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… tudi ti si delček našega svetá – »svetá« Osnovne šole Brežice 
 

 

 

 

Spoštovani, 

 

pred vami je letni delovni načrt (LDN) Osnovne šole Brežice za šolsko leto 2017/2018, v 

katerem boste našli vse osnovne podatke o življenju in delu šole. 

 

Tudi letos smo si zastavili visoke cilje tako na učnem in vzgojnem področju kot tudi na drugih 

področjih, saj želimo tudi v bodoče ostati vzgojno izobraževalni zavod, prepoznaven v 

domačem in mednarodnem prostoru.  

 

Učencem želimo omogočiti vsestranski osebnostni razvoj in pridobivanje življenjsko uporabnih 

znanj, ki jim bodo omogočala kakovostno nadaljevanje izobraževanja; zagotoviti jim želimo 

varno, zdravo in ustvarjalno okolje, ki jim bo nudilo priložnosti za pridobivanje izkušenj in 

razvijanje kompetenc 21. stoletja.  

 

Pri vzgoji se opiramo na starše kot na pomembne sogovornike in kritične prijatelje, pri 

strokovnem delu pa na sodelavce, s katerimi v timih izmenjujemo znanja in izkušnje na mnogih 

področjih. 

 

Naj bo šolsko leto, v katerega vstopamo, še eno uspešno leto za vse nas. 

 

 

 Ravnateljica: 

 mag. Marija Lubšina Novak 
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UVOD 

 

Na osnovi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 spremembe 45/1994, 8/1996, 

36/2000, 127/2006), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 

list RS, št. 12/1996 (23/1996 popr.), spremembe 101/1999, 22/2000-ZJS, 64/2001, 

101/2001, 108/2002, 14/2003, 34/2003, 55/2003, 79/2003, 115/2003, 65/2005, 98/2005, 

117/2005, 118/2006, 129/2006, 16/2007, 101/2007, 36/2008, 22/2009, 55/2009, 58/2009, 

16/2010, 47/2010, 20/2011, 34/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-

ZOFVI-L) in Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996 spremembe . 33/1997, 

54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005, 53/2005, 70/2005, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006, 

102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) sprejema Svet 

zavoda Osnovne šole Brežice LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE za šolsko leto 2017/2018. 

V skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 

107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) se z letnim delovnim 

načrtom določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela 

v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, 

delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s 

katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki 

izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma 

svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za 

uresničitev programa osnovne šole.  

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi 

najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. 

Letni delovni načrt Osnovne šole Brežice, ki obsega obvezni in nadstandardni program, je 

učiteljski zbor obravnaval na pedagoški konferenci dne 30. 8. 2017. 

 

Svet staršev ga bo obravnaval na 1. redni seji v šolskem letu 2017/18, in sicer  27. 9. 

2017, Svet zavoda pa ga bo v skladu s prvim odstavkom 48. členom Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 spremenjeno 

36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11,40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-

2D,  47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), obravnaval na 4. redni seji 27. 9. 2017. 
 
 

 

 Predsednik sveta zavoda: 

 Patricija Stojanović Škul, 

s.r. 
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1.1.PRAVNE IN DRUGE ZASNOVE ZA SESTAVO LDN 

 

Pri oblikovanju LDN upoštevamo veljavne predpise in zakone s področja vzgoje in 

izobraževanja, normative in standarde ter interese okolja, kolikor jih lahko šola v skladu z 

dogovori tudi uresničuje. 

 

1.2. ZASNOVE OZ. PODLAGE LDN 

 

LDN šole je zasnovan na podlagi: 

- Zakona o zavodih 

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

- Zakona o osnovni šoli 

- smernic za delo v osnovni šoli 

- kadrovskih, materialnih in prostorskih pogojev 

- programa dela oddelčnih skupnosti 

- programa dela skupnosti učencev šole 

- učnih načrtov in letnih priprav učiteljev za vzgojno-izobraževalno delo 

- programa dela šolskih strokovnih aktivov 

- načrta izobraževanj strokovnih delavcev 

- programa dela šolske svetovalne službe  

- načrta dela šolske knjižnice  

- programa mentorjev interesnih dejavnosti 

- programa poklicnega svetovanja 

- načrta hospitacij 

- ugotovitev uspešnosti šole v preteklih letih 

- neposrednega sodelovanja staršev 

- sodelovanja z zunanjimi sodelavci in  

- sodelovanja z okoljem. 

 

1.3. POSTOPEK NASTAJANJA IN NAČIN SPREJEMANJA LDN 

 

1.3.1. Postopek nastajanja 

 

Pripravlja ga ravnateljica šole v povezavi s pedagoškimi delavci in z drugimi strokovnimi 

organi šole. 

 

Ob zaključku preteklega šolskega leta in na začetku novega skupno oblikujemo osnove in 

usmeritve, ob katerih opredelimo svoje aktivnosti vsi nosilci načrtovanja, posamezniki in 

skupine. Letni delovni načrt je oblikovan v skladu z dosežki preteklega leta in zastavljenimi 

cilji v novem šolskem letu. Pogovori o osnutku programa dela naše šole so se pričeli že ob 

zaključku šolskega leta 2016/17, zaključni pogovori pa so se nadaljevali v avgustu oz. na 

pedagoški konferenci (25. 8. 2017) po dopustih. Pri načrtovanju dela šole smo upoštevali 

kadrovske in prostorske pogoje, ki jih ima šola na razpolago. 

 

Vodstvo šole, vodje aktivov in drugi strokovni delavci šole so dolžni spremljati in vrednotiti 

načrtovano delo. 

Na predlog učiteljskega zbora, sveta zavoda in na predlog vodstva šole se lahko LDN med 

letom dopolni oz. spremeni. 
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VIZIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 
  

Temelj naše vizije so vrednote in poslanstvo. Vizija Osnovne šole Brežice je izgrajevanje 

takšnih razmer oziroma okolja, ki omogočajo nadpovprečno rast in vrhunsko kakovost – 

odličnost v vseh segmentih delovanja naše ustanove. 

  

POSLANSTVO (MISIJA) OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 
  

Poslanstvo Osnovne šole Brežice je vzgojiti in izobraziti ustvarjalne učence, razviti visoko 

profesionalne strokovne in druge sodelavce, prav tako pa širiti in poglabljati teorijo in prakso 

vrhunske kakovosti – odličnosti s partnerji v okolju. 

  

FILOZOFIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – KULTURA ODLIČNOSTI 
  

Filozofija Osnovne šole Brežice je povezati univerzalne dosežke s področja vzgoje in 

izobraževanja s slovenskimi posebnostmi in v tem smislu uveljavljati ustvarjalno multilateralno 

razmišljanje. V tem okviru bo naša šola razvijala vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti, 

odgovornosti, skupinskega dela in drugih pozitivnih vrednosti, ki spadajo v organizacijsko 

kulturo odličnosti. 

 

STRATEGIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – STRATEGIJA IZBOLJŠANJA 
  

Strategija Osnovne šole Brežice je dosegati na vseh področjih delovanja rezultate, ki so vsaj 5 

% nad povprečjem osnovnega šolstva Slovenije, pri tem pa uveljavljati tudi dosežke 

znanstvenih raziskovanj v Evropi in drugod po svetu. 

  

CILJ OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 
  

Sooblikovati želimo dobrega človeka z odličnim znanjem. 
  

Ta cilj pa bomo dosegli tako, da bomo: 

- vzgajali in izobraževali za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih 

ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih 

generacij; 

- izvajali učne aktivnosti (ob uporabi IKT), ki bodo omogočale učencem izgrajevanje veščin 

za 21. stoletje; 

- razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev, 

njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujali državljansko odgovornost; 

- vzgajali za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 

- vzgajali za spoštovanje, sodelovanje in nenasilje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
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I. PODATKI O ŠOLI 
 

USTANOVITELJICA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 
 

Občina Brežice  

Cesta prvih borcev 18 

8250 Brežice 

Odlok o ustanovitvi sprejet: 12. 5. 1997 
 

NASLOV ŠOLE 
 

Osnovna šola Brežice 

Levstikova  18 

8250 BREŽICE 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 
 

Šola Brežice je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje učencev od 1. do 9. 

razreda po programu devetletne osnovne šole in prilagojenem programu osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in 

po postopku, določenim z zakonom.  

Pouk poteka v eni stavbi v dopoldanskem času, in sicer v 35 oddelkih (32 oddelkov OŠ in 3 OŠ 

PP NIS) ter v 8,02 skupinah OPB. 273 (33,30%) učencev je vozačev, ki se vsak dan pripeljejo 

v šolo z avtobusi in s šolskima kombijema. Za učence prve in druge triade sta organizirani 

podaljšano bivanje in jutranje varstvo. 

 

Zavod je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega vzgojno–

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice1. V nadaljevanju so bile sprejete spremembe 

navedenega odloka: 

 

 Odlok o dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 12/01 z dne 23. 2. 2001), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 64/07 z dne 16. 7. 

2007), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 48/11 z dne 24. 6. 

2011), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 z dne 16. 11. 

2012), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 99/12 z dne 18. 12. 

2012), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6. 12. 

2013). 
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 POSLOVODENJE  

 

Ravnateljica 

mag. Marija Lubšina Novak 

 

pomočnici ravnateljice 

Darja Mandžuka 

Nevenka Sreš 

 

 OSNOVNA ŠOLA BREŽICE  

 

 

 

PEDAGOŠKO-STROKOVNO 

PODROČJE 
 

GOSPODARSKO UPRAVNO 

PODROČJE 
 

 
 

vzgojno-izobraževalna dela 
 računovodska-knjigovodska 

dela  

           učitelj razrednega pouka 

učitelj  predmetnega pouka 

drugi učitelj v 1. razredu 

 računovodja 

Snježana Zakšek 

 

knjigovodja 

Jožica Grubič 

 

administrator 

Jožica Grubič 

 

 

 

 

          učitelj v jutranjem varstvu 

učitelj v podaljšanem bivanju 

učitelj za dodatno strokovno pomoč 

mobilni učitelj 

učitelj individualne in skupinske 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
upravna dela 

 

 poslovni sekretar 

Božena Šober/Kristina Gramc  

 oskrbovalno-prehrambena 

dela  

 vodja kuhinje 

Andreja Gramc 

 

kuhar 

Kus Martina 

Marjana Mlakar 

Martina Hribar 

 

kuhinjski pomočnik 

Olga Franko 

Stanka Suban 

 

 

 

 

 

 

 

 
tehnično-vzdrževalna dela 

 

 
hišnik 

Dušan Prah  

Janko Medvešek 

 

 

 

 

 

svetovalno delo 
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psiholog 

Jadranka Čabraja 

 

pedagog 

Ivanka Stojanović 

 javna dela  

Mojca Zupet 

Nataša Črnelič 

Zdenka Marčun 

Marija Zagmajster 

Dijana Mrkić 

 

stalni spremljevalec otrok s 

posebnimi potrebami 

Tanja Dežič 

Leja Kaudek 

 

čistilec 

Stanka Semenič 

Ana Zlatić 

Zlatka Koler 

Jasmina Gačnik/Bojana Divjak 

Jožica Pšeničnik 

Andreja Zorič 

Ivana Marguš, 

Mihaela Šetinc 

Melita Denžič 

 

 

 

knjižnično-bibliopedagoško delo 
 

 

knjižničar 

Lidija Geršak 

Romana Zorko 

 

 

 

druga strokovna dela 

 

  

  

  

socialni pedagog 

Sabina Dobršek Mladković 

 

računalnikar – org. dejavnosti 

Janez Šepec 

 

laborant 

Janez Šepec 

 

vodja šolske prehrane 

Julijana Medvešek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE ŠOLE 
 

Šola  posluje pet dni v tednu (v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek). 

 

Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola 

začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom določen dela 

prost dan.  
 

POUK in DEJAVNOSTI  

Jutranje varstvo od 6.15 do 8.15 

Pouk od 7.30 do 14.40  

Podaljšano bivanje od 11.55 do 16.05 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole od 16.00 do 19.00 
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Popoldanske dejavnosti v prostorih šole v organizaciji 

najemnikov 

od 16.00 do 21.30 

 

Pouk bo organiziran po urniku in se lahko med šolskim letom spreminja.  
 

KUHINJA ČAS DELITVE 

Zajtrk od 7.10 do 7.25 

Malica  od 9.55 do 10.15 

Kosilo od 11.55 do 13.40 

Popoldanska malica 13.50 
 

STROKOVNI DELAVCI 
 

 Delovni čas 

Učitelji  od 6.15 do 16.05 

Svetovalni delavki  od 7.00 do 14.30 

Vodja šolske prehrane  od 7.00 do 15.00 

Knjižničarki od 7.00 do 15.00 

Delavca, zaposlena v programu Zdrav življenjski slog od 11.55 do 16.05 
 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za pouk po urniku in 

določen čas za sodelovanje s starši, in sicer za: 

 skupne in individualne govorilne ure,  

 roditeljske sestanke,  

 druge oblike dela s starši. 

Za individualne razgovore s svetovalno službo se starši dogovorijo za termin po telefonu. 

Knjižnica je odprta po urniku, ki je objavljen na vratih knjižnice.  

 

VODSTVO ŠOLE IN DRUGI DELAVCI 
 

TAJNIŠTVO/RAČUNOVODSTVO Delovni čas Uradne ure 

Ravnateljica od 7.00 do 15.00 od 9.00 in od 12.00 

Pomočnici ravnateljice od 7.00 do 15.00 od 12.00 do 14.00 

Poslovna sekretarka  od 7.00 do 15.00 od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00 

Računovodkinja od 7.00 do 15.00 od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00 

Blagajničarka od 7.00 do 15.00 od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00 

 

TEHNIČNO OSEBJE DELOVNI ČAS 

Hišnika in vzdrževalec od 6.00 do 10.00 oz. od 7.00 do 15.00 

Kuhar  od 6.00 do 14.00 

Kuhinjski pomočnik  od 6.30 do 14.30 

Čistilke oz. dopoldanska čistilka od 14.00 do 22.00, od 6.30 do 14.30 

Delavec, zaposlen v programu javno delo od 7.00 do 15.00 

Delavec v programu Zdrav življenjski slog od 11.55 do 16.05 

 

ČAS VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

 Začetek pouka za učence je ob 7.30 uri. 

 Sedma (zadnja) šolska ura se konča ob 14.40. 

 Pričetek dela podaljšanega bivanja je ob 11.55 oziroma ob koncu pouka. 

 Zaključek dela v podaljšanem bivanju je ob 16.05.  
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 Začetek jutranjega varstva je ob 6.15  in traja do 8.15.  

 Varstvo vozačev je od 7.30 do pričetka pouka in po pouku do odhoda avtobusov. 

 Interesne dejavnosti in tečaji bodo potekali zjutraj med 7.30 in 8.20, v popoldanskem času 

ter ob sobotah. 

 

RAZPORED  ZVONJENJA 
 

Ura Čas Dejavnost 

  6.15 – 8.15 jutranje varstvo 

1. 7.30 – 8.15  

2. 8.20 – 9.05   

3. 9.10 – 9.55   

  9.55 – 10.15 malica (20 minut) 

4. 10.15 – 11.00   

5. 11.05 – 11.50   

6. 11.55 – 12.40   

  12.40 – 13.05 kosilo (25 minut) 

7. 13.05 – 13.50   

8. 13.55 – 14.40 popoldanska malica  

9. 14.45 – 15.30   

 

 Učenci pred začetkom vsake učne ure počakajo učitelja v učilnici in se pravočasno 

pripravijo na delo. Ob prihodu učitelja mora biti učilnica urejena, učenci pa morajo imeti 

na klopeh pripravljene učbenike in ostale potrebščine. 

 V primeru, da učitelja 5 minut po začetku ure še ni v učilnico, mora reditelj obvestiti 

tajništvo šole o njegovi odsotnosti. 

 

ŠOLSKI RED, VARNOST, REDITELJSTVO 
 

Šola je zjutraj odprta od 7.15 do 7.30 (izjema je jutranje varstvo, ki prične z delom ob 6.15)  in 

od 8.05 do 8.20 ter po pouku. 

 Učenci hodijo po šoli le v copatih, za športno vzgojo imajo posebne copate in ostalo 

opremo. 

 Učenci morajo skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih in na zunanjih površinah. 

 V večnamenskem prostoru mirno in tiho čakajo na pouk ali interesno dejavnost (tudi v 

popoldanskem času). 

 Učencem je prepovedano zapuščanje šolskih prostorov v času pouka. 

 Učenci morajo pravočasno prihajati k pouku in ostalim dejavnostim. 

 Starši morajo odsotnost učencev pisno opravičiti. 
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 Učenci ne smejo med poukom motiti sošolcev. 

 Učenci in odrasli ne smejo drug drugega zasmehovati, poniževati in izsiljevati .  

 Učenci ne smejo kričati in tekati po šolskih prostorih.  

 Za obisk vseh organiziranih dejavnosti izven šolskih prostorov mora šola zagotoviti 

vodstvo v skladu z normativi. 

 Učencem ne priporočamo nositi v šolo večjih vsot denarja in vrednejših predmetov; če pa 

učenci že imajo denar s seboj, naj ga takoj zjutraj oddajo oddelčnemu blagajniku ali 

razredniku.  

 Pred uro športne vzgoje učenci vrednejše osebne premete spravijo pri učitelju ŠPO. 

 Učenci (starši) morajo svojo garderobo ustrezno označiti. 

 Prepovedano je uživanje omamnih substanc in kajenje. 

 Reditelje določi razrednik. Če reditelj slabo opravlja delo, se mu dolžnost lahko podaljša 

za en teden. 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV V ČASU KOSILA (OD 12.40 DO 13.05) 
 

  
PON TOR SRE ČET PET 

jedilnica 1. M. Černel 

2. P. Švajger 

1. M. Pečar 

2. M. Abram 

1. D. Bulut 

2. M. B. Fifnja 

1. M. Žveglič  

    Poljšak 

2. H. Lopatič 

1. H. Omerzu 

2. B. Slakonja 

hodnik spodaj 

(od garderob do 

WC-ja) 

M. Zore Krivec B. Majcen I. Burja 

 

K. Kerin 

Božič 

L. Stadler 

hodnik spodaj  

(vsi kraki) 

K. Štrucl V. Babnik K. Košir M.  Markelj B. Mavri 

Pavlič 

hodnik zgoraj 

(vsi kraki) 

M. Kovačič V. Glaser M. Barbič D. Ferenčak 

Agrež 

P. Vaš 

OŠPP in hodnik 

od zbornice do 

učilnic TJA 

 

M.Novoselc 

 

T.Kodrič 

 

B. Prah 

 

R. Zorko 

 

 

S. Slak 

razredna stopnja vsaka učiteljica 

je v svojem 

oddelku ves čas 

pouka 

vsaka 

učiteljica je v 

svojem 

oddelku ves 

čas pouka 

vsaka učiteljica 

je v svojem 

oddelku ves čas 

pouka  

vsaka 

učiteljica je v 

svojem 

oddelku ves 

čas pouka 

vsaka 

učiteljica je v 

svojem 

oddelku ves 

čas pouka 

Jutranje varstvo 

učencev 

predmetne 

stopnje od 7.30 

do 8.15 

oddelčna 

skupnost 

M. Cekuta J. Medvešek A.  Godler 

 

 

 

 

 

 Zjutraj odpira vrata in dežura na vhodu informator/ica. 

 Dežurni učenec prične z dežurstvom ob 7.30. 

 Vsi učitelji predmetne stopnje, ki imajo 3. uro pouk, ostanejo v učilnici tudi v času 

malice učencev (poskrbijo za kulturno delitev malice ter za red); učilnico zapustijo 

skupaj z učenci. 

 V ostalih odmorih dežurajo vsi učitelji na predmetni stopnji. 

 Učiteljice razredne stopnje so v učilnici ves čas pouka; poskrbijo za red pri malici. 

 Po 5. in 6. šolski uri odpeljejo oddelek v garderobo oz. del učencev, ki bodo čakali na 

dejavnosti v večnamenski prostor ter na kosilo; poskrbijo, da bodo ostali učenci zapustili 

šolske prostore (Razredniki naredijo sezname!). 
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ČAS UČENCEV ZA  PREHRANO 
 

 ZAJTRK: od 7.10 do 7.25 

 MALICA: dopoldanska od 9.55 do 10.15  

 KOSILO: od 11.55 do 13.4 (po razporedu šole) 

 POPOLDANSKA MALICA: od 13.50 – 14.00  

 

PROSTORSKI  POGOJI  OSNOVNE ŠOLE BREŽICE 
 

Za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela ima OŠ na voljo naslednje prostore: 

 
Naziv prostora Št. Velikost 

v  m2 

Skupaj 

površina v m2 

Opomba 

UČILNICE 40 61 2 424,10  

KABINETI 20  371,05 v 1 kabinetu je 

šolska zobna 

ambulanta 

SANITARIJE 16  127,40  

HODNIKI          1222,26  

STOPNIŠČA 4  129,14  

GARDEROBE 4  215,00  

TELOVADNICA 1 443,67 443,67  

SHRAMBE PRI TELOVADNICI 2    49,90  

ZBORNICA 1 91,51  91,51  

KNJIŽNICA 1 110,00 110,00  

ČITALNICA Z RAČUNALNICO 1 64,80   64,80  

ARHIV 1     19,75  

KOTLOVNICA 1 28,10    28,10  

DELAVNICA -STROJNICA 1 22,60    22,60  

JEDILNICA 1 174,20 174,20  

SKLADIŠČE PRI JEDILNICI 1 9,22      9,22  

UPRAVNI PROSTORI 7           127,10  

ATRIJI,  VEČNAM. PROSTOR 3   350,95  

KUHINJSKI PROSTORI    156,50  

SKLADIŠČNI PROSTORI PRI KUHINJI      55,80  

PROSTORI OŠPP     

UČILNICE 6  203,60  

HODNIKI      56,90  

ZBORNICA 1    18,20  

GARDEROBA 1     19,81  

SANITARIJE 3    16,44  

ŠPORTNA DVORANA V UPORABI 1  1204,78  

SKUPAJ 
 

         7713  

 

Zunanje površine: 

 nasadi, zelenice, učilnica naravoslovja  14.412 m2 

 zunanje poti                                                         1625 m2  

 športna igrišča – asfaltna                                     1040 m2 

 športna igrišča – travnata                                    4571 m2 

 drugo                                                                   1513 m2 
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Za potrebe pouka devetletne OŠ (naravoslovje) imamo UČILNICO V NARAVI na južni strani 

šolska stavbe. 

 
 

 

ŠOLO  UPRAVLJATA 

 
 

   

   

   

ravnateljica  svet zavoda – 11 članov 

mag. Marija Lubšina Novak  
Predsednica Petrija Stojanović 

Škulj 
 

  svet zavoda  
 

 

   

   

predstavniki delavcev predstavniki ustanovitelja predstavniki staršev 

5 članov 3 člani 3 člani 

 
 

 
 

Darinka Ferenčak Agrež 

Andreja Gramc                                                     

Klaudija Horvat 

Metka Krošl                                                  

Karmen Lipej Tramšek                                            

                                                  
 

               

                Petrija Stojanović   

               Škulj, predsenica 

               Danica Radošević 

               mag. Mojca Strašek  

               Radošević 
                

Mateja Jankovič Čurić, 

predsed. 

Irena Papac, članica 

Branko Ferk, član 

                  
   

 
 

  

PRITOŽBENA KOMISIJA – ČLANI 
 

60. c člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 102/2007) določa, 

da svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, 

od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole. 

 

Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo o 

posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole 

in dva zunanja člana (predstavnik staršev in strokovni delavec iz drugega zavoda). Pritožbena 

komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana te komisije večkrat. 

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi 

člani. 

 

Člani pritožbene komisije na naši OŠ 

a) strokovni delavci šole: Tina Kodrič, Metka Krošl, Alenka Godler, Mojca Đorđević, Mateja 

Bogovič Fifnja, Polonca Švajger 

b) starši učencev: Tanja Poček in Karmen Šinko 

c) strokovni delavci iz drugih zavodov: Daniel Ivša,  Metka Galič 

 

Pritožbena komisija ima mandat do 1. 9. 2020. 
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SVET ŠOLE 
 

Svet šole se bo v šolskem letu sestal najmanj trikrat. Med drugim bo obravnaval: 

 zaključno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/2017 

 letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 

 program investicijskih vlaganj 

 zaključni račun za leto 2017 

 finančni načrt za leto 2018 

 oceno dela ravnateljice 

 morebitne pritožbe staršev in delavcev 

 druge zadeve iz svoje pristojnosti 

 

SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora; sestavlja ga 35 članov. 

 

Člani so: 
 1.       Sara Levičar, Petra Močan, Romana Kuhar, Mateja Matjašič 

 2.       Ivana Tršelič Buble, Nataša Mihajlović, Monika Kren Pangrčič,  Robert Cvelbar 

 3.       Mateja Zajc, Vladka Menoni, Tina Lazić, Andreja Štukel,   

 4.       Dragana Klincov Recek, Tanja Poček, Ana Tomše Les, Tanja Jarkovič, Marko Feguš 

 5.       Milica Černoga, Branko Ferk,  Tadeja Šepec Bizjak  

 6        Vesna Smrekar, Patricija Čular, Peter Cvelbar 

 7.       Jure Rovan, Darlen Končina Suša, Diana Kosar 

 8.       Dušanka Najvirt Jeličić, Mateja Jankovič Čurič, Nataša Božič Pezdirc  

 9.       Tanja Poček, Ljubiša Stojanović, Mojca Hasičić 

 

OŠ PP NIS: 
          4. in 5.:     Ana M. Germovšek 

          6. 7. in 8.: Marija Ocvir 

              9.:         Renata Vegelj Blažič     

 

Svet staršev: 

 predlaga nadstandardne programe 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah 

 daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom 

 voli predstavnike v svet šole 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

  

Predsednika sveta staršev: nova izvolitev 

Namestnik predsednika: nova izvolitev  

 

II. PODATKI O UČENCIH 
 

 Skupaj Moški Ženske Št. 

odločb 
Razrednik-čarka 

1.a 27 12 15  Tatjana Ilc, Brigita Slakonja 

1.b 27 12 15 1 Suzana Kolarič, Zdenka Dušič 

1.c 27 12 15  Bernardka Lovrinović, Sonja Ogorevc 
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1.d 25 11 14 2 Manca Moškon, Darja Kalin 

Skupaj 106 47 59 3  

2.a 27 15 12 1 Mihaela Dimc 

2.b 24 11 13  Silvija Božičnik / Bojana Kostanjšek 

Rožman 

2.c 26 13 13  Evelina Sušnik 

2.d 27 13 14  Metka Krošl 

Skupaj 104 52 52 1  
3.a 25 10 15 1 Tatjana Zorko Pesrl 
3.b 26 13 13 1 Nada Baškovič 
3.c 23 10 13  Karmen Tramšek Lipej 
3.d 24 12 12 2 Jožica Dukić 
Skupaj 98 45 53 4  
4. a 22 11 11  Metka Savić 
4. b 23 13 10 3 Špela Ravnikar 
4. c 22 12 10 3 Nina Tucović 
4. d 25 12 13  Polonca Žagar 
4. e 23 11 12 2 Josipa Supančič 
Skupaj  115 59 56 8  
5. a 28 12 16 1 Jožica Kožar 
5. b 28 14 14  Klaudija Horvat 
5. c 27 13 14 1 Mojca Đorđević 
Skupaj  83 39 44 2  
6. a 25 12 13 1 Bojana Mavri Pavlič 
6. b 27 15 12 3 Mojca Markelj 
6. c 27 15 12 3 Milan Černel 
Skupaj 79 42 37 7  
7. a 26 14 12 1 Marija Zore Krivec 
7. b 23 11 12  Mihaela Cekuta 
7. c 24 12 12 3 Klavdija Štrucl 
Skupaj 73 37 36 4  
8. a 24 13 11 1 Breda Majcen 
8. b 27 12 15 2 Petra Vaš 
8. c 25 10 15 3 Lidija Stadler 
Skupaj 76 35 41 6  
9. a 19 10 10  Mateja Bogovič Fifnja 
9. b 20 9 12 2 Marjanca Pečar 
9. c 21 11 10 2 Vladka Glaser 
Skupaj 60 30 32 4  
 796 386 410 39  

 

 

OŠ PP NIS – 1 čisti in 2 kombinirana oddelka 
 

OŠ PP NIS 
Razred Moški Ženske Skupaj Razredničarka 

    

2 

5 

 

Tina Kodrič 4.  2 

5. 2 3 
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6. 4  4 

 

 

2 

3 

 

 

Breda Prah 

 

 

7. 1 1 

8. 1 2 

9. 2 7 9  

Hedvika Lopatič 

 

Skupaj 10 15 25  

 

 

SKUPAJ OŠ + OŠPP  

 M Ž Skupaj 

Osnovna šola 386 410 796 

OŠ NiS 10 15   25 

SKUPAJ 396 425 821 
 

 

 

UČENCI V PODALJŠANEM BIVANJU 
 

- pišejo domače naloge,  

- ponovijo učno snov, 

- gredo h kosilu,  

- se igrajo, 

- se ukvarjajo s športom,  

- hodijo na sprehode, 

- izvajajo različne dodatne aktivnosti, 

- obiskujejo knjižnico in interesne dejavnosti. 

Zaželeno je, da ostane otrok v OPB do konca dela, predčasno naj odide le tedaj, ko ima druge 

obveznosti izven šole. Za vsak predčasen odhod je nujen dogovor z učiteljico oz. pisno 

obvestilo staršev. To je potrebno zaradi varnosti otrok. 

Starši ne smejo motiti pouka s prihajanjem v šolo ob katerem koli času. Po otroke lahko pridejo 

ob 14.25, 15.15 in ob 16.05. Otroka počakajo pred vhodom v šolsko stavbo, kamor ga pripelje 

učiteljica OPB ali informatorka ob dogovorjenem času.  

 

OPB po oddelkih 

 

ODDELEK UČITELJI 

1.a razred/ A - OPB Brigita Slakonja, Irena Koprivnjak 

1.b razred/ B - OPB Zdenka Dušič, Katarina Novak 

1.c razred / C - OPB Sonja Ogorevc/Suzana Vlaisević Bursać, Katarina Lapuh 

1.d razred / D - OPB Darja Kalin 

2.a razred / A - OPB Martina Suban 

2.b razred / B - OPB Mihaela Jevšnik/Martina Kranjc 

2.c razred / C - OPB Maša Grad 

2.d razred / D - OPB Stanka Koren 

3.a razred / A - OPB Irena Šetinc 

3.b razred / B - OPB Darja Gramc Kavčič 

3.c razred / C - OPB Teja Bauman 
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4.a razred / A - OPB Marko Merčnik 

4.b razred / B - OPB Mileva Kralj Buzeti 

5. razred OPB Irena Burja 

 
JUTRANJE VARSTVO UČENCEV 

 

Za učence l., 2., 3., 4., 5. in za učence predmetne stopnje imamo organizirano jutranje 

varstvo (za 1. razred plača MIZŠ, za ostale krijemo iz fonda ur za varstvo vozačev, ki ga 

financira ustanovitelj). 

Starši lahko otroka pripeljejo v šolo že 6.15 (v oddelek jutranjega varstva), učiteljica pa je z 

njimi od 6.15 – 8.15.  
 

V šolskem letu 2017/18 nam je MIZŠ odobrilo sredstva za 204 ure pouka v oddelkih 

podaljšanega bivanja na teden.  

Na željo staršev šola zagotavlja učencem poleg dopoldanske malice in kosila tudi zajtrk in 

popoldansko malico. 

 

V jutranjem varstvu delajo po razporedu naslednje učiteljice: 

Vsi učenci od 1. do 5. razreda, ki pridejo od 6.15 do 7. 15 so prva skupina pri učiteljici Martini 

Suban in Katarini Novak od (od 6.45 do 7.15). Ob 7. 15 gredo vsi učenci od 2. do 5. razreda v 

skupine po spodnjem razporedu, razen prvošolcev, ki ostanejo pri učiteljicah Martini Suban in 

Katarini Novak do 8. 15. 

  
Razred Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

1.- 5.  6.15 – 7.15 Martina Suban 

Katarina 

Novak  

Martina Suban 

Katarina Novak 

Martina Suban 

Katarina 

Novak 

Martina 

Suban 

Katarina 

Novak 

Martina 

Suban 

Katarina 

Novak 

1.  7.15 – 8.15 Martina Suban 

Katarina 

Novak 

Martina Suban 

Katarina Novak 

Martina Suban 

Katarina 

Novak 

Martina 

Suban 

Katarina 

Novak 

Martina 

Suban 

Katarina 

Novak 

1. 7. 45 - 8. 15 menjaje Suzana Kolarič Manca 

Moškon 

Bernardka 

Lovrinović 

Tatjana Ilc 

2.  I. skupina 

7. 15  - 8. 15 

II. skupina 

7.30 – 8.15 

Mihaela Dimc 

 

 

Evelina Sušnik 

Metka Krošl 

 

 

Evelina Sušnik 

Evelina 

Sušnik 

 

Lidija Geršak 

 

Silva 

Božičnik 

 

Bernardka 

Lovrinović 

menjaje 

 

 

menjaje 

3.  7. 15  - 8. 15 Učenci imajo 

OS. 

Nada Baškovič Jožica Dukić Karmen 

Lipej 

Tramšek 

 menjaje - 

vsak petek 

ena 

4.  7. 15  - 8. 15 Učenci imajo 

OS. 

Polona Žagar Nina Tucovič Josipa 

Supančič 

Špela 

Ravnikar 

5.  7. 15  - 8. 15 Učenci imajo 

OS. 

Jožica Kožar Mojca 

Đorđević 

Klaudija 

Horvat 

menjaje 

OŠ PP 

NIS 

4 . – 9.  

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 7.30 

 

 

7.30 – 8.15 

Breda Prah  

 

Tina Kodrič 

 

 

Hedvika 

Lopatič 

 

 

Milena 

Novoselc 

menjaje 

 

 

 

Marko 

Merčnik 
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DEŽURSTVA UČITELJEV PRI VOZAČIH (PO POUKU) 
 

Po pouku pa imamo organizirano varstvo vozačev za učence od 1. do 5. razreda in OŠPP. 

Izvajajo ga učitelji in ostali delavci šole, in sicer: 

 
RAZRED/ČAS PON TOR SRE ČET PET 

1. in 2. razred Evelina Sušnik Mihaela Dimc Zdenka Dušič Metka Krošl Silva Božičnik 

3. razred 

 

po 6. šolski 

uri 

Nada Baškovič Tatjana Zorko 

Pesrl 

Jožica Dukić Karmen T. 

Lipej 

Menjaje – vse 

štiri - vsak 

petek ena 

4. in 5. razred 

po 6. šolski uri 

Špela 

Ravnikar 

Josipa Supančič Mojca 

Đorđević 

Metka Savić Polonca Žagar 

4. razred in 5.  

po 7. šolski uri 

učitelj IP, 

informator 

Jožica Kožar 

Klaudija Horvat 

(menjaje) 

  

Nina Tucovič učitelj IP, 

informator 

      učitelj IP, 

informator 

 

 

VARSTVO UČENCEV V ČASU POČITNIC 
 

Šola bo poskušala zagotoviti tudi varstvo učencev v času počitnic, če bodo starši to želeli. Če 

tega varstva ne bo možno vključiti v kakšen projekt, bo cena 8 – urnega varstva (od 7. do 15. 

ure) odvisna od števila vključenih otrok; stroške bodo plačali starši. 

Šola bo dala brezplačno v uporabo prostor in igrače, stroške prehrane bodo starši poravnali s 

položnico pred pričetkom izvajanja počitniškega varstva (s tem bo potrjena resnost prijave). 

 

SKUPINSKA IN INDIVIDUALNA POMOČ UČENCEM 
 

Skupinsko in individualno pomoč učencem bodo izvajale Alenka Godler, Teja Bauman, 

Klavdija Kerin Božič in Sabina Dobršek Mladkovič, ki delo dopolnjuje na OŠ Velika Dolina, 

kjer opravi 4 ure ISP-ja, . 

 

UČENCI, KI IMAJO DODATNO STROKOVNO POMOČ  
 

V septembru  2017  ima Osnovna šola Brežice 120 ur dodatne strokovne pomoči 

(sistematiziranih 84 ur in 36 ur po realizaciji), in sicer za naslednje profile strokovnih delavcev: 

defektolog, pedagog, socialni pedagog, psiholog, inkluzivni pedagog, logoped, surdopedagog 

in učitelj. Dodatno strokovno pomoč prejema 39 učencev. 
 

UČENCI PO KRAJU BIVANJA 
 

OŠ 
Kraj bivanja  1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Skup

aj 

Kraj bivanja  

Artiče 2     2 1  1 4 Artiče 

Bizeljsko  1 1  1   1  4 Bizeljsko 

Boršt       1   1 Boršt 
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Brestanica 1         1 Brestanica 

Brezina 4 6 5 3 4 3 2 2 3 32 Brezina 

Brezje pri Vel.D.     1     1 Brezje pri Vel. D. 

Brežice 60 60 53 69 52 46 44 45 34 463 Brežice 

Bukošek 4 3 5 2 2  1 5  22 Bukošek 

Cerina 1 2 2 5 2  2 3  17 Cerina 

Cundrovec   2 1  2 1  1 7 Cundrovec 

Čatež ob Savi 5 2 1 1 1 1   1 12 Čatež ob Savi 

Črešnjice      1   1 2 Črešnjice 

Črnc 1 2 3 2  1 1 4  14 Črnc 

Dobeno 1   2   1 1  5 Dobeno 

Dobova 2  1 1      4 Dobova 

Dvorce 1     1  1 1 4 Dvorce 

Globočice 1 1 2   1    5 Globočice 

Globoko 1  1       2 Globoko 

Gornji Lenart  2  2 1 4 1 1 2 13 Gornji Lenart 

Jesenice na D. 3  1  1  1   6 Jesenice na D. 

Kapele  1    1    2 Kapele 

Koprivnica     1   1  2 Koprivnica 

Krška vas 4 5 2 7 3 1 1 1 4 28 Krška vas 

Krško  2 1     1 1 5 Krško 

Mala Dolina       1  1 2 Mala Dolina 

Mihalovec  1     1 1  3 Mihalovec 

Mostec 1  1 1 1   1  5 Mostec 

Mrzlava vas  2 1 1 2    2 8 Mrzlava vas 

Obrežje     1     1 Obrežje 

Pirošica     1     1 Pirošica 

Prig. Brdovečko    1   1   2 Prig. Brdovečko 

Prilipe 1   1  1 1   4 Prilipe 

Rajec    2      2 Rajec 

Rigonce  1   1    2 4 Rigonce 

Račja vas     1  1   2 Račja vas 

Sela 1 3 1 2 2 1 1 2 1 14 Sela 

Skopice 8 1 5 3 2 3 1 1 4 29 Skopice 

Slovenska vas    1      1 Slovenska vas 

Sobenja vas 1 1 1 2  1 1 1  8 Sobenja vas 

Sromlje   1   1  1  3 Sromlje 

Stankovo     1     1 Stankovo 

Šutna  1     1   2 Šutna 

Trnje  1  1   1   3 Trnje 

Velike Malence 2 4 6 2 1 3 4 2 1 25 Velike Malence 

Vihre      1    1 Vihre 

Zakot  1  1      2 Zakot 

Žejno 1 1 1 2 2 1 2  2 12 Žejno 

Župelevec   1  1     2 Župelevec 

SKUPAJ 106 104 98 115 83 79 73 76 62 796 SKUPAJ 

 

 

OŠ PP NIS 
Kraj bivanja  4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Skupaj 

Artiče   1     

Boršt   1     

Brezje pri Veliki Dolini 1       

Brežice 1 2 1 1 2 4  

Bukošek     1   

Čatež  2  1    

Dečno selo   1     

Globoko        
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Leskovec pri Krškem      1  

Nova vas pri 

Mokricah 

       

Podgračeno      1  

Sela pri Dobovi      1  

Spodnja Pohanca  1      

Šentjernej      1  

Trebež      1  

SKUPAJ 2 5 4 2 3 9 25 

 

ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV 
 

Število učencev vozačev  
OŠ  in OŠ PP NIS – 273 (33,30%) 

 

V šolo se dnevno vozi 273 (33,30%) učencev.  

Prevoznik: INTEGRAL BREBUS Brežice.  

Za 5 oz. 6. učencev vozačev OŠ PP NIS je organiziran prevoz s kombijem Zavoda za šport 

Brežice in  zasebnika D. Količ. Plačnik prevozov je Občina Brežice. 

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno od šole več 

kot 4 km. Brezplačen prevoz pa ima tudi, če je oddaljen manj kot 4 km, če Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena otrokova varnost na cesti. Ko se odpravi 

vzrok nevarnosti, učenec izgubi pravico do brezplačnega prevoza. 

Za vozače od 1. do 5. razreda imamo organizirano varstvo do odhoda avtobusov. Delo 

opravljajo učitelji po razporedu.  

 

VOZNI REDI AVTOBUSOV 
 

PRIHODI AVTOBUSOV S POSAMEZNIH POSTAJALIŠČ  

 

1. Prihodi avtobusov – 7.30 (predura) 

a. Dvorce (6.26) – Sobenja vas – Globočice – Mrzlava vas  – Vel. Malence (6.45) – Brežice ZD (6.57) 

b. Skopice (7.12) – Krška vas – Brežice ZD (7.27) (nov VR) 

c. Brezina – Brežice ZD (7.27)  (nov VR) 

d. G. Lenart (6.57) – Brežice ŽP (7.00) – Brežice ZD (7.07) (nov VR) 

e. Cundrovec (6.55) – Bukošek – Brežice ZD (7.05) (nov VR) 

 

Učenci iz Prilip imajo možnost, v primeru da imajo preduro, vstopiti na avtobus, ki prihaja iz Sobenje vasi, na 

Cerini ali na Dvorcah. 

 

2. Prihodi avtobusov – 8.20 (pričetek pouka) 

a. Dvorce (7.11) – Sobenja Vas – Globočice – Mrzlava vas – Vel. Malence – Brežice ZD (7.43)   

b. Krška vas (7.30) – Brežice ZD (7.40) (že sedaj veljavni VR) 

c. Skopice (7.35) – Brežice ZD (7.50) (že sedaj veljavni VR) 

d. G. Lenart (7.37) –  Brežice ZD (7.45) (že sedaj veljavni VR) 

e. Cundrovec (7.30) – Bukošek – Brežice ZD (7.40) ( že sedaj veljavni VR) 

f. Prilipe (7.36) – Dvorce – Brežice ZD (7.49) (že sedaj veljavni VR) 

 

ODHODI AVTOBUSOV S  POSTAJALIŠČA PRI  ZDRAVSTVENEM DOMU 

 

1. Odhodi – ob 13.00 v smeri:  

a. Cerina – Sobenja vas – V. Malence – Brežice  

b. Krška vas – Skopice  

c. Dvorce – Prilipe  

d. Bukošek  

e. G. Lenart  
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2. Odhodi – ob  14.00 uri v smeri:  

a. Krška vas – Skopice  

b. Bukošek  

c. Cerina – Sobenja vas – V. Malence – Brežice  

 

3. Odhodi – ob 14.30 uri v smeri:  

a. Brežice ZD (14.30) – Krška vas  

b. Brežice ZD (14.30) – Skopice   

c. Brežice ZD (14.30) – G. Lenart  

d. Brežice ZD (14.30) – Cerina – Sobenja vas – V Malence – Brežice  

e. Brežice ZD (14.29) – Bukošek Držič – Sela  

f. Brežice ZD (14.22) – Brezina 

 

4. Poznejši odhod:  

a. Krožna avtobusna linija: Brežice ZD (14.50) – Cerina – Sobenja vas – V. Malence – Krška vas – 

Skopice – Brežice (avtobus vozi v eno ali drugo smer in do postajališč, za katera so učenci na 

avtobusu). 

 

SEZNAM UČENCEV VOZAČEV OŠ PP NIS  (KOMBI ZAVOD ZA ŠPORT) 
 

ODHOD 

Ura 

odhoda 

Vstopna postaja Izstopna postaja Ime in priimek učenca 

5.45 Trebež Brežice Črpič Dejan 

5.50 Artiče Brežice Aljaž Jalovec 

5.55 Dečno selo Brežice Gašper Krošelj 

7.30 Spodnja Pohanca Brežice Halil Muhardi 

7.35 Sodarska pot Brežice Jovana Tomić 
 

POVRATEK 

Ura odhoda Vstopna postaja Izstopna postaja Ime in priimek učenca 

13.05 ali 14.20 Brežice Spodnja Pohanca  Halil Muhardi 

13.05 ali 14.20 Brežice Dečno selo Gašper Krošelj 

13.05 ali 14.20 Brežice Trebež Dejan Črpič 

13.05 ali 14.20 Brežice  Boršt Tim Stopar 

13.05 ali 14.20 Brežice Sodarska pot 4 Jovana Tomić 

13.05 ali 14.20 Brežice Artiče Aljaž Jalovec 
 

SEZNAM UČENCEV VOZAČEV OŠ PP NIS  (KOMBI KOLIĆ) 
 

ODHOD 

Ura 

odhoda 

Vstopna postaja Izstopna postaja Ime in priimek učenca 

7.20 Boršt Brežice Tim Stopar 

6.50 Velika Dolina Brežice Anamarija Novosel 

7.10 Dobova Brežice Eva Blažič 
 

POVRATEK 

Ura odhoda Vstopna postaja Izstopna postaja Ime in priimek učenca 

12.50 ali 13.05 Brežice Velika Dolina  Anamarija Novosel 

12.50 ali 13.05 Brežice Dobova Eva Blažič 

12.50 ali 13.05 Brežice Krško Saša Starc 
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PROMETNA VARNOST 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Brežice v sodelovanju s Policijsko postajo 

Brežice ter ZŠAM Brežice omogoči varovanje nevarnih poti 1. teden pouka v septembru. 

Šola si vsako leto skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Brežice 

prizadeva najti odrasle prostovoljce, ki bi hoteli med tednom varovati naše otroke na nevarnih 

križiščih in postajališčih ter na šolskih avtobusih, vendar je pri tem neuspešna. 
 

 

SPREMSTVO UČENCEV 
 

ZAKON o varnosti cestnega prometa – varstvo drugih udeležencev v cestnem prometu (UL 

RS, št. 56 z dne 6. 6. 2008) 

 

91. člen (5 alineja) 

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 

osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma 

mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma 

posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem 

besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka. 

Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa 

in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki 

oziroma rejniki. 
 

UKREPI ŠOLE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV 
 

- V šoli zbiramo, obdelujemo, shranjujemo, posredujemo in uporabljamo podatke o učencih 

v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

- Upoštevamo higiensko-zdravstvene predpise glede urejenosti in opreme v vseh prostorih, 

ki jih uporabljajo učenci. Naprave redno servisiramo. 

- Imamo opredeljen prostor (šolska stavba in šolsko dvorišče), na katerem velja šolski red. 

Pri zagotavljanju varnosti učencev sodelujemo s Policijsko postajo Brežice. Za varnost 

učencev in njihovega imetja skrbi poleg dežurnih učiteljev tudi informator, ki v času pouka 

spremlja dogajanje na vhodih v šolo. 

- V šolski stavbi imamo urejeno dežurstvo učencev in učiteljev v garderobi ter v jedilnici in 

na hodnikih. 

- Za vse ekskurzije in izlete zagotovimo ustrezno število spremljevalcev. 

- Učenci so med šolskim letom večkrat seznanjeni z internimi pravili šolskega reda, še 

posebej z ukrepi o zagotavljanju varnosti na športnih površinah, v vseh specializiranih 

učilnicah (TIT, KEM …), pred vsako ekskurzijo pa s pravili obnašanja na poti. 

- S Policijsko postajo Brežice, občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

občinsko Zvezo šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter avtobusnim prevoznikom Integral 

Brebus Brežice skrbimo za varnost učencev v prometu. S pripomočki (rumene rutice, 

kresničke …) se v akcijo vključujejo tudi zavarovalnice. 

- Starše prosimo, da podajo izjavo o tem, da bodo otroka zavarovali, če se bo udeležil 

športnega tekmovanja. 

- S starši, sodelujemo, ko rešujemo vzgojno problematiko, zlasti kadar gre za agresivno 

vedenje učencev. 

- Učenci so na več načinov obveščeni, na koga se lahko obrnejo v težavah. 
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III. PODATKI O DELAVCIH 
 

DELAVCI PO STROKOVNI IZOBRAZBI 
 

 

 

VRSTA DELA STOPNJA IZOBRAZBE SKUPAJ 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 VIII VII VI V IV III II I  

 
 

Ravnatelj 1        1 

Pomočnik  ravnatelja  1 1      2 

Učitelj razrednega 

pouka 

 14 10 
 

    24 

Učitelj predmetnega p. 1 28 4      33 

Učitelj v OPB 1 6 1 2     10 

Učitelj dodatne  strok. 

p. 

 5   
 

   5 

Mobilni učitelj  1       1 

Ind.  in skupinska 

pomoč  

 1       1 

Šolsko svetovalno delo  2       2 

Blagajnik    0,5     0,5 

Poslovni sekretar   1      1 

Računalničar  1       1 

Knjižničar  1       1 

Laborant  
 

1 
 

    1 

Fizična pomoč gibalno 

oviranim otrokom 

   1     1 

Računovodja      1 
  

    1 

Kuhinjsko osebje    
 

4 1 1 
 

6 

Knjigovodja    0,5     0,5 

Hišnik     1 1  
 

2 

Čistilec    2 2 1 3 
 

8 

Javno delo   
 

 3 1    4 

Zdrav življenjski slog  2       2 

Asistent  2       2 

SKUPAJ 2 61 17 10 7 3 4  110 

Porodniški dopust  2  
 

    6 

Bolniška nad 30 dni  1 
  

    3 

SKUPAJ  
 

      119 
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STROKOVNI  DELAVCI  ŠOLE 
 

Učitelji in ostali strokovni  delavci 

 Ime in priimek Delovno mesto Razredništvo 

1.  mag. Marija Lubšina Novak ravnateljica   

2.  Darja Mandžuka 
pomočnica ravnateljice, koordinatorica 

kulturnih dejavnosti na šoli 
  

3.  Nevenka Sreš, prof. 

pomočnica ravnateljice, učiteljica 

domovinske in državljanske kulture in 

etike 

  

4.  Jadranka Čabraja, univ. dipl. psih. šolska svetovalna delavka (psihologinja)   

5.  
Ivanka Stojanović, prof.  ped. in prof. 

zgod. 
šolska svetovalna delavka(pedagoginja)   

6.  Alenka Godler, prof. ped. 
učiteljica za individualno in skupinsko 

pomoč 
  

7.  
Teja Bauman, prof. ped./ 

Lidija Povh, prof. ped. 

učiteljica za individualno in skupinsko 

pomoč 
 

8.  Tatjana Ilc  učiteljica razrednega pouka 1. a 

9.  Suzana Kolarič učiteljica razrednega pouka 1. b 

10.  Bernardka Lovrinović učiteljica razrednega pouka 1. c 

11.  Manca Moškon, prof. učiteljica razrednega pouka 1. d 

12.  Mihaela Dimc  učiteljica razrednega pouka 2. a 

13.  
Silva Božičnik, prof./ 

Bojana Kostanjšek Rožman, prof.  
učiteljica razrednega pouka 2. b 

14.  Evelina Sušnik učiteljica razrednega pouka 2. c 

15.  Metka Krošl, prof. učiteljica razrednega pouka 2. d 

16.  Tatjana Zorko Pesrl, prof. učiteljica razrednega pouka 3. a 

17.  Nada Baškovič učiteljica razrednega pouka 3. b 

18.  Karmen Lipej Tramšek učiteljica razrednega pouka 3. c 

19.  Jožica Dukić učiteljica razrednega pouka 3. d 

20.  Metka Savić učiteljica razrednega pouka 4. a 

21.  Špela Ravnikar, prof. učiteljica razrednega pouka 4. b 

22.  Nina Tucović, prof. učiteljica razrednega pouka 4. c 

23.  Polonca Žagar učiteljica razrednega pouka 4. d 

24.  Josipa Supančič, prof. učiteljica razrednega pouka 4. e 

25.  Jožica Kožar učiteljica razrednega pouka 5. a 

26.  Klaudija Horvat, prof. učiteljica razrednega pouka 5. b 

27.  Mojca Đorđević,  prof. učiteljica razrednega pouka 5. c 

28.  mag. Bojana Mavri Pavlič 
učiteljica matematike, tehnike in 

tehnologije ter računalništva 
6. a 

29.  Mojca Markelj, prof. 
učiteljica matematike, tehnike in 

tehnologije 
6. b 

30.  Milan Černel, prof. učitelj matematike, tehnike in tehnologije 6. c 

31.  Marija Zore Krivec, prof. 
profesorica matematike, tehnike in 

tehnologije 
7. a 

32.  Mihaela Cekuta, prof. učiteljica angleščine in nemščine 7. b 
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33.  Klavdija Štrucl, prof. učiteljica matematike in fizike 7. c 

34.  Breda Majcen učiteljica matematike in fizike 8. a  

35.  Petra Vaš, prof. učiteljica angleščine 8. b 

36.  Lidija Stadler, prof. učiteljica slovenščine in gospodinjstva 8. c 

37.  Mateja Bogovič Fifnja, prof. učiteljica slovenščine 9. a 

38.  Marjanca Pečar, prof. učiteljica športa 9. b 

39.  Vladka Glaser, prof. 
učiteljica zgodovine, domovinske in 

državljanske kulture in etike 
9. c 

40.  Tina Kodrič, prof. učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 
4., 5. OŠ PP 

NIS 

41.  Breda Prah učiteljica v oddelku OŠ PP NIS 
6. – 8. OŠ PP 

NIS 

42.  Hedvika Lopatič, prof. učiteljica športa 9. OŠ PP NIS 

43.  Milena Novoselc, prof.  učiteljica v oddelku OŠ PP NIS  

44.  Mateja Kovačič, prof. učiteljica angleščine in slovenščine  

45.  Romana Zorko, prof. učiteljica slovenščine  

46.  Vesna Babnik, prof. učiteljica biologije, kemije  

47.  Maša Žveglič Poljšak, prof učiteljica glasbene umetnosti   

48.  Mojca Barbič, prof. učiteljica likovne umetnosti   

49.  Anton Marolt učitelj matematike in fizike    

50.  Nataša Kermc, prof. 
učiteljica matematike, računalništva in 

učiteljica v OPB 
  

51.  Julijana Medvešek 
učiteljica gospodinjstva, naravoslovja in 

biologije ter vodja šolske prehrane 
  

52.  
Katja Košir, prof./ 

Suzana Vlaisević Bursać, prof. 

učitelj biologije, gospodinjstva in 

naravoslovja 
  

53.  Dušanka Bulut, prof. učiteljica geografije   

54.  Darinka Ferenčak Agrež učiteljica slovenščine  

55.  Lidija Geršak, prof. knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada  

56.  Romana Zorko, prof. knjižničarka in učiteljica slovenščine  

57.  Irena Burja, prof. učiteljica slovenščine in OPB  

58.  Polona Švajger, prof. učiteljica angleščine na razredni stopnji   

59.  Zdenka Dušič, prof. vzg. 
druga strokovna delavka v 1. b razredu in 

učiteljica v podaljšanem bivanju 
  

60.  Sonja Ogorevc 
druga strokovna delavka v 1. c razredu in 

učiteljica v podaljšanem bivanju 
  

61.  Brigita Slakonja 

druga strokovna delavka v 1. a razredu in 

učiteljica v   

podaljšanem bivanju 

62.  Darja Kalin, prof. 
druga strokovna delavka v 1. d razredu in 

učiteljica v podaljšanem bivanju 
  

63.  Martina Suban, prof. 
učiteljica v podaljšanem bivanju in 

jutranjem varstvu 
  

64.  Irena Šetinc učiteljica v podaljšanem bivanju  

65.  Andreja Resnik, prof. učiteljica angleščine na razredni stopnji  

66.  Maša Grad, prof.  učiteljica v podaljšanem bivanju  
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67.  Darja Gramc Kavčič, prof. učiteljica v podaljšanem bivanju  

68.  
Mihaela Jevšnik, prof./ 

Martina Kranjc, prof.  
učiteljica v podaljšanem bivanju   

69.  Irena Koprivnjak, prof. učiteljica v podaljšanem bivanju   

70.  
mag. Marko Merčnik/ 

Mirna Vaš, prof. 
učitelj v podaljšanem bivanju  

71.  Mileva Kralj Buzeti, prof. učiteljica v podaljšanem bivanju  

72.  Katarina Lapuh, prof. 
učiteljica izbirnega predmeta TJN in 

učiteljica v podaljšanem bivanju 
 

73.  Stanka Koren, prof. 

učiteljica v podaljšanem bivanju in 

asistentka otrok s posebnimi potrebami 

(projekt) 

 

74.  Katarina Žičkar 
asistentka otrok s posebnimi potrebami 

(projekt) 
 

75.  Miran Abram, prof. učitelj športa   

76.  Henrik Omerzu, prof. učitelj športa   

77.  Branko Slakonja, prof. učitelj športa   

78.  Aleksandra Slak, prof. učiteljica za dodatno strokovno pomoč   

79.  Doroteja Bajc, prof. 
mobilna učiteljica za dodatno strokovno 

pomoč 
  

80.  Alenka Godler, prof. ped. učiteljica za dodatno strokovno pomoč   

81.  Anita Ratkajec, univ. dipl. soc. ped. učiteljica za dodatno strokovno pomoč   

82.  
Sabina Dobršek Mladkovič, univ. 

dipl. soc. ped. 
učiteljica za dodatno strokovno pomoč  

83.  Klavdija Kerin Božič, prof. ped. učiteljica za dodatno strokovno pomoč  

84.  Janez Šepec, ing. računalnikar in laborant  

85.  Jure Pompe, prof. učitelj športa – Zdrav življenjski slog   

86.  Goran Brečko, prof. učiteljica športa - Zdrav življenjski slog   

87.  Darinka Globokar, prof. surdopedagoginja (zunanja sodelavka)   

88.  Zdenka Marčun javno delo  

89.  Nataša Črnelič javno delo  

90.  Dijana Mrkić javno delo  

91.  Marija Zagmajter javno delo  

92.  Tanja Plevnik 
spremljevalka otroka s posebnimi 

potrebami 
 

93.  Lea Kaudek spremljevalka otrok s posebnimi potrebami  

94.  Mojca Zupet izvajalka osebne asistence  

    

 

 

NERAZREDNIKI 
 

Miran Abram, Doroteja Bajc, Vesna Babnik, Mojca Barbič, Klavdija Božič Kerin, Goran Brečko, 

Dušanka Bulut, Irena Burja, Jadranka, Čabraja, Sabina Dobršek Mladkovič, Zdenka Dušič, Darinka 

Ferenčak Agrež, Lidija Geršak, Alenka Godler, Maša Grad, Darja Gramc Kavčič, Mihaela Jevšnik, 

Darja Kalin, Nataša Kermc, Irena Koprivnjak, Katja Košir, Mileva Kralj Buzeti, Katarina Lapuh, Anton 

Marolt, Marko Merčnik, Julijana Medvešek, Bojana Mavri Pavlič, Milena Novoselc, Sonja Ogorevc, 
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Henrik Omerzu, Jure Pompe, Anita Ratkajec, Andreja Resnik, Branko Slakonja, Brigita Slakonja, 

Aleksandra Slak, Martina Suban, Irena Šetinc, Janez Šepec, Polona Švajger, Ivanka Stojanović, Suzana 

Vlaisević Bursać, Romana Zorko, Maša Žveglič Poljšak.  

 

ZUNANJI SODELAVCI 
 

 Občina Brežice (Kabinet župana, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 

kmetijstvo in razvoj, Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila ...) 

 JSKD OI Brežice (Simona Rožman) 

 Zdravstveni dom Brežice (Dražen Levojevič, Sanja Pinterič, dr. stom., Metka Šepetavc, 

Milka Kramar, Blanka Romih …) 

 Arcadia Cad Center d. o. o.  

 Posavski muzej Brežice (Alenka Černelič Krošl) 

 Knjižnica Brežice (mag. Tea Bemkoč) 

 Policijska postaja Brežice (Marjan Galič …) 

 društva, klubi (Planinsko društvo Brežice, Gasilsko društvo Brežice, Plesno društvo 

Imani, Košarkaški klub Brežice, Atletski klub Brežice, Teniški klub Brežice, 

Badmintonski klub Brežice, Kegljaški klub Brežice, Športno društvo Petelinček, 

Rokometni klub Brežice, Orientacijski klub Brežice, Katana Globoko, Rokometni klub 

Brežice, Šahovsko društvo Brežice, Yuki karate šola,  Kajak kanu Brežice ...) 

 Komunala Brežice d. o. o (Aleksander Zupančič) 

 Zavod za šport Brežice (Ferdo Pinterič) 

 Bolnišnica Brežice (Anica Hribar) 

 Uprava RS za zaščito in reševanje Brežice (Zdenka Močnik) 

 Posavc d. o. o. (Ivan Vogrinc) 

 Davčna uprava Brežice  

 Banke, zavarovalnice v Brežicah in Krškem ... 

 Osnovne, glasbene, srednje višje, visoke šole ... v Občini Brežice in Sloveniji in dr. 
 

VOLUNTERSKO DELO 
 

Zap. št. STROKOVNI DELAVEC IZOBRAZBA POUČEVANJE 

 
- - - 

 

 

NEUSTREZNO ZASEDENA DELOVNA MESTA 
 

Zap. št. STROKOVNI DELAVEC IZOBRAZBA POUČUJE 

1. Jani Šepec neustrezna smer izobrazbe računalničar 

    

 

FIZIČNA POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM 
 

Zap. št. Priimek in ime 

 

Delo 

 

Datum 

 

Financira 

1. Tanja Vogrinc spremljevalka otrok s posebnimi potrebami 3. 9. 2015 - 

2. Leja Kaudek spremljevalka otrok s posebnimi potrebami 7. 9. 2015 - 

 



30 

  

JAVNO DELO  
 

Zap. 

št. 

Priimek in ime Delo Čas 

1. Nataša Črnelič informator 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

2. Zdenka Marčun učna in druga pomoč otrokom  učencem 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

3. Marija Zagmajster učna in druga pomoč otrokom  učencem 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

4. Dijana Mrkić učna in druga pomoč otrokom  učencem 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

 

MENTORJI PRIPRAVNIKOM  
 

Zap. 

št. 

MENTOR PRIPRAVNIK IZOBRAZBA PRIČETEK 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA PRAKSI 
 

Zap. 

št. 
Mentor Študent Čas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

MENTORSTVO ASISTENTOM 
 

Zap. 

št. 
Mentor Asistent Čas 

1. Darja Mandžuka Stanka Koren od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 

2. Darja Mandžuka Katarina Žičkar od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 

 

DELAVCI, KI DELAJO NA NAŠI ŠOLI  IN SO ZAPOSLENI DRUGJE 
 

Zap. št. Ime in priimek Predmet/razred, ki ga poučuje Število ur Zaposlen 

1. Darinka Globokar surdopedagoginja 2 Zavod za gluhe Ljubljana 

 

DELAVCI, KI DOPOLNJUJEJO OBVEZNOST NA DRUGI ŠOLI 
 

Zap. št. Ime in priimek Predmet/razred, ki ga poučuje Število ur Šola, na kateri 

dopolnjuje obveznost 

1. Vesna Babnik kemija 

kemija 

4 

6 

OŠ Velika Dolina 

OŠ Cerklje ob Krki 

2. Anton Marolt matematika, vaje 

fizika 

6,5 

6 

Gimnazija Brežice 

OŠ Cerklje ob Krki 
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matematika 4 OŠ Cerklje ob Krki 

3. Sabina Dobršek 

Mladkovič 

DSP 4 OŠ Velika Dolina 

4. Nataša Kermc matematika in računalništvo 5 OŠ Bistrica ob Sotli 

5. Miran Abram športna vzgoja 11 OŠ Pišece 

 

6. 

Klavdija Kerin  

Božič 

DSP 

DSP 

DSP 

3 

2 

7 

Vrtec Mavrica Brežice  

OŠ Cerklje ob Krki 

OŠ Pišece 

7. Aleksandra Slak DSP 1 Vrtec Mavrica Brežice 

8. Mojca Barbič likovna vzgoja 4 OŠ Globoko 

 

9. 

Doroteja Bajc DSP 

DSP 

DSP 

DSP 

DSP 

1 

2 

6 

7 

3 

Vrtec Velika Dolina  

OŠ Cerklje ob Krki 

OŠ Dobova 

OŠ Globoko 

OŠ Velika Dolina 

10. Marko Merčnik psiholog 1 OŠ Pišece 

11. Anita Ratkajec DSP 4 OŠ Pišece 

12. Mileva Kralj Buzeti GUM 6,46 EtrŠ 

13. Andreja Resnik angleški jezik 16 OŠ Cerklje ob Krki 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 
 

Pouk se bo začel 1. septembra 2017, končal pa 15. junija 2018  za učence 9. razreda, za 

učence od 1. do 8. razreda pa 22. junija 2018. 
 

OCENJEVALNI OBDOBJI 
 

Ocenjevalni obdobji za učence od 1. do 9. razreda OŠ in OŠPP 
 

Ocenjevalno obdobje Trajanje Ocenjevalna konferenca 

Prvo ocenjevalno obdobje od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018 med 25. in 30. januarjem 2018 

Drugo ocenjevalno obdobje od 1.februarja do 15. junija 2018 (9. raz.) 

od 31. januarja do 22. junija 2018 

 (1. – 8. razred) 

med 1. in 13. junijem 2018 (9. razred) 

med 14. in 21. junijem 2018 

 (1. - 8. razred) 

 

Ugovor na zaključno oceno 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(34. člen) 

 

POČITNICE IN PRAZNIKI 
 

jesenske počitnice 30. oktober – 3. november 2017 

dan reformacije 31. oktober 2017 

dan spomina na mrtve 1. november 2017 

Božič 25. december 2017 

dan samostojnosti in enotnosti 26. december 2017 

novoletne počitnice 25. decembra do 2. januarja 2018 

novo leto 1. in 2. januar 2018 
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Prešernov dan – slovenski kulturni praznik 8. februar 2018 

informativna dneva v srednjih šolah 9. in 10. februar 2018 

zimske počitnice 26. februarja  – 2. marca 2018 

velikonočni ponedeljek 2. april 2018 

delovna sobota (pouk po ponedeljkovem urniku v 

skladu z 2. odstavkom 4. čl. Pravilnika o šolskem 

koledarju) 

7. april 2018 

dan upora proti okupatorju 27. april 2018 

prvomajske počitnice 27. april – 2. maj 2018 

praznik dela 1. in 2. maj 2018 

dan državnosti 25. junij 2018 

poletne počitnice 
15. junij –31. avgust 2018 (9. raz.) in 

26. junij –31. avgust 2018 (1. – 8. raz.) 

 

PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI 
 

- od 18. junija do 2. julija 2018 – 1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razreda 

- od 26. junija do 9. julija 2018 – 1.rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 8.  

razreda 

- od 20. do 31. avgusta 2018 – 2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. 

razreda 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI  SE 

IZOBRAŽUJEJO 

NA DOMU 
 

      -   od 3. 5. do 15. 6. 2018 – 1. rok za učence 9. razreda 

      -   od 3. 5. do 22. 6. 2018 – 1. rok za učence od 1. do 9. razreda 

      -   od 20. 8. do 31. 8. 2018 – 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 

 

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA (NPZ) 
 

REDNI ROKI za 

pisanje NPZ: 
4. maj 2018 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

 7. maj 2018 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

 9. maj 2018 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

 9. maj 2018 NPZ iz tujega jezika (angleščine) za 6. razred 

 

29. maj 2018 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 

NPZ v 9. razredu  

 

30. maj 2018 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse  

NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 

31. maj 2018 

uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 

NPZ v 9. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

 5. junij 2018 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 
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Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 

NPZ v 6. razredu  

 

6. junij 2018 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 

NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

 

7. junij 2018 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse 

NPZ v 6. razredu 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 

 15. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 9. razreda pri NPZ 

 18. junij 2018 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah)v 6. razredu 

 21. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 6. razreda pri NPZ 

 

RAZDELITEV SPRIČEVAL IN IZKAZOV UČENCEM 9. RAZREDA: 15. JUNIJ 2018 

VALETA ZA UČENCE 9. RAZ.: 14.  6. 2018 

RAZDELITEV IZKAZOV UČENCEM OD 1. DO 8.  RAZREDA: 22. JUNIJ 2018 

 

IV. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

PROGRAM, KI GA IZVAJA ŠOLA  

-  osnovnošolsko izobraževanje  

-  vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 

-  izobraževanje odraslih 
 

 

 

         OBVEZNI PROGAM                                                              RAZŠIRJENI PROGAM (prostovoljni) 

 

- obvezni predmeti                                                                  - podaljšano bivanje                                                

- izbirni predmeti                                                                           - jutranje varstvo                                                            

-     ure oddelčne skupnosti                                                                - dodatni pouk 

-      v okviru različnih predmetov                                                     - dopolnilni pouk  

       (plavalni tečaj, kolesarski izpit                                                   - interesne dejavnosti 

       ekskurzije, poklicna orientacija in                                              -  šole  v naravi (zimska-delno) 

       svetovanje, zdravstvena vzgoja in                                              - varstvo vozačev 

       varstvo, delovne in humanitarne akcije,                                     - varstvo vozačev, ki čakajo na  nadaljevanje  

       prometna vzgoja, okoljska vzgoja,                                               pouka 

 -     tekmovanja v znanju in športna tekmovanja) 

 

  DRUGE DEJAVNOSTI 

 

 

 

                delo šolske svetovalne službe              delo šolske knjižnice 

 

 

 

                 NADSTANDARDNE 
 

- prehrana – zajtrk, kosilo, popoldanska malica  

- šole v naravi (vse razen zimske) 
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V. IZVAJANJE IN PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
 

ŠOLA IZVAJA PROGRAM OSNOVNE ŠOLE IN PRILAGOJENI 

PROGRAM OSNOVNE ŠOLE Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM 

STANDARDOM, IN SICER OD 1. DO 9. RAZREDA 
 

V šolskem letu 2017/2018 ima oblikovanih 32 oddelkov osnovne šole in 3 oddelke OŠ PP z 

nižjim izobrazbenim standardom, in sicer: 4. in 5. razred, 6., 7. in 8. razred ter 9. razred. 

Z novim Šolskim letom se v programu osnovna šola in v prilagojenih programih osnovne šole 

z enakovrednim izobrazbenim standardom vseh šolah v 3. razredu izvaja pouk tujega jezika. S 

tem se končuje udejanjanje zakonskega določila iz leta 2013 (Zosn-H; 45. člen). Na OŠ 

Brežice bomo izvajali v 2. in 3. razredu pouk angleščine. 
 

 

PREDNOSTNE  NALOGE 
 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Naša naravnanost in zavezanost k odličnosti nas spodbujata k nenehnemu učenju in 

spreminjanju – k pridobivanju veščin za 21. stoletje. Dolžni smo razvijati ustvarjalnost in 

inovativnost ter izgrajevati nova znanja, uporabna v praksi pri reševanju problemov iz 

vsakdanjega življenja.  

 

Kot doslej bomo namenili tudi veliko pozornost preventivi, vzgajanju z zgledi, z doslednostjo 

in načelnostjo, prav tako pa tudi spoštovanju in sprejemanju različnosti, nenasilnemu reševanju 

konfliktov in zagotavljanju varnosti. 

 

Izjemni časi zahtevajo izjemna dejanja. Pravijo, da vsaka akcija ne prinaša uspeha, toda ni 

uspeha brez akcije, zato bomo z različnimi dogodki spodbudili razmišljanje tudi o vrednotah, 

iz katerih izhaja mednarodno razvojno sodelovanje, in sicer bomo razmišljali o solidarnosti, 

odgovornosti, soodvisnosti in tako 2. oktobra 2017 obeležili prvo obletnico pridružitve k 

vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga. 

 

K čemu nas zavezuje naš Model odličnosti?  

 Naša stalna skrb je, da izvajamo kvaliteten pouk in druge vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, kar smo opredelili tudi v razvojnem načrtu šole. To našo permanentno 

nalogo smo poimenovali s skupnim nazivom Pot od kakovosti k odličnosti. V tem 

šolskem letu bomo tako kot že nekaj let poprej poleg pridobivanja znanja, veščin in 

spretnosti ter razvijanja ustvarjalnosti in inovativnosti dajali velik poudarek tudi 

vzgojnemu delovanju. Z učenci in starši ter zunanjimi sodelavci bomo uresničevali 

razvojni in vzgojni načrt, ki smo ju oblikovali po principih stroke in zakonodaje. 

 Še naprej bomo izgrajevali Model odličnosti. Pri učencih bomo spodbujali branje in 

aktivnosti po njem; razvijali bomo zmožnost kritičnega branja, veščine za uspešno 

nadaljnje izobraževanje, učenje in usposabljanje za poklic ter spodbujali ustvarjalnost 

in inovativnost učencev; prednostna naloga strokovnih delavcev šole bo izvajanje 

takšnih učnih aktivnosti oz. izvajanje le-teh na takšen način (ob uporabi IKT), da bo 

učencem omogočeno izgrajevanje kompetenc 21. stoletja; nadgrajevali bomo timsko 

delo, medpredmetno povezovanje in fleksibilno izvajanje predmetnika ter uvajali 

formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT. V celoto 
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bomo povezali različne projekte, ki jih izvajamo na šoli (SIMOS, ATS 2020, Inovativna 

učna okolja, podprta z IKT ...). 

 Vzgajali in izobraževali bomo učence za trajnostni razvoj in za njihovo dejavno 

vključevanje v družbo. To pomeni, da jim bomo privzgajali odgovoren odnos do sebe 

in drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do 

prihodnjih generacij (Fit4Kid, Zdrav življenjski slog, Tradicionalni slovenski zajtrk, 

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, Ohranimo čisto okolje ...). Skrbeli bomo, da 

bo veliko ur pouka potekalo v učilnici naravoslovja na prostem ter med vrstniki doma 

in v tujini ter za  ozaveščanje in udejanjanje pomena inovativnosti in ustvarjalnosti. 

 V sodelovanju s starši bomo učence vzgajali k strpnosti in nenasilju, k medsebojni 

pomoči in medsebojnem spoštovanju (Rastoča knjiga, Tek podnebne solidarnosti, 

Mirno morje, vrstniška mediacija ...) in razmišljali o solidarnosti, odgovornosti 

soodvisnoti (premagovanje revščine) ljudi na lokalni ravni in na mednarodnem nivoju 

(UNESCO). 

 Identificirali bomo nadarjene učence ter jih v skladu z Zakonom o osnovni šoli in s 

Konceptom o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci usmerjali ter jim omogočali 

skladnejši razvoj. Zanje bomo pripravili individualizirane programe z različnih področij 

in se udeležili tabora v CŠOD. 

 Sodelovali bomo na domačih in mednarodnih razpisih, festivalih (Mednarodni festival 

podvodnega filma in fotografije z naslovom Sprehodi pod morjem ...) ter se vključevali 

v različne projekte, ki bodo sofinancirani s strani MIZŠ in ESS oz. drugih deležnikov. 

 Z različnimi vsebinami, programi in projekti bomo povezani s šolami in fakultetami v 

Sloveniji (Fakulteta za turizem Brežice, PeF Koper, PeF Ljubljana, PeF Maribor ...) in 

z različnimi drugimi javnimi zavodi doma (osnovne šole, ZRSŠ, ŠR, Knjižnica Brežice, 

Posavski muzej Brežice, JSKD Območna izpostava Brežice, Občina Brežice, ARS 

Ramovš …) in v tujini (Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb ...), s podjetji, 

društvi (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče …). 

 Nadaljevali bomo s spremljanjem in ovrednotenjem doseganja zastavljenih prednostih 

ciljev izboljšav (samoevalvacija) v obdobju treh šolskih let. Zaključili smo prvi krog 

samoevalvacije, ki smo jo izvajali po navodilih Šole za ravnatleje, in pričeli z 

izvajanjem drugega. Šolski tim za samoevalvacijo bo pripravil zaključno poročilo za 

minulo obdobje in na osnovi zaključkov oblikoval načrt dela za šolsko leto 2017/2018. 

Samoevalvacijo bomo povezali s projektom OPK in jo bomo izvajali po korakih in 

principih omenjenega projekta. 
 

PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

V razvojnem načrtu smo opredelili, da bomo v našem osrednjem projektu Od kakovosti k 

odličnosti pod štirimi »klobuki« izvajali naslednje vsebine oz. projekte: 

● Knjiga plus: SIMOS 4, OPK – vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Inovativna 

učna okolja, podprta z IKT (razvojna šola, 2017 – 2022), Vodenje in upravljanje 

inovativnih učnih okolij – distribuirano vodenje,  Ravnatelj ekspert,  Rastem s knjigo, 

MemoŠola – tehnike hitrega pomnjenja (miselni šport), ATS 2020 – formativno 

spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT, projekt Gleda(l)išče, 

Evropski dan mladega filmskega občinstva, The World Scholar's Cup, Spirit, Napoj, 

Mladi v svetu energije, Projekt Filmska osnovna šola; 

 Biti in imeti: Ohranimo čisto okolje (Komunala Brežice), projekt Semena Sprememb, 

First Lego league (FLL) – Živa voda, Hour of Code oz. Ura za kodo – spodbujanje 

učenja programiranja, Evropski teden mobilnosti, Teden vseživljenjskega učenja, 
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Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok – razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih 

otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj; 

 Danes je moj enkraten dan: Mednarodni  projekt Fit4Kid ali Kako motivirati za 

učenje, aktivna telesa, aktivni možgani, Zdrava šola, Zdrav življenjski slog, Evropski 

teden gibanja – Move Week 2017, Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, Jabolko 

v šoli, Tradicionalni slovenski zajtrk, Prva pomoč – pomagam prvi!, Varnost za vse, 

Prometna kača; 

 Jaz, ti, mi: Mirno morje, Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol (Associated School 

Project Network, Dolga prijateljstva – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany, Evropa v 

šoli ... 

 

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROJEKTOV 

 

 SIMOS 4  
Osnovna šola Brežice bo tudi v šolskem letu 2017/2018 izvajala projekt 

SIMOS na področju razvoja različnih vrst pismenosti s pomočjo 

informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. Še naprej bo nadgrajevala 

dosedanje večletno delo na področju bralnih značk in internetnih bralnih zbirk 

(http://www.knjiznica.net). Dejavnosti bodo strokovni delavci izvajali v okviru pouka 

in izven njega. 

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak z razvojnim timom učiteljev 

 

● Projekt »OPK« – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus 

modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju 

vzgoje in izobraževanja (razvojna šola) 

Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni 

vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno 

evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni cilji programa so tako vzpostaviti 

enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje 

in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik, krepiti 

zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni 

ravni, razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za 

uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol, vzpostaviti strokovna 

jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju 

kakovosti, vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi 

po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti. 

V šolskem letu 2017/2018 bomo razvojne šole izvedle mreženje s pilotnimi šolami. 

Tako bo Osnovna šola Brežice sodelovala z Osnovno šolo Vide Pregarc, s katero bo 

preizkušala osnutke standardov na področju UČENJA IN POUČEVANJA. Obvezen 

standard preizkušanja je za obe šoli s področja šolske klime in kulture z naslovom V 

zavodu udejanjamo učinkovite vzgojne strategije. Vsaka šola pa si glede na potrebe 

poleg obveznega standarda izbere še enega ali dva, s katerima bo poskušala dvigniti 

kakovost izobraževanja.  

Razvojna in pilotna šola bosta bosta izvajali in sproti spremljali načrtovane dejavnosti 

za dosego zastavljenih ciljev, si izmenjavili izkušnje, iskali rešitve, oblikovali predloge 

in primere dobrih praks. O svojem delu in medsebojnem sodelovanju bosta tudi 

poročali.  

http://www.simos2.si/
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Na skupnih srečanjih bomo razpravljali o praksah UKZ, predstavljali primere iz vrtcev 

in šol, dopolnjevali standarde in pripravljali nacionalni okvir UKZ. Oblikovala se bodo 

orodja za lažje spremljanje opravljanja dejavnosti. 

Vodenje projekta: Lidija Stadler 
 

● Projekt INOVATIVNA UČNA OKOLJA, PODPRTA Z IKT (INOVATIVNA 

PEDAGOGIKA 1:1), razvojna šola  (2017—2022) 

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko 

učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih 

oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: 

učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja 

projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. 

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno 

izobraževalni zavod) omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih 

učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo 

mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja 

in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se 

razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven 

učilnice. 

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v 

najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in 

pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča 

enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces. 

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati 

učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna 

pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V 

projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, 

vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in 

infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa 

implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, 

ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo 

inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob 

izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre 

rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja 

kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli. 

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih 

bodo zaudejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. 

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti 

šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev 

celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-

skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo 

učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od 

načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. 

Koordinator projekta: Nevenka Sreš  

 

● Projekt FORMATIVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 

TRANSVERZALNIH VEŠČIN OB PODPORI IKT  

Nadaljevali bomo z uvajanjem formativnega spremljanja v pouk, ki smo ga 

začeli z vključitvijo v projekt ATS2020. Osnovni namen mednarodnega 

projekta ATS2020 je bil razvijati sodobne strategije poučevanja in učenja ter 
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(samo)spremljanja in (samo)vrednotenja transverzalnih veščin in znanj v skladu s 

filozofijo formativnega spremljanja. Čeprav je projekt formalno zaključen, pa bomo 

zaradi koristi, ki jih  prinaša formativno spremljanje v pouk, nadaljevali z zastavljenim 

delom tudi v šolskem letu 2017/2018.  V 9. razredu bomo formativno spremljanje 

izvajali s tabličnimi računalniki, ki jh bodo dobili v uporabo vsi učenci generacije. 

Vodenje projekta: Nevenka Sreš z razvojnim timom učiteljev 

 

 Projekt: VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH 

OKOLIJ – DISTRIBUIRANO VODENJE  

Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) 

postajajo bolj številne, obsežne in zahtevne, zaradi česar je razumljiva 

potreba po iskanju novih pristopov k vodenju. Distribuirano vodenje v 

mednarodnem prostoru predstavlja enega najbolj učinkovitih pristopov k vodenju 

vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju. Zajema celovit model podpore 

ravnateljem, ki vodi k izboljševanju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov in 

posledično dosežkov učencev (vloga ravnatelja, da lahko spremembe spodbudi, 

zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti za vključevanje v vodenje ter 

omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje). 

Vodenje projekta: mag Marija Lubšina Novak s strokovnim timom 

 

 Projekt: RAVNATELJ EKSPERT 

Šola za ravnatelje je objavila razpis prostih delovnih mest Predavatelj Šole 

za ravnatelje za namene zaposlovanja ravnateljev ekspertov v okviru 

projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Na razpis se je 

prijavila ravnateljica OŠ Brežice, mag. Marija Lubšina Novak, in bila tudi 

izbrana. S 1. 9. 2017 je podpisala pogodbo za opravljanje dopolnilnega dela 

(4 ure tedensko za obdobje enega leta) v skladu z določbami 147. člena Zakona o 

delovnih razmerjih. Svet zavoda OŠ Brežice je soglašal s sklenitvijo omenjene pogodbe. 

 

 Projekt RASTEM S KNJIGO 

Osnovna šola Brežice se vključuje v nacionalni projekt 

Rastem s knjigo. Cilj projekta je spodbujanje bralne 

pismenosti pri učencih, spodbujanje dostopnosti kakovostne izvirne slovenske 

mladinske literature, promocija vrhunskih slovenskih literarnih ustvarjalcev in 

motivacija učencev za obisk splošno izobraževalnih knjižnic. Vanj so vključeni učenci 

7. razreda, ki v okviru projekta v Knjižnici Brežice dobijo v dar leposlovno delo. 

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak   

 

 Projekt GLEDA(L)IŠČE 
je projekt Slovenskega gledališkega inštituta, ki ga je izbralo Ministrstvo za kulturo RS 

na razpisu »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih 

kompetenc na področju kulture.« Partner v tem projektu je tudi Osnovna šola Brežice.  

Cilj projekta je razvijati kulturno-vzgojne programe na gledališkem področju in 

načrtovano platformo kvalitetnih gledaliških predstav za otroke in mlade, ki jih bodo 

pripravili profesionalni izvajalci.   

Vodenje projekta: Mateja Bogovič Fifnja s timom učiteljev 

 

 DOLGA PRIJATELJSTVA – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany 

OŠ Brežice bo v maju 2018 gostovala v Dobranyu na Češkem. Skupaj z gostitelji bomo 

pripravili različne kulturne in športne programe. Pri delu bo poudarek na medkulturnem 
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dialogu in medkulturnem sodelovanju ter spoznavanju podobnosti in razlik v šolstvu, 

jeziku in kulturi, učenju tujih jezikov, spoznavanju zgodovinskih in geografskih 

značilnosti tujih držav ter nacionalnih posebnosti. 

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak s strokovnim timom učiteljev 

 

● Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol 
V sklopu UNESCO projekta se bomo vključevali v dejavnosti in 

projekte znotraj UNESCO ASPnet mreže šol in Unescovega središča 

v Pišecah: Modri stol, Mednarodni tabor v Pišecah, Dobrodelni ples 

gimnazije Brežice, ASP tek na Ptuju ... . Obeleževali bomo UNESCO 

dneve s posebno vsebino in aktivno sodelovali z našim središčem ter 

nacionalno koordinatorico in njenim ožjim timom. V sklopu pouka bomo obravnavali 

UNESCO teme (Svetovni problemi in vloga OZN, Mir in človekove pravice, 

Medkulturno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj…) in povezovali druge 

projekte naše šole z UNESCO-m ter si tako prizadevali ohraniti mednarodni status. 

Vodenje projekta: Martina Suban  

 

● Mednarodni  projekt FIT4KID ali KAKO MOTIVIRATI ZA   

UČENJE – AKTIVNA TELESA, AKTIVNI MOŽGANI 
S tem projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2017/2018. Njegov Cilj 

je implementacija novih pedagoških pristopov v slovenske osnovne 

šole in vrtce, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu 

delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel, … otrok z usvojenim 

funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo 

in samozavestjo, izboljšati kakovost poučevanja, povečati pestrost, kreativnost, 

inovativnost in dinamiko v pedagoškem procesu, razviti medpodročno povezovanje in 

s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev, izboljšati medsebojne 

odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi otroki oziroma učenci in njihovimi starši. 
     Vodenje projekta: Marjanca Pečar s strokovnim timom učiteljev 

 

● Projekt EVROPSKI DAN MLADEGA FILMSKEGA OBČINSTVA 
Dan in nagrada mladega filmskega občinstva je inovativen projekt z močno vzgojno-

izobraževalno noto. Nastal je kot pobuda Evropske filmske akademije, uveljavljenega 

vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. Najstniki iz številnih 

evropskih držav se preizkusijo v vlogi filmskih žirantov. Med tremi kakovostnimi 

novejšimi mladinskimi filmi izberejo zmagovalca, ki prejme nagrado Evropske filmske 

akademije po izboru mladega občinstva. Učenci se po vsaki projekciji treh izbranih 

filmov pogovorijo o tematiki filma, težavah in preprekah, s katerimi se mladi soočajo 

pri odraščanju. Pogovore vodi uveljavljen filmski ustvarjalec ki jih motivira, da aktivno 

soustvarjajo dogodek. 

Vodenje projekta: Petra Vaš  
 

● Projekt FILMSKA OSNOVNA ŠOLA 

Namen petletnega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in 

filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter večati 

dostopnost do filmsko vzgojnih vsebin. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. 

Vodenje projekta: Petra Vaš in Lidija Stadler 

 

● Projekt RAZNOLIKOST KOT IZZIV  

Je mednarodni projekt Erasmus+, katerega prioritetni cilj je izboljšanje znanja in 

doseganje kompetenc 21. stoletja. V sklopu projekta se bodo učitelji seznanili z 
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izobraževalnimi smernicami in se opremili z viri za poučevanje v raznolikosti in za 

raznolikost. 

Vodenje projekta: Petra Vaš  

 

 KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA 

PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH 

ŠOLAH, IMPLEMENTACIJSKA ŠOLA (2017—2022) 

Cilj projekta je razviti in implementirati model spodbujanja kompetenc podjetnosti v 

OŠ, s katerimi bi omogočili šolajočim prožnejše prehajanje med osnovno šolo in 

okoljem. V okviru projekta bodo razviti didaktični pristopi in strategije ter podporno 

okolje – model spodbujanja podjetnosti – za prožno prehajanje med izobraževanjem in 

okoljem. 

Kot implementacijska šola bomo z delom pri pouku začeli v letu 2019, do tedaj pa se 

bodo učitelji usposabljali za izvajanje projekta. 

Vodenje projekta: Nevenka Sreš s timom sodelvcev 

 

 Projekt TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega 

delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana 

na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za 

hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila 

podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh 

možnih oblikah. V šolskem letu 2017/2018 bo organiziran 32. festival Turizmu pomaga 

lastna glava na temo Kultura in turizem. Kulturni turizem je zvrst turizma, pri kateri je 

osnovni motiv potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture 

obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja.  

Vodenje programa: Petra Vaš s sodelavci 

 

● Tekmovanje THE WORLD SCHOLAR'S CUP 

V tej »bitki znanja« bodo sodelovali učenci in dijaki z različnih krajev 

Slovenije in nekaterih držav z območja Balkana. Sodelujoči se bodo  

pomerili na šestih področjih iz izrane teme. Ta je letos Nepopolni svet 

(An Imperfect World), področja pa umetnost, glasba, naravoslovje, 

zgodovina, književnost, sociologija in posebno področje (letos Zločin in pravica). 

Tekmovanje poteka v angleškem jeziku in vključuje ekipno debato (Team debate), 

kreativno skupinsko pisanje esejev (Collaborative writing), preizkus znanja s šestih 

področij (Scholar's challenge) in kviz (Team’s bowl).  

Vodja programa na OŠ Brežice: Petra Vaš  

 

● Projekt MEMOŠOLA 

Poteka pod okriljem Univerzuma Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim 

svetom miselnih športov Slovenije. Namen projekta je spodbujati miselno aktivnost 

slovenskih učencev in dijakov ter med njimi krepiti zavedanje o pomembnosti 

»treniranja« možganov.  

V šolskem letu 2017/2018 bo OŠ Brežice nadaljevala z aktivnostmi projekta. 

Vodenje projekta: Marjanca Pečar in Sabina Dobršek Mladkovič  
 

 

 

 

 

http://www.scholarscup.org/subjects/
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● Projekt MIRNO MORJE 

Projekt Mirno morje je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi 

za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in 

mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju. 

Cilj programa je pozitivno vplivati na te otroke, da postanejo bolj odprti, 

strpni, zaupljivi, da krepijo samopodobo in pozitiven odnos do življenja.  

S tem projektom otrokom s posebnimi potrebami omogočamo enkratno doživetje na 

morju, saj življenje na jadrnici zagotavlja intenzivno socialno učenje, nudi možnost za 

pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.  

V ta projekt je vključena tudi OŠ Brežice z učenci iz OŠ PP NIS. 

Vodenje projekta: Hedvika Lopatič  

 

 Projekt SPIRIT 

Učenci predmetne stopnje bodo v okviru interesne dejavnosti delali na projektu, kjer 

bodo raziskovali odnose med ljudmi in živalmi, in sicer s pomočjo IKT – spoznavali 

bodo osnove robotike z uporabo Lego kompletov. Z delom bodo učenci razvijali 

iniciativnost in kreativnost, spoznavali proces učenja z eksperimentiranjem in 

raziskovanjem, ohranjali radovednost, se urili v sodelovanju in skupinskem delu ter se 

seznanjali z osnovami podjetništva.  

S pomočjo robotike želimo navdušiti učence za naravoslovje in tehniko, saj bodo skozi 

učenje z igro razvijali logični in tehnični način razmišljanja. Učence bomo spodbujali k 

uporabi sodobnih tehnologij v koristne, humane namene.  

Vodenje projekta: Mojca Markelj, Vesna Babnik, Nataša Kermc 

 

 HOUR OF CODE OZ. URA ZA KODO 

Ura za kodo ("Hour of Code") je enourni uvod v spoznavanje osnov 

računalništva oz. programiranja. Dogodek organizira Code.org, javna 

neprofitna organizacija, posvečena širitvi računalništva v šolah in 

povečevanju udeležbe žensk in manjšin. Temu enotedenskemu dogajanju se 

bo v mesecu decembru  pridružila tudi naša šola. V eni uri se lahko vsakdo 

nauči osnov programske kode ob nekaterih znanih junakih kot so npr. Angry Birds, 

Frozen, Star Wars, Minecraft. Na šoli se bodo izvajale dejavnosti na temo 

programiranja, sodelovali bodo učenci od 1. razreda dalje.  

Koordinatorica: Nataša Kermc 
 

 Ekološki projekt OHRANIMO ČISTO OKOLJE  

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. se trudi za boljšo ozaveščenost otrok o pomenu 

ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. S tem namenom so oblikovali 

program, s katerim so pripravljeni skozi vse šolsko leto sodelovati s šolami, s ciljem 

dviga ozaveščenosti na področju znanja iz ekologije. Cilji izvedbe projekta: 

- vzpodbujanje in pridobivanje ekozavesti, 

- vzgoja za okoljsko odgovornost, 

- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija). 

V projekt se bodo z različnimi vsebinami vključili vsi razredi OŠ in OŠ PP NIS. Za 

učence 6. in 7. razreda bo izveden tudi ekokviz. 

Koordinatorica: Darja Mandžuka, sodelujejo: aktiv učiteljev naravoslovja in 

razredničarke (OŠ in OŠ PP NIS) 
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● Natečaj EVROPA V ŠOLI (natečaj) poteka že od leta 1953 pod 

pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta 

ter Evropske kulturne fundacije, v Sloveniji pa smo ga prvič izpeljali leta 1999. 

Naša šola bo letos že trinajstič sodelovala na natečaju, ki daje mladim 

možnost, da v literarni, likovni in fotografski govorici ter na spletnih straneh 

povedo, kaj čutijo, o čem razmišljajo, kako ocenjujejo in kaj predlagajo. 

Koordinatorica: Darinka Ferenčak Agrež s strokovnim timom učiteljev 

 

 ZDRAVA ŠOLA – sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja Ljubljana in  

Zavodom za zdravstveno varstvo CeljeV letošnjem šolskem letu bomo dali 

poudarek duševnemu zdravju. Učence, starše in širšo lokalno skupnost bomo 

ozaveščali o pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov in pomoči drug 

drugemu. Veliko pozornosti bomo namenili gibanju in skrbi za zdravo 

prehrano ter odnosu do nje. Z vsemi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, bomo 

poskušali dati učencem popotnico za bolj zdravo in kvalitetno življenje.  

Vodenje projekta: Katja Kastelic / Suzana Vlaisević Bursać  s strokovnim timom 

učiteljev 

 

 Projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
Osnovna šola Brežice bo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevala s 

projektom »Zdrav življenjski slog«, ki ga delno financira Evropska 

unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport za obdobje od leta 2010 do 

konca leta 2015. 

Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega 

življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnost.  

Izvajalca projekta: Goran Brečko in Jure Pompe 

 

 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017 – NAŠE ULICE, NAŠE ODLOČITVE 

Tudi letos bo Evropski teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest 

v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. Osnovna šola 

Brežice se bo v aktivnosti vključila tako, da bodo septembra 2017 učenci 

predmetne stopnje izvedli orientacijski pohod po mestnih ulicah in ob tem 

opravili zadane naloge. Učenci razredne stopnje pa se bodo udeležili 

aktivnosti, ki jih bodo pripravli Občina Brežice, Zavod za šport Brežice, Turistično 

informacijski center Brežice, Fakulteta za turizem … na mestnih ulicah. 

Temeljni namen projekta je na ustrezen način ozavestiti osnovnošolce o pomenu hoje, 

kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.  

Koordinatorici: Darja Mandžuka in Marjanca Pečar 

 

 Projekt: SEMENA SPREMEMB 

podpira vrednote, ki so jih prebivalke in prebivalci zapisali v Vizijo Slovenije. 
Slovenija je ravno prav velika za razcvet inovacij in predstavlja edinstven razvojni 

model v svetu. Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter 

krepimo odpornost za soočanje z izzivi. Želimo, da bo Slovenija leta 2050 država, v 

kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti in 

inovacije, obenem pa ostajali ponosni na svojo identiteto. 

V projekt so vključeni učenci 5. razreda OŠ Brežice. 

Vodja projekta: Mojca Đorđević s timom učiteljic 5. razreda 
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 Projekt: MLADI V SVETU ENERGIJE 

V okviru projekta Mladi v svetu energije, ki ga podjetje GEN energija v 

slovenskih šolah izvaja že deveto leto, bo v  šolskem letu 2017/2018 za 

posavske osnovne šole zopet razpisan kviz Mladi genialci. To je tekmovanje 

v energetski pismenosti, ki ga organizirata podjetji GEN energija in 

Nuklearna elektrarna Krško. Na tekmovanju bodo sodelovali osmošolci in 

devetošolci OŠ Brežice.  

Vodja projekta: Breda Majcen 
 

 Projekt NAPOJ 

Cilj projekta NAPOJ (Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter 

OrganizaciJa skupnosti) je vzpostaviti aktivno skupnost učiteljev računalništva in 

informatike ter jih opremiti s potrebnimi materiali in orodji. V ta namen se bo izbrala 

majhna skupina učiteljev mojstrov, ki bo geografsko pokrivala celotno Slovenijo. Na 

delavnici bomo utrdili znanje s področij programiranja in algoritmov in pripravili 

materiale za vse učitelje: učne priprave in naloge. Učitelji mojstri bodo nato organizirali 

podobno delavnico še za lokalne učitelje. Učitelji bodo imeli stalno podporo, poleg 

svetovanja še srečanja, mesečne webinarje in diskusije na forumu.  

Združili bomo že obstoječe sisteme v povezano celoto, to je SIO portal, kjer si bodo 

učitelji izmenjevali mnenja, učne priprave in druge materiale; projekt TOMO, kjer bodo 

združene različne naloge in vaje; ter novi e-učbenik za Informatiko v gimnazijah, kjer 

je snov tudi razložena.  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Googlovega razpisa CS4HS (Computer Science for 

High School), pobudniki pa so Gregor Anželj, Andrej Brodnik, Matija Lokar in Nataša 

Mori. 

Koordinatorica: Nataša Kermc 

 

 Projekt TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK 2017 
Cilj projekta je širša evropska promocija koristi aktivnosti in redne 

udeležbe na športnih in drugih fizičnih aktivnostih. Z njim želijo 

povezati vso Slovenijo, vsa društva, ki izvajajo vadbe, vse 

organizatorje športnih prireditev in vse posameznike, ki se ukvarjajo s športno 

rekreacijo ali  s profesionalnim športom skupinsko  ali individualno. Glavna 

organizatorja sta Mednarodna zveza za šport in kulturo (ISCA) in Evropska kolesarka 

zveza (ECF); koordinator za Slovenijo je Športna unija Slovenije (ŠUS). V ta projekt  

se je vključila tudi OŠ Brežice. 

Koordinatorica: Marjanca Pečar s timom učiteljev športa 
 

 PRVA POMOČ – POMAGAM PRVI!  
Tudi v letošnjem šolskem letu bo za učence Osnovne šole Brežice organizirana 

delavnica prve pomoči. Potekala bo pod okriljem Rdečega križa Slovenije.  

Namen delavnice je izboljšanje znanja o prvi pomoči med osnovnošolci, spoznavanje 

pomena zgodnjega in pravilnega nudenja prve pomoči in pripravljenosti pomagati 

sočloveku v stiski. Spomladi Rdeči križ Slovenije organizira preverjanje 

usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči, na katerem šolska ekipa prve pomoči 

pokaže svoje znanje o prvi pomoči, cestnoprometnih predpisih in organizaciji Rdečega 

križa ter sposobnosti nudenja prve pomoči. 

Vodja projekta: Vesna Babnik 
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 RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK 
Projekt  se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok 

potrebuje za zdrav osebnostni razvoj in tako prispeva k varovanju in krepitvi 

duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 

Učitelji bodo s posebej prilagojenim pristopom izvajali delavnice v razredih 

v okviru pouka, razrednih ur, obveznih izbirnih vsebin, sistematičnega 

vodenja suplenc in interesnih dejavnosti in na ta način spodbujali učence k aktivnemu 

sodelovanju. 
Vodji projekta: Darja Kalin in Vesna Babnik  

 

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK      
V petek, 18. novembra 2017 bomo obeležili dan slovenske 

hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe 

prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena 

izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane bo projekt Tradicionalni slovenski 

zajtrk.  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo zagotovilo finančna sredstva za nakup živil 

domačega porekla za zajtrk. Z učenci bomo na šoli izvedli različne aktivnosti s področja 

zdravja, kmetijstva, čebelarstva, samooskrbe in ekologije.  

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja 
 

 ŠOLSKA SHEMA EVROPSKE UNIJE (trikrat tedensko uživanje jabolk in 

drugega sadja, zelenjave in mleka v šoli)  
Šola se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 

podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) 

pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobila je sredstva 

za financiranje obroka sadja ali zelenjave in mleka enkrat tedensko za 

vsakega otroka. Tako bo vsak učenec dobil enkrat na teden poleg redne 

malice še zelenjavo ali sadje, enkrat tedensko pa tudi mleko; vse 100% 

financirano iz sredstvev EU.  

Predvidoma bomo ohranili še projekt Jabolko v šoli. Nakup jabolk bodo na pobudo 

članov sveta staršev in po sklepu sveta zavoda še naprej financirali starši. Če učenci 

vsega ponujenega poleg malice ne bodo mogli pojesti, bomo projekt Jabolko v šoli za 

nekaj časa ustavili. 

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja 

 

 Projekt PROMETNA KAČA  
V šolskem letu 2017/18 bomo nadaljevali s sodelovanjem v projektu 

Prometna kača (Traffic snake game). Projekt je zanimiva in zabavna 

dejavnost, ki spodbuja otroke in njihove starše, da za pot v šolo in iz 

nje uporabijo okolju prijazno, varno in zdravo obliko potovanja 

(hoja, kolesarjenje, javni prevoz, vožnja več otrok z enim avtomobilom, kombinirano 

potovanje - del poti z avtom, del peš,…). S tem želimo zmanjšati promet z avtomobili 

in parkirno zmedo v okolici šole in prispevati k manjšemu onesnaževanju okolja. 

Vodenje projekta: Mojca Markelj s timom učiteljic 
 

 Projekt VARNOST ZA VSE 

Projekt Varnost za vse spodbuja kvalitetno 

izvajanje prometne vzgoje, iskanje novih rešitev za varnejše prometno okolje učencev 

ter sodelovanje staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih za večjo varnost 

otrok v cestnem prometu. 
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Vodenje projekta: Nina Tucović s timom učiteljic 4. razreda 

 

 Projekt VARNO NA KOLESU 

V šolskem letu 2017/2018 bo družba Butan plin ob podpori 

partnerjev – Javne agencije RS za varnost prometa, Kolesarske 

zveze Slovenije, Telekoma Slovenije in družbe BTC nadaljevala 

z izvajanjem programa Varno na kolesu. Program je namenjen 

učencem 4. razreda, ki se pripravljajo na kolesarske izpite in jih skozi različne sklope 

nalog usmerja k osvajanju potrebnih prometnih vsebin ter tako omogoča nekoliko 

drugačen pristop k osvajanju  predpisanih prometnih tem. 

Vodenje projekta: Tina Tucović s timom učiteljic 4. razreda 

 

 Projekt FIRST LEGO LEAGUE (FLL)  
V šolskem letu 2017/2018 bomo sodelovali v projektu FIRST LEGO LEAGUE (FLL)  

z naslovom  “Živa voda«. 

Pripravili bomo raziskovalno nalogo, v kateri bodo učenci spoznali in reševali 

vsakodnevne težave z vodo. S pomočjo znanja robotike in sestavljanke LEGO 

MINDSTORMS EV3 pa se bodo naučili, kako vodo iščemo, transportiramo, 

uporabljamo, kako se je znebimo ... 

Koordinatorice: Mojca Markelj, Nataša Kermc in Vesna Babnik 
 

● TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na 

področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na 

Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju z različnimi 

ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših 

meja. S TVU prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeče se dežela« 

ter pomagajo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju 

izobraževanja. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po vsem 

svetu. 

Tudi Osnovna šola Brežice se bo z nekaterimi aktivnosti vključila v program TVU 

Koordinatorica: Darja Mandžuka  
 

 Projekt MLADI IN DAVKI – davčno opismenjevanje mladih 

Projekt vodi Finančna uprava RS. Cilj projekta je ozaveščanje učencev o pomenu 

davkov in drugih obveznih dajatev v vsakdanjem življenju in družbenih posledicah 

neizpolnjevanja tovrstnih obveznosti. Zasnova projekta se naslanja na izkušnje 

partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse v mednarodnem 

okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo. Ciljna populacija 

za izvajanje projekta bodo učenci 9. razreda OŠ Brežice.  

Koordinatorica projekta: Nevenka Sreš 

 

 Projekt: NOČ KNJIGE 

Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. april, Svetovni ali 

Mednarodni dan knjige. Njegov namen je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov 

promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. 

Noč knjige je tudi  vseslovenski projekt, s ciljem zajeti celotno območje Slovenije in 

njena obmejna ozemlja, z branjem in knjigo povezati vse generacije, od najmlajših 

bralcev do starejših v domovih za ostarele. V ta projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. 
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Skupina učencev šole bo skupaj s stanovalci Doma upokojencev Brežice prebirala 

literaturo in tkala medgeneracijske vezi. 

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak s sodelavci 

 
 

VODSTVENI TIM ZA DISTRIBUITIVNO VODENJE 

 

- mag. Marija Lubšina Novak, vodja 

- Darja Mandžuka, članica 

- Nevenka Sreš, članica 

- Polonca Žagar, članica 

- Petra Vaš, članica 
 

Člani razvojnega tima PEDAGOGIKA 1:1 

 

- Nevenka Sreš, koordinatorica 

- mag. Marija Lubšina Novak, članica 

- Mojca Markelj, članica 

- Irena Burja, članica 

- Bojana Mavri Pavlič, članica 

- Janez Šepec, član 
 

Člani tima SIMOS 4 

 

- mag. Marija Lubšina Novak (odgovorna oseba) 

- Nevenka Sreš, članica 

- Janez Šepec, član 

- Nataša Kermc, članica 

- učitelji različnih predmetnih področij 

 

Člani tima Evropa v šoli 

 

- Darinka Ferenčak Agrež – literarni natečaj (od 6. do 9. razreda) 

- Polonca Žagar – likovni natečaj (od 1. do 5. razreda) 

- Jožica Kožar – literarni natečaj (od 1. do 5. razreda) 

- Mojca Barbič – likovni in fotografski natečaj (od 6. do 9. razreda) 

 

Člani tima Varnost za vse 

      

- Nina Tucovič, vodja 

- Polonca Žagar, članica 

- Metka Savić, članica 

- Klaudija Horvat, članica 

- Jožica Kožar, članica 

- Mojca Đorđević, članica 

- Nada Baškovič, članica 

- Suzana Kolarič, članica 

- Tatjana Ilc, članica 

- Mojca Markelj, članica 
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Člana tima ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

 

- Jure Pompe, vodja 

- Goran Brečko, član 

 

Teden vseživljenjskega učenja v Posavju − TVU  
 

- Darja Mandžuka, koordinatorica 

 

Nacionalna mreža UNESCO ASPnet šol 

 

- Martina Suban, vodja ASPnet UNESCO mreže 

 

Člani projektnega tima ZDRAVE ŠOLE 
 

- Katja Košir/Suzana BursaćVlaisević, vodja 

- Julijana Medvešek, članica 

- Vesna Babnik, članica 

- Sabina Dobršek Mladkovič, članica 

- Jadranka Čabraja, članica 

- Marjanca Pečar, članica 

- Janez Šepec, član 

- vodje aktivov razredov od 1. do 9. razreda in OŠPP 

 

Člani tima za sodelovanje S FIT4KIT SLOVENIJA  
 

- Marjanca Pečar, vodja 

- učiteljice in učitelji 

Sodelujemo z vodjo projekta Barbaro Konda. 

 

Člani projektnega tima DOLGA PRIJATELJSTVA 
 

- mag. Marija Lubšina Novak, vodja 

- Darja Mandžuka, članica 

- Nevenka Sreš, članica 

 

ČLANI TIMA OPK - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in  

                                 zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja 
 

- Lidija Stadler, vodja  

- Jadranka Čabraja, članica 

- Ivanka Stojanović, članica 

- Jožica Kožar, članica 

- mag. Marija Lubšina Novak, članica 

 

ČLANI TIMA ZA RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK 

 

- Darja Kalin, vodja 

- Vesna Babnik, članica 
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POOBLAŠČENE OSEBE, KOMISIJE, OPERATERJI IN 

KOORDINATORJI 
 

Pooblaščena oseba za stike z javnostmi 
 

- mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica 
 

Pooblaščena oseba za priznavanje in vrednotenje izobraževanja 
 

- Jadranka Čabraja, psihologinja (od 21. 1. 2005 dalje) 
 

Koordinatorici mednarodnih raziskav na šoli (Pedagoški inštitut, Center za uporabno 

epistemologijo) 

 

- Jadranka Čabraja, psihologinja 

 

Koordinatorica skupnega projekta Ministrstva za kulturo in MŠŠ »Rastemo s knjigo« 

2017/18 

 

- Lidija Geršak 

 

Koordinatorica za kulturo in kulturne dejavnosti na šoli 
 

- Darja Mandžuka 

 

Koordinatorica projekta Šolski plesni festival 

 

- Marjanca Pečar 

 

Skrbnica učbeniškega sklada 

 

- Lidija Geršak, knjižničarka 

 

Komisija za uničenje vzgojnih ukrepov 

 

- Irena Šetinc, predsednica 

- Nevenka Sreš, članica 

- Klavdija Štrucl, članica 

 

Komisija za uničenje različne dokumentacije (brisanje osebnih podatkov …)   

 

- Darja Mandžuka, predsednica 

- Nevenka Sreš, članica 

- Jožica Grubič, članica 

 

ŠKIS operaterji 

 

- Božena Šober 

- Jožica Grubič 

- mag. Marija Lubšina Novak 

- Nevenka Sreš 
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Koordinatorica PISA 

 

- Jadranka Čabraja 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

Odgovorni izvajalec na šoli: mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica 

Namestnica izvajalca na šoli: Darja Mandžuka (imenovana 1. 9. 2015) 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja nemškega jezika 
 

- Katarina Lapuh, predsednica 

- Mihaela Cekuta, članica  

- Petra Vaš, članica  

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja angleškega jezika za 8. razred 
 

- Mateja Kovačič, predsednica 

- Petra Vaš, članica 

- Mihaela Cekuta, članica 
 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja angleškega jezika za 9. razred 
 

- Mihaela Cekuta, predsednica 

- Mateja Kovačič, članica 

- Petra Vaš, članica 
 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja kemije – Preglovo priznanje 

 

- Vesna Babnik, predsednica 

- Suzana Bursač Vlaisević, članica 

- Janez Šepec, član 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja biologije – Proteusovo priznanje 
 

- Suzana Bursač Vlaisević, predsednica 

- Vesna Babnik, članica 

- Janez Šepec, član 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni 

- Darja Mandžuka, predsednica 

- Vesna Babnik, članica 

- Julijana Medvešek, članica 

Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja matematike – Vegovo 

priznanje (Kenguru) 

 

- Nataša Kermc, predsednica 

- Marija Zore Krivec članica 

- Nina Tucović, članica 
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Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja razvedrilne matematike  
 

- Nataša Kermc, predsednica 

- Bojana Mavri Pavlič, članica 

- Breda Majcen, članica 

 

Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja matematike Pangea 

 

- Milan Černel, predsednik 

- Bojana Mavri Pavlič, članica 

- Mojca Markelj, članica 

 
Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz tekmovanja v informacijski pismenosti- 

Bober    

 

- Bojana Mavri Pavlič – predsednica 

- Nataša Kermc – članica 

- Janez Šepec – član 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz logike 
 

- Klavdija Štrucl – predsednica 

- Mojca Đorđević, članica 

- Nina Tucovič, članica 
 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja iz znanja zgodovine 

 

- Vladka Glaser – predsednica 

- Nevenka Sreš – članica 

- Martina Suban - članica 
 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja za Cankarjevo priznanje 
 

- Lidija Stadler – predsednica 

- Darinka Ferenčak Agrež - članica 

- Mateja Bogovič Fifnja – članica 
 

Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja fizike 
 

- Klavdija Štrucl, predsednica 

- Breda Majcen, članica 

- Janez Šepec, član 

 

Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz astronomije 

 

- Klavdija Štrucl, predsednica 

- Breda Majcen, članica 

- Janez Šepec, član 

 

Šolska komisija za izvedbo šolskega tekmovanja iz geografije 

 

- Dušanka Bulut – predsednica 
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- Vladka Glaser, članica 

- Darja Gramc, članica 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja Mladi tehnik za OŠPP 

 

- Milan Černel, predsednik 

- Mojca Markelj, članica 

- Bojana Mavri Pavlič, članica 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja Male sive celice  
 

- Petra Vaš, predsednica 

- Mateja Kovačič, članica 

- Polonca Švajger, članica 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja eko kviza komunale Brežice 

 

- Vesna Babnik, koordinatorica 

 

Šolska komisija za izvedbo tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička 

 

- Vesna Babnik, koordinatorica 

 

Šolska komisija za izvedbo preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči 

 

- Vesna Babnik, koordinatorica 

 

RAZSTAVE 
 

1. Priložnostne razstave ob spominskih dnevih in dnevih s posebno vsebino 

2. Stalne razstave na šolskih panojih 

3. Sodelovanje na razstavi Likovne igrarije pod okriljem JSKD 
 

UDELEŽBA NA SREČANJIH, PROSLAVAH, OLIMPIADAH V TUJINI 

IN OBISKI 
 

1. Mednarodno srečanje učencev in učiteljev OŠ Dobrany in OŠ Brežice v Dobranyu (maj 

2018) 

 

NATEČAJI, RAZPISI, TABORI, TEKMOVANJA IN DRUGO (PO 

PRISPELIH RAZPISIH) 
 

1. Teden vseživljenjskega učenja − TVU (oktober 2017, maj 2018)  

2. Razpis Evropa v šoli:  Natečaj "EVROPA V ŠOLI" (likovni, literarni in internetni), 

Darinka Ferenčak Agrež , Mojca Barbič in učiteljice RS 

3. Otroški parlament in šolska skupnost, Marjanca Pečar in Alenka Godler 

4. Likovni natečaji med šolskim letom (Mojca Barbič, Polonca Žagar, učiteljice razrednega 

pouka)  

5. Literarni razpisi, prispeli med šolskim letom (učiteljice slovenskega jezika in 

razredničarke razredne stopnje). 
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6. Drugi razpisi, prispeli med šolskim letom, ki jih ni mogoče predvideti (Darja Mandžuka 

za OŠ in OŠ PP NIS). 

 

OBVEZNI PREDMETNIK OŠ S TEDENSKIM ŠTEVILOM UR 
 

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 
 

 
 

 

PREDMETNIK Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  ZA OŠPP  

OBVEZNI PROGRAM 

 

 Razred                   

Predmeti (tedensko število ur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Letno št. ur 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633 

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 
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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 

Predmet 1 - - - - - - 1 1 1 102 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137 

Število predmetov 7 7 7 8 10 10 11 11 11   

Tedensko število ur 19,5 20,5 21,5 23 24 25 29,5 30 30   

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33   

 

SPECIALNO – PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

 

 Razred                   

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Letno št. ur 

Računalniško opismenjevanje - - - 1 1 1 - - - 105 

Socialno učenje 1 1 1 1 1 1 - - - 210 

Skupno št. Ur 1 1 1 2 2 2 - - -   

 

RAZŠIRJENI PROGRAM  

 

 Razred                   

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Letno št. 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 in varstvo 

vozačev 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - - - 525 

Podaljšano bivanje, šola v naravi - - - - - - - - -   

Dnevi dejavnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupno št. 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 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 

Število dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 20 20   

 

MANJŠE UČNE SKUPINE 
 

 9. razred   

 Slovenščina Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine  

Romana Zorko  

Darinka Ferenčak Agrež  

Matejka Bogovič Fifnja  

Lidija Stadler  

Petra Vaš 

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič  

Polonca Švajger 

Anton Marolt 

Milan Černel 

Klavdija Štrucl 

Breda Majcen 
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 8. razred   

 Slovenščina Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine 

Lidija Stadler  

Matejka Bogovič Fifnja  

Romana Zorko  

Darinka Ferenčak Agrež  

Irena Burja 

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič  

Petra Vaš 

Mateja Kovačič  

Petra Vaš 

Anton Marolt 

Klavdija Štrucl 

Breda Majcen 

Marija Zore Krivec 

Breda Majcen 

 7. razred   

 Slovenščina Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine  

Darinka Ferenčak Agrež  

Matejka Bogovič Fifnja  

Lidija Stadler  

Irena Burja/  

Romana Zorko 

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič  

Petra Vaš  

Mateja Kovačič  

Andreja Resnik 

 

Mojca Zore Krivec  

Milan Černel 

Klavdija Štrucl 

Mojca Markelj 

Bojana Mavri Pavlič  

 6. razred   

 Slovenščina Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine  

Irena Burja  

Lidija Stadler  

Romana Zorko 

Matejka Bogovič Fifnja  

Darinka Ferenčak Agrež   

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič  

Petra Vaš  

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič  

Andreja Resnik 

Mojca Markelj  

Bojana Mavri Pavlič 

Milan Černel 

Klavdija Štrucl 

Marija Zore Krivec 

 5. razred   

 Slovenščina Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine 

Jožica Kožar  

Klaudija Horvat  

Matejka Bogovič Fifnja  

Lidija Stadler  

Irena Burja 

Polonca Švajger  

Mihaela Cekuta  

Mateja Kovačič 

Andreja Resnik  

Andreja Resnik 

Andreja Resnik 

Jožica Kožar  

Klaudija Horvat  

Mojca Đorđević  

Nataša Kermc 

Milan Černel  

Mojca Markelj 

 4. razred   

 Slovenščina  Angleščina Matematika 

Manjše 

učne 

skupine  

Polonca Žagar 

Metka Savić  

Nina Tucovič 

? 

Lidija Stadler  

Irena Burja  

Darinka Ferenčak Agrež  

 Polonca Žagar  

Nina Tucovič  

Metka Savić  

? 

Nataša Kermc  

Bojana Mavri Pavlič  
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Pouk slovenščine, angleščine in matematike bo v osmem in devetem razredu potekal ves čas v 

manjših učnih skupinah, v sedmem, šestem in petem razredu enkrat tedensko, v četrtem razredu 

pa se bo izvajal (matematika in slovenščina) enkrat tedensko od aprila 2018 dalje. 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

Predmetnik tretjega triletja OŠ vključuje izbirne vsebine iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-

tehniškega sklopa. Na osnovi ponudbe so učenci izbrali naslednje predmete: 

 

Predmet Učitelj 
Število 

skupin/delitev 
Število ur 

Nemščina I Katarina Lapuh  1 2 

Nemščina II Katarina Lapuh  

Klavdija Kerin Božič 

2 4 

Nemščina III Katarina Lapuh 1 2 

Likovno snovanje I Mojca Barbič 1 1 

Likovno snovanje II Mojca Barbič 1 1 

Likovno snovanje III Mojca Barbič 1 1 

Gledališki klub Mateja Bogovič Fifnja 1 1 

Šolsko novinarstvo Romana Zorko 1 1 

Literarni klub Darinka Ferenčak Agrež 1 1 

Filozofija za otroke – etična raziskovanja 

(Kritično mišljenje –7. r.; Etična 

raziskovanja – 8. r. Jaz in drugi – 9. r.) 

Vladka Glaser 1 1 

Vzgoja za medije – radio Irena Burja 1 1 

Ansambelska igra Maša Žveglič Poljšak 1 1 

Ples Marjanca Pečar 1 1 

Računalništvo: UB – 7. razred Bojana Mavri Pavlič 1 1 

Računalništvo: MM – 8. razred Bojana Mavri Pavlič 1 1 

Računalništvo: ROM – 9. razred Bojana Mavri Pavlič 1 1 

Matematična delavnica 7 Milan Černel 1 1 

Robotika v tehniki Mojca Markelj 1 1 

Obdelava gradiv – les Mojca Markelj 1 1 

Poskusi v kemiji Vesna Babnik 1 1 

Varstvo pred naravnimi nesrečami Miran Abram 1 1 

Izbrani šport:  rokomet 

                       nogomet 

                       košarka 

Henrik Omerzu 

Branko Slakonja 

Miran Abram 

 

2 

 

3 

Šport za sprostitev Branko Slakonja 2 2 

Šport za zdravje  Henrik Omerzu 

Miran Abram 

1 2 

Skupaj  27 33 

 

 

IZBIRNI  PREDMETI – OŠ PP z nižjim izobrazbenim standardom 

 

Predmet 

 Razred  

SKUPAJ 

skupin/ur 
Učitelj 7. razred 8. razred 9. razred 

Računalništvo Nataša Kermc 2   1/1 

ŠPO Hedvika Lopatič   5 1/1 

Prehrana  Lidija Stadler  3 4 1/1 
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NEOBVEZNI izbirni predmeti v 4. in 5. in 6. razredu OŠ 

Predmet  Razred Število 

skupin 

Število ur 

 

  4. razred 5. razred 6. razred Skupaj   

Nemščina  Katarina Lapuh 10 16 12 38 2 4 

Tehnika Bojana Mavri 

Pavlič 

20 12 18 48 2 3 

Šport Marjanca Pečar 20 23 20 63 3 4 

Računalništvo Nataša Kermc 55 29 20 105 4 4 

Umetnost Marjanca Pečar 11 8 6 25 1 1 

SKUPAJ    12 16 

 

 

NEOBVEZNI izbirni predmet angleščina v 1. razredu OŠ 

Predmet Učitelj Razred Število 

skupin 

Število ur/ 

na teden 

Angleščina Polonca Švajger  1. 4 8 

 

OBVEZNO ŠTEVILO TEDNOV  POUKA 
 

       1. – 8. razred      35 tednov                                                     189 dni  

      9. razred                  32 tednov                                                     184 dni 
 

DRUGE OBLIKE POUKA 
 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 

 

Šola izvaja za učence, ki želijo svoje znanje in védenje razširiti, dodatni pouk; ti učenci običajno 

tudi tekmujejo v znanju in se udeležujejo razpisov iz vsebine predmeta, pri katerem obiskujejo 

dodatni pouk.  

Za učence, ki težje dojemajo učno snov ali pa želijo izboljšati znanje, je na šoli organiziran 

dopolnilni pouk.  

Učencem s primanjkljaji na posameznih področjih nudimo tudi individualno in skupinsko učno 

pomoč ter dodatno strokovno pomoč, nadarjenim učencem pa programe v okviru individualne 

in skupinske pomoči in dela ŠSS. 

Učencem tujcem šola omogoča učenje slovenščine v okviru 20 urnega tečaja slovenščine. 

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 

Zakon o osnovni šoli v 11. členu opredeljuje nadarjene učence kot otroke s posebnimi 

potrebami, v 12. členu pa obvezuje šolo, da mora tem učencem posebej prilagoditi metode in 

oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. 

 

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v 9-letni OŠ, ki ga je sprejel Strokovni svet za 

splošno izobraževanje, natančno opredeljuje nadarjene učence in procese za odkrivanje 

nadarjenih: evidentiranje, identifikacijo, seznanitev in pridobitev mnenja staršev. 

 

Prva stopnja je evidentiranje potencialno nadarjenih učencev. Ta poteka na osnovi različnih 

kriterijev, kot so:  
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- učenec dosledno dosega odličen učni uspeh, 

- ima izjemne dosežke pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih, 

- udeležuje se regijskih in državnih tekmovanj, kjer dosega dobre rezultate, 

- ima močan interes za trajnejše aktivnosti in na tem področju dosega nadpovprečne 

rezultate. 

Učenci, ki zadovoljujejo vsaj enega od naštetih kriterijev, se evidentirajo kot nadarjeni učenci. 

S tem seznanimo starše in z njihovim soglasjem se lahko proces nadaljuje. 

 

Naslednja stopnja je identifikacija nadarjenih otrok, ki poteka s pomočjo ocenjevalne lestvice 

nadarjenosti, ustreznega testa sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Za učence, ki so identificirani 

kot nadarjeni, učiteljski zbor skupaj s starši izdela individualizirani program. Oblike dela z 

nadarjenimi učenci, ki se jih šola poslužuje, so lahko: notranja diferenciacija pri pouku, 

- notranja diferenciacija,  

- delo v manjših skupinah, 

- izbirni predmeti, 

- seminarske naloge, 

- raziskovalne naloge, 

- športne in kulturne dejavnosti, 

- interesne dejavnosti, 

- dnevi dejavnosti s posebno vsebino, 

- kreativne delavnice in dalavnice za razvijanje socialnih veščin, 

- programi za osebni in socialni razvoj, 

- hitrejše napredovanje, 

- osebno svetovanje učencem in staršem, 

- svetovanje pri izbiri poklica. 

 

Ob koncu šolskega leta skupina pregleda realizacijo individualiziranega programa za vsakega 

učenca in predlaga usmeritve za delo z nadarjenimi učenci v naslednjem šolskem letu. Za 

učence 5. in 6. razreda, ki so identificirani kot nadarjeni učenci, bodo potekale Delavnice 

ustvarjalnosti, ki jih bosta vodili Jadranka Čabraja in Sabina Dobršek Mladkovič. 

 

ŠPORT 
 

Učenci od 1. do 9. razreda se bodo po pouku lahko vključili v program športa z naslovom Zdrav 

življenjski slog, več gibanja pa jim bo omogočeno tudi pred poukom, in sicer se bodo lahko 

vključili v dejavnosti, ki jih bosta izvajala učitelja športne vzgoje Goran Brečko in Jure Pompe, 

zaposlena preko javnih del - razvojni program.  

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

 

Osnovna šola Brežice je bila izbrana za izvajanje projekta »Zdrav življenjski slog«, ki ga delno 

financirata Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega 

življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti. 

Izvajalca  projekta na OŠ Brežice: Goran Brečko  (20 ur ) in Jure Pompe (20 ur) 

 

Delo poteka tudi ob sobotah (po dogovoru) in v času počitnic. 

Ž 
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Urnik – Zdrav življenjski slog ( učitelja Goran Brečko in Jure Pompe)  

 

Ure ponedeljek torek sreda četrtek petek  
J. 

Pompe 

G 

Brečk

o 

J. 

Pompe 

G 

Brečk

o 

J. 

Pompe 
G Brečko 

J. 

Pompe 

G 

Brečk

o 

J. 

Pompe 

G 

Brečk

o 

7.30 – 8.15         6./7.  

11.55 - 

12.45 

2. d 2. c 1. d vsi 3. c 1. a 

3. b 3. d 

1. c 

2. a 2. b 

12.45 - 

13.35 

3. a 1. b 2. d 1. c 3. d 

8./9. 1. d 2. c 1.a 3. c 

13.40 - 

14.25 

2. a 6./7. 8./9. 3. b 4./5. 

2. b 4./5. 6./7. 3.a 8./9. 

14.30 - 

15.15 

8./9. 4. A 6./7. 4./5. 6./7. 1

b  4. A 8./9 4./5. 

SKUPAJ 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 

 
ŠOLE V NARAVI 

 

Kraj in datum šole v naravi za posamezen razred  in oddelek 

Kraj Datum Razred / 

oddelek 

Vodja 

CŠOD ČEBELICA 

I. skupina  

II. skupina 

 

8. – 10. 1. 2018 
10. – 112. 1. 2018 

 

3. a, 3. b 

3. c, 3. d 

Tatjana Zorko Pesrl 

 Nada Baškovič 

Karmen Lipej Tramšek 

Jožica Dukić 

CŠOD VOJSKO 

I. skupina  

II. skupina 

 

9. – 11. 4. 2018 

11. – 13. 4. 2018 

 

 

4. a + 4. b + 4. c 

4. d + 4. e 

Metka Savić 

Špela Ravnikar 

Nina Tucović 

Polonca Žagar 

Josipa Supančič 

CŠOD SOČA 

I. skupina 

II. skupina 

 

12. – 14. 3. 2018 
14. – 16. 3. 2018 

 

5. c, OŠPP 

5. a, 5. b 

 

M. Đorđević in B.Prah 

J. Kožar in K. Horvat 

Depandansa Hotela Videc – Mariborsko 

Pohorje 

12. – 16. 2. 2018 

 
6. a, b, c Marija Zore Krivec 

Henrik Omerzu  

Hedvika Lopatič 

 Marjanca Pečar  

Branko Slakonja 

 Miran Abram  

CŠOD MURSKA SOBOTA 

I. skupina  

II. skupina 

III. skupina 

 

13. – 17. 11. 2017 

20. – 24. 11. 2017 

27. 11. – 1. 12. 

2017 

 

7. a, 7. b 

7. c, 8. a 

8. b, 8. c 

 

M. Zore Krivec in M. 

Cekuta, 

K. Štrucl in B. Majcen,  

P. Vaš in  L. Stadler 

 

 

Učencem omogočamo plačevanje na obroke (po položnicah). Da bi znižali stroške, lahko učenci 

zaslužijo nekaj denarja z zbiranjem odpadnega papirja. Starši, ki ne morejo plačati stroškov, 

lahko naslovijo prošnjo na šolski sklad, kjer se zbirajo sredstva v ta namen. 
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KOLESARSKI TEČAJ IN TEČAJ CESTNOPROMETNIH PREDPISOV (CPP) 
 

Učenci 4. razreda OŠ bodo opravili teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na poligonu, 

učenci 5. razreda OŠ pa praktični del izpita v obliki vožnje po cesti. Kolesarski izpit in vožnjo 

na poligonu bodo opravljali tudi učenci OŠPP. 

Tečaj CPP lahko opravijo učenci 8. in 9. razreda in si s tem pridobijo izpit za kolo z motorjem. 

 

PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
 

Učenci 3. razreda OŠ in 4. razreda OŠPP bodo opravili 20-urni plavalni tečaj. 

Učenci 1. in 2. razreda bodo opravili 10-urno navajanje na vodo, učenci 6., 7. 8. in 9. razreda 

pa bodo v okviru športnega dne izvedli enodnevno preverjanje znanja plavanja. Za učence, za 

katere se bo na preverjanju plavanja izkazalo, da še niso plavalno pismeni, bo organiziran 15-

urni tečaj plavanja. 

Za vse ostale učence zadnjega triletja pa bo že omenjeni športni dan namenjen izboljševanju 

plavalnih veščin. 

 

TEČAJI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 

Razred Področje Tedensko število ur 

1. plavalni tečaj (Naučimo se plavati) 15 ur – učitelj ŠPO  in razredničarke 

3. plavalni tečaj 20 ur – učitelj ŠPO in razredničarke 

4. kolesarski tečaj (teorija) 30 ur – razredničarke 

5. kolesarski tečaj (praktična vožnja) 20 ur – razredničarke 

6. preizkus plavanja 5 ur (1 ŠD) – Henrik Omerzu 

5. – 9. tečaj plavanja za neplavalce 5 ur – Henrik Omerzu 

7. – 9. preizkus plavanja 5 ur (1 ŠD) – Henrik Omerzu 

 

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 

Fond ur dopolnilnega in dodatnega pouka na razredni stopnji je 18 ur, na predmetni pa 12 ur. 

Fond ur dopolnilnega in dodatnega pouka v oddelkih OŠ PP NIS je 6 ur oz. 2 na oddelek. 
 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo vrzeli v znanju in iz različnih razlogov težje 

dosegajo pozitivne ocene. Izvajajo ga učiteljice razrednega pouka, učiteljice in učitelji 

slovenščine, angleščine, matematike, likovne vzgoje, biologije in kemije ter fizike. Učenec 

lahko stalno obiskuje dopolnilni pouk, priporočamo pa občasno obiskovanje, o čemer se učenec 

dogovori z učiteljem/učiteljico. Dopolnilni pouk iz ostalih predmetov bodo občasno izvajali 

učitelji, pri katerih bodo imeli učenci negativne ocene. 

 

Šola izvaja za učence, ki želijo svoje znanje in védenje razširiti, dodatni pouk. Ti učenci 

običajno tudi tekmujejo v znanju in se udeležujejo razpisov iz vsebine predmeta, pri katerem 

obiskujejo dodatni pouk.  
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK NA PREDMETNI STOPNJI OŠ (12 ur)  

IN NA OŠ PP NIS (6 ur)  
 

 

 učitelj 1 dod/dop  predmet razred 

1. Darinka Ferenčak Agrež 1 dodatni Cankarjevo  SLO  6./7.. 

razred 

2. Mateja Bogovič Fifnja 1 dodatni Cankarjevo SLO 8/9.. 

razred 

3 Petra Vaš 1 dodatni TJA 8. razred 

4.  Mateja Kovačič 1 dodatni  TJA 9. razred 

5. Klavdija Štrucl 1 dodatni MAT 9. razred 

6. Marija Zore Krivec 1 dodatni MAT 7. razred  

7. Breda Majcen 1 dodatni MAT 8. razred 

8. Mojca Markelj  1 dodatni MAT 6. razred 

9. Duašanka Bulut 1 dodatni GEO 8./9. 

razred 

10. Breda Majcen 1 dodatni  FIZ 8. razred 

11. Klavdija Štrucl 1 dodatni FIZ 9. razred 

12. Mojca Barbič 1 dodatni LUM 8./9. 

razred 

 SKUPAJ 12 ur   

1. Nataša Kermc 1 THV računalništvo 8./9. 

razred 

2.  Nataša Kermc 1 THV računalništvo 6. razred 

3.  Nataša Kermc 1 THV računalništvo 7. razred  
SKUPAJ 3 ure 

  

1. Milena Novoselc 1 dodatni+ 1 

dopolnilni OŠPP 

MAT/SLO 9. razred 

2. Breda Prah 1 dodatni + 1 

dopolnilni OŠPP 

MAT/SLO 6. – 8. 

razred 

3. Tina Kodrič 1 dodatni + 1 

dopolnilni OŠPP 

MAT/SLO 4. – 5. 

razred  
SKUPAJ 6 ur 

  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI PO VSEBINI IN MENTORJIH v šol. letu 2017/2018 
 

Želja šole je, da bi bil vsak učenec vsaj v eni ID s področja športa oz. gibanja in še v eni izmed 

drugih ponujenih področij. Učenci si izbirajo vsebine, ki jim omogočajo odkrivanje, 

zadovoljevanje in oblikovanje njihovih osebnih interesov, hkrati pa so tudi razvojni načrt šole. 

Delo vodijo učitelji po pouku ali popoldne. Nekatere ID so organizirane skozi vse  šolsko leto, 

druge pa potekajo občasno ali v strnjeni obliki. Skupina deluje, če se prijavi najmanj 12 

učencev, le v izjemnih primerih tudi samo 8. Material, ki ga potrebujejo učenci za delo pri ID, 

si zagotovijo sami oziroma starši (npr. filmi, blago, volna, barve za tiskanje …). 

 

Šola ima na voljo 2660 ur interesnih dejavnosti letno. Za sistemizirane ure interesnih dejavnosti, 

porabimo 431 ur, za ostale interesne dejavnosti pa 2230 ur. 
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OŠ 

Število oddelkov: 32 

Število tednov: 38 

Normativ: 2 

 
Skupaj 2432 ur 

 

OŠPP 

Število oddelkov: 3 

Število tednov: 38 

Normativ: 2 

 
Skupaj 228 ur 

 

 2660 ur za razdeliti med letom – 38 tednov x 2 uri x št. odd. (ostane 2230 ur interesnih 

dejavnosti – že razdeljeno s sistemizacijo:  

 152 MPZ (4 ure) Žveglič Poljšak  

 76 (2 uri) OPZ Žveglič Poljšak  

 114 (3 ure ID v sistem) računalništvo 3. triletje Kermc 

 83 OŠ 5. razred – Đorđević, (27,7 ure), Kožar (27,7 ure), Horvat, (27,7 ure) 

 5 ur OŠPP 

 

Legenda barv: 

 zelena: sistemizirane ure ID 

 modra: ure, ki jih izvajamo v času  OPB (namesto OPB) 

 rdeča: delo z oddelkom 

 črna: ostale ID 
 

 

INTERESNA 

DEJAVNOST MENTOR RAZRED 

TEDENSKO 

ŠT. UR IZVAJANJE 

Logika Klavdija Štrucl 6. – 9. po dogovoru 20 

Prvaki znanja Dušanka Bulut 7. –  9. po dogovoru 30 

Pozitivno samovrednotenje  

ranljivih otrok Darja Kalin po dogovoru 1 30 

Šolopis  Katarina Novak, Teja Bauman 1. – 9. 2 

30 

30 

Literarni krožek Ustvarjam z 

besedo Darinka Ferenčak Agrež 6. – 9. 1 30 

Gledaliče Mateja Bogovič Fifnja 7. – 9. 1 30 

Zgodovinski krožek Vladka Glaser 7. – 8. 1 30 

Kolesarski krožek Mojca Markelj 6. – 9. po dogovoru 20 

ŠŠT, Sonček, Krpan – OŠPP Hedvika Lopatič 

4. – 9. OŠ 

NIS 1 30 

ŠŠT, nogomet, odbojka Branko Slakonja 6. – 9. po dogovoru 30 

ŠŠT, atletika, rokomet, 

odbojka Henrik Omerzu 6. – 9. 3 50 
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ŠŠT, košarka Miran Abram 4. – 9. 2 30 

Gimnastika Marjanca Pečar 1. – 9. 2 30 

Ples in gledališče Marjanca Pečar 4. – 9. 2 50 

ŠPF Marjanca Pečar 4.- 9. 1 20 

Šolska skupnost Marjanca Pečar 1.- 9. 1 10 

Šolski parlament Alenka Godler 2.- 9. 1 10 

Memo klub Marjanca Pečar 3.- 5. 1 30 

Memo klub 

Sabina Dobršek Mladković  

Jadranka Čabraja 6.- 9. 1 30 

Badminton Marija Zore Krivec 3. – 9. 2 40 

Druženje s starostniki Alenka Godler 2. – 7. 2 20 

Energetska pismenost Breda Majcen 7. – 9. po dogovoru 20 

Folklora  Zdenka Dušič 6. – 9. 3 70 

Vokalno-instrumentalna 

skupina Maša Žveglič Poljšak 5. – 9. 1 30 

Zbor, OŠPP Marko Merčnik OŠ PP NIS 1 30 

Unesco Martina Suban 6. –  9. po dogovoru 20 

Recitatorski krožek Romana Zorko 6. – 9. po dogovoru 14 

FLL – Živa voda 

Mojca Markelj, Nataša Kermc, 

Vesna Babnik 6. – 9. po dogovoru 45 

Z roboti raziskujemo H2O 

(Spirit) 

Mojca Markelj, Nataša Kermc, 

Vesna Babnik 7. – 9. 2 45 

Delavnice prve pomoči Vesna Babnik 6. – 7. po dogovoru 30 

Kemijski krožek (tekm.) Vesna Babnik 8. – 9. po dogovoru 30 

Biološki krožek (tekm.) Katja Košir /Suzana V. B. 6.  – 9.  po dogovoru 30 

Kaj vem o sladkorni bolezni? Julijana Medvešek 6. – 9. 0,5 15 

Gledališče Milan Černel 6. – 9. po dogovoru 50 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

Jadranka Čabraja in Sabina 

Dobršek Mladkovič    

Skupaj    1059 

     

Prometno kolesarski krožek Metka Savić 4. 1 30 

Prometno kolesarski krožek Polonca Žagar 4. 1 30 

Prometno kolesarski krožek  Nina Tucovič 4. 1 30 

Prometno kolesarski krožek  Špela Ravnikar 4. 1 30 

Prometno kolesarski krožek  Josipa Supančič 4. 1 30 

Prometno kolesarski krožek Tina Kodrič OŠ PP NIS 1 30 

Skupaj    180 
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Folklora (v času OPB) Zdenka Dušič 1. 1 30 

Svet pravljic (v času OPB) Sonja Ogorevc 1. 1 30 

Cici zbor (v času OPB) Darja Kalin 1. 1 30 

Ustvarjalni prstki (v času 

OPB) Brigita Slakonja 1. 1 30 

Folklora (v času OPB) Suzana Kolarič 2. 1 30 

Bralne urice Aleksandra Slak 2. 1 30 

Spretni prstki 

Literarni krožek (v času OPB) 

Evelina Sušnik,  

Mihaela Dimc 2. 1 

15 

15 

Naravoslovje (v času OPB) Manca Moškon 2. 1 30 

Ritmične igrarije Silva Božičnik 2. 1 30 

Lutkovni krožek (v času OPB) Špela Ravnikar 3 in 4.  1 30 

Ustvarjalni krožek ( času 

OPB) Nina Tucovič 3.  1 30 

Zeliščarski krožek  (v času 

OPB) Karmen Tramšek Lipej 3. 1 30 

Zeliščarski krožek (v času 

OPB) Jožica Dukić 4. 1 30 

Likovni krožek (v času OPB) Polonca Žagar  4. 1 30 

Raziskovanje okolja (v času 

OPB) Metka Krošl 2. 1 30 

Mladi pevci Metka Savić 4. 1 30 

Radi pojemo Mileva Kralj Buzeti 3. 1 30 

Naravoslovje Tatjana Zorko Pesrl 3. 1 30 

Naravoslovje Josipa Supančič 4. 1 30 

Skupaj v OPB    570 

     

Razredna skupnost Tatjana Zorko Pesrl 3. a 1 30 

Razred kot skupnost Karmen Lipej Tramšek  3. c 1 30 

Razred kot skupnost Jožica Dukić 3. d 1 30 

Razred kot skupnost Nada Baškovič 3. b 1 30 

Razred kot skupnost Metka Savić 4. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Polonca Žagar 4. d 0,5 15 

Oddelčna skupnost Josipa Sušpančič 4. e 0,5 15 

Oddelčna skupnost Nina Tucovič 4. c 0,5 15 

Oddelčna skupnost Špela Ravnikar 4. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Jožica Kožar 5. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Mojca Đorđević 5. c 0,5 15 
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Oddelčna skupnost Klaudija Horvat  5. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Mateja Bogovič Fifnja 9. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Marjanca Pečar 9. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Vladka Glaser 9. c 0,5 15 

Oddelčna Skupnost Bojana Mavri Pavlič 6. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Mojca Markelj 6. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Milan Černel 6. c 0,5 15 

Oddelčna skupnost Marija Zore Krivec 7. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Mihaela Cekuta  7. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Klavdija Štrucl 7. c 0,5 15 

Oddelčna skupnost Breda Majcen 8. a 0,5 15 

Oddelčna skupnost Petra Vaš 8. b 0,5 15 

Oddelčna skupnost Lidija Stadler 8. c 
 

15 

SKUPAJ    420 

 

 Interesne dejavnosti v sistemizaciji 

Mladinski pevski  zbor Maša Žveglič Poljšak 6., 7., 8., 9. 4 152 

Otroški pevski zbor Maša Žveglič Poljšak 4., 5. 2 76 

Računalništvo v 8., 9. raz. Nataša Kermc 7. 1 38 

Računalništvo v 6., 7. raz. Nataša Kermc 8. 1 38 

Računalništvo v 3., 4. raz. Nataša Kermc 9. 1 38 

Kolesarski krožek Mojca Đorđević 5. 1 28 

Kolesarski krožek Jožica Kožar 5. 1 28 

Kolesarski krožek Klaudija Horvat 5. 1 28 

Kolesarski krožek OŠNIS Hedvika Lopatič   5 

SKUPAJ    431 

     

 

NARAVOSLOVNI, KULTURNI, ŠPORTNI IN TEHNIŠKI DNEVI 
 

1. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Pomen zdrave prehrane za ohranjanje 

zdravja 

- Lastnosti snovi 

- Tekočine  

 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Ogled grada Rajhenburg 

- Obisk Posavskega muzeja Brežice – delavnica 

Bilo je nekoč 

- Ogled kulturnih predstav  

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Plavalno opismenjevanje (Terme Čatež) 

- Pohod do Črnca 

- Pohod po sadjarski poti - Artiče 

- Tek mednarodne solidarnosti z delavnicami 

- Varovanje okolja – (predelava in ponovna 

uporaba plastične embalaže) 
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- Atletski mnogobojček 

 

- Oblikovanje izdelkov iz papirja (pripravljamo se 

na praznike) 

 

2. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Pomen zdrave prehrane za zdravje 

- Snovi: mešanje, ločevanje 

- Tek podnebnih sprememb 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Kako nastane knjiga 

- Ustvarimo glasbeno pravljico  

- Predstave in prireditve 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Športne igre  

- Pohod – Pot k repnicam (Bizeljsko) 

- Igre na snegu ali drsanje 

- Pohod: Čateške Toplice 

- Atletski mnogobojček 

- Minicity Ljubljana  – delavnice o poklicih 

- Izdelki iz papirja 

- Skrbimo za čisto okolje – ekskurzija v Zbirno 

reciklažni center Boršt (Pot do tetrapaka) 

 

 

 

3. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Mladi vremenoslovec (v okviru 

ŠN v CŠOD Čebelica) 

- Skrb za zdravje; tradicionalni 

slovenski zajtrk 

- Dan čutil 

- Brežice skozi čas 

- Igrajmo se gledališče 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Spoznajmo glavno mesto Slovenije – Ljubljano  

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Zimski športni dan (v okviru ŠN v 

CŠOD Čebelica) 

- Jesenski pohod na Šentvid 

- Tek podnebne solidarnosti, FIT 

dan  

- Igrajmo se (timska harmonija in 

stare igre) 

- Atletski mnogobojček 

- Izdelki iz odpadnega materiala 

- Izdelajmo lutko 

- Igrajmo se z lesom (v okviru ŠN v CŠOD 

Čebelica) 

  

4. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Gen energija in zbirni center (Krško) 

- Astronomija (v okviru ŠN v 

CŠOD) 

- Dediščina v domači pokrajini 

(Brežice, Pišece) 

- Ogled gledaliških in filmskih predstav 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Slovenski kulturni praznik 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Orientacijski pohod na Šentvid 

- Pohod v okviru ŠN v CŠOD  

-   Kapljevine – vodno kolo  

- Ogled Posavskega muzeja Brežice  
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- FIT dan, tek podnebne solidarnosti 

- Atletski mnogobojček 

- Plavalni športni dan (Terme Čatež) 

-  Učna ura v prometu – PP Brežice  

       -  Osnove orientacije v okviru ŠN v CŠOD 

  

5. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Eksperimentalno delo (voda, zrak, 

ogenj) 

- Snovi v naravi – gašenje in 

reševanje 

- Naravoslovna učna pot na Kozlov 

rob (v okviru ŠN) 

- Ogled gledaliških in filmskih predstav 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Semena sprememb (projekt) 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Orientacija (Šentvid) 

- Planinska pohoda (v okviru ŠN)  

- Plavalni športni dan (Terme Čatež) 

- Atletski mnogobojček 

- Vplivi sonca na vreme: Naprava, ki jo poganja 

veter 

- Shranjevanje in transport: Model hladilne skrinje 

- S kolesom v šolo: vožnja na poligonu 

- Izdelki za novoletno tržnico 

 

6. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Geološka pot na Rudnico in Virštanj 

(spoznavanje kamnin in fosilov) 

- Preživetje v naravi (v okviru zimske 

šole v naravi) 

- Prva pomoč, obnašanje na smučišču 

(v okviru  zimske šole v naravi) 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko 

druženje (vrednote) 

- Ogled gledališke predstave in dejavnost v 

izbrani kulturni ustanovi – izven Brežic 

- Ogled gledališke predstave v Domu kulture 

(JSKD – srečanje gledaliških skupin) 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

-          Planinski športni dan (Bohor) 

-          Izbirni športni dan (lokostrelstvo …) 

-          Plavalni športni dan (Terme Čatež) 

-          Atletski športni dan 

-  Zimska šola v naravi (Pohorje) 

- Pohorska vzpenjača (v okviru zimske šole v 

naravi) 

- Ročna izdelava papirja 

- Obdelava lesa 

- Delni: 

- Orientacija 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

7. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

-         Naravna dediščina v naši okolici 

(Dobrava in Jovsi) 

-       Preživetje v naravi – pohodništvo (v 

okviru CŠOD) 

-      Šola naravoslovja – ekologija (v 

okviru CŠOD) 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Ogled gledališke predstave in dejavnost v 

izbrani kulturni ustanovi – izven Brežic 

- Delni: 

- Josip Jurčič (v šoli) 
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- Grad Brežice - arheologija 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

-          Izbirni športni dan (čolnarjenje …) 

-          Planinski športni dan (Gospodična) 

-          Zimski športni dan (smučanje, 

drsanje) 

-         Atletski športni dan 

- Plavalni športni dan (Terme Čatež) 

- Ekologija  (v okviru zimske šole v naravi) 

- Tehnična sredstva (v okviru zimske šole v 

naravi) 

- Med podzemljem in vesoljem (Ksevt, muzej 

premogovništva Velenje) 

- Delni: 

- Orientacija 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

 

8. razred 

a)       Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Živimo zdravo – (zdrava prehrana, 

gibanje, prva pomoč …) 

- Šola naravoslovja – bodiverziteta (v 

okviru CŠOD)  

- Šola naravoslovja – čebelarstvo (v 

okviru CŠOD)  

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Po Prešernovih stopinjah 

- Ogled gledališke predstave in dejavnost v 

izbrani kulturni ustanovi – izven Brežic  

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

-          Izbirni športni dan (veslanje …) 

-          Planinski športni dan (Kum) 

-          Zimski športni dan (drsanje, 

smučanje) 

-         Atletski športni dan 

-  Plavalni športni dan (Terme 

Čatež) 

- Energetika (v okviru šole naravoslovja) 

- Tehnična sredstva (v okviru šole 

naravoslovja) 

- Astronomija 

- Delni: 

- Orientacija 

- Tradicionalni slovenski zajtrk  

 

 

9. razred 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Kras in njegove značilnosti - 

Kraški rob 

- Ogled muzeja krapinskih 

neandertalcev in panonske vasi  

- Merjenje – merske enote, 

eksperimentalno delo 

- Ogled operne predstave in dejavnost v izbrani 

kulturni ustanovi – izven Brežic  

- Delni: 

-  Od Raščice h gradu Turjaku (v šoli) 

-  Grad Brežice - barok 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

-          Izbirni športni dan (golf, tenis…) 

-          Planinski športni dan (Brežiška    

        planinska pot) 

- Poklicno usmerjanje (ŠC Krško)  

- Poklicno usmerjanje (ETRŠ Brežice) 

- Svet energije (Gen energija Krško) 
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-          Zimski športni dan (drsanje, 

smučanje …) 

-         Atletski športni dan 

- Plavalni športni dan (Terme Čatež) 

- Delni: 

- Orientacija 

- Tradicionalni slovenski zajtrk  

  

OŠPP 

a)      Naravoslovni dnevi b)      Kulturni dnevi 

- Zaključna ekskurzija: Ljubljana 

Muzej iluzij 

- Naša dediščina – Banova domačija 

- Slovenski tradicionalni zajtrk in 

osebna higiena 

- Dan Rastoče knjige, medgeneracijsko druženje 

(vrednote) 

- Obisk knjižnice: Kekčeva bralna pot  

- Gledališke, filmske predstave, razstava likovnih 

del, folklorni festival 

c)      Športni dnevi č)      Tehniški dnevi 

- Plavanje –  preizkus (Terme Čatež) 

- Tek podnebne solidarnosti 

- Drsanje na ledu (Terme Čatež) 

- Področne športne  in družabne igre 

- Atletski mnogoboj 

- Projekt Okolje (Komunala Brežice) 

- Varna raba interneta 

- Delo v razredu, v gospodinjski in tehniški 

učilnici in učilnici naravoslovja ter urejanje 

učilnic 

 

Učencem želimo predstaviti kakovostne vsebine, zato organiziramo tudi dejavnosti izven šole 

ali povabimo umetnike, ansamble, kulturne delavce na šolo. To je dodatna ponudba šole, za 

katero niso zagotovljena državna finančna sredstva. Sredstva za izvedbo tovrstnih ekskurzij in 

prireditev prispevajo starši; šola se trudi, da bi bilo takih plačljivih vsebin čim manj. 
 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN 

 

Športna programa Zlati sonček in Krpan sta zasnovana kot strokovno načrtovana športna 

ponudba za otroke od 6. leta naprej. Mišljena sta kot protiutež  pogosto pretirani skrbi družbe 

za tekmovanje in vrhunski šport. Gibanje in šport sta lahko možnosti osebnega ustvarjanja, 

način uresničevanja lastnih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti in ohranjanje 

zdravja. Vse te sposobnosti razvijata športna programa Zlati sonček in Krpan. Oba programa 

popestrita redno športno vzgojo s privlačnimi vsebinami, kot so rolanje, smučanje, drsanje, 

plavanje, pohodništvo ter spretnosti z žogo. Vsebine obeh programov so predstavljene v 

posebni knjižici. Organizacijsko ju povezujemo s programoma Naučimo se plavati in Ciciban 

planinec.   

Vodja: Marjanca Pečar s timom učiteljic od 1. do 5. razreda OŠ 

Vodja: Hedvika Lopatič s timom učiteljic od 1. do 6. razreda OŠPP 

 

OSTALE DEJAVNOSTI 
 

PROMETNA VARNOST 

 

Prometno vzgojo izvajajo učitelji v okviru učnih programov naravoslovnih predmetov in Marjan Galič, 

policist Policijske postaje Brežice, ki je zadolžen za OŠ Brežice. 
 

Razred Tema Izvajalec Čas 

1. Učenec pešec Marjan Galič in učiteljice september 
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2. Varna pot v šolo in domov Marjan Galič in učiteljice september 

3. Obisk policista Marjan Galič in učiteljice po dogovoru 

4. Učna ura v prometu Integral Brebus Brežice in  

Policijska postaja Brežice 

april/maj 

5. Projekt: Policist Leon svetuje Marjan Galič vse leto/5 sklopov 

 

KOLESARSKI IZPIT (4. IN 5. RAZRED) 
 

- teoretični del: 4. razred (april 2018) 

- praktični del: vožnja po cesti: 5. razred (maj – junij 2018) 
 

VARNOST PRED NARAVNIMI NESREČAMI 
 

Razred Tema Izvajalec Čas 

1. – 9. razred OŠ in 

OŠ PP NIS 

 

Vaja – potres, požar, 

poplava 

Uprava RS za zaščito in 

reševanje – izpostava 

Krško 

 

november 

2017 

 

INFORMATIKA 
 

Ministrstvo za šolstvo in šport RS je za OŠ IN OŠ PP NIS Brežice sistemiziralo 54 %  delovnega 

mesta računalnikarja. Računalniško opismenjevanje bo potekalo v okviru pouka posameznih 

predmetnih področij v OŠ in OŠ PP NIS, v okviru izbirnih predmetov, pri urah interesne 

dejavnost s področja računalništva ter v okviru izvajanja različnih projektov (SIMOS….). 
 

LETNI DELOVNI NAČRT ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 

 
DELA IN NALOGE 

 Naloge ROID-a: 
o namestitev učne programske opreme  

o preizkus in pregled programa  

o določitev dneva in ure pouka z računalnikom pri posameznih predmetih  

o skupaj z učiteljem načrtuje uro  

o izvedba ure  

o razgovor o opravljeni uri  

o povratne informacije  

o reševanje problemov in odpravljanje napak – tehničnih in didaktičnih 

 

DRUGO DELO 

 Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole  

o vzpodbujanje in usmerjanje izobraževanja učiteljev za uporabo informacijske 

tehnologije zase in pri pouku  

o izobraževanje učiteljev pri uporabi osnovnih orodij  

o izobraževanje učiteljev pri uporabi didaktičnih programov RO-ja  

o navajanje učiteljev in učencev na uporabo interneta in elektronske pošte  

o občasna individualna pomoč učiteljem in ostalim delavcem šole  

 Programska oprema 

o spremljanje novosti in informiranje  

o predstavitev nove programske opreme (predvsem v okviru RO-ja) 

o izbiranje nove programske opreme (v sodelovanju z ostalimi učitelji)  

o nameščanje programske opreme  
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o posodabljanje obstoječe programske opreme 

o skrb za delovanje programske opreme  

o skrb za uporabo licenčne programske opreme  

o skrbništvo sistema eAsistent in pomoč učiteljem pri uporabi sistema 

 Strojna oprema 

o skrb za nemoteno delovanje strojne opreme  

o manjša popravila  

o sodelovanje s servisi  

o sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri vzdrževanju 

 Računalniška učilnica 

o pripravljanje učilnice za različne uporabnike  

o evidenca in urejanje strojne opreme  

o evidenca in urejanje programske opreme  

 Omrežja 

o skrb za nemoteno delovanje LAN in WLAN omrežja 

o dodeljevanje in nadzor IP številk računalnikov v omrežju 

o usmerjanje in vzpodbujanje delavcev šole in učencev za uporabo lokalnega omrežja in 

INTERNET-a  

 Oton Narat bo kot zunanji sodelavec skrbel za vzdrževanje strojne opreme.  

 Razvojno raziskovalni projekti  

o sodelovanje na natečajih RO-ja  

o individualno izobraževanje in pridobivanje novih znanj  

 Ostali projekti 

o vzdrževanje šolskih spletnih strani  

 posodabljanje šolske baze 

 tehnična podpora notranjim in zunanjim sodelavcem šole 

 izobraževanje učiteljev in učencev uporabe spletne strani www.knjiznica.net 

 pomoč pri dodajanju prispevkov na spletno stran www.knjiznica.net 

o Sodelovanje pri projektu Šolska prehrana 

 nadzorovanje uporabe šolskih izkaznic v šolski prehrani 

 reševanje tehničnih težav pri uporabi šolskih izkaznic v šolski prehrani 

o Izvajanje projekta Arnes  

 komunikacija z organizacijo Arnes 

 ažuriranje baze e-naslovov šole 

 skrbništvo portalov MDM in AAI 

o Izobraževanje učencev na področju IKT 

 tipkanje in oblikovanje besedila,  

 komunikacija z uporabo spletne pošte,  

 uporaba spletnih obrazcev za vnos podatkov 

 varna raba interneta 

o Upravljanje videokonferenčne opreme 

 konfiguracija opreme za izvajanje videokonferenc 

 vodenje videokonferenčnih pogovorov 

 seznanjanje sodelavcev z delovanjem videokonferenčne opreme 

 vzpodbujanje sodelavcev k uporabi videokonferenčne opreme 

Še naprej bomo razvijali in spodbujali uporabo interaktivnih tabel pri pouku. Učence prvega in drugega 

triletja bomo seznaniti z svetovnim spletom in z uporabo interneta pri učenju in iskanju dodatnih učnih 

gradiv za šolo. Mlajše bomo seznanjali  z uporabo elektronske pošte in šolske internetne knjižnice. 

Nadaljevali bomo z uporabo šolskih izkaznic, na katerih bodo le podatki o imenu in priimku 

učenca, in s pomočjo zunanjih sodelavcev (Arcadia Cad Center d.o.o.) skrbeli za nemoteno 

uporabo izkaznic v knjižnici in pri šolski prehrani. 
 

http://www.knjiznica.net/
http://www.knjiznica.net/
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POMEMBNE VSEBINE DELAVNIC, PRIREDITEV, PREDSTAVITEV, 

NASTOPOV IN OBISKOV 
 

Prireditev Čas Kraj Vodja Sodelavci Stroški 

SPREJEM 

UČENCEV OD 2. 

DO 9. RAZREDA – 

PRVI ŠOL. DAN 

1. sept. 

2017 
OŠ Brežice 

 

mag. Marija Lubšina 

Novak 

Darja Mandžuka 

 

Marjanca Pečar 

Milan Černel 

 

 

 

SPREJEM 

UČENCEV  OD 1. 

DO 9. RAZREDA  

1. sept. 

2017 
OŠ Brežice 

 

mag. Marija Lubšina 

Novak 

Darja Mandžuka 

 

 

Marjanca Pečar 

Milan Černel 

Zdenka Dušič 

Darja Kalin 

 

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI 

22. sept. 

2017 

mesto 

Brežice 

Darja Mandžuka 

Marjanca Pečar 

 

vsi učitelji  

RASTOČA KNJIGA 2. 10. 2017 OŠ Brežice 
mag. Marija Lubšina 

Novak 

Darinka Ferenčak 

Agrež 

Darja Kalin 

Katja Košir 

 

 

OBČINSKI 

PRAZNIK 
27. okt. 2017 šolski radio Vladka Glaser   

DAN 

REFORMACIJE 
27. okt. 2017 šolski radio Romana Zorko   

IZVEDBA VAJE -  

POŽAR, POPLAVA, 

POTRES 

november 2017 

 
OŠ Brežice 

mag. Marija Lubšina 

Novak 

Vesna Babnik 

vsi učitelji 

Uprava RS 

za zaščito 

in 

reševanje – 

izpostava 

Krško 

NOVOLETNA 

PRIREDITEV –  
december 2017 

Dom 

kulture 

Brežice 

mag. Marija Lubšina 

Novak 

Darinka Ferenčak 

Agrež  

Nevenka Sreš 

Maša Žveglič 

Poljšak 

 

DAN 

SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI 

december 2017 Šolski radio Vladka Glaser razredniki  

SLOVENSKI 

KULTURNI 

PRAZNIK 

 

februar  

2018 
OŠ Brežice 

mag. Marija Lubšina 

Novak 

 

razredniki in ostali 

učitelji 

 

DAN ZEMLJE 

 
april 2018 šolski radio 

Suzana Bursać 

Vlaisević 
  

PODELITEV 

BRALNE ZNAČKE 
april 2017 

OŠ Brežice 

 

Lidija Geršak 

Romana Zorko 

Irena Burja 

razredničarke  
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MEDNARODNO 

SREČANJE ŠOL 

24. do 27. maja 

2018 

OŠ 

Dobrany 

Češka 

Mag. Marija Lubšina 

Novak 

 

  

VALETA  

 
14. junij 2018  

mag. Marija Lubšina 

Novak 

 

Mateja Bogovič 

Fifnja 

Vladka Glaser 

Marjanca Pečar 

Hedvika Lopatič 

 

starši 

 

 

 

ZAKLJUČNA 

PRIREDITEV ZA 

UČENCE OD 4. – 8.  

RAZREDA 

(KULTURNA 

PRIREDITEV IN 

PODELITEV 

PRIZNANJ TER 

NAGRAD 

NAJUSPEŠNEJŠIM 

UČENCEM 

junij 2018  

mag. Marija Lubšina 

Novak 

 

Romana Zorko 

Sandra Slak 

Alenka Godler 

Suzana Vlaisević 

Bursać 

Vesna Babnik 

 

 

 

 

DAN DRŽAVNOSTI junij 2018 OŠ Brežice 
mag. Marija Lubšina 

Novak 

razredniki in ostali 

učitelji  
 

 

NASTOPI PEVSKIH, DRAMSKIH IN DRUGIH SKUPIN 
 

NASTOPI MLADINSKEGA IN OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA TER VOKALNIH 

SKUPIN (MENTORICA MAŠA ŽVEGLIČ POLJANŠEK) 
 

- Občinska revija otroških in mladinskih PZ  

- Območna revija otroških pevskih zborov »Sijaj, sijaj sončece« 

- Območna revija mladinskih pevskih zborov »Pustite nam ta svet  

(Nadaljnji nastopi – glej prilogo Kultura in kulturne dejavnosti na Osnovni šoli 

Brežice v šolskem letu 2017/2018).  
 

NASTOPI FOLKLORNE IN OSTALIH PLESNIH SKUPIN 

 

- Občinska revija folklornih skupin 

(Nadaljnji nastopi – glej prilogo Kultura in kulturne dejavnosti na Osnovni šoli 

Brežice v šolskem letu 2017/2018).  
 

PRIREDITVE  NA OŠ BREŽICE: ZA STARŠE ALI  ŠIRŠO JAVNOST 

 

- Novoletna prireditev (december 2017) 

- Novoletne prireditve po oddelkih (december 2017) 

- Valeta (14. junij 2018) 

- Zaključna prireditev (junij 2018) 
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DRUŽBENO KORISTNO DELO ZA OŠ IN OŠPP 
 

VSEBINA ČAS ORGANIZATOR 

Skrb za urejenost učilnic, hodnikov, garderob 
vse leto razredniki 

Skrb za urejenost okolice šole vse leto razredniki 

Skrb za urejanje učilnice v naravi 
vse leto Dušan Prah in Ana Zlatić (vsak svoje zadolžitve) 

Delo v jedilnici (pogrinjanje prtov, brisanje 

pladnjev) 
po razporedu Julijana Medvešek 

Zbiranje odpadnega papirja po razporedu razredniki in Darja Mandžuka 

Vabila in obvestila šole,  nestrankarskih 

organizacij … 
po potrebi Darja Mandžuka 

Sprejemanje drugačnosti (sodelovanje z 

društvom Sonček in VDC Leskovec pri 

Krškem) 

vse leto Darja Mandžuka 

Humanitarne akcije: 

a) zbiranje denarnih sredstev  za šolski 

sklad 

b) zbiranje odpadnega papirja za šolski 

sklad 

c) zbiranje zamaškov za invalidna 

otroka (Matej in Patricija) 

d) zbiranje hrane in ostalih potrebščin 

za Zavetišče živali Brežice 

vse leto 

mag. Marija Lubšina Novak, 

Darja Mandžuka 

 

Čistilna akcija 

Očistimo Brežice – naše mesto april 2018 Komunala Brežice, OŠB 

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
 

Učenci bodo sodelovali v/na: 

- slovenski bralni znački 

- internetnih bralnih zbirkah SIMOS 

- angleški bralni znački (Epi Reading Badge) 

- mladinskem raziskovalnem delu 

- tekmovanju Računanje je igra (OŠ in OŠNIS) 

- reviji folklornih skupin 

- reviji pevskih zborov (otroški, mladinski) 

- reviji plesnih skupin 

- reviji gledaliških skupin 

- likovnih natečajih 

- literarnih natečajih 

- filmskih natečajih 

- internetnih natečajih 

- fotografskih natečajih 

- tekmovanju za zdrave zobe OŠ in OŠ PP NIS 

- šolskem plesnem festivalu 

- športnih igrah za OŠ PP NIS 

- eko kvizu  

- tekmovanju Lego Mind 

- tekmovanju Kresnička 

- tekmovanju Prvaki znanja 

- tekmovanju iz nemščine 

- tekmovanju za Preglovo priznanje (kemija) 

- tekmovanju za Stefanovo priznanje (fizika) 

- tekmovanju iz matematike – Logična pošat 

- tekmovanju iz znanja prve pomoči 

- matematičnem tekmovanju Kenguru: 1. –  9. razred 

- tekmovanju za Cankarjevo priznanje: 3.– 9. razred  

- tekmovanju iz zgodovine 

- tekmovanju iz geografije 

- tekmovanju iz astronomije 

- tekmovanju iz angleščine 

- tekmovanju Razvedrilna matematika 

- tekmovanju za Proteusovo priznanje (biologija) 

- tekmovanju iz logike 

- tekmovanju Potujem, rešujem, tekmujem (OŠ PP  NIS) 

- tekmovanju Hitro računanje na spletu 

- tekmovanju Kaj veš o prometu? 

- tekmovanju Male sive celice 

- tekmovanju v znanju Kaj vem o sladkorni bolezni 

- tekmovanju Cici Vesela šola in Vesela šola 

- raziskovalnih nalogah 

- tekmovanju Mladi tehniki (OŠ in OŠ PP NIS) 

- tekmovanju Bober 
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- tekmovanju PowerPoint Wars 

- tekmovanju Robosled 

- tekmovanju Memoriada 

- Turizmu pomaga lastna glava 

- tekmovanju Pangea 

- mednarodnemu tekmovanju First LEGO League (FLL) 

- mednarodnemu tekmovanju World Scholar's Cup 

 

TEKMOVANJA IZ ŠPORTA 
 

Učenci bodo tekmovali v/na: 

 

TEKMOVANJA, KI JIH BO ORGANIZIRALA ŠOLA 
 

Vrsta Čas Vodja 

Kaj veš o prometu ? maj 2018 Darja Mandžuka 

 

Športna tekmovanja organizira Športna zveza Brežice; občinska tekmovanja potekajo na naši 

šoli s pomočjo naših športnih pedagogov. Tekmovanja višjega ranga bodo organizirana glede 

na uvrstitve naših učencev. 
 

PREGLED EKSKURZIJ PO RAZREDIH 
 

Raz.  Relacija,  

KD/ ND/ ŠD  

Namen Čas Vodja, sprem. 

 

1. r.  

Pokrajina – opazovanje 

značilnosti - Marof (SPO) 

Grad Brežice – Bilo je nekoč 

(KD) 

Življenjska okolja v različnih 

letnih časih 

Grad Rajhenburg (KD) 

  

 ogled 

  

ogled 

 

 

ogled, delavnica 

 

februar 2018 

 

januar 2018 

2016/2017 

 

 

junij 2018 

 

 

junij 2014 

Bernardka Lovrinović 

razredničarke 

 

2 .r. 

Repnice na Bizeljskem (ŠD) 

Čateške Toplice (ŠD) 

Zbirno-reciklažni center Boršt 

(THD) 

Posavski muzej Brežice 

Delavnice o  poklicih – 

Minicity Ljubljana (TD) 

 

pohod  

pohod 

ogled in delavnica 

 

ogled etnološke zbirke 

ogled, delavnice 

 

 

september 2017 

marec 2018 

april  2018 

 

februar 2018 

junij 2018 

 

 

      Evelina Sušnik 

razredničarke 

 

- vožnji s kanujem (OŠ in OŠ PP NIS) 

- mali prožni ponjavi (OŠ) 

- odbojki (OŠ) 

- rokometu (OŠ) 

- streljanju (OŠ) 

- nogometu (OŠ in OŠ PP NIS) 

- košarki (OŠ in OŠ PP NIS) 

- badmintonu (OŠ in OŠ PP NIS) 

- plavanju (OŠ PP  NIS) 

- smučanju (OŠ) 

- mali odbojki (OŠ PP NIS) 

- atletiki (OŠ in OŠ PP NIS) 

- gimnastiki (OŠ) 

- akrobatiki (OŠ) 

- akvatlonu (OŠ) 

- metanju vorteksa (OŠ in OŠ PP NIS) 

- med dvema ognjema (OŠ PP NIS) 

- športnih igrah (OŠ PP NIS) 

- krosu (OŠ in OŠ PP NIS) 
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3. r. 

CŠOD Čebelica (ŠD, THD, ND) 

 

 

Pohod na Šentvid – (ŠD)  

Brežice skozi čas – stavbna 

dediščina (KD) 

Spoznajmo glavno mesto 

Ljubljano (KD) 

 

 

pohod, igrajmo se z lesom, 

mladi vremenoslovec 

planinski pohod 

ogled mesta, delavnice 

 

ogled mesta, muzeja, galerije, 

lutkovno gledališče 

 

januar 2018 

 

 

september  2017 

marec 2018 

 

junij 2018 

 

 

Jožica Dukić 

razredničarke 

 

 

 

 

 

 

 

4. r. 

Pohod - Šentvid – (ŠD) 

Dediščina v domači pokrajini 

(ND) 

GEN energije Krško (ND) 

 

Učna ura v prometu 

CŠOD Vojsko (1ND, 1 TD, 1 

ŠD) 

Posavski muzej Brežice (THD) 

pohod 

ogled 

 

ogled  

 

ogled in delavnica 

šola v naravi 

 

ogled 

      maj 2018 

junij 2018 

 

marec 2018  

 

april 2018 

april 2018 

 

junij 2018 

Nina Tucovič, 

razredničarke 

 

 

 

5.r. 

Orientacija - Šentvid 

Posavski muzej Brežice – 

zgodovinska obdobja 

Terme Čatež – plavalni dan 

CŠOD Tolmin (2ŠD, 1ND) 

Gašenje in reševanje – Center 

za obveščanje in reševanje, 

Gasilska postaja Brežice  

 

Brežice 

 

 

 

 

orientacijski pohod 

 

ogled 

preverjanje plavanja 

pohod, ogled 

ogled 

 

september 2017 

 

januar 2018 

junij 2018 

marec 2018 

januar 2018 

Mojca Đorđević 

razredničarke 

 

 

 

6. r. 

Pohorje  (ND, ŠD, KD) 

 

Bohor (ŠD) 

 

Orientacija 

 

Geološka pot na Rudnico (ND) 

 

Ogled gledališke predstave in 

delavnica v izbrani kulturni 

ustanovi – izven Brežic 

preživetje v naravi, t.  

 

pohod 

 

delo na terenu 

 

delo na terenu 

 

ogled in delavnice 

februar 2018 

 

oktober 2017 

 

  oktober 2017 

 

november 2016 

 

januar 2018 

   športni pedagogi, 

razredničarke     

 

 

Marjanca Pečar 

 

 

Vesna Babnik, 

razredničarke 

učitelji slovenščine 

 

 

 

7. r.  

 

 

 

CŠOD MS  (2 ND, THD) 

 

Gospodična  (ŠD) 

Pohorje (ŠD) 

 

Naravna dediščina v naši 

okolici – Dobrava, Jovsi 

 

muzeja premogovništva 

Velenje in Ksevt 

Orientacija 

Grad Brežice - arheologija  

šola naravoslovja 

 

pohod 

alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, pohod 

 

delo na terenu 

 

ogled 

 

delo na terenu 

ogled 

november 2017 

 

oktober 2017 

marec 2018 

 

april 2018 

 

maj 2018 

 

oktober 2017 

oktober 2017 

razredničarke, 

zunanji pedagogi 

športni pedagogi, 

razredničarke,  

športni pedagogi 

 

Vesna Babnik 

učitelji naravoslovja in 

geografije 

razredniki in učitelji 

naravoslovja, biologije 

       Marjanca Pečar 

učiteljice SLO 



76 

  

 

 

8. r.  

CŠOD MS (2 ND, 2 THD)  

 

Po Prešernovih stopinjah 

 

Pohorje (ŠD) 

 

Kum (ŠD) 

 

Živimo zdravo (zdrava 

prehrana, gibanje …)-ND 

šola naravoslovja 

 

ogled 

 

alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, pohod 

pohod  

 

delavnice 

november 2017 

 

oktober 2017 

 

marec 2108 

 

oktober 2017 

 

maj 2018 

razredničarke, 

zunanji sodelavci 

učitelji slovenščine 

 

razredničarke,  

športni pedagogi 

športni pedagogi, 

razredničarke 

športni pedagogi 

Vesna Babnik 

 

 

 

 

 

9. r. 

Gardaland 

Kras in njegove značilnosti 

(ND) 

 

Ogled muzeja krapinskih 

neandertalcev, panonske vasi 

 

Pohorje (ŠD)  

 

Ljubljana, Kranj, Celje  

   (KD) 

Poklicno usmerjanje  

 

GEN energija Krško (THD) 

 

Brežiška planinska pot (ŠD) 

 

Meritve 

ogled zabaviščnega parka  

ogled 

 

 

ogled 

 

 

alpsko smučanje, tek na 

smučeh, drsanje, pohod 

gledališka predstava 

in ogled mesta 

 

 

ogled 

 

pohod 

 

delavnice 

september 2017 

marec 2018 

 

 

september 2017 

 

 

januar /februar 

2018 

februar 2018 

 

september, 

oktober 2017 

oktober 2017 

  

      oktober 2017 

 

        april 2018 

razredničarke 

Dušanka Bulut, 

razredničarke 

 

Vesna Babnik, 

razredničarke 

 

športni pedagogi, 

razredničarke 

učiteljice slovenščine, 

razredničarke 

Jadranka Čabraja, 

razredničarke 

razredničarke 

 

športni pedagog, 

razredniki  

        Nataša Kermc 

  

  

OŠPP 

 

Ljubljana – Muzej iluzij (ND)  

Naša dediščina - Banova 

domačija (ND) 

Drsanje, plavanje – Terme  

Čatež (ŠD) 

 

  

  

 

ogled 

ogled  

  

 

 

 junij 2018  

maj 2018 

   

september 2017  

januar 2018 

 

  razredničarke         

     razredničarke 

     

     športni pedagog 

     razredničarke 

  
 

Stroški prevozov za ekskurzije 

 

MIZŠ regresira en prevoz za ekskurzijo učencev od 1. – 4. razreda OŠ v razdalji 20 km, za 

učence 5. – 9. raz. OŠ in OŠPP 120 km.  

Učitelji, ki vodijo dodatni pouk, pevski zbor in interesne dejavnosti, bodo v dogovoru z učenci 

in starši morda organizirali še morebitno dodatno ekskurzijo. 

 

 Ekskurzije so sestavni del letnega delovnega načrta šole in so pripravljene tako, da učenci 

v času šolanja sistematično in celovito spoznajo značilnosti vseh slovenskih pokrajin. V 

programih so zajete geografske, zgodovinske, naravoslovne, kulturne in športne vsebine. 

 Udeležba na strokovni ekskurziji je za vse učence obvezna, cena ekskurzije je izračunana 

glede na število udeležencev. 

 Učencem oziroma staršem priporočamo, da med šolskim letom varčujejo za stroške 

ekskurzije. 
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PRAVILA OBNAŠANJA NA IZLETIH IN EKSKURZIJAH TER V ŠOLI V NARAVI 

 

Kadar šola organizira izlet ali ekskurzijo, je dolžna poskrbeti za vse tisto, kar zagotavlja varno 

potovanje in srečno vrnitev vseh udeležencev. Sem sodi tudi seznanitev učencev in staršev s 

pravili obnašanja. V primeru, da učenec krši pravila, šola ukrepa v skladu s pravilnikom o 

pravicah in dolžnostih učencev.  

 

Med najstrožja ukrepa sodita povrnitev namerno storjene škode in prepoved udeležbe na 

naslednjem izletu/ekskurziji. 

Pravila:  
1. Učenec ves čas trajanja izleta ali ekskurzije upošteva navodila učiteljev in drugih 

odraslih spremljevalcev (npr. sledi razlagi med prevozom in pri ogledu znamenitosti).  

2. Brez dovoljenja odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine oz. ne odide po svojih  

poteh. 

3. Na pot ne jemlje alkoholnih pijač in cigaret, med potjo jih ne kupuje in tudi ne uživa.  

4. Pazi na inventar in čistočo v prevoznem sredstvu (vlak, avtobus…), restavraciji, hotelu. 

5. Med vožnjo upošteva navodila spremljevalcev (npr. med vožnjo sedi na sedežu). 

6. Upošteva hišni red hotela, v katerem prenočuje, zlasti določilo o miru po 22.uri. 

7. Do sošolcev se obnaša dostojno, ne izzove prepirov, se ne pretepa, ne uporablja grdih 

izrazov in kletvic. S svojim obnašanjem skrbi za svoj ugled in ugled šole.  

8. Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene težave, se pred odhodom posvetuje s svojim 

zdravnikom; ta mu dovoli oz. odsvetuje izlet. O nasvetu zdravnika starši obvezno 

obvestijo razrednika. 
 

DELO ODDELČNIH SKUPNOSTI IN ŠOLSKEGA PARLAMENTA 
 

V šolskem letu 2017/18 bomo vsi na šoli med seboj prijateljsko sodelovali in si zaupali. Šolska 

skupnost bo predstavljala pomembno vez med učenci, učitelji in širšo lokalno skupnostjo. 

Učenci vseh oddelčnih skupnosti bodo lahko preko svojih predstavnikov (dva predstavnika iz 

vsakega oddelka) uveljavljali svoje ideje, predloge in kritične misli. Skupaj si bomo prizadevali 

za oblikovanje pozitivne klime na šoli. 

Šolsko skupnost bo vodila Marjanca Pečar. 

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli 

šolska skupnost. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. V letošnjem šolskem letu je 

tema otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. Sodelovali bomo na otroškem občinskem 

parlamentu. Šolski parlament bomo sklicali najmanj dvakrat v šolskem letu. Število 

predstavnikov bomo določili glede na število oddelkov v šoli. Učence bomo spodbujali, da 

odkrito spregovorijo o težavah, in jih informirali, kje in kdaj lahko poiščejo pomoč, če se 

znajdejo v stiski. 

Vodja šolskega parlamenta bo Alenka Godler.  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENA VZGOJA 
 

Zdravstveno varstvo 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi, za učence 1. razreda pa 

še cepljenje. Cepljenja so po zakonu o nalezljivih boleznih in po pravilniku o cepljenju in 

varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni obvezna, razen cepljenja deklic proti 

HPV okužbam, ki je neobvezno oz. prostovoljno. 
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Za vsa cepljenja in odvzeme krvi potrebujejo šolarji pisna soglasja oz. privolitve staršev ali 

skrbnikov. 
 

Šolska zobna ambulanta  

 

Delo opravljajo: zobozdravnica Sanja Pintarić, dr. stom., 

zobna asistentka Metka Šetinc, 

preventivna sestra Blanka Romih. 

Čas dela: 

● v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 13.30 

● v torek popoldne – urgentna ambulanta (v prostorih Zdravstvenega doma Brežice) 

 

V šolski ambulanti namenjajo posebno skrb negi zob in rednemu želiranju ter zobozdravstveni 

vzgoji. 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

 

Šola izvaja tudi zdravstveno vzgojo. Izvajajo jo učitelji v okviru učnih programov 

naravoslovnih predmetov ter višja medicinska sestra Milka Kramar in zobna asistentka Blanka 

Romih iz Zdravstvenega doma Brežice v okviru programa Zdravstvena vzgoja. Program je 

usklajen med OŠB in Zdravstvenim domom Brežice. 

 

Delo opravljajo: zobozdravnica Sanja Pintarić, dr. stom., 

zobna asistentka Metka Šetinc, 

preventivna sestra Blanka Romih. 

Čas dela: 

● v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 13.30 

● v torek popoldne – urgentna ambulanta (v prostorih Zdravstvenega doma Brežice) 

 
Osnovna šola  

 

Razred Tema Izvajalec Čas 

1. 

Preprečevanje poškodb 

Zdrave navade 

Kontrola plaka in želiranje zob 

razrednik 

Milka Kramar 

Blanka Romih 

po dogovoru 

vse leto 

2. 
Osebna higiena 

Kontrola plaka in želiranje zob 

Milka Kramar 

Blanka Romih 

     april 2018 

vse leto 

3. 

Zdrav način življenja 

 

Kontrola plaka in želiranje zob 

Milka Kramar 

razredniki 

     Blanka Romih 

november 2017 

 

vse leto 

4. 
Preprečevanje poškodb 

Kontrola plaka in želiranje zob 

 

Milka Kramar 

Blanka Romih 

 

junij 2018 

vse leto 

5. 
Odvisnosti 

Kontrola plaka in želiranje zob 

Milka Kramar 

Blanka Romih 

marec 2018 

vse leto 
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6. 
Odraščanje  

Za življenje potrebujemo zdravo prehrano 

Milka Kramar 

 

po dogovoru 

 

7. 
Pozitivna samopodoba in stres 

Gibanje in zdrava prehrana 

Milka Kramar 

 

po dogovoru  

 

8. 
Nastanek novega življenja 

Hormoni uravnavajo delovanje telesa 

Milka Kramar 

 

po dogovoru 

 

9. 
Odraščanje v dobi pubertete 

Zdrav slog življenja in zasvojenost 

Milka Kramar 

 

po dogovoru 

 

 

OŠPP 

RAZRED TEMA IZVAJALEC ČAS 

od 1. do 9. razred 

 

 

Kontrola plaka in želiranje zob 

Osebna higiena 

Odraščanje 

Komunikacija med spoloma 

 

Blanka Romih 

Milka Kramar 

 

vse leto 

po 

dogovoru 

 

ŠOLSKA  PREHRANA 
 
Učenci lahko zajtrkujejo, malicajo (dopoldne, popoldne) in kósijo v šoli. Zaželeno je, da vsak 

učenec prejme v šoli vsaj en obrok na dan. 

 

Cenik šolske prehrane za učence 

 
Šolsko prehrano je potrebno tekoče poravnati (glej Pravilnik o izvajanju in plačevanju šolske prehrane). 

  Razred Osnovna cena v EUR 

Malica 1. – 9. 0,80 

Zajtrk 1. – 9. 0,80 

Popoldanska malica 1. – 4. 0,35 

 5. – 9. 0,80 

Kosilo − abonenti 1., 2. 1,60 

 3., 4., 5., 6. 1,70 

 7., 8., 9. 1,80 

 

Vodja šolske kuhinje: Andreja Gramc, kuharica 

Vodja šolske prehrane: Julijana Medvešek 
 

Hrano pripravljamo tudi po naročilu ob posebnih priložnostih, kot so sprejem prvošolcev, 

novoletno praznovanje, strokovni aktivi učiteljev, dan šole, tekmovanja ipd. 

 

Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje redno nadzoruje Zavod za zdravstveno 

varstvo Celje (biokemične analize odvzetih vzorcev hrane, analize čistosti posode in 
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pripomočkov, delovnih površin). Lahko se pohvalimo, da so bili izvidi doslej neoporečni in da 

je čistoča v kuhinji na visoki ravni. 

 

Učence navajamo na primerno vedenje pri jedi tudi s tem, da smo kljub samopostrežnemu 

načinu vpeljali pralne namizne prte. Pri pouku in urah oddelčne skupnosti se razredniki večkrat 

pogovarjajo o pomenu zdrave prehrane za zdrav razvoj organizma. Uspešnejši pa smo lahko le 

s skupnimi močmi, tako da starši tudi doma otroka neprestano opozarjajo na lepo vedenje pri 

mizi in ga navajajo na vsakodnevno uporabo jedilnega pribora 

 

Poudarjamo pomen zajtrka za odraščajoč organizem. Vse starše, ki zjutraj nimajo časa poskrbeti 

za zajtrk svojega otroka, obveščamo, da v šolski kuhinji pripravljamo tudi jutranji obrok. 

Priporočamo ga še posebej prvošolcem in vsem drugim učencem. Po dogovoru s starši 

pripravljamo tudi dietno prehrano. 

 

Učencem želimo ponuditi čim več zdravih in preprostih jedi iz našega kulturnega prostora, s 

katerimi so se prehranjevali ljudje nekaj desetletij pred nami. Želimo si, da bi kulinarična 

kultura postala del vsakdana naših učencev in tudi del oživljanja narodne kulture. 

Z uvedbo novega Zakona o šolski prehrani, ki se uporablja od  1. 2. 2013 in sprejetjem Pravil 

šolske prehrane z dne 8. 7. 2014, smo oblikovali pravila šolske prehrane. Zaradi kompleksnosti 

vodenje evidence o razdeljevanju subvencioniranih obrokov malic, kosil, prijave/odjave šolske 

prehrane ima šola izdelan računalniški program, ki deluje preko spleta. Programska aplikacija 

omogoča, da dejavnosti v zvezi z odjavami/prijavami prehrane lahko opravijo starši preko 

spleta. Če želijo uporabljati to storitev, si morajo ustvariti račun Live ID.  

Starši plačujejo prehrano po položnicah do 18. dne v mesecu. Položnice lahko starši plačujejo 

tudi s trajnikom. 

PROGRAM DELA VODJE ŠOLSKE PREHRANE 
 

 Načrtuje dnevno prehrano učencev (pri tem upošteva fiziološko-prehrambene zahteve 

otroka glede na biološko in energijsko vrednost na podlagi ugotovljenega zdravstvenega 

stanja prehranjenosti in prehranskih navad otrok). 

 Načrtuje in daje predloge za ustvarjanje možnosti za kulturno prehranjevanje otrok. 

 Spremlja celotno organizacijo razdeljevanja in uživanja obrokov hrane. 

 Oblikuje cene posameznih obrokov. 

 Spremlja materialno poslovanje šolske kuhinje in pri tem posveča posebno skrb 

ekonomičnemu poslovanju glede materiala, časa in energije. 

 Načrtuje nabavo pripomočkov, kuhinjske in namizne posode v skladu s strokovnimi 

priporočili in normativi za opremo šolske kuhinje. 

 Sestavlja jedilnike, vključujoč vse elemente zdrave prehrane in ustrezno količino hranilnih 

in energijskih snovi po računalniškem programu GASTRO 2000. 

 Vodi dokumentacijo za Shemo šolskega sadja in Jabolko v šoli. 

 Za prvošolce organizira in vodi ure kulturnega uživanja hrane. Navaja jih na uporabo 

jedilnega pribora pri jedeh, kjer je ta potreben. Privzgaja jim smisel za primerno obnašanje 

pri jedi in kulturno uživanje hrane ob pogrnjeni mizi. 

Po zakonu smo uvedli sistemsko metodo analize tveganja kontrolnih točk v šolski kuhinji ali 

na kratko metode HACCP. HACCP sistem predstavlja najuspešnejšo metodo za preprečevanje 

bolezni, ki se prenašajo z živili. 

Ta sistem terja dodatna sredstva za izobraževanje delavcev in nabavo dodatnih pripomočkov.  
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DEJAVNOSTI S KATERIMI BOMO SPODBUJALI ZDRAVO PREHRANJEVANJE 

IN KULTURO PREHRANJEVANJA 

 

- dan slovenske hrane 

- svetovni dan hrane 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

- Zdrava šola 

- šole v naravi  

- različne delavnice znotraj pouka 

- ure oddelčne skupnosti 

- podaljšano bivanje 

- delavnice zdrave prehrane 

- interesne dejavnosti (Kaj vem o sladkorni bolezni?, zeliščni krožek ...) 

- ekskurzije 

- kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi 

- vsebine zdravstvene vzgoje v povezavi s hrano in dgibanjem 

- dejavnosti v povezavi s projekti: Jabolko v šoli, Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka …. 

 

VI. DELO STROKOVNIH ORGANOV  
 

DELO UČITELJSKEGA ZBORA 
 

a) Seje UZ bodo praviloma ob petkih od 7.10 do 8.15 

Vsebina:  

 Načrtovanje dela, analize opravljenega dela, seznanitev z aktualnimi zadevami, dopisi 

…  

 Seznanjanje z novostmi in zakonodajo – seznanjanje s predpisi, predmetnikom, 

nivojskim poukom, izbirnimi predmeti, preverjanjem in ocenjevanjem znanja učencev, 

načrtovanje aktivnosti za vpeljevanje v naslednje razrede …) 

 Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci – oblikovanje programa – (Jadranka Čabraja, 

Sabina Dobršek Mladkovič in vsi strokovni delavci, vodja mag. Marija Lubšina Novak) 

 Obravnava strokovnih tem – seznanjanje z novostmi v knjižnici in s seminarjev – vsi 

strokovni delavci 

 Rezultati dela projektov – SIMOS 4 – razvojni projekt, ATS 2020, FIT Slovenija, 

Podjetniške kompetence za šolske vodstvene time, Distribuirano vodenje, Samoevalvacija, 

Mednarodno sodelovanje … 

b) Zaključna konferenca učiteljskega zbora bo julija 2018 

c) Sodelovanje s starši (Glej pod točko SODELOVANJE S STARŠI.)  

 

HOSPITACIJE RAVNATELJICE IN POMOČNIC RAVNATELJICE 
 

NAČRT PEDAGOŠKEGA VODENJA IN SPREMLJANJA STROKOVNIH 

DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
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Spremljava dela učiteljev zajema naslednje faze: 

I. Priprava učiteljskega zbora 

II. Pogovor pred hospitacijo oz. priprava na hospitacijo 

III. Hospitacija - opazovanje  

IV. Pogovor po hospitaciji 

V. Analiza opravljenih hospitacij in plan dela za naslednje šolsko leto  

 

I. FAZA: Priprava učiteljskega zbora 

- Seznanitev z nameni, cilji, temeljnimi poudarki in instrumentarijem ter procesom 

spremljanja pedagoškega dela učiteljev (priprava in prevzem odgovornosti za uspešnost 

procesa – tako opazovalec kot opazovanec); 

- Predstavitev plana hospitacij (terminski načrt, seznam učiteljev, ki bodo pripravili 

hospitacije in medsebojne hospitacije). 

 

II. FAZA: Pogovor pred hospitacijo  

- Razjasnitev konteksta opazovane ure (ura je lahko le del iz tematskega sklopa ali celotnega 

procesa, zato je pomembno, da učitelj, ki pripravi uro, opazovalcu razložiti, kaj je bilo že 

narejeno pred opazovano uro in kaj bo tej uri sledilo). 

- Natančna predstavitev ciljev, ki jih učitelj želi v opazovani uri doseči (realni, nerealni). 

- Pregled 3 učnih priprav za 3 učnih ur, ki so bile izvedene neposredno pred hospitacijo 

(vnaprejšnji vpogled opazovalca v potek dela pred hospitacijo za lažje spremljanje 

opazovane ure). 

- Indetifikacija morebitnih težav med samim spremljanjem ure (nedisciplina v razredu, moteč 

učenec, učenci s posebnimi potrebami učenec – sluh, govor …, prostor, pomanjkanje 

didaktičnih pripomočkov …). 

- Seznanitev z metodo opazovanja (opazovalec seznani učitelja s tem, kaj bo opazoval pri 

spremljanju ure; učitelj lahko sam predlaga, na kaj naj bo opazovalec še posebej pozoren; 

dogovor o vsebini opazovanja). 

- Dogovor o razgovoru (dogovor o času, kraju in ciljih pogovora ter pričakovanjih opazovalca 

– refleksija in samoocena dela učitelja – opredelitev prednostnih področij izboljšav glede 

na potrebe učitelja, učencev, staršev, sodelavcev in vodstva šole ter pričakovanje 

opazovalca).  

 

OPOMBE: 

- Učitelj dan pred hospitacijo dostavi ravnateljici ali pomočnicama urejeno dokumentacijo 

(LDN, tri priprave za ure, ki jih je izvedel neposredno pred hospitacijo, 2 - 3 primere testov 

pisnega ocenjevanja in kriterije za določitev ocene, zapisnike oddelčne skupnosti – če je 

razrednik – , letni delovni načrt učitelja …) 

 

III. FAZA: HOSPITACIJA: Opazovanje 

- Temelji na zavestnem zaznavanju pedagoškega procesa z vsemi čutili in pripomočki – 

instrumentarijem (sistematično, skrbno) – po izdelanih kriterijih opazovanja. 

 

IV. FAZA: Pogovor po hospitaciji temelji na:  

- opaženih dejstvih,  

- oceni ustreznost načrtovanih ciljev in njihove realizacije, 

- pravilni izbiri metod in oblik ter tehnik dela (stil učenja in  poučevanja), 

- predlogih za izboljšavo dela (konstruktivni, stvarni), 
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- spodbujanju učitelja k razmišljanju o lastnem delu in izboljšanju le-tega ter iskanju poti za 

osebni strokovni razvoj, 

- opažanjih, razvidnih iz priložene dokumentacije, 

- pogovoru učitelja z ravnateljico oz. pomočnicama o delu, profesionalnem razvoju učitelja, 

izobraževanju, željah, težavah ...  

 

V. FAZA: Analiza hospitacij  

 Po opravljenih hospitacijah pomočnici in ravnateljica opravijo analizo hospitacij in jo 

predstavijo učiteljskemu zboru. 

 Na osnovi analize pripravijo načrt hospitacij za naslednje šolsko leto in ga na pedagoški 

konferenci predstavijo učiteljskemu zboru. Učitelji ga pregledajo in predlagajo dopolnitve. 

Tako usklajen načrt hospitacij vnesejo v LDN za šolsko leto 2016/2017.     

 

Hospitacije v šolskem letu 2017/2018 

 

Ravnateljica in pomočnica bosta hospitirali pri urah rednega pouka, izbirnih predmetih, OPB, 

pri dopolnilnem in dodatnem pouku, pri izvajanju interesnih dejavnosti ter pri dodatni strokovni 

pomoči učencem. Hospitacije bodo napovedane mesec dni vnaprej. Nenapovedane hospitacije 

bodo izvedene le zaradi morebitnih intervencij. 

O opravljenih hospitacijah bodo opazovalke poročale učiteljskemu zboru 2-krat letno.  

 

Namen hospitacij v tem šolskem letu: 

 Dvig kakovosti dela in strokovna rast učiteljev kot posameznikov in šole kot celote – 

zlasti na področjih uvajanja NTC sistem učenja (Ranko Rajović), FIT programa 

Kako motivirati za učenje, eListovnik (formativno spremljanje) in ustrezna 

uporaba IKT pri pouku. 

 Poznavanje dela učiteljev (za načrtovanje dela in zaposlovanja, ocenjevanje in 

oblikovanje mnenja za napredovanje, planiranje izobraževanja …). 

 Spremljanje dela učencev (razredna klima in medsebojni odnosi, motivacija učencev 

….). 

 Spremljanje izvajanja projektov (ATS 2020, Inovativna pedagogika 1:1 v luči 21. 

stoletja, FIT …) 

 

Cilji hospitacij: 

 Spremljanje pouka in ugotavljanje kakovosti dela ter načrtovanje izobraževanj. 

 Motiviranje učiteljev za izboljševanje poučevanja in učenja – manj reproduktivnega 

učenja in več učenja z razmišljanjem (NTC sistem učenje, Legama, FIT program: 

Kako motivirati za učenje …). 

 Uporaba raznolikih didaktičnih in učnih strategij /modelov/ pristopov pri učenju in 

poučevanju – uporaba sodobnih metod in oblik dela (aktivnih metod in oblik dela, IKT 

…) ter individualiziranih metod dela ter prilagoditev za učence s posebnimi potrebami. 

 Izmenjava izkušenj med učitelji in ravnateljico, pomočnicama – pomoč pri reševanju 

morebitnih težav, svetovanje …  

 Izboljšanje uspeha in konkurenčnost učencev – zlasti iz različnih ranljivih skupin, 

 Motiviranje učencev za učenje, kritično mišljenje, ustvarjalno reševanje problemov, 

dobro medsebojno sodelovanje … (dvig kompetenc 21. stoletja).  

 

Hospitacije bodo predvideno opravljene pri naslednjih strokovnih delavcih 
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Zap. 

št. 

Izvajalec Štev. 

hospitacij 

Predmet Čas 

1.  Stanka Koren 5x SLO od januarja do 

junija 
  

2.  Josipa Supančič 1x MAT oktober  

3.  Anita Ratkajec 1x DSP oktober  

4.  Maša Grad 1x OPB november  

5.  Marko Merčnik 1x OPB november  

6.  Silva Božičnik 1x SLO december  

7.  Mihaela Jevšnik 1x OPB december  

8.  Bauman Teja 1x OPB januar  

9.  Martina Suban 1x OPB februar  

10.  Katarina Novak 1x OPB februar  

11.  Špela Ravnikar 1x OPB marec  

12.  Klavdija Kerin Božič 1x DSP marec  

13.  Andreja Resnik 1x TJA april  

14.  Gramc Darja 1x OPB april  

15.  Suzana Vlaisević Bursać 1x BIO maj  

16.  Andreja Resnik 1x TJA april  

17.  Gramc Darja 1x OPB april  

18.  Suzana Vlaisević Bursać 1x BIO maj  

 

Točen datum in uro hospitacije določijo učitelji in se o tem uskladijo ravnateljico oz. pomočnicama. 

Vse ure bodo hkrati tudi ure medsebojnih hospitacij – prisotni bodo tudi ostali učitelji. 

 
PLAN MEDSEBOJNIH HOSPITACIJ 

 

18. Manca Moškon 1x SLO oktober 

19. Henrik Omerzu 1 x ŠPO oktober 

20. Aleksandra Slak 1x DSP november 

21. Nina Tucović 1x SLO november 

22. Vesna Babnik 1x KEM december 

23. Romana Zorko  1x SLO december 

24. Mojca Markelj 1x MAT januar 

25. Alenka Godler 1x DSP januar 

26. Mihaela Cekuta 1x TJA januar 

27. Mileva Kralj Buzeti 1x GUM /2.a februar 

28. Irena Burja 1x SLO februar 

29. Bernardka Lovrinović 1x SPO maj 

30. Sabina Dobršek Mladkovič 1x DELO Z NADARJENIMI marec 

31. Jadranka Čabraja 1x DELO Z NADARJENIMI marec 

32. Dukič Jožica 1x SLO marec 

33. Mojca Đorđević 1x DRU april 

  34. Švajger Polonca 1x TJA april 

  35. Evelina Sušnik 1x MAT maj 
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  36. Tatjana Zorko Pesrl 1x SPO maj 

Medsebojne hospitacije pripravijo vsi vodje aktivov. 
Tisti, ki letos ne bi morebiti uspeli opraviti medsebojne hospitacije, bodo naslednje leto na 

vrsti za redno hospitacijo. 

 

STROKOVNI AKTIVI 

 

- Vodje aktivov so odgovorni za izvedbo medsebojne hospitacije, ki jo pripravi eden izmed 

članov aktiva. 

- Na medsebojne hospitacije se pripravijo na strokovnem aktivu (na osnovi izkušenj, s 

pomočjo teorije …). Na aktivu člani skupaj določijo vsebino, cilje in kriterije spremljanja. 

- Poskrbijo, da se v okviru aktiva dogovorijo, kdaj in v katerem razredu bo učitelj pripravil 

hospitacijo, o tem obvestijo vodstvo šole in ga povabijo na hospitacijo. Dogovorijo se tudi 

za ure nadomeščanja – zagotovitev prisotnosti ostalih članov aktiva (vsaj nekaterih).  

- Po hospitaciji opravijo pogovor, analizo izvedene učne ure (ovrednotijo doseganje ciljev 

…) in napišejo zapisnik ter o vsebini seznanijo vodstvo šole – če le-to ni prisostvovalo 

hospitaciji. 
 

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN OSTALIH DELAVCEV ŠOLE V 

ŠOLSKEM LETU 2017/18 
 

Po 81. Členu ZOFVI zagotavlja MIZŠ sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev. 53. Člen 

KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja pa poudarja, da mora Zavod omogočiti delavcem 

najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja letno oziroma 15 dni vsaka 3 leta. 

 

SEMINARJI IN PREDAVANJA, KI BODO ORGANIZIRANI NA ŠOLI 
 

Izobraževanja za strokovne delavce na šoli v šolskem letu 2017/2018 

Vsebina Število ur Izvajalec 

Učni sprehod 6 Vera Bevc 

   

   

 

IZOBRAŽEVANJA OZ. PREDAVANJE NAŠIH DELAVCEV NA IN IZVEN 

ZAVODA 

 

Vsebina Število 

ur 

Izvajalec 

Seminar o sladkorni bolezni, uporabi črpalke in senzorja v 

otroštvu za učitelje in vzgojitelje 

31. 8. 2017 in 21. 9. 2017 

- Marjanca Pečar 

- Marija Zagmajter 

- Nina Tucović 

- Špela Ravnikar 

- Stanka Koren 

- Katarina Žičkar 

- Zdenka Marčun 

- Dijana Mrkić 

4 Pediatrična klinika 

Ljubljana 
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VIDEOKONFERENCE 
 

 spremljanje in aktivno sodelovanje na videokonferenci SIRIKT (maj 2018) 
 

DALJŠA IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV 
 

Vsebina Število ur Slušatelj 

- - - 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA ZAPOSLENE 

 

Enodnevna ekskurzija  za vse zaposlene z zaključno konferenco bo julija 2018.  

 

ŠTUDIJSKE SKUPINE 
 

Naša šola je v šolskem letu 2017/2018 organizatorica študijskih srečanj za področje zgodovine, 

domovinske in državljanske kulture, in etike, angleščine ter športa.  

Učitelji izvajalci študijskih srečanj bodo: Nevenka Sreš (ZGO, DKE), Petra Vaš (TJA) in Miran 

Abram (ŠPO). 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE V OKVIRU PROJEKTOV IN OBISKI  SEJMOV, 

SREČANJ V TUJINI 

 

 Obisk OŠ Dobrany iz Češke (od 24. do 27. maja 2018) 
 

STROKOVNI AKTIVI NA ŠOLI 
 

Sestajali se bodo po potrebi, praviloma 5-krat v šolskem letu, vendar ne manj kot 3-krat. 

Vodja aktiva izdela s svojimi člani program in vodi evidenco o realizaciji dela in udeležbi 

članov. 

Zapisniki dela aktivov so sestavni del pedagoške dokumentacije. 

 

Delo strokovnih aktivov na šoli obsega predvsem naslednje naloge: 

 usklajevanje dela znotraj predmetnih skupin 

 usklajevanje kriterijev preverjanja in ocenjevanja 

 operativno načrtovanje dnevov s posebno vsebino 

 razreševanje odprtih pedagoških vprašanj 

 medpredmetno povezovanje, timsko delo 

 spremljanje napredka učencev, ki imajo dodatno strokovno pomoč  

 seznanjanje z novostmi iz strokovne literature 

 izmenjava dobrih praks 

 analiza NPZ 

 seznanjanje z vsebinami posvetov, kongresov, zborovanj 

 opredelitev za nivojski pouk oz. poučevanje v manjših učnih skupinah (TJA, SLJ, MAT) 

 

 

 

VODENJE STROKOVNIH AKTIVOV, AKTIVOV RAZREDNIKOV, ŠTUDIJSKIH 

SKUPIN, IN KOORDINATORJI 
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Ime in priimek Vodja aktiva 

(razredni in 

strokovni) 

Vodje 

študijskih 

skupin 

ZRSŠ 

Koordinator na šoli 

Marija Lubšina Novak 

  

SIMOS 

Darja Mandžuka 

  

Koordinatorica za 

kulturne dejavnosti 

Nevenka Sreš 

 

DKE, ZGO ATS2020, MENTEP 

Bernardka Lovrinović 1. 

  

Evelina Sušnik 2. 
 

 

 

Jožica Dukić 3. 

  

Nina Tucovič 4. 

  

Mojca Đorđević 5. 

  

Milan Černel 6. 

  

Mihaela Cekuta 7. 

  

Breda Majcen 8. 

  

Vladka Glaser 9. 

  

Darja Gramc OPB 

  

Dušanka Bulut ZGO, DKE, 

GEO, SD 

  

Mateja Kovačič TJA 

  

Romana Zorko SLJ 

  

Marjanca Pečar 

  

ŠPO – koordinacija za 

RS, 

Vesna Babnik GOS, BIO, 

KEM, NAR 

  

Mojca Barbič 

  

LUM – koordinacija za 

RS 
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Maša Žveglič 

Poljšak/Mileva Kralj 

Buzeti 

  

GUM – koordinacija za 

RS 

Klavdija Štrucl FIZ 

  

Janez Šepec 

  

informatika - koordinacija 

Nataša Kermc MAT 

  

Mojca Markelj TIT 

  

Henrik Omerzu ŠPO 

  

Doroteja Bajc mobilna služba, 

izvajalci DSP, 

ŠSS 

  

Tina Kodrič OŠPP 

  

Petra Vaš  
TJA  

Miran Abram 

 

ŠPO 

 

 

VII.  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

SVETOVALNO DELO (psiholog, pedagog) 
 

Temeljna naloga svetovalne službe v šoli je, da se s svetovalnim odnosom in na strokovno avtonomen 

način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-

izobraževalnega dela. Pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci na šoli in po potrebi tudi z ustreznimi 

zunanjimi ustanovami. Osnovna področja dela svetovalne službe so: 

 vpis in sprejem učencev v šolo, 

 prešolanje učencev, 

 karierna orientacija  

 individualno in skupinsko delo z učenci (z nadarjenimi učenci, z učenci, ki imajo težave v 

socialni integraciji, z učenci, ki imajo primanjkljaj na posameznem področju idr.) 

 delo s starši,  

 posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, 

 analitično delo, 

 sodelovanje z zunanjimi raziskovalnimi, izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami,  

 razvojno in raziskovalno delo v okviru projektov, ki potekajo v sodelovanju s Pedagoško 

fakulteto v Ljubljani in Pedagoško fakulteto v Kopru, Pedagoškim inštitutom, Zavodom RS za 

šolstvo, Centrom za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani, Andragoškim centrom, Šolo za 

ravnatelje, Centrom za socialno delo Brežice in Krško, MC Brežice in drugimi zavodi s področja 

usposabljanja in izobraževanja otrok in odraslih. 

 

Delovni čas: vsak dan od 7.00 do 14. 30 in popoldne v času govorilnih ur.  

Govorilne ure šolske svetovalne službe:  

 popoldanska: istočasno kot za oddelke od 1. do 9. razreda OŠ in OŠPP 

 dopoldanska: po vnaprejšnjem dogovoru in v izjemnih primerih kadarkoli v 

dopoldanskem času. 
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KARIERNA ORIENTACIJA 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Koordinacija 

poklicne 

vzgoje 

- izdelava programa poklicne  

  vzgoje 

- dogovori z razredniki 9./9  

  zaradi načrtovanja in  

  realizacije  poklicne vzgoje 

- organizacija in vodenje  

   timskega posveta o poklicnih  

   namerah devetošolcev 

 

 

učenci 9. r. 

psihologinja  

 

razredniki  

 

 

psihologinja,  

razredniki 9. r. 

 

avgust 2017 

 

september 

2017 

 

 

januar 2018 

Svetovalno 

delo z 

učenci 

- informiranje učencev o  

  možnostih  izobraževanja ter   

  poklicih in štipendijah 

- spremljanje podatkov o uče. 

- izvedba predavanj in delavnic  

  za učence (praktične vaje  

  samoocenjevanja in  

  poznavanja lastnih interesov) 

- individualni razgovori in sv. 

- izvedba Ankete o izbiri pokl. 

- zbiranje prvih poklicnih nam. 

- izpeljava prijavnega postopka 

- analiza prijav po oddelkih in  

  po srednjih šolah oz.    

  programih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učenci 9.r. 

 

 

 

 

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

psihologinja 

 

psihologinja 

 

psihologinja 

razredniki, 

učitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

vse leto 

 

 

vse leto 

 

oktober, 

november 

2017 

 

vse leto 

februar 

2018 

 

april 2018 

Svetovalno 

in 

posvetoval-

no delo z 

učitelji 

- sodelovanje z učitelji pri  

  načrtovanju in izvedbi  

  poklicne vzgoje 

učenci 9. r.  

 

 

psihologinja 

 

 

 

 

 

učitelji DDE, 

razredniki 

 

 

vse leto 

 

 

 

 

Svetovalno 

in 

posvetoval-

no delo s 

starši 

- organizacija in izvedba  

  predavanja za starše učencev  

  9. razreda 

- individualno svetovanje  

starši učencev 

9.r.  

 

starši učencev 

9. r. 

psihologinja 

 

psihologinja 

razredniki december/ 

2017 

januar 2018 

 

vse leto 

Sodelovanje 

z vodstvom 

- načrtovanje in organizacija  

  dejavnosti poklicne orientacije 

učenci 9. 

razreda 

  september 

2017 

 

Sodelovanje 

z zunanjimi 

institucija- 

mi 

- sodelovanje z MŠŠ pri  

  izvedbi vpisnega postopka 

- koordinacija s srednjimi  

  šolami (tehniški dan, dnevi  

  odprtih vrat,  informativni  

  dan, timski posveti srednjih in  

  osnovnih šol v Posavju)  

 

 

MŠŠ 

 

ŠSS 

 

psihologinja oktober 

2017 

 

vse leto 
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ŠOLANJE 
 
VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Vpis otrok 

v šolo 

- pridobitev podatkov o  

  šoloobveznih otrocih 

- organizacija vpisa in vpis 

- sodelovanje v komisiji za  

  ugotavljanje pripravljenosti  

  otrok za vstop v šolo 

- organizacija 1. roditeljskega  

  sestanka in  

- oblikovanje oddelkov 1.  

  razreda 

otroci rojeni leta 

2011 

starši otrok 

 

 

 

starši šolskih 

novincev 

MŠŠ 

 

psihologinja  

 

 

 

psihologinja 

 

psihologinja 

 

 

učiteljice 1. r. 

člani komisije  

 

 

ravnateljica, 

učiteljice 1.r. 

januar 2018 

 

februar 2018 

maj 2018 

 

 

junij 2018 

 

julij 2018 

Prešolanje 

učencev 

- pogovor z učencem in starši 

- razporeditev učenca v  

  oddelek 

- pomoč učencu pri  

  vključevanju v življenje in  

  delo šole 

- ureditev dokumentacije 

učenci in starši psihologinja razredniki vse leto 

Posvetovanje 

z učitelji pri 

delu 

oddelčnih 

skupnosti 

- analiza medsebojnih  

  odnosov 

- priprava tem za ure oddelčne    

  skupnosti  

učenci razredniki ŠSS vse leto 

Izvajanje 

osnovne šole 

- organizacija roditeljskih  

  sestankov (izbirni predmeti,  

  nacionalni preizkusi znanja,  

  zakonske novosti ) 

- svetovanje učencem in  

  staršem  pri izbiri  

  obveznih izbirnih predmetov 

- izdelava gradiva o obveznih  

  izbirnih predmetih 

starši  

 

 

 

učenci 2. in 3. 

triade 

 

učenci 3. VIO 

ravnateljica razredniki 

 

 

 

razredniki, 

učitelji 

 

učitelji izbirnih 

predmetov 

po rokovniku 

 

 

 

vse leto 

 

 

maj/junij 

2018 

 

TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) IN SOCIALNI 

RAZVOJ 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Svetovalno 

delo z 

učenci 

- svetovanje in neposredna  

  pomoč   učencem, ki imajo  

  težave v telesnem, osebnem in  

  socialnem razvoju 

- izvajanje interakcijskih vaj v  

  razredu (učenje socialnih  

  veščin, komunikacije…) 

- koordinacija pomoči učencem  

  s   težavami 

- svetovalno-preventivno delo  

  (socialne spretnosti,  

  preprečevanje odvisnosti od  

  različnih oblik odvisnosti ter  

učenci s 

težavami 

 

 

 

učenci 

 

 

učenci s 

težavami 

 

 

 

ŠSS 

 

 

 

ŠSS 

 

 

ŠSS 

 

ŠSS 

 

 

 

razredniki,  

učitelji,  

starši 

 

razredniki  

 

 

učitelji, zunanje 

institucije 

učitelji, starši 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

 

vse leto 
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  vrstniškega nasilja) 

- svetovalno-preventivno delo z  

  nadarjenimi učenci (program  

  za osebni in socialni razvoj)  

 

učenci, ki so  

identificirani 

kot nadarjeni 

 

psihologinja 

 

socialna 

pedagoginja,  

zunanji  

sodelavci 

 

vse leto 

 

Svetovalno 

in posvetov. 

delo z 

učitelji 

- neposredna pomoč učiteljem  

  pri delu z učenci s težavami v  

  telesnem, osebnem in  

  socialnem razvoju 

 učitelji ŠSS, 

razredniki, 

starši; CSD; 

ZD; druge us. 

vse leto 

Svetovalno 

in 

posvetovaln

o delo s 

starši 

- individualno svetovanje  

  staršem o učinkovitih  

  pristopih k učencem s  

  težavami v tel., osebnem in  

  socialnem razvoju  

- organizacija oz. koordinacija  

  predavanja ali delavnic za  

  starše o značilnostih  

  telesnega, osebnega in   

  socialnega razvoja 

starši učencev s 

težavami 

 

 

 

 

starši 

ŠSS 

 

 

 

 

zunanje 

institucije 

vse leto 

 

 

 

 

 

po dogovoru 

Sodelovanje 

z vodstvom 

- poročanje o pomembnih  

  opažanjih 

učenci s 

težavami 

ŠSS razredniki, 

starši, z. inst. 

vse leto 

Sodelovanje 

z zunanjimi 

institucijami 

- timske obravnave otrok učenci s 

težavami 

ŠSS razredniki, 

starši, CSD, 

ZD, druge ust. 

 

 

UČENJE  IN  POUČEVANJE 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Svetovalno 

delo z 

učenci 

- neposredna pomoč  

  nadarjenim, učencem z učnimi  

  težavami, drugim učencem s  

  posebnimi potrebami  

učenci  ŠSS učitelji 

 

vse leto 

Svetovalno 

in 

posvetoval-

no delo z 

učitelji 

- sodelovanje pri izdelavi  

  individualiziranih programov  

  za učence s posebnimi  

  potrebami 

- sodelovanje pri izdelavi  

  individualiziranih programov  

  za identificirane nadarjene  

  učence  

- evidentiranje učencev, ki bi  

  lahko   bili nadarjeni in  

  izvedba postopka  

  identifikacije nadarjenih  

  učencev  

- koordinacija  

  individualiziranih programov  

  za učence s posebnimi  

  potrebami in spremljanje  

  napredka 

- sodelovanje na razrednih urah  

  (tematske RU) 

učenci z 

odločbo 

 

 

identificirani 

nadarjeni 

 

 

učenci 4.r. in 

višjih razredov 

 

 

 

 

identificirani 

nadarjeni učenci 

 

 

 

 

učitelji  

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

 

psihologinja 

 

 

 

 

ŠSS 

 

ŠSS 

 

 

 

pedagoški 

delavci 

 

 

učitelji 

 

 

 

 

razredniki in 

učitelji 

 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

 

vse leto 

 

 

 

 

vse leto 
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- koordinacija  

  individualiziranih programov  

  za učence s posebnimi  

  potrebami in spremljanje  

  napredka 

učenci 

 

učenci z 

odločbo 

 

pedagoginja razredniki, 

psihologinja, 

Zavod za 

šolstvo, MŠŠ… 

vse leto 

Svetovalno 

in 

posvetoval-

no delo s 

starši 

- individualno svetovanje  

  staršem  nadarjenih učencev,  

  učencev z učnimi težavami in  

 drugih učencev  s posebnimi  

 potrebami 

- izvedba delavnic Učenje  

  Učenja in Bralno učne    

  strategije 

- tematska predavanja za starše 

starši 

 

 

 

 

starši 

učenci 

ŠSS 

 

 

 

 

pedagoginja 

psihologinja 

soc. pedag. 

učitelji 

 

 

 

 

razredniki 

vse leto 

 

 

 

 

 

po LDN 

Sodelovanje 

z vodstvom 

- spremljanje in evalvacija  

  vzgojno izobraževalnega dela  

  (analiza učne uspešnosti,  

  rezultatov nacionalnega  

  preverjanja znanja iz SLJ,  

  MAT in  tretjega predmeta) 

- preverjanje in zagotavljanje  

  ustreznih pogojev za  

  integracijo otrok s posebnimi  

  potrebami 

vodstvo 

 

 

 

 

 

 

vodstvo 

ŠSS 

 

 

 

 

 

 

ŠSS 

razredniki 

 

 

 

 

 

 

pedagoški 

delavci 

po LDN 

 

 

 

 

 

 

vse leto 

 

SOCIALNO  EKONOMSKE  STISKE 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Subvencio-

niranje šole 

v naravi 

- seznanitev staršev z  

  možnostmi pomoči  

- priprava obrazcev 

- zbiranje potrebne  

  dokumentacije 

- sodelovanje v komisiji  

- izdaja odločbe staršem o   

  rešitvi vloge 

starši vseh  

učencev 

psihologinja 

 

 

razredniki 

 

 

 

 

člani komisije 

vse leto 

 

glede na 

izvedbo šole v 

naravi 

Sofinanci-

ranje iz 

šolskega 

sklada 

- seznanitev staršev z  

  možnostjo pridobitve pomoči 

- priprava obrazcev 

- zbiranje dokumentacije 

- pridobitev mnenja 

- sodelovanje v upravnem  

  odboru šolskega sklada  

  (priprava  gradiva, pisanje  

  zapisnikov)  

- obveščanje staršev o rešitvi  

- vodenje dokumentacije in 

izdelava poročil o delu 

šolskega sklada 

starši vseh  

učencev 

člani 

upravnega 

odbora 

šolskega 

sklada 

psihologinja 

 

 

 

psihologinja 

psihologinja 

razredniki glede na 

potrebe 

učencev 
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ŠOLSKA  KULTURA,  VZGOJA,  KLIMA,  RED 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

Dnevi s 

posebno 

vsebino 

- spremstvo 

- organizacija delavnice 

  «Žuram s prijatelji, ne z 

drogo« 

prijavljeni 

učenci 

 

učenci 9. 

razreda 

vodje  

 

MC Brežice 

 

pedagoški 

delavci 

 

razredniki 

po LDN 

 

 

maj 2018 

Vzgojni 

načrt šole 

- svetovanje pri oblikovanju 

vzgojnega načrta oddelka in 

dopolnitvah vzgojnega načrta 

šole 

učenci 

pedagoški 

delavci 

starši 

razredniki 

 

 

ŠSS vse leto 

 

Ankete - izvedba anket (raziskave 

zunanjih institucij, 

študentov… 

učitelji pom. rav. in 

ŠSS 

- učenci 

- pedag. 

delavci 

- starši 

 

vse leto 

Interesna 

dejavnost 

- - ustvarjalne delavnice za 

evidentirane in identificirane 

nadarjene učence  od 6. do 9. 

razreda 

- - tabor za nadarjene učence  

-  

učenci  od 6. do 

9. razreda 

 

 

učenci 8. in 9. 

razreda 

socialna 

pedagoginja 

psihologinja 

 

socialna 

pedagoginja 

psihologinja 

razredniki 

 

 

 

psihologinja 

Gimnazije 

Brežice 

 

vse leto 

 

 

 

2. do 4. 10. 

2017 

 

DRUGA DELA 
 

VSEBINA NALOGE UDELEŽENCI NOSILCI SODELAVCI ROK 

LDN - zbiranje podatkov za  

  statistično poročilo  

  LDN 

pedagoški 

delavci 

ravnateljica in 

pomočnici 

vsi pedagoški 

delavci 

junij, julij 

2018 

Poškodbe - spremstvo 

poškodovanih učencev v 

Zdravstveni dom Brežice 

učenci ŠSS starši po dogovoru 

Suplence - nadomeščanje učiteljev  

  v času odsotnosti 

učenci pomočnica 

ravnateljice 

ŠSS po dogovoru 

Spremstvo 

učencev 

- spremstvo učencev na  

  ekskurzijah, športnih in  

  kulturnih dnevih in  

  drugih prireditvah 

učenci pomočnica 

ravnateljice, 

pedagoški 

delavci 

ŠSS po dogovoru 

Šolska 

tekmovanja 

- sodelovanje v komisiji  

  na šolskih tekmovanjih 

učenci pedagoški 

delavci 

ŠSS po dogovoru 

Izredne 

odsotnosti 

od pouka 

- sprejem vlog in izdaja  

  odločbe 

starši psihologinja razredniki vse leto 

Status 

učenca 

- - sprejem vlog 

- - ureditev  

-   dokumentacije 

- - izdaja sklepa o  

-   dodelitvi statusa 

učenci 

starši 

psihologinja učiteljski zbor september 

2018 

Projekti na 

šoli 

- - vodenje in 

sodelovanje v 

učitelji 

učenci  

projektni tim 

 

pedagoški 

delavci 

vse leto 
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projektnih timih npr. 

samoevalvacija 

starši 

Mednarodne 

raziskave 

- - priprava seznamov 

udeležencev (učenci, 

učitelji) 

učenci, 

učitelji 

zunanje 

institucije 

psihologinja rokovnik 

izvedbe 

raziskave 

 

SOCIALNI PEDAGOG 
 

Individualno in skupinsko delo bo potekalo na OŠ Brežice (16 pedagoških ur) ter enkrat 

tedensko-ob torkih na OŠ Velika Dolina (4,5 pedagoške ure). Individualna in skupinska učna 

pomoč bo zajela otroke od prvega do devetega razreda osnovne šole, ki imajo težave na 

posameznih področjih učenja.  
 

 

otroci z učnimi tezavami      nadarjeni otroci          mediacija in suport                         

 

otroci s težavami v socialni integraciji      otroci z IP 

 
 

 

 

 

 Prepoznati naravo otrokovih težav in ugotoviti pogoje, pod katerimi lahko najbolj 

učinkovito zmanjšamo težave, 

 ustvariti ustrezno klimo, v kateri se bo otrok počutil varnega in sprejetega, 

 izbrati ustrezne metode dela in pomoči pri obravnavanju šolske snovi, 

 razvijati motivacijo za šolsko delo, 

 razvijati otrokovo pozitivno samopodobo, 

 korigirati otrokove težave, 

 nuditi podporo staršem, 

 v okolju šole s seznanjanjem o otrokovih težavah ustvarjati tolerantnejši odnos do 

otrokovih posebnosti in pravilnejše ravnanje z njimi, 

 seznaniti otroke z različnimi učnimi strategijami in tehnikami, 

 pri nadarjenih otrocih vzpodbujati njihovo divergentno mišljenje in ustvarjalnost, 

 graditi njihovo pozitivno samopodobo in sprejemanje njihove drugačnosti, 

 razvijati logično, kritično, konvergetno, lateralno in divergentno mišljenje,  

 seznaniti z različnimi memotehnikami, 

 razvijati komunikacijske veščine, 

 krepiti vpliv medvrstniškega učenja, 

 razvijati otrokove socialne veščine, 

 vzpodbujati in krepiti prosocialno vedenje otrok, 

 učiti ustreznega medsebojnega reševanja konfliktov, 

PODROČJA DELA SOCIALNEGA PEDAGOGA ZNOTRAJ ISP, 

DSP, ID 

 

 

Pričakovani cilji: 
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 vzpodbujati medsebojno pomoč in reševanje težav, 

 ozaveščati lastna čustva in vzpodbujati njihovo ustrezno izražanje, 

 preko vseh ciljev vplivati na boljše počutje  posameznikov v šoli. 
 

 

 
VSEBINA OBLIKA SODELOVANJE ŠT. OTROK 

 

otroci z učnimi 

težavami 

 

 

 

 temeljna znanja, 

 minimalni 

standardi znanj, 

samopodoba, 

zmanjševanje,  

specifičnih težav; 

  

individualne ali   

skupinske ure pomoči 

v/izven oddelka 

 

- razredniki 

- ŠSS 

-šolski dispanzer 

 

 

20-25 

 

nadarjeni otroci 

   (2. triada) 

 

Memo tehnike 

(Memo ŠOLA) 

 

Tabor za nadarjene 

 

 ID Memoklob 

 

 

tabor 

 

-psihologinja (ŠSS) 

- ožji tim strok. 

delavcev 

- zunanji sodelavci 

 

20-30 

dodatna 

strokovna pomoč 

izvajanje pomoči 

po pripravljenem 

individualiziranem 

programu 

 

individualne ure v ali 

izven oddelka 
-ŠSS (pedagoginja) 

-razredniki 

-izvajalci DSP 

 

 

6 

učenci 4. 

razredov 

 

 seznanjanje z 

različnimi 

tehnikami in 

strategijami učenja, 

- učenje učenja 

razrednikove ure 

 
-psihologinja (ŠSS) 

-razredniki 

         120 

starši učencev 4. 

in 5. razredov 

RS Učenje učenja 

in Učne strategije 

Predavanje in 

delavnice 
psihologinja (ŠSS) 

-razredniki 

60 staršev 

 

posamezni 

oddelki 

tematske razredne 

ure 

tematske ure oddelčne 

skupnosti, delavnice, 

pogovori, 

psihologinja (ŠSS) 

-razredniki 

      100  

učenci se 

težavami v 

socialni 

integraciji 

mediacijski 

pogovori 

mediacija -razredniki 

-ŠSS 

         15 

 

ISP, DSP 

 

Individualna in skupinska pomoč je sprva namenjena spoznavanju otrokovih težav, 

funkcioniranju in vedenju ter vzpostavljanju osebnega stika z njimi. Opravijo se  razgovori z 

učitelji, ŠŠS in razredniki otrok, načrtuje se delo z otroki. Pridobijo se soglasja staršev. 

Neposredno delo z otroki, ki imajo učne in tudi vedenjske težave predstavlja osrednji del nalog. 

Otroci se lahko vključijo in izključijo iz obravnave tekom šolskega leta. Veliko otrok je imelo 

pomoč že lansko šolsko leto, zato se bo obravnava nadaljevala ter se sprotno prilagajala 

potrebam in sposobnostim otrok. 
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Za otroka, ki je dobil dodatno uro individualne pomoči po odločbi, se v prvem mesecu pripravi 

zanj individualiziran program dela v sodelovanju s svetovalno službo in razrednikom. 

Individualiziran program se predstavi staršem, ki lahko sooblikujejo program.  

 

Pripravi se urnik dela in didaktične pripomočke, ki so otrokom v pomoč pri osvajanju znanja in 

spretnosti. Skozi leto se izvaja individualna ali skupinska obravnava otrok v posebnem prostoru, 

po potrebi pa tudi v samem razredu. Pri delu v skupini se upoštevajo otrokove sposobnosti in 

težave ter sposobnost sodelovanja v skupini. 

Pri delu z otroki je potrebno v prijetnem okolju vzpodbujati otrokove sposobnosti, z ustreznimi 

diagnostičnimi metodami omogočiti individualno obravnavo in pristop do otroka. 

Vsako srečanje poteka po vnaprej določenih ciljih in metodah dela. 

Tekom leta se v sodelovanju  z učiteljem spremlja razvoj otroka, program dela pa se sprotno 

prilagaja njegovim individualnim potrebam. Prisostvuje se pri učnih načrtih dela oz. tedensko 

dogovarja o vsebinah pridobljenih znanj ter napredku otroka. 

Pri samem delu se spodbuja razvoj otrokovih močnih področij in se ob tem krepi njegova 

samopodoba. 

Ob koncu vsake konference se naredi evalvacija dela z otroki, ki pomeni tudi smernico za 

nadaljnje delo. Ob koncu šolskega leta se naredi zaključna evalvacija in analiza dela. 

 

UČENJE UČENJA 

 

S šolsko psihologinjo se bo nadaljeval program UČENJE UČENJA za vse učence 4. in 5. ter v 

dogovoru z učitelji tudi  s preostalimi oddelki 2. in 3. triade. Učenci seznanili z različnimi 

tehnikami učenja, spoznali lasten stil in preko praktičnega dela spoznali, kako se učinkovito 

učiti.  

 

MEMOKLUB 

 

V obliki ID se bo nadaljevalo delo z nadarjenimi učenci in tudi tistimi, ki jih teme zanimajo. 

Srečanja v MEMOKLUBU bodo potekala tedensko, intenzivneje pa  pred šolskim 

tekmovanjem, ki je bilo v mesecu februarju. Učenci se bodo seznanjali z različnimi strategijami 

pomnenja besed, številk, obrazov in imen, binarnih števil, abstraktnih slik, naključnih datumov 

in dogodkov ter pomnenju kart. Učenci se bodo urili v tehnikah pomnenja, ob tem pa poleg 

spomina urili še koncentracijo, pozornost, fleksibilnost, ustvarjalnost in fluentnost v 

razmišljanju. 
 

DRUGA PODROČJA DELA: 

 

  Sodelovanje z učitelji je pri takšnem delu nujno potrebno in pomeni medsebojno 

informiranje in pomoč, skupno načrtovanje pomoči ter sprotno ocenjevanje dela, ki  se 

sprotno prilagaja zahtevam učnega načrta ter potrebam otroka.   

 

 Sodelovanje s šolsko svetovalno službo zagotavlja celovitost obravnave in predstavlja 

obliko pridobivanja informacij o otroku, strokovnega izmenjavanja mnenj, kar pomaga 

pri ustvarjanju jasnejše slike o otroku. Sodelovanje poteka skozi celo šolsko leto. S 

psihologinjo se izvaja in načrtuje program dela za nadarjene. 

 

 Sodelovanje s starši predstavlja pridobitev soglasja za delo z otroki, predstavitev dela, 

seznanjanja staršev z otrokovimi posebnostmi in nenehnega sodelovanja pri delu z 
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otrokom. Sodelovanje s starši poteka skozi celo šolsko leto v obliki govorilnih  ur in po 

dogovoru.  Pri otrocih, ki imajo ure pomoči po odločbi, se vključijo starši pri 

oblikovanju individualnega načrta za otroka. 

 

VIII. ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
 

o OTROK IN KNJIGA 

 

Otrok zelo rad posluša, ko mu starši, babica ali kdo drug pripoveduje pravljice ali jim poje. S 

tem mu približajo svet junakov in razvijajo njegovo domišljijo. Tako ga navajajo na knjige, ki 

ustrezajo njegovi bralni starosti.  

Prav je, da skupaj z otrokom prebiramo knjige, obnavljamo vsebino, narišemo risbico…Otroku 

povejmo, kako so knjige dragocene in kako mora ravnati z njimi. Poleg knjig, ki jih imate doma, 

si sposodite knjige tudi iz knjižnice. V knjižnico pojdite skupaj z otrokom. 

Branje je poglavitni način pridobivanja znanja in informacij. Otrok razvija spretnost za 

fantazijsko razumevanje, kar mu pomaga pri reševanju konfliktnih situacij – saj vemo, da 

problem, na katerega naletimo, najprej razrešimo v domišljiji. Z branjem si otroci bogatijo tudi 

besedni zaklad. Otrok se ob glasnem branju uri v poslušanju in koncentraciji. 

Branje naj bo nagrada, ne pa obveznost in prisila, ne kazen, ki vzbuja v nas strah in odpor. Naj 

vam ne bo žal časa, ki ga boste skupaj z otrokom porabili ob zanimivem branju;  tako mu boste 

dali bogato popotnico za življenje. 

V šolski knjižnici imamo 16.123 naslovov oz. 36.233 enot gradiva za učence in učitelje. 

Prejemamo 59 naslovov periodike.  

Šolska knjižnica je odprta vsak dan od  7. do 15. ure, za izposojo pa od 7. 30 do 8. 15 in od 

11.55 do 15.00. Urnik izposoje knjig objavita knjižničarki Lidija Geršak in Romana Zorko. 

Učenec si lahko izposodi pet enot knjižničnega gradiva naenkrat knjige mora vrniti v 21 dneh, 

revije in zgoščenke pa v 7 dneh. Čas izposoje gradiv je možno tudi podaljšati razen knjig za 

domače branje, bralne značke in bralne zbirke. Za prekoračen rok izposoje knjižničnega gradiva 

zaračunavamo zamudnino (0,10 € na dan). 

Knjige so računalniško evidentirane, tudi izposoja poteka s pomočjo računalnika. Učenci lahko 

poleg knjig prebirajo tudi revije: Pil, Pil plus, Ciciban, Kekec, Gea, Proteus, National 

Geographic Junior, National Geographic Slovenija, Moj planet in še mnogo drugih. Vse te 

revije lahko učenci tudi naročijo v šoli z ustreznim popustom. 

V knjižnici potekajo različne dejavnosti: pridobivanje knjižno informacijskih znanj, ure knjižne 

in knjižnične vzgoje, bralna značka, priložnostne razstave, kvizi in literarna srečanja.  

 

UČBENIŠKI SKLAD 
 

Učbeniški sklad je bil na šoli osnovan takrat, ko je Ministrstvo RS za šolstvo in šport iz sredstev 

t.i. šolskega tolarja zagotovilo potreben denar za nakup učbenikov. Osnovni namen sklada je 

omogočiti vsem učencem uporabo izposojenih učbenikov.  

V učbeniškem skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (izjema je 1. razred), ki jih ni 

mogoče uporabljati več let zaporedoma. Prav tako ni nepotrjenih učbenikov. 

Učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada brez plačila izposojevalnine. 

Učenci so dolžni z učbeniki njimi primerno ravnati in jih ob koncu šolskega leta vrniti. Če 

učbenike poškodujejo, uničijo ali jih ob koncu šolskega leta ne vrnejo, morajo zanje plačati 

odškodnino.  

Učbeniški sklad vodi knjižničarka Lidija Geršak, pri tehničnih opravilih ji pomagajo razredniki. 

Finančno evidenco vodi blagajničarka Jožica Grubič, v računovodstvu pa Snježana Zakšek. 
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V skladu imamo 8.915 učbenikov, vanj pa so vključeni učenci od 1. do 9. razreda OŠ in OŠNIS. 

Pred pričetkom šolskega leta 2017/2018 so strokovni delavci šole na pobudo ravnateljice in 

knjižničarke dobro pretehtali, katere učbenike bodo uporabljali. Ob tem so se odločali tudi za 

zmanjšanje števila delovnih zvezkov.  
 

BRALNI MARATON  - dejavnosti branja in pisanja ob začetku  tekmovanja za bralno 

značko 
  

Da bi spodbudili učence k branju za bralno značko, smo septembra pripravili t.i. bralni maraton. 

Po šolskem radiu smo učence seznanili o začetku branja za bralno značko, pogojih tekmovanja 

in o zgodovini bralne značke na Slovenskem.  

Bralni maraton sestavljajo  naslednje dejavnosti: 

 obvestilo po šolskem radiu o začetku branja za bralno značko, pogojih tekmovanja in o 

zgodovini bralne značke na Slovenskem; 

 učenci 1. in  2.  razreda: ura pravljic 

 učenci  III. triade: reševanje Mega kviza.   

 učenci od 3. do 9. razreda: seznanitev z internetno bralno značko v računalnici, ogled 

spletnih strani, namenjenih bralni znački, knjigam in knjižnici; 

 učenci od 5. do 9. razreda: branje knjig za bralno značko v knjižnici. 

 

BRALNA ZNAČKA IN BRALNE ZBIRKE  
 

V šolskem letu 2005/6 smo uvedli novost pri tekmovanju za bralno značko oz. bralne zbirke. 

Program ostaja enak, le da učenci vsaj pri eni (ali več) prebranih knjig svoje obveznosti opravili 

S pomočjo spletne aplikacije. Njihova besedila (ocene, mnenja, opisi, poustvarjanja…) in 

likovni izdelki (ilustracije) so objavljeni na spletnih straneh šolske knjižnice.  

 

DELOVNI NAČRT KNJIŽNICE 
 

DELOVNO PODROČJE  

INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO 

Delovne naloge: 

- Nabava gradiva, strokovna obdelava, oprema gradiva z žigi, 

signaturo in nalepkami, zavijanje novih knjig in popravilo 

starejših,  postavitev in hranjenje gradiva, zaščita, izločanje in 

odpis knjižničnega gradiva; 

- oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva; 

- posredovanje gradiva in posredovanje informacij o    

gradivu. 

udeleženci, 

sodelavci: 

strokovni delavci 

šole, zastopniki 

založb in 

knjigarn, učenci 

Pri nabavi bodo upoštevane potrebe uporabnikov: za učence predvsem 

literatura za  internetne bralne zbirke in za domače branje, za slovensko 

in angleško bralno značko, za Cankarjevo priznanje, leposlovje z velikimi 

tiskanimi črkami ter leposlovje v nemščini, za učence tudi poučno gradivo 

za izdelavo plakatov in seminarskih nalog, za učitelje pa strokovno 

gradivo. 

Za potrebe spletne strani bodo naslovnice gradiva tudi poskenirane.  

 

rok: celo leto, 

delovni 

čas:  7.00 -15.00 

 

urnik izposoje: 

7.30- 8.20 

12.00 -15.00 
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Informacije o novostih in o dogajanju v knjižnici bodo dane ustno in  

pisno, in sicer pisno  v obliki zloženk in na oglasni deski ter na spletnih 

straneh šole, učitelji pa  bodo imeli  tudi možnost ogleda strokovnega 

gradiva in svetovanja pri nabavi. 

BIBLIOPEDAGOŠKO DELO 

Izvedba knjižne in knjižnične vzgoje in knjižnično-informacijsko znanje v 

9-letni OŠ, tudi za učence OŠPP. 

Delo z uporabniki: 

individualno in skupinsko svetovanje knjižničnega gradiva učencem in 

učiteljem ob izposoji 

Predstavitev knjižnice učiteljem pripravnikom in študentom na praksi 

Veseli december: 

- predstavitev knjig na temo zime in praznikov, praznično vzdušje, 

- enotedenski knjižni kviz z žrebanjem knjižnih nagrad 

Teden knjige v aprilu: 

- pravljične ure 

- knjižni kviz z žrebanjem knjižnih nagrad 

Priprava razstav: postavitev in vodstvo (o Prešernu, ob dnevu knjige, ob dnevu 

izvirne slovenske slikanice, ob dnevu reformacije, o gostu bralne značke, o 

zimskih praznikih, v primeru velikega uspeha ali smrti umetnika …) 

Stalno strokovno izpopolnjevanje v okviru bibliotekarske stroke in kot 

pedagoški delavec šole. 

udeleženci, sodelavci: 

učenci, učitelji, 

računalnikar,  

Knjižnica Brežice 

 

 

 

učenci: 1 . - 9. razreda 

 

 

učenci: 1. - 4. razreda 

učenci: 1. - 9. razreda 

 

 

učenci: 1. - 9. razreda 

 

 

DRUGE NALOGE 

Bralna značka:  

-  priprava seznamov  v knjižnici in na spletni strani ter priprava literature v 

   knjižnici, 

-  nabava motivacijskega gradiva Društva Bralna značka Slovenije 

-  soorganizacija, izvedba zaključne prireditve z vabilom literarnega gosta za 

razredno  

   stopnjo,  pomoč pri izvedbi za predmetno stopnjo 

- spodbujanje k branju in tekmovanju za  bralno značko 

Sodelovanje v projektih: 

-  pismenost,  Zdrava šola, Rastem s knjigo … 

Mega kviz: priprava literature in pomoč pri reševanju kviza v elektronski obliki, 

Moja naj knjiga 

Izobraževanje uporabnikov za samostojno iskanje gradiva po knjižničnem 

katalogu 

Sodelovanje z Vrtcem  Mavrica Brežice, VDC 

 

 

učitelji, književnik, 

učenci: 1. - 9. r. 

učenci, učitelji 

Knjižnica Brežice 

 

učenci II. in III. triade 

 

 

vzgojiteljice,  otroci, 

odrasli s posebnimi 

potrebami 

 

IX. SODELOVANJE S STARŠI 
 

SVET STARŠEV 
 

Vsak oddelek ima v njem svojega predstavnika. Svet se sestaja vsaj 2x letno. 
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TERMINI GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV Z 

URNIM RAZPOREDOM 
 

 

GOVORILNE URE 
 

 dopoldanska   1 x mesečno, ko določi razrednik, učitelj pos. predmeta  

 popoldanska   1 x mesečno, in sicer: 
 

URNIK GOVORILNIH UR 
 

a. Urnik  popoldanskih govorilnih ur: 

6. – 9. razred 1. – 5. razred in OŠPP 

13. 11. 2017  14. 11. 2017 

8. 1. 2018 9. 1. 2018 

19. 3. 2018 20. 3. 2018 

14. 5. 2018  15. 5. 2018 

 

Pričetek govorilnih ur na razredni stopnji bo predvidoma ob 17. uri, na predmetni stopnji pa 

ob 17. uri pri nerazrednikih in ob 17.30 pri razrednikih. 

 

     b. Dopoldanske govorilne ure 
 

Vsi strokovni delavci bodo v septembru 2017 na šolski spletni strani (www.osbrezice.si) 

objavili čas dopoldanskih govorilnih ur. S termini bodo seznanjeni tudi učenci. 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

 

- 31. 8. 2017 − roditeljski sestanek (za starše učencev 1. razreda OŠ – predstavitev letnega 

delovnega načrta) 

- 11. 9. 2017 – roditeljski sestanki (od 6. in 9. razreda) 

- 12. 9. 2017 – roditeljski sestanki (od 2. do 5. razreda in OŠ PP NIS) 

- 9. 10. 2017 – tematski roditeljski sestanek od 6. do 9. razreda 

- 10. 10. 2017 – tematski roditeljski sestanek od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS 

- 11. 12. 2017 – roditeljski sestanki (od 6. do 9. razreda); oddelčne prireditve po dogovoru 

med učenci, starši in razredniki 

- 12. 12. 2017 – roditeljski sestanki (od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS); delavnice ali 

oddelčne prireditve po dogovoru med učenci, starši in razredniki 

- 5. 2. 2018 – roditeljski sestanki (od 6. do 9. razreda); 

- 6. 2. 2018 –  roditeljski sestanki (od 2. do 5. razreda in OŠ PP NIS) 

- 16. 4. 2018 – roditeljski sestanki  (od 6. do 9. razreda) 

- 17. 4. 2018 – roditeljski sestanki  (od 1. do 5. razreda in OŠ PP NIS) 

- od 11. do 15. 6. 2018 – roditeljski sestanki oz. branje ocen, zaključne prireditve ... (od 

1. do 8. razreda) 
 

A) V vseh oddelkih bodo na 1. roditeljskem sestanku predstavili letni delovni načrt šole in 

oddelka (tudi nadstandardni program) ter imena članov učiteljskega zbora. 

http://www.osbrezice.si/
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B) Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja bodo razredniki podali poročilo o opravljenem delu, 

analizo dosežkov učencev in predstavili cilje za naslednje obdobje (razen za zadnje 

obdobje). 

C) Vsak razrednik bo za starše otrok izpeljal eno delavnico ali okroglo mizo oz. kulturno 

prireditev – če je mogoče, z učenci oddelka. 

 

OSTALE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 
 

 2. oktober 2017: Rastoča knjiga  

 20. december 2017: Novoletna prireditev (javna prireditev) 

 14. junij 2018: Valeta 

 junij 2018: Zaključna prireditev OŠ Brežice 

 

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA UČENCE 

 Planinstvo (planinske poti, oprema planinca, varstvo narave, varnost v gorah) – maj 2018 (za učence 

5. razreda) 

 16. mednarodni Unesco tabor Premikamo meje, Pišece, oktober 2017  

 

PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA STARŠE 

 

Teme roditeljskih sestankov, ki jih bodo izvajali strokovni delavci OŠB: 

 

RAZRED TEMA za RS IZVAJALEC 

1.  Prvošolček Darja Kalin  

2. Branje Darja Mandžuka in Ivanka Stojanovič 

3. Bralne metode in strategije 

Učne navade in postavljanje 

meja  

Aleksandra Slak, 

 

Ivanka Stojanovič 

4. Učenje in učni stili Sabina Dobršek Mladkovič 

Jadranka Čabraja 

5. Odraščanje in stiske Alenka Godler, Darja Kalin 

6. Bralne učne strategije 

 

Sabina Dobršek Mladkovič, 

Jadranka Čabraja 

 

7. in 8. Skok v odraslost 

 

Doroteja Bajc, 

Teja Bauman,  

Klavdija Kerin Božič, 

Anita Ratkajec     

9. Karierna orientacija Jadranka Čabraja 

 

KOMUNIKACIJA ŠOLE S STRANKAMI 

 

1. publikacija šole 

2. spletna stran šole (www.osbrezice.si) 

3. spletni naslovi projektov (www.knjiznica.net) 

4. spletna aplikacija za prijavo/odjavo prehrane 

5. pisna obvestila o uspehu učencev ob zaključku ocenjevalnih obdobij 

6. zbornik ob zaključku šol. leta / ŠOLOPIS 

7. druga obvestila, sporočila, vabila 

http://www.osbrezice.si/
http://www.knjiznica.net/
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8. sporočila v beležkah učencev 

 

POGOVORI S ŠOLSKIMA SVETOVALNIMA DELAVKAMA 

 

- vsak dan (zaželena predhodna najava) 

- govorilne ure in roditeljski sestanki 

 

POGOVORI Z VODSTVOM ŠOLE 

 

- vsak dan (zaželena predhodna najava)  

- govorilne ure in roditeljski sestanki 

 

 

POMOČ UČENCEM V TEŽAVAH 

 

Učenci v težavah se lahko obrnejo na: 

 svoje starše 

 svojo razredničarko /  razrednika    

 kateregakoli drugega učitelja 

 delavki šolske svetovalne službe 

 pomočnici / pomočnika ravnateljice in ravnateljico 

 Center za socialno delo Brežice (tel. 49 91 000) 

 telefon za otroke in mladostnike TOM – 116111 
 

X. POSLOVNA SODELOVANJA 
 

a) Na lokalni, državni in mednarodni ravni: 

 

SODELOVANJE  Z  MINISTRSTVOM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT 

 

- sodelovanje v različnih projektih (ESS) 

 

SODELOVANJE  Z  ZAVODOM RS ZA ŠOLSTVO 

 

 izobraževanje pedagoških delavcev 

 usmerjanje učencev 

 izvajanje srečanj študijskih skupin (DDKE in ZGO, ŠPO, TJA) 

 

SODELOVANJE S PEF LJUBLJANA, MARIBOR, KOPER 

 

- praksa študentov 

- sodelovanje v projektih 

- sodelovanje v raziskavah 

 

SODELOVANJE  Z DRŽAVNIM IZPITNIM CENTROM (RIC) 

 

- izvedba NPZ 

 

SODELOVANJE  S CŠOD 
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- izvedba šol v naravi za učence od 3. do 8. razreda 

 

SODELOVANJE Z INŠTITUTOM ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUBLJANA 

 

- Projekt Zdrava šola 

SODELOVANJE Z OBČINO BREŽICE 

 

- Sodelovanje na prireditvi Dan mobilnosti - festival brežiških osnovnih šol – 22. 9. 2017 

 

SODELOVANJE S KNJIŽNICO BREŽICE 

 

- sodelovanje učencev 1. razreda devetletne OŠ v projektu Bralna mavrica; 

- vključevanje v projekt Rastem s knjigo za učence 7. razreda; 

- ure knjižnične vzgoje; 

- sejem v gosteh – pogovor z gostom (pisateljem, ilustratorjem, pesnikom… 

- razne prireditve, predavanja, lutkovne in gledališke predstave;  

- Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz za učence 9. razreda 

- Kekčeva bralna pot 

- Andresenov kviz…. 

 

SODELOVANJE Z JAVNIM SKLADOM RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OI 

BREŽICE 

 

- seminarji in delavnice s področja plesa, gledališča, folklore ... 

- udeležba na občinskem in območnem srečanju plesnih skupin  

- udeležba na občinskem in območnem srečanju folklornih skupin  

- občinska in območna revija otroških in mladinskih  pevskih zborov 

- občinska in območna revija otroških in mladinskih folklornih skupin 

- gledališki abonma in druge prireditve 

- lutkovne in gledališke predstave za učence 

 

SODELOVANJE Z OSNOVNIMI,  SREDNJIMI ŠOLAMI, GLASBENIMI ŠOLAMI 

BREŽICE, KRŠKO 

 

-   organizacija in ogled prireditev 

-   organizacija in sodelovanje na tekmovanjih  

-   sodelovanje ravnateljev – aktiv (dogovori) 

-   predstavitev poklicev (delavnice) 

-   ogled predstav 

 

SODELOVANJE Z VRTCEM MAVRICA BREŽICE 

 

Zaradi lažjega prehoda otrok iz vrtca v 1. razred devetletne OŠ se učiteljice 1. razreda OŠ ter 

vzgojiteljice vrtca že več let povezujejo. Spoznavajo delo drug drugega in se bogatijo s 

pridobljenimi izkušnjami. Delo usklajujeta pomočnica ravnateljice na OŠ Brežice Darja 

Mandžuka in svetovalna delavka Vrtca Mavrica Sonja Bobek Simončič. 

 

Vsebinska zasnova skupnih srečanj vzgojiteljic in učiteljic: 

 Vsebina Termin Nosilec/Izvajalec 
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1.  Oblikovanje akcijskega načrta  

- delovni sestanek strokovnih 

delavk obeh ustanov 

oktober 

2017 

pom. ravnateljice OŠB in svet. 

delavka VMB 

2.  Ura pravljice 

- obisk otrok vrtca v knjižnici 

OŠ Brežice (2 skupini na 

dan) 

februar 

2018 

Knjižničarka Lidija Geršak OŠ 

Brežice  

3.  Učna ura v razredu 

- obisk otrok vrtca v učilnici 

1. razreda OŠ Brežice  

marec 

2018 

pom. ravnateljice OŠB in svet. 

delavke VMB. 

4.  Športna delavnica 

- izvajanje skupnih športnih 

aktivnosti  otrok in učencev  

1. razreda  

marec ali 

april 

2018 

Marjanca Pečar in Miran Abram 

OŠ Brežice 

 

 

6.  Ogled šole, šolskih prostorov, 

aktivnost in druženje z učenci 1. 

razreda 

- obisk v trajanju 2 šolskih ur 

(od 9.30 do 11. ure). 

april 

2015 

strokovne delavke VMB in OŠB. 

7.  Obisk naravoslovne učilnice 

- strokovne delavke VMB 

prilagajajo obiske trenutni možnosti 

(usklajevanje glede zasedenosti s 

pomočnico ravnateljice OŠ 

Brežice)  

po 

dogovoru  

strok. delavke VMB in pom. 

ravnateljice OŠB 

8. 

  

Strokovno srečanje  

- diskusija: Prehod otrok iz 

vrtca v OŠ (vodi: Tamara 

Maleševič, svetovalka 

Zavodu za šolstvo) 

- Refleksija sodelovanja – 

delavnica v paru . 

- Evalvacija dela in 

sodelovanja.  

maja 

2018 

Tamara Maleševič ZRSŠ, 

svetovalne in strokovne delavke ter 

vodstvo VMB in OŠB 

 

9.  Prireditve, razstave in ostale 

dejavnosti  VMB in OŠB 

- vključevanje otrok obeh 

ustanov  

po 

dogovoru  

strok. delavke VMB in OŠB, pom. 

ravnateljice OŠB in svet. delavka 

VMB 

 

Učiteljice in vzgojiteljice bodo naredile program medsebojnega sodelovanja z naslednjimi cilji: 

- spoznavanje novega okolja, prostorov - za bodoče učence 1. razreda 
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- spoznavanje in navajanje na učiteljice 

- spoznavanje načrta dela: vključevanje v delo (slikovno, glasbeno ustvarjanje, športno 

udejstvovanje). 

 
SODELOVANJE S  POLICIJSK0 POSTAJO BREŽICE 

 

Že vrsto let sodelujemo s Policijsko upravo Krško in Policijsko postajo Brežice – predvsem na 

področju preventive in vzgoje ter pri zagotavljanju varnosti otrok ter lastnine. 
 

a) Preventivna dejavnost 
- Zagotavljanje prometne varnosti ob začetku šolskega leta, in sicer nadzor nevarnih poti, 

predavanje za starše, razgovor z učenci, delitev informativnega gradiva, pomoč pri izvajanju 

kolesarskega tečaja in izpita, spremstvo učencev na ekskurzijah; 

- Vzgoja: seznanjanje učencev 1., 2., 3.. razreda o varnih poteh v šolo kot pešec, kolesar in 

potnik v avtobusu; 

- Pregledi avtobusov in kombijev pred odhodi na vožnjo 
 

b) Ostale dejavnosti 

- Alkohol ni moj ideal (8. razred) 

- Teden mobilnosti (od 1. do 9. razreda) 

- Akcija preprečevanja nasilja, Zberi pogum in povej (6. razred) 

- Projekt Varnost za vse (4. razred) 

- Akcija BODI (PRE)VIDEN (3. razred)  

- Varnost v prometu (3. raz.) 

- Akcija PEŠEC V PROMETU (1., 2. razred) 

- Občinsko prometno tekmovanje (6. – 9. razred) 

- Projekt Policist Leon svetuje (5. razred) 

- Kolesarski izpiti (5. razred) 
 

 

SODELOVANJE S SVETOM ZA PREVENTIVO IN  VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 

 

- Akcija Prvi šolski dnevi – varna pot v šolo in domov (varovanje nevarnih prometnih točk) 

- organizacija prometnega tekmovanja Kaj veš o prometu? 

- razdelitev letakov Varnost otrok v prometu 

- Akcija BODI preVIDEN, pisma in razglednice (4. razred), plakat, zgibanka z isto tematiko 

- sodelovanje učencev I. in II. triade - DAN MOBILNOSTI  

 

SODELOVANJE  S CIVILNO ZAŠČITO OBČINE BREŽICE 
- Vaja – požar, potres, poplava – november 2017  

(izpraznitev šole) 

 

SODELOVANJE S  PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM BREŽICE 

- Predstavitev gasilske postaje Brežice, gasilske opreme, orodja in ostalih pripomočkov – za 

učence 5. razreda (voden ogled) 

 

SODELOVANJE S ŠPORTNO ZVEZO BREŽICE 

- Sodelovanje v projektu »Športna srečanja preko meja (srečanje OŠ in občin mesta 

Samobora in Brežic 
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SODELOVANJE S PODJETJEM ZA VARNOST PRI DELU – BORŠTNAR @CO. 

LJUBLJANA  

 

- izobraževanje delavcev – Varnost pri delu 

 

SODELOVANJE Z MLADINSKIM CENTROM BREŽICE 

 

- sodelovanje v programih, v katere nas bodo povabili (Dan brez avtomobila, Mlade face…) 

- članstvo Mreže LAS Brežice (lokalna akcijska skupina za boj proti odvisnostim) in  

sodelovanje v pogovoru v mesecu preventive 

 

SODELOVANJE Z ZDRUŽENJI, DRUŠTVI: ZDRUŽENJE BORCEV ZA 

VREDNOTE NOB BREŽICE 

 

- sodelovanje pri izvedbi žalne komemoracije za DAN MRTVIH (1. novembra) na 

pokopališču v Brežicah (kulturni program). 

 

SODELOVANJE  S POSAVSKIM  MUZEJEM BREŽICE IN GALERIJO BOŽIDAR 

JAKAC 

 

- učne ure po programu muzeja in galerije Brežice in Kostanjevica na Krki 

- likovne in arheološke delavnice po programu Posavskega muzeja 

 

SODELOVANJE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO BREŽICE IN KRŠKO 

 

- reševanje vzgojno problematike učencev  

- pomoč družinam 

- svetovanje 

 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM DOMOM BREŽICE IN BOLNIŠNICO 

BREŽICE 

 

- preventiva, kurativa in vzgoja učencev (po programu LDN) 

- pregledi delavcev 

- preventiva zob 

 

SODELOVANJE S POSAVCEM d. o. o. 

  

- predstavitev deficitarnih poklicev (program Drugače o poklicih) 

- izvajanje izpitov za motor 

 

SODELOVANJE S Komunalo Brežice 

 

- sodelovanje učencev od 1. do 9. razreda OŠ in OŠPP v projekt Ohranimo čisto okolje 

- sodelovanje učencev 6. in 7. razreda v EKO kvizu 

- izpeljava delavnic v okviru dneva vode za učence od 1. do 9. razreda 

- krasitev občinske novoletne jelke (I. triada) 

 

SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE SLOVENIJE – OBMOČNA 

ENOTA SEVNICA 
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- javna dela in razpisi 

 

SODELOVANJE Z ZAVAROVALNICAMI 

 

- zavarovanje učencev od 1. do 9. razreda in OŠPP; obdaritev prvošolcev 

- zavarovanje zaposlenih 

 

SODELOVANJE Z ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO 

 

- sodelovanje na natečaju Evropa v šoli 

- udeležba na Šolskem parlamentu 

 

SODELOVANJE Z RAZNIMI  DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI  

 

- izvajanje kulturnih programov 

- dnevov s posebno vsebino  

- strokovna pomoč pri izvedbi dnevov s posebno vsebino  

 

SODELOVANJE Z RK IN DRUGIMI HUMANITARNIMI ORGANIZACIJAMI  

 

- organizacija različnih zbiralnih akcij (papir, šolske potrebščine, oblačila in obutev, hrana za 

živali, zamaški, denar) 

 

SODELOVANJE Z RAZNIMI DRUŠTVI V OBČINI 

 

- izvajanje kulturnih programov  

 

 

XI.  ŠOLSKI SKLAD 
 

Osnovna šola Brežice je ustanovila šolski sklad na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) z namenom zbiranja sredstev za 

pomoč učencem pri izvajanju nadstandardnega programa šole. Ustanovljen je bil februarja 

1998. Dejavnosti, ki jih podpira šolski sklad so vse šole v naravi in ekskurzije, po sklepu 4. seje 

sveta šole z dne 4. 10. 2001 pa se področje financiranja razširi tudi za plačilo stroškov 

tekmovanj iz znanja. Šolski sklad organizira in vodi ravnateljica, upravlja pa ga 7 – članski 

upravni odbor, ki ga za dobo 4 let imenuje svet staršev. Sklad pridobiva sredstva s prispevki 

staršev, z donacijo pravnih in fizičnih oseb in iz drugih virov. 
 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 
 

S  šolskim letom 2017/2018 deluje šolski sklad OŠ Brežice v naslednji sestavi:  

 predstavniki staršev: Diana Kosar, Sonja Volk, Tanja Poček in Robert Cvelbar, 

 predstavniki zaposlenih na OŠ Brežice: Metka Savić, Marjanca Pečar, Jadranka 

Čabraja. 

Poročilo o zbranih sredstvih in porabi se obravnava ob zaključnem računu. 
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KOMISIJA ZA OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA RAZPOREDITEV  

SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI  
 

- Jadranka Čabraja, predsednica 

- Darja Mandžuka, članica 

- Dušanka Bulut, članica 

 

XII. DONATORJI IN SPONZORJI ŠOLE 
 

XIII. EVALVACIJA DELA - SPREMLJAVA 
 

XIV. SAMOEVALVACIJA DELA – ANALIZE  
 

XV. PRILOGE: 
 

 

    ŠPORT NA OSNOVNI ŠOLI BREŽICE    

      šolsko leto 2017/18      

           

PLAVALNI ŠPORTNI DAN         Vodja: Henrik Omerzu  

5. september 2017 torek    6. razred preverjanje    

6. september 2017 sreda    7. razred     

7. september 2017 četrtek    9. razred     

8. september 2017 petek    8. razred     

4. september 2017 ponedeljek    OŠ PP NIS   

Vodja: Hedi 

Lopatič  

           
MIRNO 

MORJE           
Vodja: Hedi 

Lopatič    
16. - 23. september 

2017  ošpp - socialno pedagoški projekt - JADRANJE   

           

ŠOLSKO PRVENSTVO V KROSU         Vodja: Henrik Omerzu  

Jesenski kros - šolsko prvenstvo OŠ Brežice        

5. oktober 2017   četrtek     

Na travniku pred Bolnico Brežice 

ob 10.00 

uri  1. - 5. razred in OŠ PPNIS    

   

ob 11.30 

uri  6. - 9. razred     

           

PLANINSKI ŠPORTNI DAN         

Vodja: Hedi 

Lopatič    

17. oktober 2017 torek    9. razred 

Brežiška planinska 

pot   

17. oktober 2017 torek    7. razred Gospodična Trdinov vrh  

18. oktober 2017 sreda    8. razred Kum    

18. oktober 2017 sreda    6. razred Bohor    

12. oktober 2017 četrtek    OŠ PP NIS     
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Ljubljanski maraton 2017         Vodja: Henrik Omerzu  

28. oktober 2017 sobota         

           

Pokljuški maraton 2018         

Vodja: Hedi 

Lopatič    

januar 2018 (datum še ni znan)         

           

ZIMSKI ŠPORTNI DAN         

Vodja: Miran 

Abram    

10. januar 2018 sreda    OŠ PP NIS drsanje Terme Čatež   
7. marec 

2018  sreda    9 .razred     
7. marec 

2018      8. razred     
7. marec 

2018      7. razred     

alpsko smučanje           

tek na smučeh           

drsanje            

aktivno doživetje na snegu         

zimski planinski pohod doma         

           

           
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - 6. 

razred        
Vodja: Miran 

Abram    
Zimska šola v naravi za  6. razred je načrtovana za februar 2017 (Mariborsko Pohorje).  12. - 16. februar 

2018  

           

TESTIRANJE ŠPORTNO VZGOJNI KARTON Vodja: Brane Slakonja  

Med 9. in 13. aprilom 2018 bomo izvedli testiranje za športno vzgojni karton za učence od 1. do 5. razreda.  

           
ATLETSKI ŠPORTNI DAN - 

mnogoboj       Vodja: Henrik Omerzu  

4. maj 2018  petek    7. razred     

7. maj 2018  ponedeljek    8. razred     

8. maj 2018  torek    9. razred + OŠ PPNIS    
10. maj 

2018  četrtek    6. razred     
*** Datume bomo uskladili z NPZ v 9. in 6. 

razredu.        

Na atletskem stadionu Brežice bomo organizirali šolsko prvenstvo v atletiki.    

Tekmovalne discipline: atletski sedmeroboj (60m, 60m ovire, daljina, krogla, vorteks, višina, 800m).  

           

IZBIRNI ŠPORTNI DAN         Vodja: Brane Slakonja  

8. junij 2018  petek    9. razred     
 

14. junij    

2018 

  četrtek    8. razred     
15. junij 

2018 

  petek    7. razred     
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18. junij 

2018  ponedeljek    6. razred     

junij 2018      OŠ PP NIS - igre    

           

Učenci bodo lahko sami izbirali med naslednjimi športnimi aktivnostmi:     

- čolnarjenje po reki Krki          

- supanje na Krki           

- lokostrelstvo          

- badminton           
- 

kolesarstvo           

- namizni tenis          

- tenis            

- streljanje z zračno puško         

- kegljanje           

- golf            
- jezdenje            

           

ATLETSKI MNOGOBOJČEK - 1 . 5. razred      

Atletski stadion Brežice ali atletska dvorana Brežice,  maj 2018     

Športni dan organizirajo in vodijo učitelji športne vzgoje, ob pomoči učencev in razredničark.   
Vodja tekmovanja: Henrik Omerzu in Marjanca 

Pečar        

Tekmovali bodo v atletskem mnogobojčku.        

           

           

Vodja aktiva športnih pedagogov OŠ  Brežice: Henrik Omerzu     
Koordinacija z razredno stopnjo: Marjanca 

Pečar        
Športno vzgojni karton: Brane 

Slakonja         
Športna značka Zlati sonček in Krpan: Marjanca Pečar, Miran Abram in Henrik 

Omerzu   

Plavalno opismenjevanje in plavalni tečaji: Henrik Omerzu in Marjanca Pečar    

ŠVZ na OŠ PPS: Hedi Lopatič         
 

 


