesečno 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22   
 

105 

Strokovni timi interni in 
medinstitucionalni 

Po potrebi 

 

Sistematični zdravstveni pregledi učencev Razpored določi ZD 

Sistematični zobozdravstveni pregledi 
učencev 

Razpored določi ZD 

Roditeljski sestanek za 9. razrede - 
poklicno 
usmerjanje 

Oktober 2021 

Sestanki za evalvacijo IP Januar in maj 2022 

Hospitacije in nastopi študentov PF Razpored določi PF 

Poklicno usmerjanje - Ogledi srednjih šol 
in 
individualni pogovori s starši 

Januar, Februar 2022 

Zimska šola v naravi standardna December 2021, januar, februar, 
marec 2022 

Letna šola v naravi – nad standardna Maj, junij 2022 

Nacionalno preverjanje znanja 
iz matematike 6. in 9. razred 

NPZ iz slovenščine 6. in 9. razred 
NPZ iz tretjega predmeta 9. Razred 

po koledarju za NPZ 

Festival Igraj se z mano Maj 2022 

Zaključek pouka 24.6.2022 

 
 

8. 2 Pregled dejavnosti po enotah 

I. POLLETJE/ I. OCENJEVALNO OBDOBJE 
 

September 2021 – OE OŠ Levstikov trg 
AKTIVNOSTI DATUM 

Varna pot v šolo 1.- 30. 9. 
Evropski teden mobilnosti in evropski dan brez avtomobila 16. – 22. 9. 
Kolesarski krog 17. 9. 
Prvi roditeljski sestanki do 17. 9. 
Svet staršev  
Bodi športnik - Športni dan za vse enote CJL  
Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 
Oktober 2021 – OE OŠ Levstikov trg 

AKTIVNOSTI DATUM 
Plavanje – plavalni treningi 3. triada, Izbirne vsebine  

Evakuacija - Vaja za umik iz šole v primeru požara  

Svetovni dan učiteljev 5. 10. 
Plavanje za učence posebnega programa – začetek  

25. Ljubljanski maraton, vse enote  
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Državni turnir v namiznem tenisu, učenci PP  

Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 

 

November 2021 – OE OŠ Levstikov trg 
AKTIVNOSTI DATUM 

Poklicno usmerjanje- roditeljski sestanek na temo poklicnega 
usmerjanja (udeležba starši in učenci 9. razredov) - skladno z 
aktualnimi priporočili NIJZ in MIZŠ v živo, telefonsko oz. 
preko spletnih platform 

 

Turnir v ekipnih elementih košarke (SOS),   
Državno prvenstvo v Badmintonu OŠPP dečki,   
MATP – vodne državne igre,   
Otroški parlament – priprave na šoli nov., dec. 
Praksa PF 1. del (4. do 9. razred)  

Praksa študentov FŠ nov. - marec 
Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 
December 2021 – OE OŠ Levstikov trg 

AKTIVNOSTI DATUM 
Izdaja glasila osnovnošolcev »Pod gradom« št. 1  
Novoletna prireditev z Dedkom Mrazom (za učence nižjega 
SES) 

 

Razstava na Kongresnem trgu – lampijoni vseh OE  
Srečanje z županom ob otvoritvi razstave lampijonov  
DP Plavanje, učenci NIS, Kranj  
Zimska šola v naravi – 5. in 6. razred, Pohorje (nadstandardna)  
Novoletna prireditev s prihodom Dedka mraza  
Boj med dvema ognjema - področno tekmovanje, OE Dečkova  
Proslava za praznik - Dan samostojnosti 24. 12. 
Prodajna razstava izdelkov učencev pred šolo Levstikov trg  
Novoletne delavnice s starši 1. - 4. razred  

Poklicno usmerjanje - informiranje učencev in staršev o poklicih 
in programih (skladno z aktualnimi priporočili NIJZ in MIZŠ; 
lahko preko spletnih platform), 

 

Obiski /ogledi šol, delavnice na šolah (izjemoma, če bo to 
skladno z aktualnimi priporočili NIJZ in MIZŠ) 

december, januar 

Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 
Januar 2022 – OE OŠ Levstikov trg 

 

AKTIVNOSTI DATUM 
Objava razpisov za vpis v poklicne in srednje šole januar 
Sistematski zobozdravstveni pregledi – začetek  

Udeležba na mestnem otroškem parlamentu  

Pisna obvestila staršem o delu in napredovanju učencev ob 
zaključku prvega ocenjevalnega obdobja 

29. 1. 

DP Boj med dvema ognjema,   
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DP Odbojka za deklice OŠPP,   

Udeležba na območnem otroškem parlamentu  

Zimski športni dan  

Pokljuški maraton  
Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 

I. POLLETJE/ II. OCENJEVALNO OBDOBJE 

Februar 2022 – OE OŠ Levstikov trg 
AKTIVNOSTI DATUM 

Proslava ob kulturnem prazniku 7. 2. 
Slovenski kulturni praznik 8. 2. 
Razpisi projektov MOL in prijave na razpise  

Turnir v alpskem smučanju, SOS  

Udeležba na likovni razstavi v CD »Igraj se z mano«  

Udeležba na informativnih in odprtih dnevih srednjih šol (9. r)  

Mestni otroški parlament v Mestni hiši  

Šolsko tekmovanje – računalništvo za OŠPP  

Pustno rajanje, prireditev v telovadnici  

Poklicno usmerjanje- individualni in skupinski pogovori z 
učenci o izbiri nadaljnjega šolanja, individualni pogovori s 
starši ter z učenci in starši (skladno z aktualnimi priporočili 
NIJZ in MIZŠ; lahko telefonsko in preko spletnih platform) 

 

Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

Marec 2022 – OE OŠ Levstikov trg 
AKTIVNOSTI DATUM 

Državno prvenstvo v alpskem smučanju za OŠPP,   

Državno prvenstvo v košarki za OŠPP v organizaciji CJL  
Plavalni tečaj 2., 3. in 4. razred - (po urniku Agencije za šport)  
Zimske državne igre SOS  
Ogled smučarskih poletov v Planici  
Računanje je igra – šolsko tekmovanje  
Sodelovanje z večinsko šolo Livada  
Državno računalniško tekmovanje Škofja Loka  

Državno prvenstvo v badmintonu za OŠPP za deklice,   

14. srečanje mladih likovnih ustvarjalcev II. OŠ Žalec 2022  

Kolesarski krožek – teoretični del  

Proslava ob materinskem dnevu  
Praksa OVI posamezni učenci po en teden  

Natečaj Petarda je nevarna – prireditev in podelitev priznanj  

Namiznoteniški turnir SOS  
Delavnica Prva pomoč 6., 8. r.  

Vesela šola šolsko tekmovanje  

Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 

 

 

 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22   
 

108 

April 2022 – OE OŠ Levstikov trg 
AKTIVNOSTI DATUM 

Cici vesela šola  

Področno prvenstvo v malem nogometu – organizira CJL na 
Dečkovi 

 

Namizni tenis – DP za deklice in dečke za OŠPP,   

MATP – regijske igre, Zagorje (SOS)  

Računanje je igra - državno tekmovanje  

Nogomet OŠPP – področno tekmovanje OE Dečkova  

Potujmo, rešujmo tekmujmo – finalno tekmovanje  

Državno prvenstvo v namiznem tenisu za OŠPP,   
Vesela šola državno tekmovanje  

Državna revija Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo  

Tradicionalna prireditev Zlati značkarji v Cankarjevem domu  

Samo eno življenje imaš, delavnice RK od 5. do 8. razreda  

Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 
Maj 2022 – OE OŠ Levstikov trg 

AKTIVNOSTI DATUM 
Nacionalno preverjanje znanja  
Športni dan atletika na Dečkovi  
Nogomet OŠPP – polfinalno državno tekmovanje – Dečkova  

Športni Dan atletika - Na stadionu (za učence od 5. do 9. 
razreda) 

 

Finale državnega prvenstva v malem nogometu  

Državno prvenstvo atletika,   
Doživljajski tabor za učence 1. do 4. razreda Kranjska Gora  
Kolesarski izpit in podelitev kolesarskih izkaznic  
Državno tekmovanje mladih tehnikov  
Regijske igre specialne olimpiade VDC Tončke Hočevar  
Festival »Igraj se z mano«  
Računanje je igra – šolsko tekmovanje  
Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 
Junij 2022 – OE OŠ Levstikov trg 

 

AKTIVNOSTI DATUM 
Dan odprtih vrat  
Tabor MAS za učence z motnjami avtističnega spektra  
Izdaja glasila osnovnošolcev »Pod gradom« št. 2  
Šola v naravi poletna 5. in 6. razred, nadstandardna  
Šola v naravi poletna OVI, Pineta  
Vesela šola, zaključno tekmovanje  
Atletski miting SOS Maribor  
Preverjanje vpisa na SŠ, začetek poklicnega usmerjanja v 7. 
razredih 

trajna naloga 

Valeta za učence 9. razredov OŠ Levstikov trg in Dečkova  
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda 15. 6. 
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Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. r. 24. 6. 
Športni dan Zlati sonček (aktiv 1. triade)  
Nagradni izleti – po izboru učiteljev  
Svet staršev  
Vpis novincev  
Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 
Dan državnosti 25. 6. 
Počitniške dejavnosti za učence Ošpp in OVI 28. 6.- 15. 7. 
Letovanje za učence preko ZPM junij ali julij 
Dnevi dejavnosti se določajo sproti  

 

 

I. POLLETJE/ I. OCENJEVALNO OBDOBJE 
 

September 2021 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Varna pot v šolo 1.-30. 9. 
Roditeljski sestanki 3.-17. 9. 
Uvodna seja Sveta staršev 22. 9. 
Evropski teden mobilnosti in evropski dan brez avtomobila 16.-22. 9 
Športni dan »Bodi športnik – Igraj se z mano« 23. 9. 
Teden vseživljenjskega učenja 7.-15. 9. 

 

Oktober 2021 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Državni turnir v namiznem tenisu, učenci PP  

Informativni dan za strokovne delavce in starše  
 

November 2021 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Turnir v ekipnih elementih košarke (SOS), Žalec  

Šola za življenje, Planinka, Pohorje 2.-6. 11. 
Delavnice – Varna raba interneta (Safe.si) 4. 11. 
Državno prvenstvo v Badmintonu OŠPP dečki, Črnomelj  
MATP – vodne državne igre, Ig  
Informativni dan za strokovne delavce in starše 11. 11. 

 

December 2021 – OE OŠPP Dečkova 

AKTIVNOSTI DATUM 
Razstava na Kongresnem trgu – lampijoni vseh OE  
DP Plavanje, učenci NIS, Kranj  
Zimska šola v naravi – 5. in 6. razred, Pohorje (standardna)  
Prodajna razstava izdelkov učencev, Bazar v avli šole 6.-8. 12. 
Novoletna prireditev s prihodom Dedka mraza 23. 12. 
Boj med dvema ognjema - področno tekmovanje, OE Dečkova  
Oddaja šolskega radia 24. 12 
Proslava za praznik - Dan samostojnosti 24. 12. 
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Januar 2022 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Pisna obvestila staršem o delu in napredovanju učencev ob 
zaključku prvega ocenjevalnega obdobja 31. 1. 

Tabor za učence III. triade, Fara 10.-14. 1. 
DP Boj med dvema ognjema, OŠ Glazija, Celje  
DP Odbojka za deklice OŠPP, OŠ Brežice  
Zimski športni dan  

Mestni otroški parlament  

Izdaja glasila osnovnošolcev Murenčki in Murni  

 

II. POLLETJE/ II. OCENJEVALNO OBDOBJE 

Februar 2022 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 
Informativni dan za strokovne delavce in starše 10. 2. 
Razstava in delavnice - »Bodi umetnik – Igraj se z mano«  

Informativni dan v srednjih šolah 11.–11. 2. 
Turnir v alpskem smučanju, Maribor, SOS  

Turnir v krpljanju, CUDV Črna na Koroškem, SOS  

Mestni otroški parlament v Mestni hiši  

Šolsko tekmovanje – računalništvo za OŠPP  

 

Marec 2022  – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Zimske državne igre SOS  
Pustno rajanje (prireditev na šoli) 1. 3. 
Plavalni tečaj za učence 1. triletja  
Informativni dan za strokovne delavce in starše 17. 3. 
Računalniško tekmovanje OŠPP Škofja Loka  
Dan pomladi – proslava za starše 21. 3. 
Ogled smučarskih poletov v Planici  

DP badminton OŠPP za deklice, Radovljica  
Prvenstvo OŠPP v Alpskem smučanju  
Vesela šola - šolsko tekmovanje  

Računanje je igra – šolsko tekmovanje  

Košarkarski turnir specialne olimpiade v Trstu  

Državno tekmovanje v računalništvu za PP  

Likovno srečanje OŠPP  

 

April 2022 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Namizni tenis – DP za deklice in dečke za OŠPP, Litija  
MATP – regijske igre, Zagorje (SOS)  
Športni dan Atletika – PP  
Državno računalniško tekmovanje OŠPP Škofja Loka  
Dan odprtih vrat  
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Sodelovanje na državni reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo  
Računanje je igra - državno tekmovanje  
Vesela šola – državno tekmovanje  
Nogomet OŠPP – področno tekmovanje OE Dečkova  

 

Maj 2022 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Pohod po PST  
Športni dan atletika, 1.-4. razred NIS  
Športni dan atletika, 5.9. razred NIS  
Letna šola v naravi (nadstandardna)  

Plesna vzgoja - začetek priprav na valeto  
Nogomet OŠPP – polfinalno državno tekmovanje – Dečkova  
Nogomet OŠPP – finale državnega tekmovanja  
Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije (SOS)  
DP Atletika, Celje  
Festival »Igraj se z mano«  

 

Junij 2022 – OE OŠPP Dečkova 
AKTIVNOSTI DATUM 
Tabor MAS, Fiesa  

Atletski miting specialne olimpiade, Maribor (SOS)  
Zadnji šolski dan za učence 9. razredov 15. 6. 
Kolesarski izpiti  
Predaja ključa  
Valeta 14. 6. 
Zaključni izleti (1.-8. razred in PP) 22. in 23. 6. 
Zaključna prireditev s podelitvijo spričeval 24. 6. 
Počitniške dejavnosti za učence          28. 6.- 15.7. 

 

I. POLLETJE/ I. OCENJEVALNO OBDOBJE 

 
September 2021 – OE OVI Jarše 
 AKTIVNOSTI DATUM 
Sprejem prvošolčkov 1.9. 
Roditeljski sestanki po skupinah 6.-17.9. 
Svet staršev OVI Jarše 21.9. 
Shema šolskega sadja in zelenjave Sreda vse leto 
Kolesarjenje v okviru evropskega tedna mobilnosti 16.-22.9. 
Bodi športnik: Športno-družabni dogodek Igraj se z mano naknadno 
Letovanje 1., 2. Skupine, Fiesa            10.-13.9. 
Tabor na kmetiji            15.-17.9. 
Srečanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v 17.9. 
SOS Zdrav življenjski slog En semester 
Atletski miting SOS, Maribor naknadno 
 

 
 



 

LETNI DELOVNI NAČRT CENTRA JANEZA LEVCA 2021/22   
 

112 

Oktober 2021– OE OVI Jarše 
 AKTIVNOSTI DATUM 
Svetovni dan učiteljev 5.10. 
Skupina za pozitivno starševstvo   Sreda na dva 

meseca 

Življenje je zgodba-sodelovanje s knjižnico Jarše okt-maj 1xmesečno 
Strokovni sestanki in aktivi v OE OVI Jarše 1x mesečno 
Kulturni, naravoslovni dnevi (po skupinah) več datumov 
Ure športne vzgoje s študenti PeF, vsak torek celo študijsko 
leto 

1x tedensko, 
torek 

Plavalni miting, Maribor 16.10. 
Šola za življenje Pliskovica naknadno 
Predstavitve in ogledi VDC v Ljubljani Določi VDC 
Ljubljanski maraton: promocijski tek 23.10. 
Intervizija-2 skupini 1x mesečno 
Reševalna akcija Nenapovedano 
Jesenske počitnice 25.10-1.11. 

 

November 2021 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi v OE 1x mesečno 
Naravoslovni dnevi, športni dnevi Več datumov 
MATP, vodne državne igre, Draga Ig           naknadno 
Ure športne vzgoje s študenti PeF 1x tedensko 
Plavanje po Halliwicku-združeno s plavalnim tečajem v  OŠ 
Savsko naselje  

15.-22.11. 

 

December 2021 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Novoletna prireditev s prihodom Dedka mraza naknadno 
Božično novoletni koncert za vse učence– glasbena šola naknadno 
Oddaja lampijona za MOL naknadno 
Novoletne delavnice s starši v 1. Tednu 
Razstava na Kongresnem trgu – lampijoni vseh DE ves december 
Strokovni sestanki, aktivi OE 1x mesečno 
Lutkovna predstava in obdaritev za socialno šibke učence             naknadno 

Prodajna razstava izdelkov učencev v zimskem vrtu od 1.-10.12. 
Prodaja novoletnih izdelkov v Festivalni dvorani naknadno 

Nastopi, hospitacije študentov PeF datum določi PeF 

Ure športne vzgoje s študenti PeF 1x tedensko 
Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 24.12. 
Novoletne počitnice 25.12.-2.1. 
 

Januar 2022 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Priprave na zimski turnir SOS 1x tedensko 
Šolar na smuči naknadno 
Nastopi za študente PeF datum določi  PeF 

Strokovni sestanki in aktivi v OE 1x mesečno 
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Plavanje na FŠP (rekreacija) naknadno 
Ure športne vzgoje s študenti PeF 1x tedensko 
Razstava likovnih del (Festival Igraj se z mano) naknadno 

 
II.POLLETJE/ II. OCENJEVALNO OBDOBJE 

Februar 2022 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Zimski turnir –alpsko smučanje SOS naknadno 
Ure športne vzgoje s študenti PeF 1x tedensko 
Zimski športni dan OVI naknadno 
Strokovni sestanki in aktivi v OE 1x mesečno 
Slovenski kulturni praznik – proslava 7.2. 
Polletna evalvacija IP 1.-11.2. 
Polletna konferenca OVI naknadno 
Osvežitveni tečaj smučanja za učitelje 1 x sobota 
Zimske počitnice, počitniške dejavnosti 21.-25. 2.  
Gibalne urice s študenti SRP Pef, drugi semester Vsak petek 
 
Marec 2022– OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Pustno rajanje 1.3. 
Zimovanje– ŠVN Ribniško Pohorje 28.2.-4.3. 
Predstava v Sončku naknadno 
Dan žena 8.3. 
Računalniško tekmovanje Z miško v svet naknadno 

Strokovni sestanki in aktivi v OE 1x mesečno 
Sistematski pregledi OVI Jarše datum določi ZD 
Naravoslovni dnevi - po skupinah Več datumov 
Nogometna liga naknadno 
Reševalna akcija Nenapovedano 
Obisk vzgojiteljic ljubljanskih vrtcev naknadno 

Ogled smučarskih poletov v Planici naknadno 

               
                  April 2022– OE OVI Jarše 

AKTIVNOSTI DATUM 
Nastopi in praksa študentk Pedagoške fakultete OVI datum določi PeF 
MATP- regijske igre naknadno 
Državno tekmovanje Mladi tehniki naknadno 
Sodelovanje na državni reviji Zapojmo, zaigrajmo, 
zaplešimo 

naknadno 

Strokovni sestanki in aktivi v OE 1x mesečno 
Sistematski pregledi OVI Jarše datum določi ZD 
Naravoslovni, kulturni dan Več datumov 
Košarkarski turnir zmagajmo vsi naknadno 
Praksa OVI posamezni učenci po en teden naknadno 
Praksa študentov MF – stomatologi datum določi MF 

Občni zbor, izobraževalni dnevi DSRP, Portorož naknadno 
Velikonočni ponedeljek 18.4. 
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Prvomajske počitnice 27.4.-2.5. 

 
Maj 2022 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Pohodniški tabor, Kostanjevica na Krki 11.-13.5. 
Strokovni sestanki in aktivi v OE 1 x mesečno 
Dramski festival v Trstu naknadno 

Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije-atletika naknadno 

Pohod ob žici-PST 6., 7.5. 
Prireditev Šopek za starše naknadno 
Športni dan OVI - CJL -atletika Šmartinski park naknadno 
Nastopi študentov Pedagoške fakultete datum določi PeF 
Sistematski pregledi datum določi ZD 
Naravoslovni dnevi po skupinah Več datumov 
SOS regijske igre atletika naknadno 
Dan odprtih vrat naknadno 
Festival Igraj se z mano naknadno 

 
                    Junij 2022 – OE OVI Jarše 

AKTIVNOSTI DATUM 
Podelitev priznanj za zdrave zobe naknadno 
Svet staršev naknadno 
Zaključna konferenca OVI Jarše naknadno 
Letovanje Fiesa, dve skupini naknadno 

Tabor AO, Fiesa naknadno 
Družabno srečanje za zaposlene naknadno 

Zaključna prireditev, proslava ob Dnevu državnosti 24.6. 
Razdelitev zaključnih potrdil 24.6. 
Počitniške dejavnosti za učence v OVI Jarše 27.6.-30.6. 
Oddaja šolske dokumentacije              27.6.-30.6. 
Ureditev šolskih prostorov, učil in materiala              27.6.-30.6. 

 

Julij 2022 – OE OVI Jarše 
AKTIVNOSTI DATUM 
Informativni sestanki za novince , vpisi naknadno 

Počitniške dejavnosti za učence 1.-15.7. 

 
POLLETJE/ I. OCENJEVALNO OBDOBJE 

September 2021 – OE Dom 
AKTIVNOSTI DATUM 

Prvi šolski dan – sprejem novincev 1.9. 
Roditeljski sestanki po skupinah 15.-22.9. 
Svet staršev  25.9. 
Dan specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije 17.9. 
Bodi športnik: Športno-družabni dogodek Igraj se z mano 23. 9. 

Interno izobraževanje – izmenjava strokovnega znanja. 27.9.-30.9. 

Projekt, doživljajska pedagogika  Rim  –izobraževanje  6.9.-11.9 
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BOBRI – ogled filmov september-oktober 

 
Oktober 2021 – OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Tekmovanje v poznavanju domskih pravil 6.10. 
Kostanjev piknik in čistilna akcija 22.10. 
Predstavitev OE Dom društvu »Katoliški pedagogi« oktober 
Svetovni dan učiteljev 5.10. 
Reševalna akcija Umik iz stavbe 14.10. 
Začetek krožkov  oktober  
Interna izobraževanja- izmenjava strokovnega znanja. oktober 
Jesenske počitnice 25. 10. - 1. 11. 

November 2021 – OE Dom 
AKTIVNOSTI DATUM 

Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Zbiranje prispevkov za glasilo » Mulc« ves mesec 
Sprejem prostovoljcev - projekt »Človek za druge« naknadno 

Meddomski namizno teniški turnir naknadno 

 
December 2021– OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Novoletne čajanka s starši v 1. tednu 
Decembrski koncert  zbora Vijolice  naknadno 

Razstava na Kongresnem trgu – lampijoni vseh OE naknadno 
Miklavžev dan, igrica 7.12. 

Meddomski namizno teniški turnir naknadno 

Novoletna večerja 15.12 
Postavitev novoletne jelke 1.12 
Obdaritev otrok – Rotari club naknadno 
Proslava pred dnevom samostojnosti 23. 12. 
Dan samostojnosti 26. 12. 
Novoletne počitnice 25.12.-2.1. 

 
Januar 2022– OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Izdaja glasila Mulc naknadno 

Interno izobraževanje naknadno 

Razstava likovnih del (Festival Igraj se z mano) naknadno 
Meddomski namizno- teniški turnir naknadno 

Delavnice RK naknadno 
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I. POLLETJE/ II. OCENJEVALNO OBDOBJE 
Februar 2022 – OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Informativni dan 11.2. 
Polletna evalvacija IP 1.-12.2. 
Slovenski kulturni praznik – proslava 7.2. 
Valentinov ples 14.2. 
Zimske počitnice 21.-25. 2.  

 

 

Marec 2022 – OE Dom 
AKTIVNOSTI DATUM 

Strokovni sestanki in aktivi 2 x mesečno 
Pustno rajanje  1.3. 
Ogled smučarskih poletov v Planici. naknadno 

Mesec kulture ljubljanskih dijaških domov. ves mesec 
Likovni vikend Za Dom od doma naknadno 

Pričetek delavnic  Mladi popotnik naknadno 

Pohodništvo - po programu. naknadno 

 
April 2022 – OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi  2 x mesečno 
Nastopi in praksa študentk Pedagoške fakultete  datum določi PeF 
Velikonočni ponedeljek 18. 4. 
Roditeljski sestanek naknadno 

Zbiranje prispevkov za glasilo »Mulc« ves mesec 
Supervizija za prostovoljce – projekt »Človek za druge« naknadno 

Svet staršev OE Dom naknadno 

Čistilna akcija in umik iz stavbe 7.4. 
Med domski kros na Golovcu naknadno 

Občni zbor, izobraževalni dnevi DSRP, Portorož naknadno 
Pohodništvo – po programu. naknadno 
Prvomajske počitnice  27.4.-2.5. 

 
Maj 2022 – OE Dom 

AKTIVNOSTI DATUM 
Strokovni sestanki in aktivi v OE 2 x mesečno 
Likovni vikend »Ljubljana skozi moje oči« 6.5.-8.5. 

Otvoritev razstave »Ljubljana skozi moje oči 10.5. 
Festival Igraj se z mano naknadno 

Študentski tek na Ljubljanski grad naknadno 

Med domski turnir v malem nogometu naknadno 

Jadranje za jutri naknadno 
Domijada na Rogli naknadno 

Dan odprtih vrat naknadno 
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Junij 2022– OE Dom 
AKTIVNOSTI DATUM 

Strokovni sestanki in aktivi v OE 1 x mesečno 
Projekt – Mladi popotnik naknadno 

MULC kampira  naknadno 

Zaključne konference v OE Dom naknadno 

Zaključni izleti vzgojnih skupin naknadno 

Izdaja glasila »Mulc« naknadno 

Zaključna prireditev, proslava ob Dnevu državnosti 24.6. 
Zaključna konferenca v OE  Dom  naknadno 
Zadnji šolski dan za vse učence in dijake 24.6. 

Ureditev domskih prostorov              27.6.-30.6. 
 

 

Julij 2022 – OE Dom 
AKTIVNOSTI DATUM 

Oddaja šolske dokumentacije do.5.7. 

Predstavitveni timi za novince - OE Dom do.5.7. 

 

9. DELO STROKOVNIH ORGANOV, STROKOVNIH 
AKTIVOV 

 
Svet Centra, kot nadzorni organ Centra, se bo sestal po potrebi in odločal o zadevah, 
ki jih določajo zakoni, predpisi ter o zadevah za katere ni pooblaščen drug organ. 

 

9. 1 Strokovni organi 

Strokovni organi šole so: 

a) učiteljski zbor 
b) oddelčni učiteljski zbor 
c) razrednik in strokovni aktivi 

 

9. 1. 1 Učiteljski zbor 
sestavljajo strokovni delavci Centra na: 

 2 ocenjevalnih konferencah po določenem šolskem koledarju, 

 rednih mesečnih pedagoških konferencah (ponedeljek-petek) 

 vnaprej napovedani informativnih sestankih ob 7.30, 
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom (61. člen Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja) 
 

9. 1. 2 Oddelčni učiteljski zbor: 
- se sestaja po potrebi na predlog posameznega učitelja, razrednika, SvS, ravnatelja 

in obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko oddelka in odloča o vzgojnih 
ukrepih. 
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9. 2 Strokovni aktivi 

9. 2. 1 Organizacija strokovnih aktivov v Centru Janeza Levca Ljubljana 
 

1. Raven Centra 1. 1 Aktiv svetovalne službe: 
Vsi svetovalni delavci 

Vodja aktiva: Mojca Jerovšek Toth 
1. 2 Aktiv mobilne specialno pedagoške službe: 
Vsi pedagogi zaposleni v MSPS 
Vodja: Olga Duh 
1. 3 Aktiv za avtizem 
Strokovni delavci, ki poučujejo otroke z avtizmom 
Vodja: Saša Uršnik 
1. 4 Aktiv logopedov in fizioterapevtov 

Vsi logopedi in fizioterapevti 
Vodja: Barbara Južna 

2 Raven 
posebnega 
programa vzgoje 
in izobraževanja 

2. 1 Aktiv 1. razvojnih skupin 

Vsi pedagogi iz 1. skupin v OVI Jarše, OŠPP Dečkova ul. in Levstikov trg 
2. 2 Aktiv 2. razvojnih skupin 

Vsi pedagogi iz 2. skupin v OVI Jarše, OŠPP Dečkova ul. in Levstikov trg 
2. 3 Aktiv 3. razvojnih skupin 

Vsi pedagogi iz 3. skupin v OVI Jarše, OŠPP Dečkova ul. in Levstikov trg 
2. 4 Aktiv 4. in 5. razvojnih skupin 

Vsi pedagogi iz 4. In 5.skupin v OVI Jarše, OŠPP Dečkova ul. in Levstikov 
trg 
2. 5 Aktiv 6. razvojnih skupin 

Vsi pedagogi iz 6. skupin v OVI Jarše, OŠPP Dečkova ul. in Levstikov trg 
2.6 Športni aktiv OVI Jarše 

Športni učitelj in učitelji, ki vodijo športne dejavnosti 
2.7 Aktiv OPB OVI Jarše 
Učitelji OPB 

3 Raven prilagojenega 
programa z nižjim 
izobrazbenim 
standardom 

3. 1 Aktivi 1. triade 
razredniki 1. triade iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3. 2 Aktiv 2. triade 
razredniki 2. triade iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3. 3 Aktiv 3. triade 
Razredniki 3. triade iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
Člani aktiva posameznih enot pripravijo predloge za potrditev na skupnih 
aktivih. 
3. 4 Aktiv učiteljev tehnike in tehnologije 
Vsi učitelji tehnike in tehnologije iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3. 5 Aktiv učiteljev gospodinjstva 

Vsi učitelji gospodinjstva 

iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3. 6 Aktiv učiteljev športa 

Vsi učitelji športa iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3. 7 Aktiv učiteljev likovne umetnosti 

Vsi učitelji likovnega pouka iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 
3.8 Aktiv učiteljev glasbene umetnosti 
Vsi učitelji likovnega pouka iz OŠPP Dečkova in Levstikov trg 

4. Raven vzgojnega 
programa 

4. 1 Aktiv vzgojiteljev 
Vsi vzgojitelji v OE 
Dom Vodja: Irena 
Nose 
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Člani aktivov so vsi strokovni delavci. Aktiv vodi vodja aktiva. O sestanku aktiva se 
piše zapisnik (64. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). 
Predloge za aktive razrednikov pripravijo razrednikih na sestankih posamezne 
enote. 

 
9. 2. 2 Skupni razredni aktivi - prednostne naloge 

 
- Načrtovanje in izvajanje dopolnilnega, dodatnega ter individualnega pouka. 

- Usklajevanje meril za ocenjevanje. 
- Vključevanje računalniške tehnologije v učni proces. 
- Obravnava pripomb staršev, učencev, svetovalne službe, predmetnih učiteljev. 
- Načrtovanje in izvajanje naravoslovnih, kulturnih, proizvodnih, športnih in 

tehniških dni. 

- Spremljanje in realizacija programa od 1. do 9. razreda 9-letne OŠPP. 
- Priprava in vključevanje učencev v tekmovanje za bralno značko. 
- Vzpodbujanje učencev k aktivnemu sodelovanju v vsaj eni interesni dejavnosti. 
- Sodelovanje s prispevki za otroška glasila. 
- Sodelovanje pri projektu »Evropa v šoli«. 
- Ureditev in dekoracija panojev na šoli. Sodelovanje na prireditvah, proslavah, 

tekmovanjih in drugih akcijah v Centru in izven njega. 

- Vodenje interesnih dejavnosti. 
- Udeležba na študijskih skupinah in obveznih izobraževanjih ter drugih oblikah 

strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja. 

- Vodenje evidence pri prehrani učencev. 
- Uvajanje elementov Montessori pedagogike. 
- Sistematično ekološko ozaveščanje učencev. 
- Spremljanje zdravstvenega in zobozdravstvenega stanja učencev. 
- Udeležba na računalniškem tekmovanju. 
- Seznanitev učencev in staršev s programom 9-letke. 

 

9. 2. 3 Skupni aktivi 
 

Za boljšo koordinacijo dela med enotami in za sprejemanjem z zakonom določenih 
nalog, se v šolskem letu 2020/21 nadaljujejo skupni aktivi enot. 
Aktive razrednih učiteljev sklicuje Matjaž Knez, predmetnih pa Josip Šerbetar. 

 

9. 2. 4 Aktivi skupin OVI (sodelujejo strokovni delavci vseh treh šol) 
 

 Vključevanje otrok v različne interesne dejavnosti. 

 Sodelovanje otrok na športnih tekmovanjih. 

 Udeležba otrok v likovni koloniji. 

 Sodelovanje otrok na različnih prireditvah. 

 Udeležba otrok v letovanjih. 

 Izleti v živalski vrt, Tivoli in bližnjo okolico šole. 

 Obiski gledaliških ali lutkovnih predstav (po dogovoru). 
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 Priprava didaktičnega materiala in učnih pripomočkov. 

 Urejanje otroškega glasila »Polžek«. 

 Interna prenova obstoječih mesečnih načrtov VI za posamezne razvojne stopnje. 

 Evalvacija IP ob koncu šolskega leta. 
 Načrtovanje in izvajanje naravoslovnih, kulturnih in družabnih aktivnosti. 

 Redne predstavitve naših dejavnosti v avli in na hodnikih. 

 Udeležba na igrah Specialne olimpiade doma in v tujini. 

 Udeležba na tekmovanjih Abilimpiade. 
 Sodelovanje na likovnih kolonijah in na filmskih festivalih. 

 Sodelovanje na Kvizih za OVI in VDC. 

 Organizacija izletov v širšo in ožjo okolico. 

 Ogledi, obiski naših mladostnikov v VDC-je in organizacija srečanj z bivšimi 
mladostniki. 

 Vodenje računalniške interesne dejavnosti. 

 Organizacija prodajne razstave naših izdelkov – veseli december in materinski 
dan. 

 Sodelovanje pri skupnih dejavnostih CJL. 

 Organizacija proslave materinskega dne in pustovanja. 

 Sodelovanje s strokovnimi sodelavci in drugimi svetovalnimi službami. 

 Sodelovanje z vzgojitelji Doma na timskih sestankih. 
 Sodelovanje z zdravstveno službo. 

 Sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure). 

 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto (nastopi, praksa). 

 Udeležba na strokovnih predavanjih. 

 Udeležba v študijskih skupinah. 
 Organizacija in priprava razstav. 

 Za boljšo koordinacijo dela in v prid večje kvalitete bomo nadaljevali s skupnimi 
aktivi enot Jarše, Dečkova in Levstikov trg. 

  Delovna praksa v VDC-jih: Želva, Sonček, VDC T. Hočevar, DZC Janeza Levca. 
Aktive sklicuje Nataša Blaj. 

 
Za boljšo koordinacijo dela pri uvajanju in spremljanju posebnega programa so se 
šolskem letu 2008/09 formirani skupni aktivi enot. Aktive skliče vodja OE Jarše. 

 

9. 2. 5 Aktiv podaljšanega bivanja 
 

 Počitniško dežurstvo med šolskimi počitnicami. 

 Organiziranje in vodenje vzgojno izobraževalnega dela z upoštevanjem ciljev in 
nalog podaljšanega bivanja. 

 Usklajevanje vsebin dela v PB z vsebinami in cilji pouka. 

 Načrtovanje in izvajanje individualnega pouka v skupinah PB. 
 Organizacija dnevnega ritma dela, ki ustreza telesnim in duševnim potrebam, 

interesom in zmogljivostim učencev na njihovi razvojni stopnji. 

 Organizacija različnih interesnih dejavnosti v katerih si učenci s svojo aktivno 
udeležbo zadovoljujejo in razvijajo različne interese, razvijajo spretnosti in si 
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pridobivajo različna znanja in delovne navade. 

 Sodelovanje z razrednimi učitelji pri načrtovanju dela in reševanje vzgojne 
problematike. 

 Sodelovanje s starši. 

 Sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci. 
 Sodelovanje pri različnih dejavnostih v okviru šolskega delovnega programa. 

 Sodelovanje na skupnih pedagoških konferencah, aktivih, študijskih skupinah,… 

 Strokovno izobraževanje. 

 Priprava in sodelovanje pri kulturnih in naravoslovnih dnevih. 
 Ureditev in dekoracija panojev na šoli. 

 Vodenje evidence pri prehrani učencev. 

 Delavnice enkrat mesečno. 

 Oblikovanje in izdelava izdelkov otrok za razstave in priprava za prireditev 
Praznik pomladi. 

 Sodelovanje pri uvajanju elementov Montessori pedagogike. 
 Nadomeščanje v dopoldanskem času. 

 Sodelovanje pri uvajanju in realizaciji programa 9-letke. 
 

9. 2. 6 Aktivi ostalih področij 
 

9. 2. 6. 1 Šport 
 
Pouk športa z učiteljem ŠPO poteka v tudi v nekaterih razredih 1. triade ter v 4. 
razredu. Pouk izvajamo v telovadnicah in na zunanjih površinah, izjemoma pa tudi 
gostujemo v drugih športnih objektih ali prireditvah. 

 

Plavalno opismenjevanje 2.- 4. razred 
Izvajalec Agencija za šport Ljubljana v sodelovanju z šolami. 

 

Športni znački zlati sonček in krpan - se dela po novem programu 
prilagojenem za učence s posebnimi potrebami. 

 
Izbirne vsebine 

V programu NIZ OŠPP se izvajajo izbirni predmeti iz področja športa. 
 

interesne dejavnosti 

Športni krožki 
 
Plavalni tečaj 
Plavalni tečaj za neplavalce po metodi Halliwick bo potekal v bazenu Atlantis  po 
razporedu, ki bo dogovorjen z upravljavcem bazena. Izvajali ga bodo učitelji 
usposobljeni za učenje po metodi Halliwick s sodelovanjem študentov PeF. 
Tečajniki sami krijejo stroške najema bazena. Izvedba tečaja je odvisna od števila 
prijavljenih. 
 
Plavalni tečaj za neplavalce bo potekal v bazenu OŠ Savsko naselje  po razporedu, 
ki bo dogovorjen z upravljavcem bazena. Izvajali ga bodo učitelji usposobljeni za 
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učenje plavanja. V kolikor plačila za tečaj ne bo zagotovila občina, tečajniki krijejo 
stroške najema bazena. Izvedba tečaja je odvisna od števila prijavljenih. 

 
Plavalni tečaj za plavalce – izpopolnjevanje znanja plavanja in priprave na 
tekmovanje, bo potekal v bazenu Fakultete za šport. Vodili ga bodo učitelji za šport. 
 
Na prvem skupnem aktivu športnih pedagogov OE OŠPP Dečkova in OE Levstikov trg 
se določi in zapiše v zapisnik: 
- zadolžitve športih pedagogov, 
- plan dela po mesecih 
 

TEKMOVANJA SPECIALNE OLIMPIADE 

- MATP državne igre, 
- Turnir v ekipnih elementih košarke SOS, 
- Treningi smučarskega teka in krpljanja za SOS, 
- Zimski turnir SOS, 
- Košarkaški turnir SO v Trstu, 
- Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije, 

 
Datumi in vsa tekmovanja specialne olimpiade bodo znani konec decembra, ko 
jih bo potrdil izvršni odbor SOS. 

 
9. 2. 6. 2 Tehnika in tehnologija 

 
Aktiv TIT se bo sestal ob vsaki triadi in ob skupnih akcijah, mesečno pa na vsaki šoli 
o tekoči problematiki. Sodelovali bomo tudi z aktivom občine Ljubljana - Bežigrad in 
Center ter s študijsko skupino. Dejavnosti so naslednje: 

 
1. Mentorstvo fotografski in likovni dejavnosti. 

2. Priprava in organizacija razstav na šoli in zunaj šole. 
3. Sodelovanje pri tehnični izvedbi proslav in prireditev. 
4. Priprava otroških izdelkov za različne priložnosti. 
5. Udeležba na tekmovanju v izvajanju ročnih spretnosti v slovenskem merilu. 
6. Sodelovanje na Pohištvenem sejmu in Dnevih tehnične kulture na gospodarskem 

razstavišču z reprezentančnimi izdelki naših učencev. 

7. Učitelji bodo vodili tehnične krožke ter sodelovali pri pripravi in izvedbi sejmov. 
8. Sodelovanje na »Dnevih tehnične kulture« za 7., 8. in 9. razreda. 
9. Sodelovanje učiteljev TIT na študijski skupini. 

10. Priprava, organizacija in izvedba naravoslovnih dni (7. 8. in 9. razred) 

11. Priprava, organizacija in izvedba tehniških dni (od 1. do 9. razreda) 
12. Čiščenje okolja, proizvodno delo 
13. Pregled in korekcije učnih načrtov od 5. do 9. razreda skupaj z razredničarkami 
14. Sodelovanje v »Pravljičnem mestu« - Kongresni trg ob novem letu 

 
9. 2. 6. 3 Likovna umetnost 

 
1. Z likovnimi prispevki učenci sodelujejo na občinskih, regionalnih, republiških 
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in mednarodnih natečajih (Mestna občina Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, 
Ministrstvo za obrambo, Evropa v šoli, Medex itd.) 

2. Z učenci vodimo likovno delavnico na prireditvi »Igraj se z mano«. 
3. Sodelovanje na likovnem srečanju osnovnih šol s prilagojenim programom. 
4. Likovne delavnice na prostem. 
2. Ogled razstav z učenci v galerijah, muzejih in drugih zavodih. 

3. Izdelava priložnostnih daril in voščilnic. 
4. Likovna ureditev šole. 
5. Likovni krožek. 
6. Obisk prireditev v Ljubljani in v drugih krajih, kjer učenci prejmejo likovna 

priznanja. 
7. Interne tematske razstave v šoli, razstave ob dnevu odprtih vrat in druge ob 

raznih razpisih. 

8. Krasitev parka Zvezda ob novem letu. 
9. Sodelovanje z drugimi enotami Centra Janeza Levca Ljubljana. 

 

10. 2. 6. 4 Glasbena umetnost 

 

1. Spoznavanje svetovno znanih skladateljev - življenjepis, njihova dela, poslušanje. 
2. Spoznavanje glasbenega izročila slovenskega in drugih narodov. 
3. Spoznavanje slovenske otroške in umetne glasbe ter skladateljev. 
4. Vključevanje v glasbene dejavnosti kot so: izvajanje, poslušanje, ustvarjanje na 

vokalnem in instrumentalnem področju. 
5. Aktivno sodelovanje otroškega in mladinskega pevskega zbora na proslavah in 

prireditvah na šoli in izven nje ter nastop učencev z znanimi pevci na večernem 
delu Festivala Igraj se z mano v maju 2022. 

6. Sodelovanje na državni reviji pevskih zborov OŠPP in OVI »Zapojmo, zaigrajmo, 
zaplešimo«. 

 
9. 2. 6. 5 Gospodinjstvo 

 

1. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa po učnem načrtu. 
2. Nadzor nad Haccap sistemom. 
3. Sodelovanje pri organizaciji dela v kuhinji. 
4. Izobraževanje delavcev v kuhinji po potrebi. 
5. Udeleževanje sestankov Komisije za prehrano in reševanje tekoče problematike. 
6. Udeleževanje sestankov. 
7. Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev na šoli. 
8. Izobraževanje na seminarjih. 

 

9. 2. 7 Aktivi svetovalnih delavcev - prednostne naloge 
 

9. 2. 7. 1 Logopedska služba 
1. Redna individualna logopedska obravnava učencev z motnjami govora, jezika, 

komunikacije. 
2. Kontrolni pregledi govorno-jezikovne komunikacije redno obravnavanih 

učencev. 
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3. Triažna diagnostika novincev. 
4. Skupinska logopedska obravnava za razvijanje govorno-jezikovne 

komunikacije, besednega zaklada in spontanega izražanja. 
5. Spremljanje in preverjanje govorno-jezikovne komunikacije pri učencih, ki so 

redno logopedsko obravnavo zaključili, ter svetovanje specialnim pedagogom 
in staršem. 

6. Priprava učencev v govornem izražanju za nastopanje na šolskih in zunanjih 
prireditvah in proslavah (individualno in v sodelovanju z razredniki in 
mentorji). 

7. Analiza komunikacijskih zmožnosti in potreb vseh učencev, uvajanje novih 
metod nadomestne in dopolnilne komunikacije (NDK), izdelava ter 
posodabljanje komunikacijskih pripomočkov. 

8. Priprava in dopolnitev individualiziranih planov za področja, ki so povezana z 
govorno-jezikovno komunikacijo. 

9. Timska obravnava učencev s kombiniranimi motnjami v sodelovanju s šolsko 
fizioterapevtko, psihologinjo v šoli in zunanjem okolju. 

10. Sodelovanje s specialnimi pedagogi in starši ter svetovanje s konkretnimi 
navodili in vajami (ustna ali pisna navodila, hospitacije pri obravnavah, 
praktični prikaz vaj, govorilne ure,…). 

11. Vodenje strokovne in šolske logopedske dokumentacije, priprava in 
posodabljanje logopedskega materiala. 

12. Aktivno sodelovanje v Aktivu za avtizem, pri pripravi izobraževanj za 
sodelavce in starše. 

13. Izvajanje aktivnosti, vezanih na projekt »Mreža strokovnih institucij za podporo 
otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam – uvajanje novih metod 
dela v CJL.« 

14. Sodelovanje v razširjenih strokovnih timih pri usmerjanju ali logopedski 
obravnavi učencev (Razvojna ambulanta v ZD, Svetovalni center, URI Soča,…). 

15. Priprava logopedskih poročil za ponovno preverjanje usmeritve oz. 
preusmeritev učencev v ustrezni program. 

16. Povezovanje in sodelovanje z ustreznimi strokovnimi ustanovami in zunanjimi 
strokovnjaki (šolski zdravnik, logopedske ambulante v ZD, ORL - oddelek za 
foniatrijo, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut, zdravstvena enota na Zavodu za 
gluhe in naglušne,…). 

17. Hospitacije in nastopi študentov logopedije in surdopedagogike ter specialne in 
rehabilitacijske pedagogike. 

18. Sodelovanje v Društvu logopedov Slovenije, sekciji logopedov za MAS in 
spremljanje novosti na področju študija ter statusa logopedov v Sloveniji. 

19. Strokovno izobraževanje v mentorski mreži logopedov, na logopedskih 
predavanjih, seminarjih, tečajih, internih strokovnih predavanjih na CJL,… 

 
9. 2. 7. 2 Fizioterapevtska služba na OŠPP Levstikov trg in OŠPP Dečkova: 

 

1.  Kontrolni pregledi drže. 
2. Testiranja, meritve in ugotavljanje zaznavno-gibalnih spretnosti pri učencih z 
redno obravnavo in učencih novincih z uporabo ABC gibanja baterije za oceno 
otrokovega gibanja, FUNfitness testiranja in SIPT testa. 
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3. Priprava individualiziranega programa za posameznega učenca, ki potrebuje 
obravnavo. 
4. Specifičen izbor udeležencev fizioterapevtske obravnave upoštevajoč sledeče 
smernice: prednost imajo mlajši učenci, učenci, ki so sami motivirani in angažirani 
(oz. njihovi starši), učenci, ki hitro napredujejo, učenci, ki fizioterapijo nujno 
potrebujejo. 
5. Individualna ali skupinska obravnava učencev (senzomotorična integracija, 
Bobath, PNF, Mulligan s, korektivna gimnastika, aerobna vadba za zmanjšanje 
prekomerne telesne teže, TEACCH, PECS, FUNfitness program...) 

6. Učenje plavanja po Halliwick konceptu. 
7. Izdelava evalvacijskih poročil o učencih, ki so obravnavani na fizioterapiji. 

8. Urejanje strokovne dokumentacije. 
9. Strokovna ustna, pisna in praktična navodila za korekcijo okvar kostno-mišičnega 
sistema in motenj senzomotorike otrokom, staršem in šolskemu timu. 
10. Edukacija in svetovanje staršem glede izvajanja fizioterapevtskega programa 
doma in uporabe primernih fizioterapevtskih ter ortopedskih pripomočkov. 
11. Sodelovanje z učitelji, vzgojitelji idr. sodelavci (strokovni tim, spremljevalci 
učencev, ki rabijo pomoč, študenti Pedagoške fakultete,...). 

12. Sodelovanje v aktivu za fizioterapijo. 
13. Sodelovanje v aktivu za avtizem. 
14. Sodelovanje v aktivu logopedov in fizioterapevtov. 
15. Sodelovanje s šolsko zdravnico in z zdravniki specialisti zaradi celovite 
obravnave učencev znotraj zdravstvenega tima. 
16. Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki z duševno in 
senzomotorično motnjo v razvoju. 

17. Sodelovanje z vodstvom CJL. 
18. Strokovno izobraževanje v okviru Združenja fizioterapevtov Slovenije, Centra 
Janeza Levca, Izobraževalnega centra Pika idr. 

 

Fizioterapevtska služba – dodatno Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše: 

 
1. Bolj razširjena in bolj specifična diagnostika na podlagi pridobljenih sprotnih 

izkušenj. 

2. Specifičen izbor udeležencev fizioterapevtske obravnave upoštevajoč sledeče 
smernice: prednost bodo imeli mlajši učenci, učenci, ki so sami motivirani in 
angažirani, oz. njihovi starši, učenci, ki hitro napredujejo, učenci, ki fizioterapijo 
nujno potrebujejo. 

3. Intenzivno delo z izbranimi učenci, dajanje navodil staršem za domače vaje. 
4. Zastavljanje kratkoročnih ciljev z evalvacijo dosežkov. 
5. Razširjeno sodelovanje s starši in specialnimi pedagogi, ugotavljanje zmožnosti 

in ovir učencev v vsakodnevnem življenju in učnem procesu. 
6. Sodelovanje z zunanjimi sodelavci, predvsem s fizioterapevti v drugih zavodih in 

ustanovah. 
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9. 2. 7. 3 Cilji in naloge aktiva svetovalne službe, v katerem delujejo psihologinje 
in socialne delavke CJL v šolskem letu 2021/22: 

 
1. Oblikovanje oz. preoblikovanje obrazcev/dokumentov, potrebnih za delo 

svetovalne službe in postavitev le-teh na spletno stran CJL. 

2. Spremljanje sprememb zakonodaje. 
3. Aplikacija zakonodaje v praksi. 
4. Spremljanje novosti na področju didaktičnega, diagnostičnega in knjižnega 

strokovnega materiala ter glede na potrebe morebitna dopolnitev le-tega. 
5. Spremljanje vzgojno izobraževalnega in svetovalnega dela in oblikovanje 

predlogov za izboljšanje le-tega. 

6. Obravnava in realizacija delovnih nalog s strani kolegija CJL. 
7. Sodelovanje s strokovnjaki zunanjih inštitucij. 
8. Udeležba članic aktiva svetovalne službe na internih, zunanjih strokovnih 

izobraževanjih in predavanjih. 

9. Organizacija predavanj, delavnic za aktiv svetovalne službe. 
10. Raziskovalno delo. 
11. Predstavljanje CJL navzven drugim strokovnim delavcem. 
12. Druge naloge glede na trenutno stanje, problematiko in potrebe. 
13. Koordinacija in mentorstvo prostovoljcem, študentom na študijski praksi. 
14. Predstavitev dela CJL in svetovalne službe različnim zainteresiranim skupinam. 
15. Sodelovanje pri oblikovanju predstavitvenega materiala CJL. 
16. Urejanje spletne strani svetovalne službe in drugih strokovnih služb ter aktivno 

sodelovanje pri objavah novosti, predstavitvi dela svetovalne službe in podajanju 
informacij za starše. 

 
9. 2. 7. 4 Psihološka služba 
1. Individualno delo z učenci:  
- psihodiagnostični postopki;  

- spremljanje in obravnave učencev s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami/motnjami, šolskimi in vzgojnimi oz. disciplinskimi težavami, 
razvojnimi stiskami in različnimi psihičnimi stanji, ki jim onemogočajo ali 
otežujejo razvijanje lastnih potencialov oz. onemogočajo ali otežujejo 
funkcionalne oblike vedenja;  

- izvedba kriznih in drugih intervencij.  
2. Sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov za učence, ki potrebujejo 
psihološko obravnavo oz. spremljanje, sodelovanje pri oblikovanju vzgojnih načrtov 
ter pri postopkih ponovnega usmerjanja otrok in pri vpisu (vključitvi) novincev v 
CJL.  
3. Delo s skupinami učencev, s katerimi se poskuša razviti pozitivno razredno klimo, 
preprečiti razvoj določenih težav in omiliti intenziteto že nastalih, torej delovati 
intervencijsko in preventivno (v obliki socialnih iger, mladinskih delavnic ali 
treninga specifičnih veščin - prilagojeno zmožnostim in razvojnim značilnostim 
učencev).  
4. Izvajanje različnih nalog v zvezi s poklicnim usmerjanjem učencev.  
5. Sodelovanje s starši učencev, ki izkazujejo tveganje za razvoj težav oz. motenj, ali 
pa so jih že razvili. Delo poteka individualno (svetovanje, posvetovanje, informiranje 
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itd.) in skupinsko (roditeljski sestanki, predavanja, delavnice, predstavitve za starše 
itd.).  
6. Sodelovanje s strokovnimi delavci centra (vzgojitelji, učitelji, varuhi, socialnimi 
delavci, logopedi, fizioterapevti, vodstvom …), ki poteka v obliki svetovanja, 
posvetovanja, načrtovanja, izvajanja ter evalvacije preventivnih in intervencijskih 
postopkov za posamezne učence in celotne razrede in z drugimi sodelavci 
(praktikanti, študenti na obvezni študijski praksi td.).  
7. Sodelovanje s strokovnjaki zunanjih ustanov (npr. psihologi, psihiatri in drugimi 
zdravniki specialisti, predstavniki CSD, državnih organov, različnih društev, s 
prostovoljci).  
8. Sodelovanje pri postopku vključitve otrok in mladostnikov v Dom CJL.  
9. Vodenje šolske, strokovne dokumentacije v skladu z zakonskimi določili.  
10. Študij strokovne literature.  

9. 2. 7. 5 Socialna služba 

1. Sodelovanje pri urejanju subvencioniranja šolske prehrane. 
2. Vodenje postopka vpisa v CJL in urejanje šolske dokumentacije. 
3. Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi letovanj, zimovanj ter drugih podobnih 
dejavnosti za učence ter vodenje postopkov subvencij v zvezi s tem. 
4. Urejanje različnih oblik pomoči in skrb za otroke in mladostnike ter pomoč in 
svetovanje staršem pri urejanju socialno ekonomskih razmer. 
5. Sodelovanje pri organizaciji delovne prakse učencev, ki se izvaja v različnih 
varstveno delovnih centrih in drugih organizacijah. 
6. Sodelovanje z varstveno delovnimi centri, centri za socialno delo, Zavodom RS za 
šolstvo, invalidskimi podjetji, ZPM , Karitasom, RK in drugimi organizacijami. 

7. Sodelovanje pri timskih sestankih znotraj CJL. 
8. Vodenje šolskega sklada CJL. 
9. Sodelovanje z občinami pri organizaciji prevozov učencev. 
10. Sodelovanje pri pripravi individualiziranih programov za učence, ki potrebujejo 
pomoč v okviru svetovalne službe. 
11. Individualno delo z učenci in njihovimi starši. Vzpostavitev izvirnega projekta 
pomoči za učence, ki potrebujejo pomoč in njihove starše. 
12. Delo s skupinami učencev, s katerimi se poskuša razviti pozitivno razredno 
klimo, preprečiti razvoj določenih težav in omiliti intenziteto že nastalih. 

13. Izvajanje različnih nalog v zvezi s poklicnim usmerjanjem učencev. 
 
                 9. 2. 7. 6 Aktiv za avtizem 2021/22 
 

Aktiv za avtizem je namenjen izboljševanju kakovosti poučevanja in usposabljanja 
učencev z avtističnimi motnjami (AM).  
S šolskim letom 2021/22 deluje že 15. leto, vanj pa so vključene strokovne delavke iz 
vseh enot CJL – OŠ Dečkova, OŠ Levstikov trg, OE Jarše, OE Dom in specialne 
pedagoginje iz mobilne službe. Iz posamezne enote se nam pridruži 3-5 strokovnih 
delavk (spec. pedagog, logoped, psiholog, fizioterapevt). V okviru aktivov se članice 
strokovnega tima srečujemo predvidoma 1x na 2 meseca oz. po potrebi. Občasno se 
nam pridružijo tudi vodje enot in ravnatelj.  
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LETNI DELOVNI NAČRT - Cilji in naloge aktiva za avtizem v šolskem letu 
2021/22: 
 

- izmenjava strokovnih izkušenj, znanja 
- predstavljanje izobraževanja, didaktičnih materialov, pripomočkov, uporabnih 

programov ter strokovne literature, dokumentarcev in filmov na temo AM 
- prevod ocenjevanja Integriranih igralnih skupin (IPG Assesment)  
- opravljanje diagnostičnega testa ADOS2 za učence iz CJL s sumom na AM 

(psihologinje) 
- opravljanje testa senzorne integracije (Mateja Geršak) 
- nabava novih knjig, ki so na voljo v slovenskem jeziku (Moj prijatelj Oli – Tominšek 

Perovšek M.) 
- vodenje knjižne zbirke na temo AM na Dečkovi 
- nabava senzornih pripomočkov in drugega materiala glede na potrebe otrok 
- spoznavanje primerov otrok in mladostnikov z AM, reševanje tekoče problematike, 

iskanje rešitev, predlogov 
- pogovor z ravnateljem, socialno delavko in starši o reševanju problema bivanjskih 

skupnosti in iskanju zaposlitve  
- nudenje podpore staršem tako v domačem kot šolskem okolju 
- plakat in skupna dejavnost ob Svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu -2.4.2022 
- vodenje seznama o številu učencev z MAS na CJL 
- udeležba na različnih izobraževanjih  

V tem letu načrtujemo: 
 

- priprava komunikacijske tabele in pravil obnašanja na igrišču 
- Predstavitev Male dinozavrove šole iz ZGN  
- ogled vrtca Pedenjped in oddelka za avtizem v Kašlju 
- doživljajski tabor za otroke in mladostnike v Fiesi ( junij 2022) 

 
9. 2. 7. 7 Poklicno usmerjanje 

To področje zajema:  
1. Informiranje staršev in učencev o možnosti nadaljnjega izobraževanja ali 

usposabljanja, po končanem izobraževanju pri nas. Starše informiramo na 
roditeljskih sestankih, ki so organizirani v devetih razredih. Učence informiramo 
o poklicih in postopkih vpisa, udeležijo se delavnic v srednjih šolah, kjer se 
soočijo s praktičnim delom bodočega poklica. Učenci in starši so informirani tudi 
na informativnih dnevih v srednjih šolah.  

2. Individualno svetovanje in pomoč učencem pri izbiri poklicne usmeritve in 
srednje šole.  

3. Načrtovanje prehajanja učencev in dijakov iz oblik izobraževanja, v katerega so 
bili vključeni, v druge (nadaljevalne) oblike izobraževanja.  

4. Sodelovanje oziroma timsko delo s strokovnimi delavci CJL in drugimi z 
namenom čim boljše usmeritve posameznega učenca. Cilj je čim bolj kvalitetna 
usmeritev posameznika v skladu z individualiziranim programom in različnimi 
strokovnimi določili.  

5. Svetovanje in druge oblike sodelovanja s starši. Poteka skozi celo šolsko leto.  
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6. Vodenje postopka vpisa učencev v srednje šole. Poteka v devetih razredih v obeh 
šolah s prilagojenim programom in je določeno z Rokovnikom za vpis učencev v 
srednje šole, katerega določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za 
tekoče šolsko leto se zaključi, potem ko so učenci vpisani in sprejeti v srednje šole.  

7. Sodelovanje s strokovnimi službami v srednjih šolah (svetovalna služba, učitelji).  

8. Druga dela v skladu z navodili.  
Poklicno usmerjanje vodita psihologinji - vsaka na svoji matični šoli. 
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9. 3 Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči - 
Mobilna specialno pedagoška služba (MSPS) 

 
Številni dokumenti poudarjajo enakost pravic in dostopnost do znanja za vse otroke, 
tudi za otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Le-ti so upravičeni 
predvsem do optimalne pomoči in enakovrednega vključevanje v socialno in delovno 
okolje. Vpliv vseh teh gibanj lahko vidimo tudi v slovenski zakonodaji, saj je že Zakon 
o osnovni šoli (velja od 1996) uzakonil vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
redne vzgojno izobraževalne programe. 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih izobraževalnih programih. Eden 
od teh, ki ga izvajajo mobilne specialne pedagoginje v večinskih OŠ, je Izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (do 4 ur tedensko). 
Otrokom se v teh programih prilagodijo organizacija, način preverjanja in 
ocenjevanje znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka (7. člen Zakona). 
Oddelek za izvajanje dodatne strokovne pomoči je v okviru Centra Janeza Levca 
organiziran šestindvajseto šolsko leto kot oblika individualne specialno pedagoške 
obravnave otrok s posebnimi potrebami. Gre za otroke, ki obiskujejo večinsko 
osnovno šolo. V šol. letu 2021/22 so mobilni specialni pedagogi prisotni na 27 
večinskih osnovnih šolah in sicer na 23 OŠ v Ljubljani in 4 šolah izven mesta. 
(Dobrepolje, Pirniče, Dobrova, Škofljica)  Mobilni specialni pedagogi bodo v ta 
namen opravili  812 ur obravnave mesečno. 
 
Program dela: 

 neposredno delo z otroki s težavami v razvoju in učenju, 

 nudenje pomoči pri osvajanju učne snovi pri temeljnih predmetih predvsem pri 
slovenskem jeziku, tujem jeziku in matematiki, 

 nudenje pomoči na področju prilagoditvenih spretnosti, 

 širjenje pojmovnega in besednega zaklada, 

 razvijanje vseh otrokovih potencialov, 

 sodelovanje z učitelji, 

 sodelovanje s starši (ugotavljanje potreb družine in nudenje ustrezne podpore), 

 sodelovanje s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole, 

 seznanjanje otrokovega širšega okolja s posebnimi potrebami, 

  v okviru aktiva Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči tematsko 
pripravljena srečanja,  

 reševanje in upravljanje s konflikti s pomočjo šolske mediacije  
 
Pričakovani cilji: 

 prepoznati naravo motenj ter pogoje, pod katerimi otrok doseže najboljše rezultate, 

 izbrati specifične metode dela in pomoči ter podpore,                                    

  pri otroku razviti občutek varnosti, 

 v okolju šole s seznanjanjem o problemih otroka ustvariti tolerantnejši odnos do 
otrokovih težav in nudenje podpore otroku in družini, 

 pri večini teh otrok kompenzirati težave 
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Vodja Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči je Olga Duh, specialna 
pedagoginja ter šolska in družinska  mediatorka in ima  6 ur neposrednega dela z 
učenci in ostale tedenske obveznosti za vodenje, organizacijo in evalvacijo dela 
Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči. 
Financer te dejavnosti je Ministrstvo za šolstvo in šport. Za individualno specialno 
pedagoško obravnavo otrok s težavami v redni osnovni  šoli je potrebno predhodno 
pridobiti soglasje šol s strani MIZŠ. 

 
Vizija 
 Interni podatki Oddelka za izvajanje DSP iz šolskega leta 2017/18 kažejo, da imamo 
mobilne specialne pedagoginje v obravnavi največ otrok z Odločbo o usmeritvi v 4. 
in 7. razredu večinske osnovne šole, kar je zaskrbljujoče. Še najbolj skrbi podatek, da 
smo postali učencem inštruktorji in pozabili na osnovno poslanstvo specialnega 
pedagoga. Tako bomo v šolskem letu 2021/22 posvetili vsebine pedagoških srečanj 
prav vlogi specialnega pedagoga v procesu pomoči in podpore otroku, družini in 
učitelju, še posebej pri učenju na daljavo. 
 Pomemben je razvoj kompetenc specialnega pedagoga za delo z učenci s posebnimi 
potrebami pri izobraževanju na daljavo. Še posebej je potrebno izpostaviti podajanje 
kvalitetne povratne informacije učencem s posebnimi potrebami pri izobraževanju 
na daljavo.  
 
Dolgoročni cilji 

- izboljšati strokovno znanje MSRP, strokovne kompetence na naslednjih področjih: 
cilji v IP ju, pisanje poročil 

- uvesti nove metode in strategije ( na podlagi potreb, ki se kažejo v praksi; 
spremljanje vedenja) 

- uvesti nova orodja za izobraževanje na daljavo (izobraževanja v matični ustanovi ali 
na OŠ, kjer izvajamo DSP) 

- prilagoditve: potrebno je ugotoviti, katere prilagoditve se najpogosteje uporabljajo, 
so ustrezne; se naredi načrt opuščanja 
SKUPINA SNAP: cilji za šolsko leto 2021/22 

- ocena potreb po SNAP preizkusu 
- evalvacija diagnostičnega preizkusa SNAP 
- pisanje poročila po opravljenem preizkusu 

SKUPINA TEKOČNOST BRANJA: cilji za šolsko leto 2021/22 
- izvajanje preizkusov tekočnosti branja na večinskih osnovnih šolah (2.- 4.razred) 
- delavnice z učenci (v skupini le učenci istega oddelka, manjše skupine otrok, 

individualno delo z učenci) + sodelovanje z učitelji v razredu 
 SODELOVANJE s Pedagoško fakulteto 
Pomembno je predajati svoje znanje in izkušnje generacijam študentov specialne in 
rehabilitacijske pedagogike. Sodelovali bomo pri izvedbi prakse (Prakse III) študentk 
in študentov 4. letnika Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 
študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika ter Tiflopedagogika in 
pedagogika specifičnih učnih težav. V tem semestru je praksa usmerjena v delo v 
osnovnih šolah oz. spoznavanje prakse prepoznavanja ter pomoči in podpore 
učencem z učnimi težavami v osnovnih šolah. 
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NAČRT DELA PO MESECIH šolsko leto 2021/22 – Oddelek za izvajanje DSP 

 
 
MESEC 
 
 

 
VSEBINA 

 
TRAJANJE 

 
IZVAJALEC 

 
avgust 
 

 
Ure DSP 2021/22 
 

 
120 min 

 
Olga Duh 
 

 
september 
 

 
Predstavitev LDN 2021/22 
Primer dobre prakse 

 
90 min 

 
Olga Duh 
Zorica Rucheton 

 
oktober 
 

 
 Individualizirani program 
(sodelovanje, postavljanje ciljev) 

 
60 min 

 
Mobilke 

 
november 
 

 
Preventivne intervencije 

 
120 min 

 
Mobilke 

 
 december 
 

 
Pisanje poročil 

 
90 min 

 
Aleksandra 
Fleischmann 
Olga Duh 

 
 januar 
 

 
Prilagoditve 

 
90 min 

 
Natalija Vovk 
Ornik 

 
februar 
 

 
Primeri iz prakse  

 
90 min 

 
Mobilke   

 
marec 
 

 
Kognitivne teorije avtizma 

 
60 min 

 
Nastja Oder 

 
april 

 
 Spremljanje vedenja 
 

 
90 min 

 
 Aleksandra 
Fleischmann  

 
maj 

 
Primeri iz prakse 
 

 
90 min 

 
Mobilke 

 
junij 
 

 
Evalvacija 
 

 
90 min 

 
 Olga Duh 

 
Dolgoročni 
cilj 

 
TEKOČNOST BRANJA, SNAP, 
Srečanja otrok z AM 
 

  

 
Datumi vsebin se bodo prilagajale izvajalcem. 
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9. 4 Informatizacija ustanove 

 
V šolskem letu 2021/22 se bodo na področju informacijske tehnologije izvajali številni 

primarni in sekundarni projekti, tako na področju poslovnega informacijskega sistema 

CJL kakor tudi na področju uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

sodobnih metodah poučevanja v vzgojno-izobraževalnem delu. 

 

V strnjeni obliki jih lahko skupaj s projekti, ki so v fazi aktivnosti ali načrtovanja 

predstavimo v sledeči obliki: 

 

- Sodelovanje v projektu REACT-EU iz katerega se bodo izvedle doslej najobsežnejše 

nabave računalniške, tablične, projekcijske opreme in opreme za mobilne dostope do 

interneta (v sodelovanju z ARNES-om). Vsega skupaj bomo pridobili 70 novih renosnih 

računalnikov. 

- razširitev in nadgradnja brezžičnega omrežja na področju OE Dom s ciljem dokončne 

vzpostavitve EDURAOM-a v celotni stavbi, 

- uvajanje življenskega cikla brezpapirnega potrjevanja potnih nalogov, e-računov in 

dobavnic, 

- analiza in ocena možnosti uvedbe popolne avtomatizacije brezpapirnega pisarniškega 

poslovanja, 

- nadgradnje potrebne računalniške opreme iz HDD na SSD tehnologijo trdih diskov, 

- menjava odjemalcev na OE uprava, nadgradnja starih računalnikov in prerazporeditev na 

šole, 

- priprava in uvedba različnih orodij za učenja daljavo, 

- izobraževanje glede na potrebe za zaposlene s področja učenja na daljavo in izbranih orodij, 

- aktivno vzdrževanje in nadgradnja spletne strani Centra Janeza Levca Ljubljana, 

- integracija, povezljivost in prenos podatkov za potrebe MŠŠ, 

- številne tehnične in projektne aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno delovanje IS in ostale 

informacijsko-komunikacijske tehnologije CJL, 

- uvajanje programske opreme in mobilnih naprav za potrebe sodobnega poučevanje kot je 

formativno učenje, 

- nakup in uvajanje nove didaktične programske opreme po posameznih delovnih enotah, 

- izvajanje informatizacije posameznih procesov na CJL glede na stopnjo upravičenosti 

in stroške uvajanja, 

- redno vzdrževanje ter nadzor informacijske in komunikacijske opreme na vseh 

organizacijskih enotah. 

 

9. 5 Zdrava šolska prehrana 

Tudi na področju prehrane se v Centru Janeza Levca Ljubljana trudimo, da bi 
učencem ponudili čim bolj zdrave in pestre jedi. Zato smo se odločili, da dunajskih 
zrezkov, pomfrija in podobnih jedi pri nas ne bomo pripravljali, ali pa jih pripravimo 
le izjemoma. Šolska prehrana je biološko in energetsko ustrezno in prilagojena 
psihofizičnim potrebam učencev. 
Že v letu 2007/08 smo zaradi negativnih vplivov prekomerne uporabe različnih 
prehrambenih aditivov (Knorr kocke, Argo omake, Vegeta in drugi konzervansi) in 
zaradi pomena zdrave prehrane, te artikle prenehali uporabljati. 
Te bomo nadomestili z več sestavinami naravnega izvora, kot je na primer zelenjava. 
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Zaradi te spremembe je mogoče, da se je okus hrane nekoliko spremenil, različne jedi 
pa bodo imele spet različne okuse. 
Od leta 2008/09 imamo na jedilniku tudi vegetarijanski meni, hkrati pa smo začeli 
uporabljati oljčno olje. Zaradi nezdravega vpliva sladkorja, otrokom ponudimo vodo, 
nesladkan čaj ali limonado. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk: 
MIZŠ je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in šolami pripravilo projekt 
skozi katerega se bomo poučili o tradicionalnem slovenskem zajtrku na način, da ga 
bodo učenci tudi dejansko zaužili. Predviden datum je 12.11.2021. 

 
 

Učenci pripravljajo hrano tudi v učnih kuhinjah v Domu (2x tedensko) in v 
razredih/učnih kuhinjah po šolah. 

HACCP projektni tim/ Komisijo sestavljajo: 

glavni kuhar: Boris Jelič 
vodja šolske prehrane Levstikov trg: Veronika Hovnik 
vodja šolske prehrane Dečkova in CJL: Bernarda Tard 
vodja prehrane na OVI Jarše: Klavdija Raspor Josipovič 
vodja prehrane v OE Dom: Simona Kaplan 

 

Hrano na OŠ Levstikov trg pripravlja in deli Blagica Stanojković; naročenih je cca. 
150 malic in 105 kosil na OŠ Dečkova ul. Ljiljana Josič; 160 malic in 115 kosil. 

 
V OVI Jarše pripravlja malice in deli kosila Hasnija Šljivar. Zajtrk v jutranjem varstvu 
prejema cca. 8 otrok in mladostnikov, malico prejema 111 učencev, kosilo 108 
učencev, popoldansko malico pa 21učencev. 29 učencev ima dietno prehrano. 

 

9. 6 Strokovno spopolnjevanje, dodatno strokovno 
izobraževanje 
 
Za namen strokovnega izpopolnjevanja smo skupaj z MOL ustanovili izobraževalni 
center Pika. Izobraževanja – dva nova seminarja, ki jih bo izvedel tudi za strokovne 
delavcev CJL so navedena pod številko 6.4.  
 
Zaposleni se udeležujejo tudi drugih izobraževanj na temo VIZ otrok s posebnimi 
potrebami. Pogoj za odobritev izobraževanja je potreba zaposlenega, ki je skladna s 
potrebami učencev ali staršev ter da je vsebina izobraževanja podprta z dokazi ter 
odobrena vloga. 
 
Strokovni delavci CJL imajo možnost obiska individualnega svetovanja v IC Pika. 
Večino individualnih svetovanj bodo imele udeleženke 2. generacije strokovnega 
spopolnjevanja in dr. Branka D. Jurišić. 
 
V letu 2021/22 bodo delovale tri supervizijske skupine. Vodili jih bodo Tatjana 
Dobnika, Tanja Kek in Tomaž Klepec. 
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Že nekaj let potekajo tri skupine intervizije. Namen je medsebojna pomoč, razgovor o 
problematiki v razredu, medsebojnih odnosih, komunikaciji s starši. Skupini vodita 
Alenka Somensary in Tadeja Miklič. Z delom bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu, 
srečanja bodo enkrat mesečno. Vključenih bo 9-12 učiteljic in učiteljev ter skupina 
varuhinj OVI Jarše.  
   

9. 6. 1 Druga izobraževanja v CJL 
Glejte 6.4. – program dela v IC Pika. 
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki bodo obiskali zunanje izobraževanje bodo 
praviloma pripravili informacijo ali povzetek vsebine tudi za svoje kolege in kolegice 
znotraj CJL, odvisno od vsebine in obsega seminarja. Na ta način se bo prenašalo 
znanje in izkušnje med sodelavci samimi, saj imajo nekateri strokovni delavci 
poglobljeno znanje iz določenih specifičnih področij. Nekaj sodelavcev, kot je 
navedeno zgoraj bo pripravilo izobraževanja za celoten CJL ali aktiv strokovnih 
delavcev po enoti. 

V primeru upravičenosti in potreb, ter kadar je v korist CJL, bomo v letu 2021/22 
sofinancirali tudi naslednja izobraževanja: 
(b) Individualno izobraževanje strokovnih delavcev v tujini v okviru EU 
izobraževanj. 

(c) Izobraževanje na mednarodnih kongresih. 
(d) Študij v tujini. 
(e) Študije na fakultetah za pridobitev ustrezne izobrazbe. 

 

9. 6. 2 Izobraževanje po Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja na 
spletni strani MIZŠ - KATIS 
Strokovni delavci si lahko iz kataloga izberejo seminar, ki predstavlja nove z dokazi 
podprte metode ali pa je seminar povezan s splošnimi vsebinami (na primer Varstvo 
v prometu, Tečaj za vaditelja plavanja…). Seminarjev ki predstavljajo alternativne 
metode in za katere ni dovolj dokazov o učinkovitosti, ne bomo odobrili. 

9. 6. 3 Izobraževanje staršev – šola za starše 
- Šola za starše – glej Program IC Pika 
- Starši v OE OVI Jarše bodo imeli možnost vključitve v skupino za samopomoč, v 
OVI Jarše 
- Starši učencev z AM se bodo lahko vključili v podporno skupino staršev, ki jo 
vodijo svetovalne delavke CJL – glej 6.9.1/1. 
- Socialne delavke in koordinatorica praktičnega usposabljanja  bodo 
izvedle predstavitev možnosti zaposlovanja in prehoda v Varstveno delovne centre. 
- Glede na  potrebe bodo kolegice aktiva NDK v OVI Jarše organizirale 
izobraževanje z naslovom Nadomestna in dopolnilna komunikacija v Centru Janeza 
Levca za starše novincev in drugih učencev, ki potrebujejo tovrstno podporo pri 
komunikaciji. 
- Starši imajo možnost tudi telefonskega in individualnega svetovanja, ki ga izvajajo 
v IC Pika. 
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9. 6. 4 Hospitacije 
Poleg spremljanja učiteljevega dela kot je načrtovanje, izvajanje in evalvacija 
pedagoške ure, je namen hospitacij tudi pedagoška podpora učitelju. Hospitacija 
poteka v obliki spremljanja pedagoške ure ter skupnega vrednotenja ure neposredno 
ali posredno po zaključku ure. O hospitaciji in pogovoru po neposredni hospitaciji se 
piše zapisnik, ki ga podpišeta tako hospitant kot hospitiranec. Vodje  in ravnatelj 
izvedejo predvidoma 8 hospitacij v š.l. s ciljem spremljanja pedagoškega procesa, 
pregleda dokumentacije in spremljanje vpeljevanja novih metod. V spremljanje 
učiteljevega dela se štejejo tudi: posveti vodje z učitelji o pedagoški, vzgojni, socialni 
in drugi problematiki. Pregled, spremljanje in posvetovanje o dokumentaciji. 
Spremljanje organizacije učnega procesa in različnih dejavnosti ter medsebojno 
sodelovanje v interesu izboljšanja dela vseh zaposlenih. 
Hospitacija torej ni nujno vezana na pouk, pač pa tudi na pedagoško spremljanje 
učitelja, njegovo delovanje v odnosu do staršev in kolegov. 

 

9. 6. 5 Izobraževanje zunaj meja Slovenije- ogledi sorodnih ustanov 
(a). Namen tovrstnih ekskurzij je spoznavanje šolskih sistemov in funkcioniranje šol, 
domov in delavnic za osebe s posebnimi potrebami. Izobraževanje bodo financirali 
zaposleni sami ob pomoči CJL in sindikata. V primeru upravičenosti in potreb, ter 
kadar je v korist CJL, bomo v letu 2021/22 sofinancirali tudi naslednja izobraževanja: 
(f) Individualno izobraževanje strokovnih delavcev v tujini v okviru EU 
izobraževanj. 

(g) Izobraževanje na mednarodnih kongresih. 
(h) Študij v tujini. 
(i) Študije na fakultetah za pridobitev ustrezne izobrazbe. 

 

9. 6. 6 Izobraževanje administrativnih in tehničnih delavcev 
Zakonodaja in načela dobrega poslovanja se stalno spreminjajo zato je neizbežno tudi 
dodatno strokovno spopolnjevanje administrativnih delavk. Predvsem je pomembno 
izobraževanje na področju novosti, ki jih prinaša nov sistem obračunavanja plač 
oziroma nova plačna zakonodaja. Podobno je na tehničnem področju, zato bomo po 
potrebi omogočili tudi izobraževanja tehničnih delavcev. Seveda je tudi to 
izobraževanje odvisno od sredstev za izobraževanje s strani MIZŠ. 

 

9. 6. 7 Dopolnjevanje izobrazbenih pogojev strokovnih delavcev 
V letu 2021/22 se bosta na Pedagoško fakulteto v Ljubljani in v Kopru predvidoma 
vpisala dva strokovna delavca CJL z namenom pridobivanja novega znanja in 
izpolnitve pogojev za redno zaposlitev.  

 

9. 6. 8 Sodelovanje s Pedagoško in drugimi fakultetami 
S Pedagoško in drugimi fakultetami (FSD, MF, FF,…) sodelujemo pri izvajanju 
prakse, hospitacijah in nastopih njihovih študentov. Prav tako organiziramo 
izobraževanja (predstavitev CJL in pedagoške prakse, maj 2021) za tuje strokovnjake, 
ki gostujejo na PeF ali FF. 

 

9. 7 Sodelovanje s starši 
Sodelovanje s starši bo potekalo v ustaljeni obliki in sicer v okviru roditeljskih 
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sestankov, govorilnih ur, dnevov odprtih vrat ter raznovrstnih izobraževanj 
(navedeno pod 10.6.3). Razpored roditeljskih sestankov in govorilnih ur z vsebino ter 
nosilci nalog je razviden v publikaciji. V CJL si želimo, da bi se sodelovanje s starši 
odražalo v redni komunikacijo in sodelovanjem pri načrtovanju in vrednotenje 
individualiziranega programa. Želeli bi si, da tako sodelovanje postane še bolj 
učinkovito in koristno tako za učence, starše in učitelje. K temu naj bi pripomogla vsa 
zgoraj omenjena izobraževanja, svetovanja in skupine za samopomoč, ki smo jih tudi 
letos organizirali za starše. 
Sveti staršev po šolah bodo kot prostovoljni organi delali po svojem programu v 
skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Dejavnosti, ki se vežejo na sodelovanje s starši so opisane tudi v drugih poglavjih 
letnega delovnega načrta. 
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10. POVEZAVE CENTRA JANEZA LEVCA 
 

 

STROKOVNE 
POVEZAVE 

DRUŽBENO 
OKOLJE 

• Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

• Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti 

• Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo 

• Zbornica kliničnih psihologov 
Slovenije 

• Pedagoške fakulteta 

• Pediatrična klinika 

• Filozofska fakulteta 

• Fakulteta za socialno delo 

• Pedagoški inštitut 

• Urad za razvoj izobraževanja 

• Društvo specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije 

• Zveza Sožitje 

• Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše v Ljubljani 

• Centri za socialno delo 

• Osnovne šole, zavodi, VDC, 
društva, zveze, nevladne 
skupine… 

• Društvo Downov sindrom 
Slovenije 

• DZC Janeza Levca 

• Šolski muzej 

• Agencije MOVIT in CMEPIUS 

• Mestna občina Ljubljana 

• Četrtne skupnosti 

• Starši učencev 

• Zveza Sožitje 

• KS Prule 

• KS Savsko naselje 

• KS Stara Ljubljana 

• Ljubljanski grad 

• Sklad RS za kulturne 
dejavnosti 

• Domovi za ostarele v Ljubljani 

• Razna podjetja v katerih se 
izvajajo delovna usposabljanja 
učencev 

• Rotary club Šiška 

• Donatorji 

• Novinarji 

• RTV Slovenija 

• Rdeči križ Slovenije  

• Specialna olimpiada Slovenije 

• Ministrstvo za obrambo 

• Zainteresirana javnost 
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11. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA 

 
 11. 1 Postopek oblikovanja in sprejemanja Letnega delovnega načrta 
Letni delovni načrt se oblikuje na podlagi predlogov, sprememb in dopolnitev vseh 
strokovnih delavcev CJL od maja prejšnjega šolskega leta vse do 27. septembra, ko se 
predlog odda svetu Centra. Prav tako se o Letnem delovnem načrtu razpravlja na 
svetih staršev posameznih delovnih enot in sicer med 22. in 26. septembrom 2021. V 
dokončani obliki ga sprejme Svet CJL na redni jesenski seji 30.9.2021. 

 
11. 2 Načini spremljanja realizacije letnega delovnega načrta: 
11. 2. 1 Sprotni vpisi v uradne knjige: 

- zapisniki:       - Kolegijev Centra Janeza Levca 
- strokovnih aktivov 
- strokovnih sestankov v OE 

- vodenje realizacije: - pouka in interesnih dejavnosti 
- dopolnilnega in dodatnega pouka 
- individualnega dela 

- ter šolske kronike. 

11. 2. 2 Občasna poročila o realizaciji dela: 
- poročili ravnatelja Svetu Centra 2 krat letno, 
- poročila RU in drugih strokovnih delavcev na strokovnih sestankih in 

konferencah. 
 

 11. 3 Nadzor uresničevanja letnega delovnega načrta 
Svet CJL je edini pooblaščen nadzorni notranji organ v Centru. Pri tem upošteva 
utemeljena in upravičena mnenja, preverjene informacije in pripombe ravnatelja 
Centra, vodij delovnih enot ter ostalih zaposlenih. 
 
 
Svet Centra je sprejel Letni delovni načrt na svoji redni seji, 30.9.2021. 

 

                 Ravnatelj Centra: Predsednik Sveta Centra: 
                 dr. Matej Rovšek mag. Bojan Hajdinjak  

                  Ljubljana, maj - september 2021 

Klasifikacijski znak: 6006-1/2019-3. 


