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Letni delovni načrt šole je dokument, ki predstavlja celotno dejavnost šole. Z njim želimo 
staršem in širši skupnosti predstaviti svoje delo. Nastal je na podlagi Zakona o osnovni šoli in 
podzakonskih predpisov, predmetnika za program 9-letne OŠ ter programov dela posameznih 
strokovnih delavcev. Z njimi smo načrtovali vzgojno-izobraževalno in ostalo delo v šoli. 
 

  PODATKI O USTANOVITELJU 

 

OŠ Adama  Bohoriča Brestanica je bila ustanovljena z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Občine Krško. Datum: 4. 9. 1997 in številka akta o ustanovitvi: 028-
4/97-1/18. 
 

PODATKI O ŠOLI 

 

Naziv šole: Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica 

Naslov: Šolska cesta 29, 8280 Brestanica  
Telefon: 
- tajništvo: 07 49 73 025 

- računovodstvo: 07 62 00 480 

- ravnateljica: 07 49 73 026 

- svetovalna služba: 07 620 24 61 

- GSM zbornica: 031 360 211 

- kuhinja: 07 620 24 62 

- vrtec: 07 620 24 60 
 

Fax: 07 62 00 485 

E-mail:  os.brestanica@guest.arnes.si 
Spletna stran: http://www.osbrestanica.si 
Podračun pri UJP Krško: 01100-6000030384 

Davčna številka: 38506467 

 

Poslovni čas: 6.00 do 15.40 
Uradne ure: 7.00 do 8.00 in 12.00 do 14.00 

 
Šolski okoliš: 
- naselje Brestanica: Cesta izgnancev, Cesta na ribnik, Cesta prvih borcev, Cesta v Log, 
Elektrarniška cesta, Hlebčeva ulica, Jetrno selo, Kantalon, Kornerjeva ulica, Kozjanska cesta, 
Likarjeva ulica, Lovska cesta, Na Dorcu, Šolska cesta, Šutna, Trg, Vrtna ulica, Zasavska cesta; 

- naselje Senovo: Bohoričeva cesta (hišne številke 38, 38a, 40a, 40b, 40c), Cankarjeva cesta 
(od vključno hišne številke 48 dalje), Pot na Armes (od vključno hišne številke 34 dalje), Titova  
cesta (od hišne številke 1 do vključno hišne številke 21); 
- naselje Krško: Sotelsko (hišne številke 27, 28, 29, 30, 31, 32); 
- naselja: Anže, Armeško, Dolenji Leskovec, Gorica pri Raztezu (razen hišnih številk 13, 14, 16), 
Lokve (razen hišnih številk 13, 14, 15, 16), Presladol, Raztez, Rožno, Stolovnik.                

 
 
 

mailto:os.brestanica@guest.arnes.si
http://www.osbrestanica.si/
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V i z i j a   š o l e 

 
Z medsebojnim spoštovanjem si prizadevamo  

 

za uspešnost  

 

in kakovostno znanje vsakega posameznika. 

 

V varnem okolju razvijamo  

 

pozitivne osebnostne lastnosti. 
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PREDNOSTNI NALOGI 

 
 

1. Imam pravico do pouka 

 

Šola je prostor, kjer ima vsak učenec in strokovni delavec pravico do nemotenega učnega 
procesa. Naš cilj je, da omogočimo kvalitetno in spodbudno učno okolje. Prizadevali si bomo 
za izboljšano medsebojno komunikacijo učenec - učitelj - starši. Verjamemo, da se bomo s 
skupnimi močmi približali željenemu cilju. 

 

2. Program NEON - Varni brez nasilja 

 

Je preventivni program, ki temelji na celostnem pristopu šole k preprečevanju nasilja nad 
vrstniki. 

Osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike učencev, da bi se znali in zmogli zaščititi pred 
različnimi oblikami nasilja, zlorabe in da tudi sami ne bi povzročali nasilja. 

Osnovno sporočilo programa otrokom, mladim in odraslim je, da nasilje nikoli ni pravi način 
za ravnanje v medosebnih odnosih in da imamo vsi ljudje pravico, da smo varni, močni in 
svobodni. Zato program nagovarja otroke, starše in zaposlene v šoli. 

V okviru programa z učenci s sklopi delavnic obravnavamo problem vrstniškega in spolnega 
nasilja. Osredotočamo se na predstavitev dejstev o nasilju in na krepitev samozaščitnih veščin 
ter drugih varovalnih dejavnikov učencev. 

V Sloveniji se program za posamezne starostne skupine izvaja od leta 2011. 
Gre za CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok in program Brez nasilja nad 
vrstniki. 
 
Na šoli izvajamo programe v 2., 3., 5., 7. in 8. razredu. 
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ORGANIZACIJA ŠOLE 

 

PODATKI O UČENCIH 
 

razred M Ž skupaj razrednik 

1. a  12 8 20 Manca Moškon 

2. a 15 10 25 Metka Vutkovič 

3. a 9 16 25 Katja Kordelc 

 36 34 70 I. triada skupaj 

4. a  7 7 14 Anja Mirt 

5. a 12 15 27 Suzana Robek 

6. a 6 13 19  Natalija Salmič 

 25 35 60 II. triada skupaj 

7. a 9 4 13 Alenka Šribar 

7. b 11 4 15 Damjan Kos 

8. a  12 7 19 Bernardka Vidali 

9. a 11 10 21 Natalija Rovan 

 43 25 68 III. triada skupaj 

10 oddelkov 104 94 198  

 
 

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

oddelek razredi število prijavljenih  število učencev v razredu 

OPB 1 1. razred 20 20 

OPB 2 2. razred 25 25 

OPB 3 3. razred 25 25 

OPB 4 4. razred 14 13 

OPB 5 5. razred 19 27 

 
 
 
 
 



 
8 

 
 

DNEVNA ORGANIZACIJA POUKA IN ODMOROV 

 

 učenci od 1. do 3. razreda učenci od 4. do 9. razreda 

ura pričetek konec pričetek konec 

1. 8.00  8.45 8.00  8.45 

 8.45–9.05 malica odmor 

2. 9.05  9.50 8.50 9.35 

 odmor 9.35–9.50 malica 

3. 9.55 10.40 9.55 10.40 

 odmor odmor 

4. 10.45 11.30 10.45 11.30 

 odmor odmor 

5. 11.35 12.20 11.35 12.20 

 kosilo odmor  

6. OPB, ID, TJA 12.25 13.10 

  13.10–13.30 kosilo 

7. OPB, ID, TJA 13.30 14.15 

8. OPB   

9. OPB   

 
Zaradi priporočil NIJZ imamo za razdelitev kosil narejen časovni razpored po razredih. 
KOSILO za učence je od 11.30 do 13.30. 
JUTRANJE VARSTVO je od 6.30 do 8.00 organizirano za učence 1. razreda. 
 

DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH 

 

Poslovalni čas šole je od ponedeljka do petka med 6.00 in 15.40 uro. 
Delovni čas ravnateljice je med 6.30 in 14.30 uro. 
Delovni čas administrativnih delavcev je med 7.00 in 15. uro.  
Delovni čas hišnika je med 6.30 in 14.30 uro. 
Delovni čas kuharice in pomočnice kuharice je med 6. in 14. uro. 
Delovni čas čistilk je med 14. in 22. uro. 
Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen in je odvisen od urnika posameznega 
strokovnega delavca in i-LDN. S 1. 9. 2018 je začela veljati enotna ureditev delovnega časa 
učiteljev. Za vsakega pedagoškega delavca je tako potrebno pripraviti individualni letni delovni 
načrt delovnega časa. 
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MATERIALNI POGOJI 

 

Sredstva za plače zaposlenih, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, regres za prehrano, 
prevoz itd. zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz proračunskih sredstev. 
Ministrstvo delno zagotavlja sredstva za šolo v naravi, za materialne stroške in izobraževanje 
učiteljev. 
 

Nadstandardne programe financira Občina Krško glede na število oddelkov in obseg 
dejavnosti (varstvo vozačev, prevoz učencev, sofinancira zimsko ali letno šolo v naravi). 
 

Šola ima 3479 m2 notranjih in 11.030 m2 zunanjih površin. Površina zunanjih igrišč z atletsko 
stezo ustreza normativom za osnovno šolo. Tako imamo košarkarsko, rokometno in 
odbojkarsko igrišče ter atletsko stezo. Vsa igrišča so v slabem stanju in potrebna prenove. 
Možna je uporaba igrišč za mali nogomet in tenis, v letnem času pa tudi bazena.  
 

Za pouk in druge oblike dela imamo 16 učilnic, knjižnico, računalniško učilnico in veliko 
telovadnico ter trim kabinet z malo plezalno steno.  
 
Jedilnica z odrom služi tudi kot prostor za prireditve.  
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ORGANI ŠOLE 

 
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda. 
 
SVET ZAVODA OŠ Adama Bohoriča Brestanica sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.  
Tako Svet zavoda šteje 11 članov.  
Ravnateljica: Martina Ivačič 
 

SVET ZAVODA 

predsednica Suzana Robek predstavnica delavcev 

namestnica 
predsednice 

Nataša Požeg Dular predstavnica staršev 

zapisnikarica Metka Vutkovič predstavnica delavcev 

član David Moškon predstavnik ustanovitelja 

članica Vesna Butkovič predstavnica ustanovitelja 

članica Jelka Zidarič predstavnica ustanovitelja 

članica Zinka Junkar predstavnica staršev 

članica Ana Vodlan predstavnica staršev 

članica Katja Kordelc predstavnica delavcev 

članica Ksenija Bohorč predstavnica delavcev 

članica Mihelca Žitnik predstavnica delavcev 

 
Svet Zavoda se sestane najmanj dvakrat letno, lahko tudi korespondenčno:  

- september: realizacija in potrditev poročila LDN za preteklo šolsko leto za vrtec in šolo, 
predstavitev, razprava in potrditev LDN za tekoče šolsko leto,  dopolnitev Pravil šolskega reda 
in sprejem;  
- februar: obravnava in sprejem Letnega poročila, obravnava in sprejem Finančnega in 
kadrovskega načrta, poročilo o udejanjanju Vzgojnega načrta  
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STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razne 
komisije in razredniki.  
Učiteljski zbor vodi ravnateljica. 
Oddelčni učiteljski zbor vodi razrednik. 
 
 

PEDAGOŠKE KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA 

 

Informativne  
 
Pedagoške  
 
Oddelčne,  
Aktivi, timi 
 

- v  petek na 14 dni ob 7. uri in po dogovoru 
 
- pedagoške 
 
- oddelčne 
- aktivi 
- timi  

   
Ocenjevalne 

  
 28. januar 2021 – zaključek I. ocenjevalnega obdobja (četrtek)  
 10. junij 2021 – zaključek učencev 9. razreda (četrtek) 
 22. junij 2021 – zaključek učencev 1. do 8. razreda (torek)  
 

  Zaključna 30. junij 2021 (sreda) 
 

 Priprave na  
 šolsko leto   
 2020/2021 
 
Uvodna 
konferenca 

 2. julij 2021 (petek) 
 
 
 
24. avgust 2021 (torek) 
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STROKOVNI AKTIVI 
 

Strokovni aktivi so organizirani po triletjih in predmetnih področjih. V začetku šolskega leta 
oblikujejo program dela. Vodje aktivov skrbijo za sklic in organizacijo dela. 
 

Strokovni aktiv šole : 
- naredi plan dela za šolsko leto,  
- obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,  
- analizira rezultate NPZ-ja in daje predloge,  
- usklajuje in potrjuje kriterije za ocenjevanje,   
-     obravnava oblikovanja nalog za pisno ocenjevanje znanja, 
- daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,  
- obravnava pripombe staršev in učencev,  
- opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 

 
 

VRSTA AKTIVA VODJA AKTIVA Plan srečanja aktiva 

I. TRIADA Metka Vutkovič julij, december, maj, junij 

II. TRIADA Anja Mirt julij, december, maj, julij 

III. TRIADA Vesna Požun april, junij, avgust 

za MATEMATIKO Vesna Požun januar, maj, junij, avgust 

za SLOVENŠČINO Milena Žičkar Petan avgust, november, marec, junij 

za PODALJŠANO BIVANJE Antonija Germ avgust, februar, junij 

za ANGLEŠČINO Alenka Šribar avgust, februar, april, junij 
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TIMI 
 
 

TIM za branje  

 
Vodja: Metka Vutkovič 
Ostali člani: Veronika Matjašič, Katja Zorčič 
 
V šolskem letu 2020/2021 bomo obdržali vse dejavnosti, ki smo jih izvajali že do sedaj in so se 
pokazale kot uspešne: 
- razredni kotički s knjigami in revijami,  
- domače branje,  
- metode dolgega branja,  
- bralna značka (slovenska, angleška, nemška, EKO),  
- tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,  
- bralni trening,  
- Rastem s knjigo,  
- bralni mentor, 
- knjižna darila,  
- knjižne uganke,   
- motivacijska gradiva po šoli (nasveti o branju, lepe misli, zanimivosti …),  
- izvajanje OPB-ja tudi v knjižnici,  
- predstavitev staršem o pomenu branja,  
- bralna čajanka,  
- predstavitev novih knjig,  
- noč branja (4. in 5. razred),  
- medgeneracijsko branje, 
- nacionalna in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk, 
- Angleški večer (7.–9. razred),  
- knjižni bazar, 
- pisanje z roko.  
V novembru bomo izvedli kulturni dan - dan šole, 500-letnica ADAMA BOHORIČA.  
Pripravili bomo poseben uvod v bralno značko in s povabljenimi gosti poskušali spodbuditi 
naše šolarje k branju in bralni znački. Za zaključek bralne značke bomo povabili pisateljico ali 
pisatelja. 
Uredili bomo kotiček za branje v okolici šole ter okrasili steni pri kotičku za branje v šoli. 
V Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. 9. 2020-11. 10. 2020) bomo vsi izvedli branje en 
dan 15 minut, prvo šolsko uro. 
 

TIM za vzgojno delovanje šole  

 
Vodja: Alenka Šribar 
Ostali člani: Suzana Robek, Bernardka Vidali, Natalija Rovan, Manca Moškon 

Učence želimo vzgojiti v spoštljive, strpne in prijazne odrasle, zato bo tim deloval v smer 
razvoja pozitivnih osebnostnih lastnosti. 
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TIM za promocijo zdravja  

 
Člani: Metka Vutkovič, Damjan Kos, Anja Mirt 
Skrb za zdravje zaposlenih je najboljša naložba za prihodnost. Namen našega tima bo 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga med zaposlenimi z različnimi dejavnostmi. 
 

TIM za izobraževanje   

 
Člani: Milena Žičkar Petan, Anja Mirt, Veronika Matjašič 
Šola ne more obstajati in se razvijati brez strokovnih delavcev in ravno zato posvečamo 
izobraževanju in usposabljanju veliko pozornost. Tim za izobraževanje preverja potrebe in 
želje strokovnih delavcev po strokovni rasti in na podlagi ugotovitev pripravi predlog 
izobraževanja za tekoče šolsko leto. 
 

TIM za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih  
nesreč                                                                                                                                                           

 
Člani: Marjanca Penič, Mojca Mlakar 
 

TIM za prehrano                                                                                                                                   

 
Člani: Natalija Salmič, Natalija Rovan, Metka Vutkovič 
 

TIM za načrt Šolska pot                                                                                                                              

 
Člani: Anja Mirt, Suzana Robek, Katja Kordelc 
V začetku šolskega leta (september) se pregleda Načrt šolskih poti in se ga dopolni oziroma 
popravi. 
 

TIM za program NEON - Varni brez nasilja                                                                                             

 
Vodja: Suzana Robek 
Ostali člani: Veronika Matjašič, Katja Kordelc, Metka Vutkovič, Marjanca Bromše, Andreja 
Dvoršek, Mojca Mlakar, Natalija Salmič, Milena Žičkar Petan, Natalija Rovan, Alenka Šribar, 
Vesna Požun 
 

Skrbnik Načrta integritete                                                                                                                         

 
 Član: Natalija Rovan 
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RAZREDNIKI 

 

RAZRED ŠT. UČENK/UČENCEV RAZREDNIKI 

1. r. 20 Manca Moškon 

2. r. 25 Metka Vutkovič 

3. r. 25 Katja Kordelc 

4. r. 14 Anja Mirt 

5. r. 27 Suzana Robek 

6. r. 19 Natalija Salmič 

7. a 13 Alenka Šribar 

7. b. 15 Damjan Kos 

8. r. 19 Bernardka Vidali 

9. r. 21 Natalija Rovan 
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DELAVCI ŠOLE 

STROKOVNI DELAVCI  

IME IN PRIIMEK POUČUJE 

Martina Ivačič ravnateljica 

Rebeka Androjna N1A - 1. r., TJA - 2. r., 3. r., MAT V 6. r, dopolnilni, OPB, DSP  

Marjanca Bromše druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, OPB, ISP - nadarjeni 

K. Vidmar do 23. 9. 
2020, Suzana Remih 
nad. do 31. 8. 2020, 
(Andreja Dvoršek) 

SLJ v 6. in 8. razredu, dopolnilni, dodatni, pedagog, OPB 

Antonija Germ GUM, OPZ, MPZ, OPB 

Katja Kordelc  razredni pouk v 3. razredu, dopolnilni, dodatni, ISP - učne težave 

Damjan Kos ŠPO, IŠP - košarka, OPB, ISP-nadarjeni    

Veronika Matjašič pedagoginja 

Anja Mirt razredni pouk v 4. razredu, dopolnilni, dodatni, ISP - učne težave, DSP 

Mojca Mlakar KEM, NAR, IP - Kemija v življenju, DSP,  
dopolnjevanje v OŠ Koprivnica, KEM, NAR,  

Manca Moškon razredni pouk v 1. razredu, dopolnilni, dodatni, ISP - učne težave,  

Marjanca Penič FIZ, TIT, OGL, ROM, MME, NRA, OPB, računalnikar, DSP 

Vesna Požun MAT, dopolnilni, dodatni, DSP 

Suzana Robek  razredni pouk v 5. razredu, dopolnilni, dodatni, ISP - učne težave,  
NIP - umetnost, DSP, ISP - nadarjeni 

Natalija Rovan ŠPO, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB, ISP - nadarjeni 

Natalija Salmič BIO, GOS, organizator šolske prehrane, ISP - nadarjeni, 
dopolnjevanje v OŠ Koprivnica BIO, GOS, organizator šolske prehrane 

Alenka Šribar TJA od 6. do 9. razreda, dopolnilni, dodatni, DSP, ISP - nadarjeni 

Bernardka Vidali ZGO, GEO, DKE 

Metka Vutkovič razredni pouk v 2. razredu, dopolnilni, dodatni,  ISP - učne težave 

Katja Zorčič knjižničarka, OPB, TVZ, ISP - nadarjeni 

Milena Žičkar Petan SLJ v 7. in 9. razredu, dopolnilni, dodatni, DSP, pedagoginja  

Tjaša Dimitrišin,  
Teja Cvirn Radej 

stalni spremljevalki 



 
17 

 
 

STROKOVNI DELAVCI IZ DRUGIH ŠOL 
 

 IME IN PRIIMEK POUČUJE 

1.  Katarina Kalin  TJA 4. r., 5. r., 6. razred 

2. Jasmina Kene IP - NI1, NI2/NI3 

3. Urša Vidmar LUM od 6. do 9. razreda  

4. Tanja Cedilnik DSP 

5. Danijela Švajger  DSP 

6. Nina Pantić Čehajić DSP 

8.  Polona Tratnik DSP 

9.  Veronika Simončič DSP 

 
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI 
 

 IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO 

1. Ivana Cvirn čistilka 

2. Simonca Debelak kuhinjska pomočnica 

3. Marija Ferlan čistilka 

4. Martina Ganc kuharica 

5. Marjanca Habinc računovodkinja 

6. Duško Kolenc hišnik 

7. Jožica Koželj čistilka 

8. Marjetka Pirnar kuharica 

9. Brigita Urek kuharica, kuhinjska pomočnica 

10.  Barbara Žičkar tajnica VIZ 

11.  Mihelca Žitnik  čistilka  

 

Nekateri zaposleni so v deležu šola - vrtec. 
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IZOBRAŽEVANJE 

 
Izobraževanje bomo planirali glede na razpoložljiva sredstva. Učitelji bodo izbrali seminarje s 
svojega predmetnega področja, se samoizobraževali in imeli medsebojne predstavitve na 
konferencah. 
 

V šolskem letu 2020/2021 bomo vključeni v razvojno nalogo »Ustvarjanje učnih okolij za 21. 
stoletje. Vodil jo bo ZRSŠ.  
Vodja tima: Martina Ivačič 
Člani razvojnega tima: Moškon, Kordelc, Mirt, Mlakar, Penič, Vidali. 
 
Več izobraževanj bo s področja IKT tehnologije, ki je pomembna za poučevanje - delo na 
daljavo. Izobraževali se bomo preko Arnesovih in drugih ponujenih izobraževanj, aplikacij in 
medsebojnih izmenjav pridobljenega znanja s področja digitalnega opismenjevanja. 
 
Ostala izobraževanja: 
- FIT4KID AKTIVI, 3. 9. 2020 in 4. 9. 2020  
- Matematik 1, 5. 9. 2020 ali 19. 9. 2020 
- Matematik 2, 17. 10. 2020 
- Ko imam vsega dovolj. Spoprijemanje s stresom - ZD Krško, 13. 10. 2020 
- Prva pomoč - ZD Krško 
- praktična delavnica z naslovom »Smiselna uporaba sodobne tehnologije pri pouku«  
- študijske skupine: strokovni delavci glede na predmet 
- Gabrijela Kukovec Pribac  - Pozitivna avtoriteta 
- Jani Prgič - Pozitivna disciplina   
 

SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolsko svetovalno službo vodi pedagoginja Veronika Matjašič. Z individualno obravnavo in 
razgovori svetuje učencem in njihovim staršem ter jim pomaga pri reševanju socialnih in učnih 
težav. Dela z nadarjenimi učenci, ureja DSP za učence, svetuje učencem pri izbiri poklica in 
vpisu v srednje šole, vpisuje novince v 1. razred devetletke. 
Uradne ure: ponedeljek in sreda 7.00 do 12.00. Individualni pogovori - po dogovoru.  
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica podpira vzgojno-izobraževalni proces ter zadovoljuje potrebe učencev in 
delavcev šole.  
Naloge šolske knjižnice so podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev šole, 
razvijanje kulturnih navad pri učencih in veselja do branja za vse življenje, omogočanje 
priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij za razvijanje znanja, 
organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje, ter pospeševanje 
branja in zagotavljanje virov ter storitev. Knjižnica se z gradivom ter informacijsko, pedagoško 
in kulturno dejavnostjo aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Učenci in ostali 
uporabniki se navajajo na samostojno iskanje in uporabo knjižničnega gradiva. 
Poleg izposoje gradiva in uporabe gradiva v čitalnici lahko učenci mesečno rešujejo uganko 
meseca. 
V knjižnici se izvaja tudi pouk, kjer se učenci seznanijo s knjižnico kot informacijskim središčem 
in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice ter informacijskih virov. 
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Knjižnično gradivo je v fazi prehoda na nov računalniški program COBISS. Obnašanje v 
prostorih knjižnice ureja knjižnični red. Šolska knjižnica je za izposojo odprta po urniku, ki je 
objavljen na oglasni deski. Šolska knjižničarka je Katja Zorčič. 
 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Iz učbeniškega sklada na šoli si lahko učenci izposodijo komplet učbenikov za posamezni 
razred. Izposoja je za vse učence brezplačna. S šolskim letom 2020/2021 bodo tudi za učence 
3. razreda učna gradiva brezplačna. MIZŠ povrne sredstva za nakup učnih gradiv za prvošolce, 
drugošolce in tretješolce. V primeru, da učenec poškoduje ali izgubi učbenik, tega nadomesti 
z novim (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov). Prav tako mora uporabnik za 
poškodovano gradivo poravnati do 1/3 vrednosti nabavne cene. Učbenike so uporabniki dolžni 
zaviti in jih čim bolj ohranjene tudi vrniti. Število enot učbenikov v učbeniškem skladu je 1639. 
Učbeniški sklad je del knjižnice. Vodi ga Katja Zorčič. 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 
Šolski sklad pridobiva sredstva za financiranje nadstandardnih dejavnosti v šoli in za nakup 
nadstandardne opreme. Ta sredstva omogočajo zviševanje standarda vzgojno-
izobraževalnega procesa ter pomagajo socialno ogroženim učencem pri udeležbi v šoli v 
naravi, na ekskurzijah, pri nakupu DZ in potrebščin.  
Šolski sklad upravlja Upravni odbor, ki se praviloma sestane v mesecu septembru ali oktobru, 
potrdi razdelitev zbranih sredstev ter pripravi program za naslednje šolsko leto. Šolski sklad 
vodi Metka Vutkovič. Ostali člani Šolskega sklada so: Nataša Požeg Dular, Maja Kozmus, Tina 
Čuber, Damjan Fila, Natalija Rovan in Natalija Salmič.  
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OBVEZNI PROGRAM 

 
 

  ŠOLSKI KOLEDAR 

 

Šolsko leto se prične 1. septembra 2020  (torek) in konča 31. avgusta 2020. Pouk v tem šolskem 
letu se prične v torek, 1. septembra 2020, in konča za učence 9. razreda v torek, 15. junija 
2021, za učence od 1. do 8. razreda pa  v četrtek, 24. junija 2021. 
 
OCENJEVALNI OBDOBJI  

ocenjevalni 
obdobji 

TRAJANJE 

PRVO      od 1. septembra 2020 do 29. januarja 2021 (petek) 

DRUGO 
 
 

od 1. februarja 2021 do 15. junija 2021 za učence 9. razreda (torek) 

od 1. februarja 2021 do 24. junija 2021 za ostale učence (četrtek) 

 
POČITNICE, PRAZNIKI, POUKA PROSTI DNEVI  
- jesenske počitnice od 26. oktobra (ponedeljek) do 1. novembra (nedelja) 
- novoletne počitnice od 25. decembra (petek) do 2. januarja (sobota) 
- zimske počitnice od 15. februarja (ponedeljek) do 19. februarja (petek) 
- prvomajske počitnice od 27. aprila (torek) do 2. maja (nedelja) 
- poletne počitnice se pričnejo 15. junija (torek) za učence 9. razreda in 24.  
  junija (četrtek) za vse ostale učence 
- 5. april – velikonočni ponedeljek 
 
POUKA PROST DAN 
- 26. 4. 2021 (ponedeljek)  
 
INFORMATIVNA DNEVA  
- 12. in 13. 2. 2021 za 9. razred 
 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  
 

S spremembo Zakona o nacionalnem preverjanju znanja je na prvi šolski dan objavljen sklep o 
izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli 
preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Obvezno je preverjanje znanja za učence 6. in 9. 
razreda. Naknadnega roka ni.  
 

3. razred: prijava ob povabilu MIZŠ v  septembru-oktobru 
6. razred: slovenščina: 4. 5. 2021 (torek) 

     matematika: 6. 5. 2021 (četrtek) 

                   tuji jezik – angleščina: 10. 5. 2021 (ponedeljek) 

 9. razred: slovenščina: 4. 5. 2021 (torek) 

     matematika: 6. 5. 2021 (četrtek) 

      tuji jezik - angleščina: 10. 5. 2021 (ponedeljek) 
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Učencem bo pred izvedbo pisanja ponujeno strnjeno ponavljanje učne snovi za predmete, ki 
so letos preverjeni v NPZ-ju. 

 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE                                                       
 

Učenci 9. razreda: 
- 1. rok: od 16. do 30. junija 2021, 
- 2. rok: od 18. do 31. avgusta 2021. 
 

Učenci od 1. do 8. razreda: 

– 1. rok: od 26. junija do 9. julija 2021, 
– 2. rok: od 18. do 31. avgusta 2021. 
 
 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

 

Učenci 9. razreda: 
- 1. rok: od 3. maja do 15. junija 2021, 
- 2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2021, 

 

Učenci od 1. do 8. razreda: 

- 1. rok: od 3. maja do 24. junija 2021, 
- 2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2021. 

 
 

PREDMETNIK 

 
1. triletje 

PREDMET 1.rost 2. 3. 

 T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 

Matematika 4 140 4 140 5 175 

Tuji jezik – angleščina / / 2 70 2 70 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105 

Šport  3 105 3 105 3 105 

Neobvezni tuji jezik – angleščina 2 70 / / / / 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 
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Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 6 ali 7 7 7 

Število ur tedensko 20 23 24 

Število tednov pouka 35 35 35 

 

2. triletje 

PREDMET 4. 5. 6. 

 T L T L T L 

Slovenščina 5 175 5 175 5 175 

Matematika 5 175 4 140 4 140 

Tuji jezik – angleščina 2 70 3 105 4 140 

Družba 2 70 3 105   

Naravoslovje in tehnika 3 105 3 105   

Gospodinjstvo   1 35 1,5 52,5 

Likovna umetnost 2 70 2 70 1 35 

Glasbena umetnost 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35 

Geografija     1 35 

Zgodovina     1 35 

Naravoslovje     2 70 

Tehnika in tehnologija     2 70 

Šport 3 105 3 105 3 105 

Predmet 1 1 35 1 35 1 35 

Predmet 2 1 35 1 35 1 35 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 8 9 11 

Število ur tedensko 24 26 26 

Število tednov pouka 35 35 35 
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3. triletje 

PREDMET 7. 8. 9. 

 T L T L T L 

Slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 128 

Tuji jezik – angleščina 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 32 

Geografija 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 2 70 2 70 2 64 

Držav. vzgoja in etika 1 35 1 35   

Fizika   2 70 2 64 

Kemija   2 70 2 64 

Biologija   1,5 52 2 64 

Naravoslovje 3 105     

Tehnika in tehnologija 1 35 1 35   

Šport 2 70 2 70 2 64 

Predmet 1 2/1 70 2/1 70 2/1 64 

Predmet 2 1 35 1 35 1 32 

Predmet 3 1 35 1 35 1 32 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni  3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 14 16 14 

Število ur  tedensko 29,5 30 30 

Število tednov pouka 35 35 32 
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DIFERENCIACIJE PRI POUKU 

Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo 
z učenci glede na njihove zmožnosti. 

V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih 
območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, 
namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. Pouk v manjših učnih 
skupinah se v 4. razredu začne izvajati v mesecu aprilu. 

V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih 
ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v 
manjše učne skupine. 

Če zaradi majhnega števila učencev ni mogoče organizirati pouka v skladu s prejšnjim 
odstavkom, učitelj pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela delo z učenci diferencira 
glede na njihove zmožnosti. 
 

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali:  
- v 4. razredu zaradi manjšega števila učencev učnih skupin ne bomo izvajali,    
- v 5. razredu bomo pouk v manjših učnih skupinah izvajali pri  matematiki in slovenščini v 
obsegu največ ene četrtine ur,   
- v 6. razredu bomo pouk v manjših učnih skupinah izvajali pri matematiki in slovenščini, 
- v 7. razredu zaradi manjšega števila učencev učnih skupin ne bomo izvajali, 
- v 8. razredu bomo pouk v manjših učnih skupinah izvajali pri slovenščini in angleščini, 
- v 9. razredu bomo pouk v manjših učnih skupinah izvajali pri matematiki, slovenščini, 
angleščini. 

 
DNEVI DEJAVNOSTI 

 

1. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci  

 

Kulturni  
dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Moškon 

Predstava KD Krško december 2020 Vutkovič, Moškon, Bromše 

Spoznajmo gledališče, predstava februar 2021 Vutkovič, Moškon, Bromše 

Hermanov brlog Celje 4. 6. 2021 Moškon, Bromše 

Naravoslovni  
dnevi 

“Vrt Obilja”  11. 9. 2020  Vutkovič, Moškon, Bromše 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Moškon, Bromše 

Slovenski tradicionalni zajtrk 20. 11. 2020 Moškon, Bromše 

 

Športni  
Dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan 

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Moškon, 
Bromše 

Športne aktivnosti oktober 2020 Kordelc, Moškon, Bromše 
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S Fitkom po poteh Adama 
Bohoriča 

14. 10. 2020 Vutkovič, Moškon, Bromše 

Spomladanski pohod na Bohor 17. 3. 2021 Kordelc, Moškon, Bromše 

Atletski troboj 23. 4. 2021 Kordelc, Moškon, Bromše 

 

Tehniški 
dnevi 

Igrače nekoč - Adam Bohorič november 2020 Moškon, Bromše 

Novoletni izdelki 24. 11. 2020 Moškon, Bromše 

Brestanica, ali te poznam? marec 2021 Bromše, Moškon 

 
 

2. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci, 
spremljevalci 

 
Kulturni  
Dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Vutkovič 

Predstava KD Krško december Vutkovič 

Spoznajmo gledališče, predstava februar 2021 Vutkovič 

Hermanov brlog Celje 4. 6. 2021 Moškon, Vutkovič 

Naravoslovni 
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Vutkovič 

“Vrt Obilja” 9. 9.  2020 Vutkovič 

Slovenski tradicionalni zajtrk 20. 11. 2020 Vutkovič 

 
Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan 

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Vutkovič 

Športne aktivnosti oktober 2020 Kordelc, Vutkovič 

S Fitkom po poteh Adama 
Bohoriča 

14. 10. 2020 Vutkovič 

Spomladanski pohod na Bohor 17. 3. 2021 Kordelc, Vutkovič 

Atletski troboj 23. 4. 2021 Kordelc, Vutkovič 

 
Tehniški  
dnevi 

Z igro v novo šolsko leto 1. 9. 2020 Vutkovič 

Novoletni izdelki 24. 11. 2020 Vutkovič 

Brestanica, ali te poznam? marec Bromše, Vutkovič 
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3. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci,  
spremljevalci 

 
Kulturni dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Kordelc 

Predstava KD Krško december Vutkovič, Kordelc 

Spoznajmo gledališče, predstava februar 2021 Vutkovič, Kordelc 

Hermanov brlog Celje 4. 6. 2021 Moškon, Kordelc 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Kordelc 

“Vrt Obilja” 10. 9. 2020  Vutkovič, Kordelc 

Slovenski tradicionalni zajtrk 20. 10. 2020 Kordelc 

 
Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan 

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Kordelc 

Športne aktivnosti oktober 2020 Kordelc 

S Fitkom po poteh Adama 
Bohoriča, jesenski pohod 

14. 10. 2020 Vutkovič, Kordelc 

Spomladanski pohod na Bohor 17. 3. 2021 Kordelc 

Atletski troboj 23. 4. 2021 Kordelc 

 
Tehniški 
dnevi 

Zakorakajmo v 3. razred 1. 9. 2020 Kordelc 

Novoletni izdelki 24. 11. 2020 Kordelc 

Brestanica, ali te poznam? marec 2021 Bromše, Kordelc 

 

4. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci 

Kulturni dnevi Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Mirt 

Gledališka/ filmska  predstava december  2020 Mirt, Robek 

Igrajmo se gledališče 22. 4. 2021 Mirt 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Mirt 

Muzej na prostem Rogatec maj 2021 Mirt, Robek 

Kraljestvo živali 2. 6.  2021 Mirt 

 
Športni  

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan 

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Mirt 
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dnevi Jesenski pohod oktober 2020 Mirt 

Zimski športni dan 9. 2. 2021 Rovan, Mirt 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos, Mirt 

Različni športi 25. 5. 2021 Mirt 

 
Tehniški 
dnevi 

Jumicar 7. 9. 2021 Mirt, zunanji 

Voda 16. 4. 2021 Mirt, Kostak 

Izdelek iz lesa 12. 2. 2021 Mirt 

Zvezde 3. 3.  2021 Mirt 

 

5. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci 

 
Kulturni 
dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Robek 

Gledališka/ filmska predstava december  2020 Robek, Mirt 

Knjiga april 2021 Robek 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek 

Muzej na prostem Rogatec maj 2021 Robek 

Življenje ob vodi LŠN, junij 2021 Robek 

 
Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan  

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Robek 

Zimski športni dan ZŠN, jan 2021 Rovan, Kos, Robek 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos, Robek 

Plavanje LŠN,  junij 2021 Rovan, Kos, Robek 

Različni športi LŠN,  junij 2021 Rovan, Kos, Robek 

 
Tehniški 
dnevi 

Jumicar 7. 9. 2020 Robek, zunanji  

Kolesarski poligon marec 2021 Robek 

Izdelaj svojo vrečko ZŠN, jan. 2021 Robek 

Izkoriščamo veter marec 2021 Robek 
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6. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci 

 
Kulturni 
dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Salmič 

predstava december Žičkar Petan 

Vrba, Blejski vintgar (zak. eks.) 26. 5. 2021 Žičkar Petan, Salmič 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Salmič 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 
zdrava šola, zdravstvene 
vsebine 

20. 11. 2020 Mlakar, ga. Miklič 

Hrana, vonji in okusi 1. 3. 2021 Mlakar, Avberšek 

 
Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan  

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Salmič 

Zimski športni dan ZŠN, jan 2021 Rovan, Kos, Salmič 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos, Salmič 

Plavanje 24. 5. do 29. 5.  
2020 

Rovan, Kos, Salmič 

Različni športi 24. 5. do 29. 5.  
2020 

Rovan, Kos, Salmič 

 
Tehniški 
dnevi 

IKT 29. 10. 2020 Penič 

Novoletni izdelki 27. 11. 2020 Salmič 

Grad Rajhenburg 26. 3. 2021 Salmič, Mlakar 

Vlak 14. 4. 2021 Salmič, Mlakar 

 

7. a, 7. b razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci,  
spremljevalci 

 
Kulturni 
dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Šribar, Kos  

predstava december Žičkar Petan 

Vrba, Blejski vintgar (zak. eks.) 26. 5. 2021 Žičkar Petan, Šribar, Kos 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Kos, Šribar 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 
zdrava šola, zdravstvene vsebine 

20. 11. 2020 Mlakar, ga. Miklič 

Hrana, vonji in okusi 1. 3. 2021 Mlakar, Avberšek 
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Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan  

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Šribar 

Plavanje sept 2020 ali  
11. 6. 2021 

Rovan, Kos, Šribar 

Zimski športni dan 9. 2. 2021 Rovan, Kos, Šribar 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos, Šribar 

Različni športi maj 2021 Rovan, Kos, Šribar 

 
Tehniški 
dnevi 
 
 
 

Novoletni izdelki 27. 11. 2020 Kos, Šribar 

IKT 25. 9. 2020 
28. 9. 2020 

Penič 

Grad Rajhenburg 26. 3. 2021 Kos, Šribar 

Merjenje 14. 4. 2021 Penič 

 

8. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci 

 
Kulturni dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020  Bromše, Vidali 

predstava december Žičkar Petan 

Bistra, Vrhnika 7. 4. 2021 Žičkar Petan, Penič, Vidali 

Naravoslovni  
dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek, Vidali 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 
zdrava šola, zdravstvene vsebine 

20. 11. 2020 Mlakar, ga. Miklič, 
Vidali 

Mikrobiologija in biotehnologija 1. 3. 2021 Mlakar, Avberšek 

 
Športni  
dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan  

29. 9. 2020 Rovan, Kos, Vidali 

Plavanje sept 2020 ali  
11. 6. 2021 

Rovan, Kos, Vidali 

Zimski športni dan 9. 2. 2021 Rovan, Kos, Vidali 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos, Vidali 

Različni športi 26. 5. 2021 Rovan, Kos, Vidali 

 IKT 24. 9. 2020 Penič 
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Tehniški 
dnevi 

Novoletni izdelki 27. 11. 2020 Vidali 

Mestni muzej Krško in Svet 
energije 

2. 2. 2021 Penič, Žičkar Petan 

Merjenje 15. 3. 2021 Penič 

 

9. razred VSEBINA DATUM Vodja, izvajalci  
spremljevalci 

 
Kulturni dnevi 

Adam Bohorič - dan šole 19. 11. 2020 Bromše, Rovan 

predstava december Žičkar Petan 

Bistra, Vrhnika 7. 4. 2021 Žičkar Petan, Penič 

Naravoslovni  
Dnevi 

Povej - poslušam 2. 10. 2020 Robek,  Mlakar 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 
zdravstvene vsebine, zdrava 
šola 

20. 11. 2020 Mlakar, ga. Miklič 

Mikrobiologija in biotehnologija 1. 3. 2021 Mlakar, Avberšek 

 
Športni  
Dnevi 

Povezani v teku,  
Evropski šolski športni dan  

29. 9. 2020 Rovan, Kos 

Plavanje 11. 6. 2021 Rovan, Kos 

Zimski športni dan 9. 2. 2021 Rovan, Kos 

Atletski mnogoboj 22. 4. 2021 Rovan, Kos 

Različni športi 26. 5. 2021 Rovan, Kos 

 
Tehniški 
dnevi 

Varnost v prometu  21. 9. 2020 Penič 

IKT 23. 9. 2020 Penič 

Novoletni izdelki 27. 11. 2020 Rovan 

Mestni muzej Krško in Svet 
energije 

2. 2. 2021 Penič, Žičkar Petan 

 
Starši so bili na uvodnih roditeljskih sestankih seznanjeni s prispevki za posamezne 
dejavnosti. 
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IZBIRNI PREDMETI 
 

Učenci v 1. razredu lahko izberejo neobvezni izbirni predmet - tuji jezik angleščina.  
 
Učenci v 4., 5. in 6. razredu lahko izberejo neobvezni izbirni predmet (računalništvo, tehnika, 
šport, umetnost). Učenec lahko izbere dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.  
 
Učenci v 3. triletju predmetnika izberejo obvezne izbirne vsebine. Učenec izbere dve uri pouka 
izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Če kot 
izbirni predmet uveljavi pouk v glasbeni šoli, starši podpišejo soglasje.  
 
Učenci v 7., 8. in 9. razredu lahko izberejo neobvezni izbirni predmet - francoščina.   
 
Učenci so za šolsko leto 2020/2021 izbrali:   
 
OBVEZNI: 
- 7. razred: sodobna priprava hrane, turistična vzgoja, nemščina 1, obdelava gradiv - les, 

izbrani šport - košarka, šport za sprostitev, šport za zdravje; 
 

- 8. razred:  sodobna priprava hrane, turistična vzgoja, nemščina 2, obdelava gradiv - les, 
izbrani šport - košarka, šport za sprostitev, šport za zdravje, računalništvo - multimedija; 
 

- 9. razred: sodobna priprava hrane, nemščina 3, obdelava gradiv - les,  šport za sprostitev, 
šport za zdravje, računalniška omrežja. 

 

NEOBVEZNI: 
- 1. razred: tuj jezik angleščina 
- 4., 5. in 6. razred: šport, računalništvo, umetnost. 
 
 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

 
Po predmetniku devetletne osnovne šole sodita dopolnilni in dodatni pouk k razširjenemu 
programu, ki ga osnovna šola organizira po 1 uro tedensko za vsak oddelek.  
 
Predmetnik sem uvršča tudi: podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šolo v naravi ter interesne 
dejavnosti po 2 uri tedensko na oddelek ter individualno in skupinsko pomoč učencem po 0,5 
ure tedensko na oddelek. 
 
Podaljšano bivanje je za učence od 1. do 5. razreda. Učenci se vanj vključijo od konca pouka 
do 15.40. 
 
Za učence 1. razreda organiziramo oddelek jutranjega varstva od 7. ure do 8. ure. 
 
Dopolnilni pouk je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri doseganju ciljev.  
 
Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne 
standarde znanja. Učence vključujemo na predlog učiteljev in v soglasju s starši.  
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Od 1. do 5. razreda bo 2,5 ur tedensko namenjenih učencem z učnimi težavami.  
 
Učencem, ki so prepoznani kot nadarjeni bomo (4. do 9. razred) bomo ponudili različne 

delavnice. Izbirali bodo lahko med naslednjimi delavnicami:  

Angleška delavnica (Alenka Šribar, Katja Zorčič),  

Zanimivi poskusi (Mojca Mlakar),  

Kuharska delavnica (Natalija Salmič, Bernardka Vidali),  

Lokostrelstvo (Natalija Rovan, Damjan Kos), 

Plesna delavnica (Suzana Robek).  

 

 

ŠOLE V NARAVI 
 
NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI v tem šolskem letu ne bo izvedena, ker je bila za učence 6. 
in 7. razreda izvedena v šolskem letu 2019/2020. 
 
 
LETNA ŠOLA V NARAVI za učence 6. razreda 
V šolskem letu 2019/2020 je bila zaradi CORONA virusa odpovedana. Možnost izvedbe je v 
maju 2021. 
 

  ČAS IN KRAJ   VSEBINA   IZVAJALCI 

24. 5. do 29. 5.  2021 
Nerezine 

učenje in izpopolnjevanje 
plavanja 
igre v in ob vodi 
osnove ABC potapljanja 
veslanje 
lokostrelstvo 
družabne igre 

 
Kos, Salmič,  

 
 
LETNA ŠOLA V NARAVI za učence 5. razreda  

  ČAS IN KRAJ   VSEBINA   IZVAJALCI 

 
8. 6. – 13. 6. 2021 

Nerezine 
 

učenje in izpopolnjevanje 
plavanja 
igre v in ob vodi 
osnove ABC potapljanja 
veslanje 
lokostrelstvo 
družabne igre 

 
Kos, Rovan,  Robek 
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ZIMSKA  ŠOLA V NARAVI za učence 5. in 6. razreda  
 

  ČAS IN KRAJ   VSEBINA   IZVAJALCI 

 
8. 2.–12. 2. 2020 

Kope 

šola smučanja (začetna in 
nadaljevalna)  
družabne igre na snegu in v koči 
FIS pravila 
igre na snegu  
smučarsko tekmovanje 

Kos, Rovan, Robek, zunanji 
učitelji smučanja 

 
 

TEČAJNE OBLIKE POUKA 
 

  ČAS    VSEBINA   IZVAJALCI,   
  spremljevalci 

september 2020 - kolesarski izpit za učence 6. razreda 
(zaradi CORONA virusa nismo izvedli v 
letu 2020) 

Mirt, Robek, Žičkar Petan, 
Mlakar, Požun, Ivačič 

 april/maj 2021 - kolesarski tečaj za učence 5. razreda 
 

Mirt, Robek 

 marec, 2021 - plavalni tečaj za učence 3. razreda 
 

Rovan, Kordelc, Kos, 
Androjna 

 

 

POSEBNE AKTIVNOSTI ŠOLE 
 

  Datum   VSEBINA VODJA, TIM 

19. 11. 2020 
 

DAN ŠOLE:  
500. OBLETNICA ADAMA BOHORIČA 

Bromše, Ivačič, Androjna, 
Zorčič, Žičkar Petan 

 

PROSLAVE  
 

  Datum   VSEBINA   VODJA, izvajalci 

24. 12. 2020 
(četrtek) 

  Dan samostojnosti in enotnosti Žičkar Petan, Požun, Germ 

5. 2. 2021 
(petek) 

  Slovenski kulturni praznik Vutkovič, Moškon, Mirt 

24. 6. 2021 
(četrtek) 

  Dan državnosti 
 

Mirt, Germ, Mlakar 
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PESEM MLADIH SRC 2020 
 

  Datum   VSEBINA   VODJA, spremljevalci 

4. 3. 2021 Območna revija mlajših otroških pevskih 
zborov 

Germ, Mirt, Androjna 

1. 4. 2021 Območna revija otroških pevskih zborov Germ, Mlakar, Androjna 

8. 4. 2021 Revija mladinskih pevskih zborov  Germ, Žičkar Petan, 
Mlakar 

 

 

DRUŽBENO KORISTNO DELO 
 
Učenci posameznih razredov zbirajo odpadni papir in čistijo šolsko okolico. Delo načrtujejo z 
razredniki v okviru razrednih ur, v času prostih ur, po pouku. 
 
V okviru ciljev ekošole učenci zbirajo prazne tonerje in odpadne baterije ter jih prinašajo v šolo 
v za to namenjene zabojnike. Zbirajo tudi plastične pokrovčke, oblačila, obutev, igrače.  
 
V mesecu juniju pobiramo papir za šolo.  
 
Učenci bodo po razporedu urejali šolsko okolico: 

- pometanje, grabljenje listja, urejanje atletske steze, urejanje gredic pri šoli  
 
Pobiranje odpadnega papirja je razporejeno po mesecih: 

september: 6. razred 

oktober: 5. razred 

november: 9. razred 

december: 7. razred 

januar: / 

februar: / 

marec: 1., 2. in 3. razred 

april: 4. razred 

maj: / 

junij: šola 

 

TEKMOVANJA 
 
Učence bomo spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju iz posameznih 
predmetnih področij. Dobre uvrstitve pri nekaterih tekmovanjih prinašajo učencem prednosti 
za pridobivanje štipendij in za vpis v srednje šole. Učenci se lahko vključijo v naslednja 
tekmovanja: matematika (Vegovo priznanje), fizika (Stefanovo priznanje), kemija (Preglovo 
priznanje), slovenščina (Cankarjevo priznanje), zgodovina, bralna značka, angleščina, 
tekmovanje Kaj veš o prometu in veliko tekmovanj iz športa (košarka, odbojka, atletika, kros 
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…) ter šahovsko tekmovanje. Sodelovali bomo še na likovnih in literarnih natečajih, na reviji 
pevskih zborov in pri raznih raziskovalnih nalogah. 
Šola zagotovi spremstvo učencev na tekmovanje in nazaj do šole. V primeru, da šola ne more 
zagotoviti prevoza, za to poskrbijo starši. V nasprotnem primeru se otrok tekmovanja ne more 
udeležiti. 
 

 VRSTA IZVAJALEC ČAS IZVEDBE 

Angleščina – šolsko 8. r. Šribar 19. 10. 2020 ob 13.00 

Angleščina – državno 8. r. Šribar 25. 11. 2020 ob 14.00 

Angleščina – šolsko 9. r. Šribar 12. 11. 2020 ob 13.00 

Angleščina – območno  9. r. Šribar 20. 1. 2021 ob 14.00 

Angleščina – državno 9. r. Šribar 16. 3. 2021 ob 14.00 

Angleška bralna značka 7.-9. r. Šribar marec 2021 

Angleška bralna značka 3.r. Androjna marec 2021 

Matematika (Kenguru) - šolsko Požun, Moškon, 
Vutkovič, Kordelc, 
Mirt, Robek 

18. 3. 2021 ob 13.00 

Matematika (Kenguru) - državno Požun 17. 4. 2021 ob 9.00 

Matematika (Logika) - šolsko Požun, Robek 24. 9. 2020 ob 12.30 

Matematika (Logika) - državno Požun 17. 10. 2020 ob 9.30 

Fizika – šolsko Penič 3. 2. 2021 ob 13.00 

Kemija – šolsko Mlakar 18. 1. 2021 

Kemija – državno Mlakar 27. 3. 2021 

Nemščina – šolska raven 9. r. Kene 26. 11. 2020 ob 13.00 uri 

Nemščina – državna raven 9. r. Kene 23. 3. 2021 ob 14.00 uri 

Bralno tekmovanje Büchernurm  
(spletno reševanje) 

Kene  

Računalniško tekmovanje Bober Penič, Vutkovič, 
Kordelc, Mirt 

16. do 20. 11. 2020 

Slovenščina (Cankarjevo) – šolsko Žičkar Petan, Mirt,  
Robek, Remihi  

17. 11. 2020 
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Slovenščina (Cankarjevo) - območno  Žičkar Petan 14. 1. 2021 

Slovenščina (Cankarjevo) - državno Žičkar Petan 13. 3. 2021 

Slovenščina (Cankarjevo) - Mehurčki Žičkar Petan, 
Moškon, Vutkovič, 
Kordelc 

8. 4. 2021 

Tekmovanje iz zgodovine – šolsko Vidali 8. 12. 2020 

Tekmovanje iz zgodovine – območno Vidali 1. 2. 2. 2021 

Tekmovanje iz zgodovine – državno Vidali 20. 3. 2021 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
– šolsko 

Mlakar 
 

16. 10. 2020 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
– državno 

Mlakar 
 

21. 11. 2021 

Tekmovanje iz biologije – šolsko Salmič 21. 10. 2020 

Tekmovanje iz biologije – državno Salmič 4. 12. 2020 

Tekmovanje KRESNIČKA,  
1. r., 2. r., 3. r., 4. r., 5. r. 

Vutkovič, Kordelc, 
Mirt, Robek, Moškon 

3. 2. 2021 

Tekmovanje Male sive celice, 7., 8., 9. r. Šribar 15. 9. 2020 

Tekmovanje Vesela šola, 4. do 6. r. Mirt februar 2021 

Atletika – kros – občinsko Rovan, Kos četrtek, 15. 10. 2020 ali  
sreda, 17. 3. 2021 

Atletika – troboj – občinsko Rovan, Kordelc torek, 18. 5. 2021 ali 
torek, 25. 5. 2021 

Atletika – občinsko posamično Rovan, Kos 
 

petek, 7. 5. 2021  ali 
sreda, 12. 5. 2021 ali 
petek, 14. 5. 2021 

Atletika – področno posamično Rovan, Kos 24. 5 ali 27. 5. 2021 

Atletika - državno posamično Rovan sreda, 9. 6. 2021 

Atletika - šolski državni ekipni kros Rovan, Kos četrtek, 22. 4. 2021 

Mala odbojka ml. deklice - občinsko Rovan, Kos četrtek, 18. 3. 2021 

Mali nogomet st. dečki, občinsko Kos torek, 3. 11. 2020 

Mali nogomet ml. dečki, občinsko Kos četrtek, 8. 4. 2021 
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Rokomet st. dečki, občinsko Kos ponedeljek, 9. 11. 2020 

Odbojka na mivki st. dečki občinsko 
letnik 2006 in ml.,  

Kos petek, 4. 9. 2020 

Odbojka na mivki st. dečki letnik 2007 in 
ml., občinsko 

Kos torek, 25. 5. ali četrtek, 
27. 5. 2021 

Odbojka na mivki st. deklice letnik 2007 
in ml., občinsko 

Kos torek, 25. 5. ali četrtek, 
27. 5. 2021 

Plavanje, področno Rovan maj, 2021 

Badminton, posamično, občinsko Rovan, Kos torek, 8. 1. 2021 

25. šolski pokljuški maraton - tek na 
smučeh 

Rovan, Kos sobota, 16. 1. 2021 

Akvatlon - področno Rovan ponedeljek, 31. 5. ali 
četrtek, 3. 6. 2021 

Akvatlon - državno Rovan četrtek, 3. 6. 2021 

Kajak kanu - veliki kanu Rovan, Kos četrtek, 20. 5. 2021 

Košarka 3 x 3 st. dečki, občinsko Kos 24. 11. 2020 

ŠAH – posamično tekmovanje 
 

Gmajner - zunanji 
sodelavec 

 

ŠAH – ekipno tekmovanje 
 

Gmajner - zunanji 
sodelavec 

 

Tekmovanje Kaj veš o prometu  Robek  

Vesela šola Mirt 10. 3. 2020 

         
Glede na uvrstitev na občinskem tekmovanju se bodo učenci udeležili vseh tekmovanj na višji 
ravni. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

Šola organizira dejavnosti na raznih področjih. Mentorji so učitelji na šoli, nekaj dejavnosti pa 
organizirajo tudi društva. Zaželeno je, da se vsak učenec vključi v vsaj eno interesno dejavnost, 
ki jo po prijavi obiskuje do konca šolskega leta. 
Ure interesnih dejavnosti so financirane s strani ministrstva v obsegu 18 ur tedensko. 
 

AKTIVNOSTI IZVAJALEC - razred ŠTEVILO UR 
predlog 

Bralni krožek Manca Moškon, 1. r. 35 

Gibalne urice Manca Moškon, 1. r. 35  

Bralna značka Suzana Robek, 5. r. po realizaciji 

Gozdni raziskovalci 
Skrivnosti zelišč* 

Suzana Robek, 5. r. 
Suzana Robek, 5. r. 

30 
35 

Kaj veš o prometu? Suzana Robek, 6.-9. r. po realizaciji 

Matematični krožek  Vesna Požun, 6.-9. r. 35 

Cankarjevo tekmovanje in literarni krožek * Suzana Remih 18 

Bralna značka  Suzana Remih, 6. r., 8. r. po realizaciji 

Biološki krožek Natalija Salmič, 8. r., 9. r  po realizaciji  

Računalniški krožek  Marjanca Penič, 2. r 30 

Cankarjevo tekmovanje in literarni krožek * Milena Žičkar Petan, 8.r , 9. r 35 

Bralna značka  Milena Žičkar Petan, 7.r, 9. r.  po realizaciji 

Bralna noč (konec aprila, začetek maja) Katja Zorčič, Manca Moškon 8 

Bralni krožek Metka Vutkovič, 2. r 35 

S Fitkom naokrog (pohodniški krožek) 
 

Vutkovič, Mirt, Kos,  
2.-5. r. 

po realizaciji 

Umski izzivi Vutkovič, 2. r 35 

Bralni krožek Katja Kordelc, 3. r 35 

Tovarna igrač  Katja Kordelc, 3. r 20 

Mikroskopiranje Mlakar  4  

Zgodovinski krožek - priprava na tekmovanje Vidali  20-25  

Varno na kolesu  Mirt 35 

Vrtnarski krožek Mirt 20 
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Bralni krožek Mirt, 4. r 30 

Vesela šola Mirt, 4.-6. r 16 

Otroški pevski zbor  Germ, 1. r, 2. r 35 

Otroški pevski zbor  Germ, 3.-5. r 35 

Mladinski pevski zbor Germ, 6.-9. r 70 

 
DRUŠTVA izvajajo: gimnastiko, nogomet, odbojko, plezanje, rokomet, šah. Dejavnosti se 
začenjajo pred poukom in po 14.30 uri. 
 
 

PROJEKTI 

 

 Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah: Martina Ivačič 
Tim: Manca Moškon, Metka Vutkovič, Katja Kordelc, Anja Mirt, Suzana Robek, Natalija Salmič, 
Alenka Šribar, Damjan Kos, Bernardka Vidali, Natalija Rovan 
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in 
njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na 
ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in 
s tem h krepitvi njihovega zdravja. Poleg sodelovanja v igri, ki spodbuja osnovnošolce, da v 
šolo prihajajo na trajnosten način (hoja, s kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi 
sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim avtom). Organizirali bomo tudi druge 
dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti 
v šole, sodelovanje z občinami pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, ipd.). 
 

 Varno v vrtec in šolo: Rebeka Androjna 
V začetku šolskega leta 2020/2021 se bomo z učenci 3. razreda v oddelku podaljšanega bivanja udeležili 

projekta Varno v vrtec in šolo. Namen projekta je otroke spodbujati o varnosti v prometu na splošno 

ter o varnosti na poti v šolo.  

 

 eTwinning: Katarina Kalin 
Nosilec projekta je CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja. Sodelovali bodo učenci 4.r , 5. r in 6. r. 

S projektom želimo: 

 vzpostaviti neformalna partnerstva in sodelovanje z evropskimi šolami, 

 učence spodbuditi k sodelovanju pri mednarodnih projektih eTwinning,  

 razvijati sposobnost govorne komunikacije učencev v angleškem jeziku,  

 razvijati sposobnost pisne komunikacije učencev v angleškem jeziku, 

 učence vzgajati za aktivne, razumevajoče in strpne državljane Evropske unije. 
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 Zdrava šola: Natalija Salmič 
Tim: Mojca Mlakar, Anja Mirt, Natalija Rovan 
Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2020/2021 je “Čas za zdravje je čas za 
nas”, kjer bomo zajeli vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije 
(zdrava prehrana, hidracija, več telesne aktivnosti, duševno zdravje, 
počitek, regeneracija). Nadaljevali bomo z vsebinami, ki krepijo duševno 
zdravje, z vsebinami o ukrepih pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi. Vključili bomo tudi 
aktualne usmeritve glede epidemiološkega stanja v povezavi COVID-19 (higienski napotki, 
socialne razdalje ...). Spodbujali bomo k večji telesni dejavnosti v šoli in doma ter se ozaveščali 
o vzpostavljanju duševnega ravnotežja v nas samih, spodbujali povezovanje ter sodelovanje z 
drugimi deležniki in zavedanju o pomenu ohranjanja okolja - narave, v kateri živimo. 25. 
november 2020 je dan brez mobilnih telefonov, čas za pogovor v živo. 
 

 Šolska shema: Natalija Salmič 
V letošnjem šolskem letu bomo zopet razdeljevali sveže 
sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke v okviru 
trajnostnega razvojnega projekta Šolska shema, ki je 
financiran iz strani Evropske unije. Projekt je namenjen 
uživanju LOKALNE hrane, kajti s podpiranjem tega projekta zagotavljamo živila, ki imajo višjo 
hranilno vrednost, manj aditivov, barvil in konzervansov, več vitaminov in mineralov. Zaradi 
krajših prevoženih poti pušča manjši ogljični odtis,  na izgled so lahko manj privlačna, vendar 
so kakovostnejša in bolj okusna živila. S tem, ko kupujemo lokalno hrano, ohranjamo delovna 
mesta v slovenskem kmetijstvu in prispevamo k samooskrbi, skušamo okrepiti lokalne 
kmetovalce in si tako zagotoviti bolj zdravo hrano, ki je pridelana bližje našem domu.   
 

 Tradicionalni slovenski zajtrk: Natalija Salmič 

Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal leta 2011 na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije, glavni namen projekta, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah, pa je 
ozaveščanje mladih o: 
• pomenu zajtrkovanja in uživanja lokalno pridelane, zdrave in uravnotežene hrane; 
• pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in ohranjanja čistega okolja; 
• postopkih pridelave in predelave hrane ter dejavnostih na kmetijskem področju. 
Letos bo zajtrk izveden v petek, 20. 11. 2020, ko bomo zopet pojedli domač kruh, domače 
maslo, lokalni med, mleko ter jabolko ter izvedli promocijske in izobraževalne aktivnost. 
 

 Šolska skupnost in šolski parlament: Suzana Robek 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov 
povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela. 
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge: 

· zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, 
ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, 

· spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na 
morebitne kršitve pravic učencev, 

· pomaga pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira 
učence o svoji dejavnosti, 

· načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.), 

· predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej, 

· opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 
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 Evropa v šoli: Marjanca Penič  
Evropa v šoli je mednarodni natečaj, v katerem učenci na različne načine umetniškega 
ustvarjanja izrazijo svojo vizijo za boljši jutri.  Slovenski Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli 
že vrsto let povezuje osrednjo temo natečaja z vsakokratno temo evropskega leta, ki ga na 
predlog Evropske komisije proglasita Evropski parlament in Svet Evropske unije. 
 
 

 Rastem s knjigo (7. r.): Milena Žičkar Petan 
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušajo osnovnošolce 
in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih 
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v 
šolskem letu 2006/2007. Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov prejmejo vsak svoj izvod 
izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice. 
Učenci bodo obiskali  Valvasorjevo knjižnico Krško.  
 

 Teden pisanja z roko 2021 (18.-22. 1. 2021): Katja Zorčič, Milena Žičkar Petan 
Osnovni namen dogodka je ozaveščanje širše strokovne in splošne 
javnosti o pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega. Cilji  so 
ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših, ozaveščati o 
prednostih pisanja z roko in škodljivosti pretirane uporabe tipkovnice v 
pisnem komuniciranju, pridobiti mnenjske voditelje, ki bodo podprli naša 
prizadevanja in opozarjati na pomen izvirnosti pri pisanju z roko. 

 

 Nacionalni mesec skupnega branja 
V nacionalnem mesecu skupnega branja 2020 (8. 9.-11. 10.): Katja Zorčič 
branja potekajo številne dejavnosti povezane z branjem in knjigo (bralni 
maraton, nacionalna in mednarodna izmenjava knjižnih kazalk …). 
 

 

 Medgeneracijsko branje: Katja Zorčič 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike 
Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je 
povezati skupine mladih bralcev iz srednjih šol ali osnovnošolcev 3. triletja, in odrasle bralce v 
istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.). S projektom smo na naši šoli začeli s šolskim 
letom 2019/2020 in odziv mladih ter starejših bralk je bil več kot pozitiven. 

 

 Ekošola kot način življenja: Katja Kordelc  
Tim: Marjanca Bromše, Natalija Salmič, Mojca Mlakar, Vesna Požun 
Program Ekošola se zavzema za različna področja, kot so ravnanje z odpadki, 
biotska raznovrstnost, gozd, okolica šole, šolski vrt, voda, hrana in drugi. Učenci 
preko različnih projektov in aktivnosti spoznavajo okoljske vsebine, sodelujejo v natečajih in 
se učijo, da bi skrb za okolje in naravo postala del njihovih življenj. 
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 Otrok policist en dan (6. r.): Natalija Salmič 
Je projekt v sodelovanju s Policijsko postajo Krško, kjer policisti predstavijo policijsko delo na 
terenu učencem šestega razreda. Tako učenci spoznajo naravo policijskega dela in 
dinamičnost ter zahtevnost tega poklica. 
 

 Policist Leon svetuje (5. r.): Suzana Robek 
Projekt bo izvajal policist pri urah oddelčne skupnosti. Teme se zelo dobro vključujejo v 

program šole. V dogovoru z učiteljem da policist določenim temam (različne vrste nasilja) še 

večji poudarek.  

 Varno na kolesu : Anja Mirt 
Projekt Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem osnovnih šol, ki se pripravljajo na 
kolesarske izpite, kot tudi ostalim učencem od 1. do 9. razreda.  Z vključitvijo v projekt želimo 
učence spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.   

 

 Program Neon (predstavitev na str. 6) - “Varni brez nasilja”:  
Katja Kordelc, Alenka Šribar, Natalija Rovan (3. r.) 
 

 Program Neon - “Varni brez vrstniškega nasilja”:  
Metka Vutkovič in Marjanca Bromše (2. r.);  
Natalija Salmič in Milena Žičkar Petan (5. r.);  
Vesna Požun, Suzana Robek, Veronika Matjašič, Bernardka Vidali (7. r.);  
Mojca Mlakar (8. r.) 
 

 MojSLOfit (1.-9. razred): Natalija Rovan, Damjan Kos 
Projekt je nadgradnja za meritve športnovzgojnega kartona, ki jih vsako leto izvajamo v 
mesecu aprilu.  Aplikacija omogoča neposredno uporabo staršem, ki želijo s pomočjo 
podatkov v zbirki sami spremljati otrokov telesni in gibalni razvoj. 
 
 

NATEČAJI 

 
Sodelovali bomo v natečajih, ki jih bomo lahko povezali s predmetnikom, v okviru ur 
dodatnega pouka, ur interesnih dejavnosti in delu z nadarjenimi. 
 
- likovno-literarni natečaj Na obisku pri Juriju Dalmatinu za Dalmatinovo značko 
- literarno-likovni natečaj Evropa v šoli Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga 
- likovno-fotografski natečaj »Moja domovina - svoboden, kot ptica!« 
- literarni natečaj Bodi pisatelj 
- literarni natečaj Ela Pranger 
- literarni natečaj Pavčkove vitice 
- likovni natečaj »Otroci za varnost v prometu« 
- Bodi viden - bodi previden (4. r.)  
- likovno-literarni natečaj Naravne in druge nesreče  
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PREHRANA  

  
V šolski kuhinji pripravljamo malice in kosila za učence.  
Cena malice je 0,80 evra.  
  
Pravila šolske prehrane je Svet zavoda Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica sprejel na  
seji 30. 9. 2013 in so objavljena na spletni strani šole.  
Vodja šolske prehrane je Natalija Salmič.  
  
Po sklepu Sveta zavoda se opominjanje neplačnikov zaračuna 2 €.  
  
V skladu z vzgojno-izobraževalnimi cilji, Zdravo šolo in Šolsko shemo želimo:                     

- spodbujati zdrav način prehranjevanja (naravoslovni dnevi, ki vsebujejo teme zdrave 
prehrane, izobraževalni plakati o pomenu uživanja lokalnega sadja in zelenjave, plakati 
na temo pomena zajtrka, različne aktivnosti v oddelkih podaljšanega bivanja na temo 
zdrave prehrane, dejavnosti v okviru obveznega programa posameznih predmetov in 
v akcijah Ekošole);  

- uživati uravnoteženo prehrano (jedilniki so pripravljeni v skladu priporočenih smernic 
za prehrano v javnih zavodih), 

- izboljšati kulturo prehranjevanja učencev (vsi učenci si morajo pred uživanjem obrokov 
temeljito umiti roke, kar je predvsem poudarek v oddelkih podaljšanega bivanja, 
spodbujamo k uporabi vljudnih besed – prosim, hvala;  pojesti vse s krožnika, za kar se 
prizadevajo razredniki, učitelji in dežurni učitelji; jesti počasi in z zaprtimi usti, mirno 
sedeti za mizo), 

- navajati na pospravljanje prostora v jedilnici (vsak učenec po obroku pospravi prostor 
za sabo, nato pa dežurni učenci posameznih razredov pobriše mize, pomete po tleh, 
če je potrebno; opravljeno delo spremlja dežurni učitelj), 

- razvijati spoštljiv odnos do hrane (učitelji spodbujamo, da učenci v celoti pojedo obrok, 
če ne, naj ostanke ustrezno odvržejo v pravilni koš; ne meče hrane po tleh), 

- mlajše učence navajamo na pravilno uporabo pribora (poseben poudarek uporabe 
pribora v nižjih oddelkih podaljšanega bivanja, kjer učence pri pravilni uporabi pribora 
spremlja učitelj),   

- spodbujanje učencev k uživanju svežega sadja in zelenjave, sezonskega sadja in 
zelenjave (pogosto ponujanje svežega sadja in zelenjave učencem pri šolskih obrokih, 
ki je sezonsko),   

- spodbujanje uživanja sezonskih, lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave, mleka in 
določenih mlečnih izdelkov (projekt Šolska shema, vključevanje lokalnih pridelkov v 
jedilnik, projekt Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk, obeleženje 
svetovnega dne hrane),   

- ozaveščanje učencev in staršev o pomenu uživanja svežega sadja in zelenjave 
(naravoslovni dnevi, obvezni programi posameznih predmetov, oddelki podaljšanega 
bivanja), 

- spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja (oddelčne ure, obvezni program 
posameznih predmetov, akcije Ekošole). 

 
 
 
 
 



 
44 

 
 

ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV 

 
Učenci se vozijo v šolo z avtobusom in s šolskim kombijem. V začetku šolskega leta starši 
izpolnijo prijavo učenca na šolski prevoz. Vozači so dolžni obiskovati varstvo vozačev. Za vse 
učence, ki se vozijo, je organizirano jutranje varstvo vozačev od 6.40 do začetka pouka in 
varstvo po končanem pouku do odhoda avtobusa oziroma kombija. 
Učenci, ki so v jutranjem in popoldanskem varstvu vozačev, so dolžni upoštevati navodila 
dežurnega učitelja, ki odgovarja za njihovo varnost. Odsotni so lahko le, če starši podpišejo 
trajno opravičilo in tako prevzamejo skrb za svojega otroka po končanem pouku.  

 

AVTOBUS ZJUTRAJ DOMOV 

Gorica - Župevc 
Anže - Bahčič 
Anže - kontejner 
Anže – Resnik 
Stolovnik 

7.00 14.55 

Presladol 
Rožno 
Dolenji Leskovec 

6.40 14:20 

 
 

KOMBI ZJUTRAJ DOMOV 

Lokve 7.15 14.45 

Lovska koča 7.00 14.30 

Košeni vrh 6.50 14.20 

 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
Staršem in delavcem šole je osnovni cilj napredek in uspešnost otroka. Temu je namenjeno 
obojestransko sodelovanje. Razredniki bodo starše obveščali o otrokovem šolskem delu in 
uspehih ter morebitnih učnih, vedenjskih in drugih težavah na roditeljskih sestankih, 
predavanjih, projektih in dejavnostih v šoli. Starši otrok so dolžni redno spremljati otrokovo 
delo v šoli.  

 
Šola sodeluje  s starši in zanje organizira: 
- razredne roditeljske sestanke, ki jih izvajajo razredniki, 

- govorilne ure po razporedih od 14.00 do 16.00, izvajale se bodo glede na priporočila NIJZ,  

- govorilne ure v dopoldanskem času v tednu, ko so popoldanske govorilne ure, 

- individualne razgovore,  

- posredovanje pisnih informacij,  

- sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli, 

- predavanja za starše. 
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Predavanja za starše 
 

predavatelji datum vsebina 

Strokovni delavci 
srednjih šol 

13. 10. 2020  
ob 16.00 

Poklicno usmerjanje –  predstavitve šol  
(9. r.) 

    Zdenka Zalokar Divjak  12. 1. 2021  
ob 17.00 

Kako se naravnati proti brezciljnosti in 
 apatičnosti otrok in mladostnikov 

 
 

SVET STARŠEV 

 
Predstavniki posameznih oddelkov iz vrtca in predstavniki posameznih razredov na šoli 
oblikujejo Svet staršev, ki je predvsem posvetovalni organ. Oblikuje se na prvem roditeljskem 
sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 
 

1. razred Ana Vodlan 

2. razred Barbara Lužar 

3. razred Mojca Vodopivc 

4. razred Tatjana Ribič 

5. razred Zinka Junkar 

6. razred Martina Merlin 

7. a razred Mateja Lisec 

7. b razred Petra Ribič 

8. razred Ana Nuša Kunej 

9. razred Tina Macur 

Homogeni oddelek 1–2 let, skupina Medvedki Maja Vrisk 

Homogeni oddelek 2–3 let, skupina Sovice Marko Kenig 

Kombinirani oddelek 2–4 let, skupina Metuljčki Sonja Blatnik 

Homogeni oddelek 3–4 let, skupina Ježki Marko Abram 

Homogeni oddelek 4–5 let, skupina Mravljice Marina Sintič 

Heterogeni oddelek 4–6 let, skupina Pikapolonice Alja Pfeifer 
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UČENCI 

 
Na šoli želimo nuditi učencem čim boljše pogoje za uspešno vzgojno-izobraževalno delo. Hkrati 
pričakujemo, da bodo učenci čim bolje opravljali svoje obveznosti. 
Obveznosti in dolžnosti učencev so urejene z veljavno zakonodajo, ki velja za področje šolstva. 
 

SKUPNOST UČENCEV 

 
V šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika 
organiziranosti učencev enega oddelka. Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev 
šole. Predstavitev delovanja je na str. 43. 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
Med urami imajo učenci pet minut odmora.  
Odmor za malico traja za 1., 2. in 3. razred od 8.45 do 9.05, za ostale od 9.35 do 9.55. 
Odmor za kosilo traja od 13.10 do 13.30. 
Zdravstveni dom Krško izvaja zdravstveno vzgojne vsebine za šolske otroke od prvega do 
devetega razreda.         

razred vsebina datum, ura  učitelj 

1. Zdrave navade april 2021 Moškon, ga. Miklič 

2. Osebna higiena april 2021 Vutkovič, ga. Miklič 

3. Zdrav način življenja marec 2021 Kordelc, ga. Miklič 

4. Zdrav način življenja oktober 2020 Mirt, ga. Miklič 

5. Zasvojenost november 2020 Robek, ga. Miklič 

6. a Odraščanje september, oktober 2020 
20. 11. 2020 (1. ura, ND) 

ga. Miklič 

7. a Pozitivna samopodoba in stres 20. 11. 2020 (1. ura, ND) Šribar, ga. Miklič 

7. b Pozitivna samopodoba in stres 20. 11. 2020 (1. ura, ND) Kos, ga. Miklič 

8. Medosebni odnosi 20. 11. 2020 (1. ura, ND) Vidali, ga. Miklič 

9. Vzgoja za zdravo spolnost 26. 10. 2020 (ODS) 
20. 11. 2020 (1. ura, ND) 

Rovan, ga. Miklič 

  

COVID-19 

Na šoli bomo v upoštevali vse preventivne in druge ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni 
in koronavirusa, ki nam jih priporoča NIJZ in MIZŠ. Vsakodnevno bomo skrbeli za higieno rok, 
higieno kašlja, za prezračevanje vseh prostorov, veliko se bomo gibali na svežem zraku. Učence 
bomo sproti seznanjali s temi vsebinami v okviru rednih vsebin, oddelčnih skupnosti, dnevih 
dejavnosti in drugih oblikah dela. 
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ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

 
Predpisani sistematski pregledi otrok se izvajajo v šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma 
Krško. 
 
Zdravniške preglede imajo učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. Starši otrok 1. razreda bodo svoje 
otroke na zdravniški pregled in cepljenje peljali sami. Ostale učence bomo peljali v spremstvu 
učiteljev. Deklice, cepljene za HPV, bodo starši peljali sami. 
 
 

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA 

 
Zdravstveni dom Krško opravlja zobozdravstveno preventivo med poukom in obsega: 
a) redno želiranje zob (na 14 dni),  
b) izbor najboljšega razreda v skrbi za urejene zobe na šoli in v občini Krško ob koncu šolskega 
leta. 
 
Zdravstveni dom Senovo (Zobna ambulanta Brestanica) – opravi: 
-  kontrolo zob vseh učencev v posameznih razredih, 
-  naročanje posameznikov za pregled in popravilo zob. 
 
Učitelji v razredih poskrbijo: 
-  da imajo učenci v šoli zobne ščetke in da si zobe želirajo vsi s soglasjem staršev, 
-  da si učenci 1. triade po malici umivajo zobe, 
-  da učenci lahko odidejo k zobozdravniku med poukom. 
 
Umivanje in želiranje zob bo prilagojeno priporočilom NIJZ. 
 
 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Otroke s posebnimi potrebami lahko vključimo v redne oddelke, če prejmejo ustrezno 
odločbo, ki jo izda Zavod RS za šolstvo po predhodnem mnenju komisije. 
 
 

INVESTICIJE, POTREBNA VZDRŽEVALNA DELA, 
MATERIALNI POGOJI 

 
Za nemoteno in kvalitetno delo ter ustvarjanje dobrih pogojev za učence in zaposlene je 
potrebno poleg rednega vzdrževanja opraviti še investicije. 
 
Z vzdrževalnimi deli bomo zagotavljali ustrezne pogoje za delo. 
 
Planirane investicije: 
1. Delilna linija v kuhinji za razdeljevanje hrane  

V kuhinji narašča število obrokov za kosilo. Od leta 2011, ko je bilo povprečno dnevno 125 
kosil, jih je danes 170 in več. V šolskem letu 2019/2020 imamo 197 učencev, kar je največ v 
zadnjih desetih letih. Pri razdeljevanju hrane upoštevamo navodila zdravstvenih inšpekcij, zato 
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je potrebno narediti delilno linijo, ki ohranja hrano toplo-hladno. Trenutno osebje pripravljeno 
hrano za razdeljevanje prestavlja v loncih na pult. Lonci so zelo težki in vroči. Iz zdravstvenih 
razlogov je takšno prestavljanje neprimerno in nevarno. Hrana se za čas razdeljevanja obroka 
kosila v dveh urah ohranja na različne neprimerne načine (pogrevanje v loncih, v 
konvektomatu). S tem hrana izgublja kvaliteto.     

2. Ograja okoli igrišča 
Igrišče pri šoli bo potrebno ograditi, ker se v popoldanskem času, predvsem pa v času počitnic 
z različnimi vozili vozijo po njem in tako uničujejo stezo. 
 
3. Menjava stenskih oblog v veliki telovadnici 
Stenske obloge v telovadnici so iz filca. So že izrabljene in z vidika čiščenja neustrezne. Na to nas 

opozarja zdravstvena inšpekcija. Trenutno so zaradi priporočil NIJZ in razkuževanja še toliko bolj 

neustrezna. 

 

4. Prenova atletske steze - prijava na razpis Fundacija za šport 

Realizacija investicijskega in tekočega vzdrževanja je odvisna od sprejetega in usklajenega 
programa rednega in investicijskega vzdrževanja objektov javnih zavodov, vrtcev in šol ter 
nabave opreme za potrebe javnih vrtcev in šol z Občino Krško, ki je ustanoviteljica šole.   

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Šola bo sodelovala z različnimi institucijami, delovnimi organizacijami, društvi in podjetniki. 
 
Krajevna skupnost Brestanica se vključuje v naše dejavnosti. Učenci sodelujejo s programom 
na proslavah in prireditvah v KS, skrbijo za urejeno in čisto okolje v KS Brestanica, sodelujejo v 
družbeno potrebnem delu – npr. zbirajo star papir, raznašajo razna vabila in obvestila. 
Šola nudi svoje prostore za predavanja, dejavnosti društev in za rekreacijo. 
 
Društvo prijateljev mladine sodeluje pri vseh akcijah OŠ (teden otroka, letovanje, organizacija 
Veselega decembra in pustovanja). 
 
Turistično društvo Brestanica vključuje učence v svoje akcije, sodeluje s turističnim krožkom, 
sodeluje pri predstavitvi kraja učencem. 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Brestanica in Gasilsko društvo Rožno-Presladol vključujeta 
učence naše šole v svoj podmladek. 
 
Sodelujemo s krajevno in občinsko organizacijo Rdečega križa. Izdelamo voščilnice za starejše 
krajane Brestanice in pripravimo kulturni program ob srečanju starejših. Zbiramo rabljena 
oblačila in obutev ter odpeljemo na občinsko organizacijo rdečega križa. 
 
Šola pri izvedbi predstav in prireditev v kraju sodeluje s Kulturnim društvom Svoboda 
Brestanica.  
 
Planinsko društvo Bohor ima na šoli veliko število mladih članov; organizirajo planinske izlete, 
taborjenje in planinsko šolo. 
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Šola sodeluje z Domom starejših občanov Brežice (v prednovoletnem času gredo učenci na 
obisk, okrasijo novoletne jelke, izdelajo namizno dekoracijo, pečejo piškote, igrajo na glasbene 
instrumente in pojejo). LETOS NE! 
 
Sodelujemo pri akciji pokloni zvezek, ki jo organizira Karitas. 
 
Šolska knjižnica, Valvasorjeva knjižnica Krško in Javna agencija za knjigo RS v nacionalnem 
projektu spodbujanja bralne kulture “Rastem s knjigo.” 
 
S šolo sodelujejo tudi: 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Zavod za šolstvo, enota Novo mesto 
Občina Krško 
Raziskovalne ustanove 
Valvasorjeva knjižnica Krško 
Kulturni dom Krško  
vzgojne posvetovalnice oziroma svetovalni centri, 
Policijska postaja Krško 
zdravstvene ustanove 
Center za socialno delo Posavje 
Mladinski center Krško 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
Društvo izgnancev Slovenije 
KS Rožno–Presladol 
fotograf Boštjan Colarič in podjetje Fotografika 
Glasbena šola Krško 
Pihalni orkester Senovo, Krško 
Lovska družina Brestanica  
Avto šola Prah  
Pošta Slovenije 
Nomago 
Mirttours  
Safe.si, Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše 
in učitelje 
Sektor kriminalistične policije, Policijska uprava Novo mesto 
Okrožna državna tožilka iz Krškega 
ostali zunanji sodelavci 
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