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VIZIJA ŠOLE 
 

Znanje, odgovornost do dela in 

spoštovanje do sočloveka in do 

okolja so pot do zadovoljnega 

učenca, starša in učitelja. 

 

Dolgoročni cilji šole 
 

Dvigovati ter spremljati kvaliteto dela, kvaliteto bivanja na šoli 

in v vrtcu skozi različne metode, oblike in načine. 

 

Kratkoročni cilji šole 
 

● Poudarek na individualizaciji in diferenciaciji skozi fleksibilnost dela in 
skozi urnik. 

● Povečati odgovornost do dela, do drugih, do lastnine, do okolja s 
primerno komunikacijo. 

● Smiselno uporabljati elemente metodologije Korak za korakom v 
vrtcu. 

● Uvajanje oz. uporabljanje e-tehnologije in e-vsebin v poučevanje in 
varna raba interneta, ki je uporabna tudi pri delu na daljavo. 

● Učencem privzgojiti zdrav način življenja z zdravim prehranjevanjem 
in gibanjem. 

● Konstruktivno sodelovati pri dograditvi vrtca. 
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O ŠOLI 

 

PODATKI O ŠOLI 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE 

Artiče 39 

8253 Artiče 

 

Ravnateljica:    Vesna Bogovič 

E-naslov:    vesna.bogovic@guest.arnes.si 

Tajnica in administrator knjigovodja:  Katja Ivanović 

Računovodkinja:    Brigita Tošić,  

Telefon:    07 452 10 60 

Faks:    07 452 10 61 

Transakcijski račun:    01209-6030645227 

Davčna številka:    86290185 

E-naslov:    o-artice.nm@guest.arnes.si 

Spletna stran:    www.osartice.si 

 

Vabimo vas k ogledu šolske domače spletne strani: Strani redno dopolnjujemo s koristnimi 

informacijami za starše in učence. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

V okoliš OŠ Artiče sodijo naslednja naselja: 

Artiče, Dečno selo, Glogov Brod, Arnovo selo, Spodnja Pohanca, Trebež, Dolenja vas pri 

Artičah, Zgornji Obrež, del Gornjega Lenarta, Sromlje, Curnovec, Volčje, Oklukova Gora, 

Zgornja Pohanca, Silovec, Pečice, Križe. 

 

USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE ŠOLE 

 

1. Ustanovitelj šole je Občina Brežice. 

 

2. Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica ga. Vesna Bogovič. 

 

3. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga: 

• predstavniki ustanovitelja: Mateja Ivačič, Mitja Molan, Andrej Avšič; 

• predstavniki staršev: Manja Ostrelič, Ksenja Satler, Vanja Veselič; 

• predstavniki šole: Lucija Kevo, Tjaša Šlibar, Sonja Volk, Suzana Bogovič, Brigita Tošić. 

mailto:o-artice.nm@guest.arnes.s
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Pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o 

njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o 

vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah … (48. čl. ZOFVI).  

 

4. Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka. Volitve se izvedejo na 1. 

roditeljskem sestanku. 

1. a Mojca Iljaš 

2. a  Damir Kovačič 

3. a  Karmen Pfeifer Lapuh 

4. a Barbara Kink 

5. a Sonja Pangarčič 

6. a Branka Bibič Krošelj 

7. a Robert Furar 

8. a Klementina Razpotnik 

8. b Manja Ostrelič 

9. a Vlasta Kink 

9. b Jure Bostele 

 

Pristojnosti: daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam 

predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-

izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda... (66. 

čl. ZOFVI). 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z 

vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo 

nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v 

skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za 

napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. čl. 

ZOFVI). 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 

posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno delo v oddelku, oblikuje program za delo z 

nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge 

v skladu z zakonom. 
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Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Obravnava 

problematiko predmeta oz. predmetnega področja. Usklajuje merila za ocenjevanje, daje 

učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe 

staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge. 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za 

reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno 

službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

ŠOLSKA SKUPNOST 

 

Šolska skupnost ima pomembno vlogo na šoli. Njene naloge so: delovanje v šolskem parlamentu, 

urejanje šolske kronike, sprejem učencev 1. razreda, zbiranje starega papirja… Skupnost učencev je 

organizirana v oddelčne skupnosti, te pa predstavljajo parlament učencev, katerega mentorica je 

Lucija Kevo. 

 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE SKUPNOSTI IN ŠOLSKEGA DELA 

 

PODATKI O ODDELKIH IN RAZREDNIKIH 

 

RAZRED 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
RAZREDNIK 

1.a 19 Janja Omerzu, Andraž Zaplotnik 

2.a 21 Manuela Fridl  

3.a 23 Natalija Vahčič 

4.a 25 Sonja Vovk 

5.a 26 Jana Kovačič 

6.a 24 Lucija Kevo 

7.a 20 Mirica Pavlovič 

8.a 16 Ela V. Tanšek 

8.b 14 Tjaša Verstovšek 

9.a 17 Mira Vogrin 

9.b 16 Simona Grubič 

Jutranje varstvo za 1. in 2. razred Andraž Zaplotnik in Ela V. Tanšek 

OPB od 1. do 4. razreda 

 

Andraž Zaplotnik 

Simona Grubič 

Mateja Kvartuh, Darja Preskar 

Tanja Lekše 
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UČITELJI, VZGOJITELJI IN OSTALI DELAVCI ŠOLE 

 

UČITELJI 

Vesna Bogovič ravnateljica, učiteljica NMAT 7. razred 

Janja Omerzu učiteljica 1.a, ID, DOD/DOP 

Andraž Zaplotnik učitelj 1.a,  OPB, DSP, ISP, DOD, 
DOP 

Manuela Fridl učiteljica 2.a  ID 

Mateja Kvartuh  učiteljica LUM 6., ŠPO 2., DSP, OPB, 
NMAT 5., NMAT 6., NSLO 5., 
NSLO 6.   

Natalija Vahčič učiteljica 3. a, ID, DOP, DOD 

Sonja Volk učiteljica razr. 4. , DOD, DOP,  MAT 6., 
DSP 

Jana Kovačič učiteljica razr. 5., ID, DOD,  DOP, ISP-
NAD, DSP, 

Lucija Kevo   učiteljica GEO, ZGO 

Marija Pavlovič učiteljica TJA 1., 2., 7, 9.a, 9.b, N v 6., 
5. in 4. ter DKE 7, 8, DOP, 
DOD, DSP 

Ela Verstovšek Tanšek učiteljica GUM 4.—9. JV, OPZ, MPZ, 
ID 5. - 9., ISP 

Tjaša Verstovšek učiteljica TJA 3.,4., 5., 6., 8. a, 8. 
b,  DSP, DOD, DOP,ISP 

Mira Vogrin učiteljica MAT 7., 8. a, 8. b, 9. a, 9. b,, 
ID 

Simona Grubič učiteljica ŠPO, OPB, ID 

Vlado Cizl učitelj FIZ, TIT, OGL, , ROM, ID, 
DOP, DOD 

Miran Gorazd Verstovšek učitelj ŠPO,ŠZZ, ID, IŠK, NIP 

Mateja Jankovič Čurič učiteljica SLJ – 7., 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 
ID, GKL, RAD 

Sabina Košir učiteljica LUM 7.—9., LS3, FVZ3, 
ROID, MME, UBE 

Jasmina Heric učiteljica KEM, BIO, NAR, POK, KVO, 
ID, DOP, DOD, DSP 

Stanka Turšič Pungerčar knjižničarka,  
učiteljica 

knjižnica, SLJ 6., GOS 6., 
VNDN, ID,  DSP 

Veronika Kos učiteljica NEM 4-9 

Sandra Colarič laborantka, organizatorica 
prehrane 

 

Tanja Lekše učiteljica OPB 

Darja Preskar učiteljica OPB 
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SVETOVALNE DELOVKE  

Metka Žabjek  svetovalno delo, DSP  

Tjaša Šlibar svetovalno delo, DSP vrstniška mediacija (5.—9. r) 

Monika Kostanjšek DSP  

Anton Zupet svetovalno delo, DSP  

 

ADMINISTRACIJA  

Katja Ivanovič poslovna sekretarka  

Brigita Toščić računovodkinja  

 

VZGOJITELJICE  

Sonja Cizel  vzgojiteljica  

Karmen Borošak pomočnica vzgojiteljice  

Tina Čimžar vzgojiteljica  

Larisa Petelinc pomočnica vzgojiteljice  

Ana Kocjan pomočnica vzgojiteljice  

Martina Makovec Žagar vzgojiteljica  

Tanja Mežič pomočnica vzgojiteljice  

Nataša Petelinc vzgojiteljica, pomočnica ravnateljice v vrtcu  

Katja Turšič Rožman pomočnica vzgojiteljice  

Špela Lisec vzgojiteljica  

Suzana Bogovič pomočnica vzgojiteljice  

 

KUHARSKO OSEBJE  

Sonja Petan kuharica  

Boštjan Kelher kuhar  

Simona Krošl kuharica  

Marija Lapuh pomočnica kuharice  

Marija Ocvirk pomočnica kuharice in perica  

 

OSTALO TEHNIČNO OSEBJE  

Boris Haler hišnik  

Janko Ogorevc hišnik, voznik  

Matejka Rožman čistilka, perica  

Marjanka Rožman čistilka  

Nataša Vahčič čistilka  

Darinka Škofljanec čistilka  

Anica Bizjak čistilka  
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Učitelji INTERESNE DEJAVNOSTI 

Manuela Fridl bralna značka, konstruktorstvo, pravljice, (2. razred) 

Janja Omerzu  folklora (4. - 6. razred), 

Natalija Vahčič  
Živim zdravo (pohodništvo za vse otroke in obdelovanje šolskega vrta 
za 3. razred), bralna značka. 

Mateja J. Čurič Filmski krožek (7.—9.) 

Lucija Kevo 
Male sive celice (7.—9.), 
geografski krožek (4.—9. razred) 

Jana Kovačič bralna značka, kolesarski krožek (5. razred) 

Ela V. Tanšek ustvarjalni krožek (5.—9.) 

Vlado Cizl foto krožek(6.—9. razred), robotika (7.) 

Mira Vogrin Kaj veš o prometu? (7.—9. razreda) 

Miran Verstovšek športni krožek (5.—9. razred) 

Jasmina Heric 
naravoslovni krožek (7..- 9. razred) 
sladkorna bolezen (8.-9. razred) 

Stanka Turšič Pungerčar knjižnični krožek, bralna značka (6.—9. razred), vesela šola (3. triletje) 

Simona Grubič  športni krožek dekleta (5.—9. r.), športni kr. (2. r.) 

Vesna Bogovič folklora (7.—9. razred) 

Sonja Volk bralna značka, (4. razred) 

Andraž Zaplotnik športni krožek (1. razred) 
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ŠOLSKI URNIK 

 

 1. RAZRED 2. RAZRED 3. – 5. RAZRED 6. – 9. RAZRED 

 Malica: 7.45 – 8.05   

1. URA od 8.05 do 8. 50 od 8.05 do 8. 50 od 7.45 do 8.30 od 7.45 do 8.30 

   Malica:  8.30–8.50  

2. URA od 8.55 do 9.40 od 8.55 do 9.40 od 8.50 do 9.35 od 8.35 do 9.20 

    Malica: 9.20 – 9.40 

3. URA od 9.45 do 10.30 od 9.45 do 10.30 od 9.40 do 10.25 od 9.40 do 10.25 

4. URA od 10.35 do 11.20 od 10.35 do 11.20 od 10.30 do 11.15 od 10.30 do 11.15 

5. URA od 11.25 do 12.10 od 11.25 do 12.10 od 11.20 do 12.05 od 11.20 do 12.05 

 Kosilo: od 11.30 – 13.30 

6. URA od 12.15 do 13.00 od 12.15 do 13.00 od 12.10 do 12.55 od 12.10 do 12.55 

7. URA    od 13.15 do 14.00 

 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2020/2021 

 

Trajanje šolskega leta  1. 9. 2021—31. 8. 2022 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

prvo obdobje:  1. 9. 2021—31. 1. 2022 

drugo obdobje: 1. 2. 2022—15. 6. 2022  (9. razred) in 1. 2. 2022—24. 6. 2022 (od 1. do 8. razreda) 

 

POČITNICE 

jesenske počitnice:     25. 10. 2021—29. 10. 2021 

novoletne počitnice:    25. 12. 2021—2. 1. 2022 

zimske počitnice:      28. 2. 2022—4. 3. 2022  

prvomajske počitnice:    27. 4. 2022—2. 5. 2022 

poletne počitnice:     25. 6. 2022—31. 8. 2022 
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PRAZNIKI 

 

dan reformacije:     nedelja, 31. 10. 2021 

dan spomina na mrtve:    ponedeljek, 1. 11. 2021 

božič:       sobota, 25. 12. 2021 

dan samostojnosti in enotnosti:   nedelja, 26. 12. 2021 (obvezna proslava  24. 12. 2021) 

slovenski kulturni praznik:    torek, 8. 2. 2022; pon., 7. 2. 2002 bomo doma  

(obvezna proslava 4. 2. 2022)  

velikonočni ponedeljek:    18. 4. 2022 

dan upora proti okupatorju:    sreda, 27. 4. 2022 

praznik dela:      nedelja in ponedeljek, 1., 2. 5. 2022 

dan državnosti:     sobota, 25. 6. 2022 (obvezna proslava 24. 6. 2022) 

DAN ŠOLE:      28. september - prva pomoč in zdravo življenje  

TEDEN MOBILNOSTI:      pešbus (16.—22. 9. 2021) 

 

IZPITNI ROKI za predmetne in popravne izpite 

16. 6.—29. 6. 2022 – 1. rok za učence 9. razreda  

27. 6.—8. 7. 2022 – 1. rok za učence 1.—8. razreda  

18. 8.—31. 8. 2022 – 2. rok za učence od 1.—9. razreda  

 

ROK za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5.—15. 6. 2022 – 1. rok za učence 9. razreda  

3. 5.—24. 6. 2022 – 1. rok za učence 1.—8. razreda  

18. 8.—31. 8. 2022 – 2. rok za učence od 1.—9. razreda 

 

KONFERENCE 

26. 1. 2022 in 8. 6. 2022 – 1. triada 

27. 1. 2022 in 20. 6. 2022 – 2. in 3. triada / 9. 6. 2022 – 9. razred 
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ROKI za nacionalni preizkus znanja (NPZ)  

 

Nacionalni preizkusi znanja se obvezno izvajajo ob koncu drugega in tretjega obdobja.  

Učenci po drugem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine; po tretjem 

obdobju pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Slednjega določi minister za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. NPZ pri 

posameznem predmetu traja 60 minut. Preverjanje pri posameznem predmetu je pisno in se 

praviloma izvede v mesecu maju po sledečem zaporedju: 

 

4. 5. 2022 – slovenščina 

6. 5. 2022 – matematika 

10. 5. 2022 – tuji jezik za 6. razred,  

10. 5. 2022 –KEM za 9. razred 

 

INFORMATIVA– sejem izobraževanja in poklicev za učence 8. in 9. razreda  

 

petek in sobota, 21. in 22. januarja 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

 

 

INFORMATIVNI DAN ZA UČENCE 9. RAZREDA 

 

petek in sobota, 12 in 13. februarja 2022 

 

 

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 

 

dva dni v oktobru in dva dni v aprilu 2021/ 2022 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka, zato staršem svetujemo, da si 

vzamejo čas za svojega otroka. 
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STARŠEVSKI SESTANEK 

 

1., 2., 3. 4., 5.,  razred 5.,  6., 7., 8., 9. razred 

v tednu od 6. 9. do 9. 9. 2021 

 
oktober 2021 (7. r - ŠVN) 

30. 11. 2021 (5. r in 6. r - ŠVN) 

1. 2. 2022 + predavanje 

 
2. 2. 2022 + predavanje (dr. Gregor Starc, FŠ) 

junij 2022 junij 2022 

 

 

 

POGOVORNE URE 

 

1., 2., 3. razred  4., 5., 6., 7., 8., 9. razred 

14. 10. 2021 (1., 2. r) 

10. 11. 2021 ( 3. r) 
 10. 11. 2021 

12. 1. 2022 (po predmetih) 

13. 4. 2022 (po predmetih) 

 18. 5. 2022 
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

 

UČITELJ DAN URA 

Manuela Fridl petek 7.00–7.40 

Sandra Colarič torek 11.20-12.05 

Janja Omerzu torek 7.10–7.40 

Sonja Volk torek 7.10–7.30 

Jana Kovačič torek 7.10–7.30 

Mira Vogrin torek 8.40 – 9.15  

Lucija Kevo ponedeljek 9.40-10.20 

Ela Verstovšek Tanšek ponedeljek 9.40-10.20 

Vlado Cizl torek 8.00–8.30 

Jasmina Heric sreda 8.35-9.20 

Natalija Vahčič sreda 8.00–8.45 

Marija Pavlovič ponedeljek 12.10—13.00 

Stanka Turšič Pungerčar ponedeljek 7.00—7.40 

Simona Grubič torek 8.30-9.15 

Miran Verstovšek petek 8.30-9.15 

Mateja Jankovič Čurič četrtek  8.35—9.20 

Tjaša Šlibar sreda 7.45–8.30 

Veronika Kos ponedeljek 12.55 - 13.15 

Tanja Lekše petek 13.10 - 13.50 

Metka Žabjek ponedeljek 6.30–7.15 

Mateja Kvartuh ponedeljek 7.00–7.40 

Darja Preskar torek 11.10 - 12.00 

Tjaša Verstovšek četrtek 11.20-12.05 

Andraž Zaplotnik petek 10.25—11.20 

Sabina Košir sreda 10.30–11.15 

Monika Kostanjšek četrtek 8.00–9.00 

Toni Zupet ponedeljek 7.00-7.45 
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

Na šolsko prehrano se je treba prijaviti, prav tako mora biti odjava pisna. 

Učenci se lahko naročijo na naslednje obroke: malico, kosilo in popoldansko malico. Občasno kosilo 

si učenci lahko naročijo le v tajništvu, in sicer najkasneje zjutraj pred poukom. 

V primeru bolezni ali druge daljše odsotnosti otroka to sporočite v tajništvo zaradi odjave 

prehrane. 

Šolsko prehrano lahko plačujete s položnicami ali preko trajnika pri NLB, NOVA KBM in SKB. 

Stroške prehrane je treba poravnati do roka. 

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE 

 

Malica 0,90 € 

Popoldanska malica za učence OPB 0,70 € 

Kosilo za učence od 1. do 3. razreda 1,85 € 

Kosilo za učence od 4. do 9. razreda 2,00 € 

Občasno kosilo za učence od 1. do 3. razreda 2,00 € 

Občasno kosilo za učence od 4. do 9. razreda 2,20 € 

 

 

Čas malice:  za učence 1. in 2. razreda: od 7.45 do 8.05  

za učence od 3. do 5. razreda: od 8.30 do 8.50 (po 1. šolski uri) 

za učence od 6. do 9. razreda: od 9.20 do 9.40 (po 2. šolski uri) 

 

Čas kosila: od 11.20 do 13.30 uro 

ČAS RAZRED  

11.20 - 11.45 1. in 2.  

Jedilnica 
12.00 - 12.25 3., 4.   

12.30 - 12.50 5., 6.  

12.55 - 13.15 7. A, 8. A, B 

12.55 - 13.15 9. A, B  učilnica FIZ/MAT 
 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI, POVEZANE S PREHRANO 

 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Šolska shema od meseca novembra dalje. 

Otrokom bomo enkrat na teden ponudili sadje in zelenjavo iz domače slovenske ekološke 

pridelave. Če bodo epidemiološke razmere ustrezne, se bodo učenci krožka Šolski vrt udeležili 

sejma Altermed  v Celju v spomladanskem času.  
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V šolskem letu 2021/2022 bomo izvedli naslednje vzgojno-izobraževalne aktivnosti:  

 

 od 1. do 9. razreda: “Tradicionalni slovenski zajtrk” – medeni zajtrk (19. november 2021); 

 1.—9. razred: Projekt Šolska shema (od novembra 2021 dalje);   

 urejanje šolske visoke grede s učenci šolskega vrta in z učenci izbirnega predmeta Sodobna 

priprava hrane; 

  Pri razrednih urah in ostalih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela bomo izvajali dejavnosti 

z namenom vzpodbujanja zdravega načina prehranjevanja in ustrezno kulturo 

prehranjevanja. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo še posebno pozornost namenili dietam oz. prehranskim težavam 

otrok v šoli in predšolskih otrok v vrtcu, saj je število diet v porastu. Prav tako bomo dali velik 

poudarek na ustrezni odnos do hrane in bonton uživanja hrane. Sodelovali bomo tudi z različnimi 

zunanjimi institucijami (IVZ RS, ZZV CE, ZZV NM, Zdravstvena inšpekcija RS) in hkrati bomo 

sodelovali z lokalnimi pridelovalci. 

 

Vodja prehrane je ga. Sandra Colarič 

 

 

ŠOLSKI PREVOZI 

 

KOMBI 

 

ZJUTRAJ POPOLDNE 

ODHOD v smeri  ODHOD v smeri  

izpred šole Artiče Planina 6.10 izpred šole Artiče Trebež 13.15 

izpred šole Artiče Osredek 6.30 izpred PD Artiče Osredek 13.35 

izpred šole Artiče Trebež I. 7.10 izpred PD Artiče Planina 14.05 

izpred šole Artiče Trebež II. 7.25 izpred PD Artiče Silovec 14.30 
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AVTOBUS 

 

 ODHOD prihod v ARTIČE odhod IZ ARTIČ prihod domov 

Pečice 6.55 7.34 13.25, 14.49 14.03, 15.22 

Obrež 7.27 7.34 13.25 13.31 

Oklukova Gora 7.06 7.34 13.33 13.56 

Sromlje/Silovec 7.22 7.34 13.33 13.45 

Brezina 7.10 7.16 13.25, 14.20 13.31, 14.29 

Curnovec   13.33, 14.49 13.38, 15.49 

 
 

VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 

 

JUTRANJE VARSTVO 

 

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. in 2. razreda od 6.30 do 7.30 v učilnici 1. razreda. Ostali 

učenci, ki pridejo prej v šolo, počakajo na pouk  v jedilnici.  

 

VARSTVO VOZAČEV 

 

Šola odgovarja za učence v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira in izvaja. Za vozače je varstvo 

organizirano od končane obvezne šolske dejavnosti do prihoda prvega oz. drugega avtobusa. 

Nekontrolirano gibanje učencev v času varstva je nedovoljeno. Za učence, ki se varstvu samovoljno 

odrekajo ali pohajkujejo izven šole, šola ne odgovarja, ampak obvesti starše. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

 

Popoldansko podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Izvaja se od 11.20 do 

16.00. V času bivanja v OPB imajo učenci razne usmerjene dejavnosti, kosilo, popoldansko malico, 

sodelujejo pri interesnih in ostalih sprostitvenih dejavnostih, naredijo domačo nalogo in obiščejo 

šolsko knjižnico. Učenec lahko sam oddelek podaljšanega bivanja zapusti izjemoma predčasno, 

vendar samo s pisnim dovoljenjem staršev. 

Podaljšano bivanje bodo izvajali Andraž Zaplotnik, Simona Grubič, Mateja Kvartuh, Darja Preskar in 

Tanja Lekše.: 
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DRUGE OBLIKE DELA 

 

DELO V MANJŠIH SKUPINAH 

 

Pri pouku diferenciramo delo z učenci glede na njihove zmožnosti, sposobnosti, interese in znanja 

znotraj oddelka posameznega razreda že v 1. vzgojno izobraževalnem obdobju – notranja 

diferenciacija. 

V 4. razredu bo v zadnjem ocenjevalnem obdobju organizirano delo v manjših skupinah – pri 

predmetih slovenščina, angleščina in matematika. 

V petem in sedmem razredu bo delo v manjših skupinah potekalo pri matematiki, slovenskem jeziku 

in angleškem jeziku, in sicer v obsegu največ do ene četrtine vseh ur, namenjenih tem predmetom. 

V osmem in devetem razredu bomo pri slovenščini, matematiki in angleščini oblikovali dve manjši 

heterogeni skupini. 

DODATNI POUK 

 

Namenjen je vsem učencem, ki si želijo in so tudi sposobni svoje znanje razširiti, poglobiti. Učence 

predlaga učitelj, upoštevajo se tudi posebne želje otrok in staršev. V prvi in drugi triadi je tedensko 

predvideno 0,5 ure dodatnega pouka oziroma ISP, ki ga izvajajo razredniki. V tretji triadi se bo odvijal 

tako, kot je zapisano v tabeli. Izvajajo ga predmetni učitelji. 

 

Predmet SLO TJA MAT BIO, KEM FIZ GEO, ZGO 

Ure tedensko 0,5 1 1,5 0,5 0,5 0,5 

 

DOPOLNILNI POUK 

 

Učenci, ki imajo kakršne koli učne težave, se bodo lahko na predlog učitelja ali pa po svoji želji 

udeležili dopolnilnega pouka. V prvi in drugi triadi je tedensko predvideno 0,5 ure dopolnilnega 

pouka oziroma se kombinira z ISP in ga izvajajo razredniki sami, medtem ko se bo v tretji triadi odvijal 

tako, kot je zapisano v tabeli in ga bodo izvajali predmetni učitelji. 

 

Predmet SLO TJA MAT BIO, KEM FIZ GEO, ZGO 

Ure tedensko 0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 

 

Individualno in skupinsko pomoč bomo organizirali v skladu s predpisi in potrebami. Nudimo jo 

učencem, ki imajo odločbo Zavoda za šolstvo RS, s katero je določen obseg in način izvajanja dodatne 

strokovne pomoči učencem ter ostalim učencem, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih 

učenja. 
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NADARJENI UČENCI 

 

Tudi nadarjeni učenci so potrebni naše pozornosti, zato je naš cilj pravočasno odkriti otroke, ki 

izkažejo visoke dosežke ali potenciale na različnih področjih (intelektualno, šolsko, mišljenje, 

ustvarjalnost, vodenje, umetnost…), in jih spodbujati pri doseganju rezultatov, skladnih z njihovimi 

sposobnostmi. Faze postopka so: 

• odkrivanje nadarjenih učencev (predlogi in evidentiranje, identifikacija s testiranjem 

sposobnosti in ustvarjalnosti, pogovor s starši …),  

• izdelava individualnih načrtov za posamezne učence,  

• delo učiteljev z učenci na osnovi posebej izdelanih programov, ki vključujejo različne metode 

in oblike dela ter zajemajo različna področja,  

• spremljanje razvoja, svetovanje, priprava na poklicno pot.  

 

OPOZORILO! 

Če za testiranje učenca predlaga šola (enkrat ali večkrat v času šolanja), šola tudi krije vse stroške. 

Če pa se testiranje izvede na željo staršev, starši sami krijejo vse stroške. Če je učenec v času 

šolanja večkrat testiran, mora med testiranji preteči najmanj leto dni. 

 

Nadarjenost se lahko kaže na različnih področjih: 

• splošna intelektualna nadarjenost: hitro dojemanje, velika spominska sposobnost, dobra 

učljivost…  

• umetnostna nadarjenost: igranje inštrumentov, slikanje, kiparstvo…  

• psihomotorična nadarjenost: na vseh področjih, kjer gre za telesno spretnost  

• socialna nadarjenost: pomoč sočloveku, dobro obravnavanje in komunikacija z ljudmi…  

 

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK  

Fleksibilni urnik omogoča šolam drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri nekaterih 

predmetih. Skozi vse leto pa bomo izvajali še tri različne oblike fleksibilnega predmetnika. 

Prva oblika je oblika blok ur. Tak način izvajamo v 4. in 5. razredu pri slovenščini in pri likovni 

umetnosti, v 7. razredu pri naravoslovju in v 4. razredu tudi pri NIT.  

 

Druga oblika je strnjena obravnava v enem ocenjevalnem obdobju. Na tak način izvajamo zgodovino 

v 6. razredu, in sicer dve uri na teden v 1. polletju, v 2. polletju pa na enak način geografijo. V 5. 

razredu imajo v 1. polletju strnjeno gospodinjstvo. Prav tako se bodo strnjeno in v obliki blok ur 

izvajali likovna umetnost od 6. do 9. razreda, LS, FVZ, POK in DKE.  
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KNJIŽNICA 

 

Knjižnica razpolaga z okoli 12.000 enotami knjižničnega gradiva (knjige, zgoščenke, avdio in 

videokasete). Revije, leksikone, slovarje, priročnike in enciklopedije je možno uporabljati samo v 

prostorih knjižnice, ostalo knjižno gradivo pa si lahko učenci izposodijo na dom. Ure knjižnično-

informacijskih znanj izvajamo po dogovoru z učitelji. Knjižnica je odprta vsako jutro od 7.00 do 7.40 

razen srede ter vsak dan 6. šolsko uro. 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Učenci si lahko na začetku šolskega leta izposodijo knjige iz učbeniškega sklada. V skladu so vsi 

učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Ministrstvo za šolstvo in šport vsem učencem od 1. do 9. 

razreda subvencionira učbeniški sklad v celoti. Ob koncu šolskega leta učenci učbenike vrnejo. V 

učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami. Ob koncu 

šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. 

 

 

ŠOLSKI SKLAD  

 

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda 

(letovanja, zimovanja, šole v naravi in ostale šolske dejavnosti) ali nakupi nadstandardne opreme 

za pouk. V skladu se lahko zbirajo sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. 

 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolska svetovalna služba sodeluje pri reševanju pedagoških, vzgojnih in socialnih vprašanj. V ta 

namen vključuje v svetovalni odnos vse udeležence v šoli: pedagoške delavce, starše, učence, 

vodstvo in zunanje inštitucije. Pomaga pri poklicnih odločitvah, še posebej devetošolcem. Posebno 

pozornost namenja učencem z učnimi težavami. 

 

Pomaga jim pri delu med poukom ali dela z njimi individualno. Vodi postopek odkrivanja nadarjenih 

učencev in koordinira delo z njimi. Posveča se preventivnim dejavnostim, namenjenih dvigu kulture 

medsebojnih odnosov, izboljšanju šolske klime in reda. 
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DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

 I. TRIADA II. TRIADA III. TRIADA 

Kulturni dnevi 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 4dni 4 dni  
        

 

ŠOLA V NARAVI 

V primeru zaostritve ukrepov v zvezi s širjenjem COVID 19 virusa šole v naravi, ki niso vezane na 

CŠOD, lahko odpadejo. 

 

Organiziranje šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in večja finančna sredstva, vendar 

izkušnje kažejo, da je to dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in 

zadovoljstvo staršev. Zaradi širjenja virusa Covid 19 bodo šole v naravi izvedene pod pogojem, da je 

na nastanitvi poskrbljeno za ustrezne ukrepe. 

 

Učenci 3. razreda bodo jeseni in spomladi deležni 2x po dva dni bivanja v naravi, kjer bomo prespali 

v planinski koči v okolici Posavja in se skozi dneve dejavnosti preizkusili v življenjskih veščinah 

preživetja v naravi, trajnejšem naporu, spoznali drug drugega in krepili socialne odnose. Tovrstne 

aktivnosti bodo izvedene v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, alternativa so 

dnevi dejavnosti v klasični obliki. 

Učenci 5. in 6. razreda bodo preživeli pet dni na Kopah, predvidoma od 20. do 24. 12. 2021 in od 3. 

1. do  7. 1. 2022. Okvirna cena pa je 180 €, odvisno od zbranih sredstev. Izvedba je odvisna od 

epidemiološke slike.   

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira eno šolo v naravi in daje subvencijo 

socialno šibkejšim, zato bomo ta sredstva namenili prav zimski šoli v naravi. 

Učence, ki bodo do subvencioniranja šole v naravi upravičeni, bo na osnovi ustrezne dokumentacije 

izbrala ravnateljica na podlagi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi in podrobnejših kriterijev 

za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 

Učenci 7. razreda se bodo udeležili naravoslovne šole v naravi v CŠOD Breženka, in sicer od 29. 11. 

do 3. 12. 2021.  

Učenci 8. razreda se bodo udeležili šole v naravi Pod Peco, in sicer od 18.—22. oktobra 2021. 

Učenci 9. razredov bodo od 15. 11. do 19. 11. 2021 preživeli v CŠOD Ajda. Izvajali bodo tematski 

teden prve pomoči. 
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DRUGE OBLIKE DEJAVNOSTI  

Tečaji  
V primeru zaostritve ukrepov v zvezi s širjenjem COVID 19 virusa lahko tečaji odpadejo. 
 
Organizirali bomo naslednje tečaje: 
 plavalna abeceda za učence 1. razreda (Terme Čatež, 21 €) 

 plavalni tečaj za učence 2. razreda (Terme Čatež, 47,50 €) 

 plavalni tečaj za učence neplavalce od 3. do 7. razreda, (Čatež, 21 €) 

 smučarski tečaj za 5. in 6. razred (šola v naravi) 

 kolesarski tečaj za 5. razred 

 plesni tečaj za učence 9. razreda (okvirni strošek 35 € poravnan iz ŠS) 

 
Druge oblike dela z učenci – dodatna ponudba 
 Bralna mavrica, Lov za knjižnim zakladom, Andersenov kviz - sodelovanje s Knjižnico Brežice 

 sodelovanje z javnimi zavodi v Posavju 

 obdelovanje šolskega vrta 
 sodelovanje med šolami in občino Brežice – Maj v mestu Brežice, v kolikor se bo izvajal 
 ogled predstave za učence od 6. do 9. razreda v angleškem jeziku v izvedbi American drama group 

Animal farm, Krško, 22. 4. 2022 (Krško, strošek 10 €) 
 obisk CŠOD Vojsko, 17. do 19. 9. 2021 (z evidentiranimi nadarjenimi, če bo izražen interes s strani 

učencev) 

 Zborovski BUM, za OPZ in MPZ, 22. junij 2022 

 Teden mobilnosti: 16. - 22. 9. 2021- pešbus 

 

ŠPORTNOVZGOJNI KARTON  

 

V mesecu aprilu izvedemo testiranje ob soglasju staršev. Evidenca podatkov vsebuje podatke o 

telesni višini, teži, kožni gubi nadlahti, in dotikanju plošče z roko, skoku v daljino z mesta, 

premagovanju ovir nazaj, dviganju trupa, predklonu na klopci, vesi v zgibi, teku na 60 m teku na 600 

m. Teke, skok v daljino in suvanje krogle izvedemo na brežiškem atletskem štadionu v mesecu aprilu. 

Meritve na podlagi enotnih merskih postopkov opravi šola pod vodstvom športnih pedagogov pri 

rednem pouku. Podatki se nato centralno računalniško obdelajo, vrednotijo, v maju in juniju pa imajo 

vpogled vanje razredniki, učenci in starši. Ob koncu šolanja učenci dobijo svoj športnovzgojni karton 

domov. 

 

IZBIRNI PREDMETI 

 

Učenci zadnjega VIZ-obdobja, to je 7. in 8. ter 9. razreda, imajo pri rednem pouku na izbiro tudi 

izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem 

soglašajo starši. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko obiskovanje le-te uveljavljajo namesto 

izbirnih predmetov. Prošnji staršev morajo priložiti potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. 

  



 
24 PUBLIKACIJA 2021/2022 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V letošnjem šolskem letu so si učenci izbrali naslednje izbirne predmete:  

 

• naravoslovno-tehnični predmeti: Računalništvo: multimedija - 13 učencev, Računalništvo: 

računalniška omrežja - 10 učencev, Računalništvo - urejanje besedil - 9 učencev, Šport za 

zdravje - 17 učencev, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami - 22 učencev, Kemija v 

okolju - 19 učencev, Poskusi v kemiji - 12 učencev, Izbrani šport: košarka - 11 učencev; 

 

• družboslovni-humanistični predmeti: Nemščina I – 2 učenca, Nemščina II, - 5 učencev, 

Nemščina III - 6 učencev, Likovno snovanje I - 2 učenca, Likovno snovanje II - 3 učenci, Likovno 

snovanje III - 5 učencev, Filmska vzgoja - 6 učencev, Gledališki klub - 6 učencev, Vzgoja za 

medije: radio - 12 učencev;  

• 4 učenci uveljavljajo glasbeno šolo.  

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Učenci 4., 5. in 6. razredov so izbrali neobvezne izbirne predmete: Tehnika – 36 učencev, 

Šport – 21 učencev; Nemščina - 16 učencev. 3 učenci niso izbrali nobenega izbirnega 

predmeta. 

Učenci 1. razreda so izbrali tuj jezik angleščina – 19 učencev. 

 

TEKMOVANJA 

 

Tekmovanja, ki se jih udeležujejo naši učenci: 

športno tekmovanje Zlati sonček 1.—3.  

Cici vesela šola 1.—3.  

Računanje je igra 1.—5.  

Eko bralna značka 1.—3.  

Tekmovanja s športnega področja 1.—9.  

Bralna značka 1.—9.  

Angleška bralna značka 4.—9.  

Tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje 2.—3.  

Tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje 4.—9.  

Tekmovanje iz logike 2.—9.  

Matematični kenguru (za bronasto Vegovo priznanje) 1.—9.  

Tekmovanje Logična pošast 1.—9.  

Tekmovanje Bober iz računalniške logike 4. – 9.  

Tekmovanje iz znanja geografije 7.—9.  

Tekmovanje iz znanja zgodovine 7.—9.  

Tekmovanje iz angleškega jezika 8. in 9.  

Tekmovanje Kaj veš o prometu? 7.—9.  
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Tekmovanje iz sladkorne bolezni 8.—9.  

Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije 8.—9.  

Tekmovanje za Stefanovo priznanje iz fizike 8.—9.  

Tekmovanje za Proteusovo priznanje iz biologije 8.—9.  

Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava 7. — 9.   

Tekmovanje Književnost na filmu 7. — 9.  

Male sive celice 7. — 9.  

Kulturna šola 1. — 9.  

 

PROJEKTI, NATEČAJI 

 

• skupni projekt učencev šole EKOŠOLA 

• skupni projekt učencev od 1. do 9. razreda ZDRAVA ŠOLA 

• skupni projekt DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI 

• projekt učencev 8. razreda na temo VESOLJE 

• projekt 3. razred: ŽIVIM ZDRAVO 

• projekt 1. razred: PASAVČEK 

• projekt Medgeneracijsko branje - predvidoma prek video srečanj 

• projekt Vseslovensko petje 

• projekt Noč branja 

• projekt Naša mala knjižnica 

• natečaji glede na prispele ponudbe na likovnem, literarnem in fotografskem področju (Lions 

club, Likovne igrarije, Natečaj Komunale Brežice, Naravne in druge nesreče, Na obisku pri 

Juriju Dalmatinu, Evropa v šoli, razstava fotografskih del …) 

• projekt NEON – preventivni program proti nasilju 

• projekt MOBAK - športni projekt za učence 1. in 2. razreda 

 

STATUS 

(Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, UL RS 89/1998) 

STATUS OMOGOČA PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI in je namenjen učencem, ki se 

vzporedno izobražujejo ali so perspektivni športniki. 

Pogoji: 

• vzporedno izobraževanje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne 

programe ali  

• registracija pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmovanje na uradnih tekmovanjih te 

zveze  

Postopek podelitve: 

• predložitev potrdila o vpisu v drugo šolo ali o registraciji pri nacionalni športni zvezi,  

• status se dodeli za eno šolsko leto,  

• po pridobitvi statusa se sklene dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti,  
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• če učenec ne izpolnjuje svojih obveznosti, mu šola lahko status odvzame.  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 

Zdravstvene preglede učencev organizira pristojna zdravstvena služba. Sistematični zdravstveni 

pregledi so za učence prvega, tretjega, šestega in osmega razreda v ZD Brežice v Dispanzerju za 

šolarje. 

 

Učence prvega razreda cepijo in opravijo pregled sluha. Učenci so cepljeni še v tretjem razredu proti 

davici in tetanusu, v šestem razredu cepljenje deklic proti papiloma virusu, v osmem razredu je 

opravljen laboratorijski pregled. Za laboratorijski pregled in cepljenje je treba pridobiti pisno soglasje 

staršev. Šolarji morajo imeti s sabo potrjene kartice zdravstvenega zavarovanja in izkaznice o 

cepljenju. 

 

V šolski zobni ambulanti se opravljajo sistematični pregledi zob. Učenci se učijo pravilnega čiščenja 

ter same nege zob. Vsako leto učenci od 1. do 5. razreda tekmujejo v akciji Čisti zobje.  

Delovni čas zobne ambulante: 

Ponedeljek:  7.00 – 14.00 

Sreda:   7.00 – 14.00 

Petek:   7.00 – 14.00 
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USPEŠNO UČENJE 
 

OSNOVNA NAVODILA ZA BOLJŠO USPEŠNOST UČENCEV  

 

• Redno obiskujem pouk.  

• Vedno nosim s seboj vse šolske potrebščine.  

• Aktivno sodelujem pri pouku in pozorno poslušam učiteljevo razlago.  

• Skrbim za urejenost zvezkov.  

• Redno opravljam domače obveznosti za šolo.  

• Iz učnih knjig si izpišem samo najpomembnejše – pomagam si s tehniko podčrtovanja.  

 

KAKO SE LOTIM UČENJA  

 

• Pred učenjem si pripravim prostor za učenje. Prostor mora biti dovolj svetel in ravno prav 

topel.  

• Na delovni mizi ne sme biti odvečnih stvari.  

• Vedno se učim v istem prostoru ob istem času.  

• Pred učenjem nove snovi ponovim staro.  

• Vnaprej si določim kratke 10-minutne odmore po 40-minutnem učenju. Med odmorom si 

postrežem s pijačo. Popijem malo vode ali sadni sok.  

• Pri učenju uporabljam naslednji recept: pregledam vsebino in jo razdelim na manjše dele, 

preberem in podčrtam glavne misli, obnovim, kar sem prebral, ponavljam.  

• Po vsaki učni uri ponovim predelano snov. Pravijo, da se največ pozabi takoj po učenju, zato 

snov ponovim še enkrat čez eno uro, čez dan…  

 

KAKO SI NAUČENO NAJBOLJE ZAPOMNIM  

• Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.  

• Temeljito in glasno preberem zahtevne odlomke.  

• Pojasnim si neznane besede, uporabim slovar, vprašam učitelja, starše.  

• Čim več si poskušam predstavljati v mislih.  

• O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.  

• Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.  

 


