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O S N O V N A    Š O L A 
 

Š E N T J E R N E J 
                                           

 

 

Publikacija za šolsko leto  2021 / 2022 

 

Na Osnovni šoli Šentjernej 

z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo  

stremimo k znanju ter dobremu počutju. 
 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podatki učenca: 

 

Ime in priimek:  ______________________________________  

Razred:  ____________________________________________  

Razrednik:   _________________________________________  

Naslov:  ____________________________________________  

Domači telefon:  _____________________________________  

Službeni telefon očeta:   _______________________________  

Službeni telefon matere:  ______________________________  
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 Spoštovani starši,  

 

Pred vami je letošnja publikacija, v kateri boste nedvomno našli veliko 

koristnih informacij, napotkov in bogatih vsebin, ki smo jih učitelji 

pripravili za šolsko leto 2021/2022.  

 

Želimo si, da je šola kreativno okolje, odprto za nove ideje in prijazno do 

inovativnih posameznikov. Da šola ni tekmovanje v zbiranju točk ali ocen, 

ampak prostor, kjer učenci in učitelji lahko zaupajo, da vsi razumemo, da 

so neuspehi, padci in zmage del spoznavanjem samega sebe. 

 

Radi bi v novem šolskem letu skupaj z našimi učenci uresničili vse 

zastavljene cilje, pri čemer je ključnega pomena naše dobro sodelovanje, 

ki temelji na sprotni objektivni in konkretni medsebojni informiranosti ter 

na strpnem in spoštljivem dialogu.  

 

Naša prioriteta bo kakovostno delo v razredu, doseganja ciljev bralne 

pismenosti preko bralnih učnih strategij, formativnega spremljanja ter 

ocenjevanju znanja na višjih taksonomskih stopnjah.  

 

Vzgojno delovanje šole pa je še posebej posvečeno medsebojnemu 

spoštovanju, odgovornosti in varnosti. Tudi letos prispevamo dobrim 

odnosom z najrazličnejšimi aktivnostmi. Odgovornost učencev bomo 

razvijali na njim primeren način.  

 

Našim učencem želimo delovno uspešno šolsko leto. 

 

 

 

Aljoša Šip, 

ravnatelj OŠ Šentjernej 
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Osnovna šola Šentjernej se predstavi 

 

OŠ Šentjernej 

Prvomajska cesta 9,  8310 Šentjernej 

Ravnatelj: Aljoša Šip 

Pomočnica ravnatelja: Tadeja Strmole 

Pomočnik ravnatelja: Boštjan Tomazin 

Poslovna sekretarka: Andreja Župan 

Svetovalna služba: Lucija Blažič 

Katarina Šepetavc 

Knjižnica Branka Štefanič 

Aleksandra Ivanšek 

Podružnica Orehovica - vodja: Nataša Bregar 

Računovodstvo: Lidija Kladnik 

Lidija Pečovnik 

 

Stiki          

Tajništvo: 

Računovodstvo: 

Šolska knjižnica: 

Podružnica Orehovica:  

 

 

07 3374 910 

07 3374 912 

051 660 464 

051 688 730 

E-pošta:                         os.sentjernej@guest.arnes.si 
 

Davčna številka:                            77005821 

Podračun pri UJP:                 01319 – 6030681935 

mailto:os.sentjernej@guest.arnes.si
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Osebna izkaznica šole 

 

Število učencev - matična šola 705 

  - podružnica Orehovica 71 

Skupaj 776 

Število oddelkov 35 

Število skupin RaP 17 

 

 

USTANOVITELJ 

 

Osnovno šolo Šentjernej je ustanovila Občina Šentjernej z Odlokom o 

ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Šentjernej, kar 

je bilo objavljeno v Uradnem vestniku Občine Šentjernej 7/2019  z dne 

24. 6. 2019. 

 

UPRAVLJANJE ZAVODA 

 

Zavod upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. 

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 

šole ter trije predstavniki staršev. 

 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

Strokovni organi šole so pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, 

strokovni aktivi in razredniki. 
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Strokovni aktivi v šol. letu 2021/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA 
 

Šolski prostor, določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola 

prevzema odgovornost za učence, zajema vse notranje prostore v šolski 

stavbi in stavbi vrtca, od zunanjih površin pa šolska igrišča in igrišče ob 

vrtcu ter parkirne površine pred šolo in tudi pred vrtcem. 

 

 

Vodja aktiva 

1. razred Neža Hafner Vrtačič 

2. razred Diana Dobovšek 

3. razred Katja Hodnik 

4. razred Irena Zagorc 

5. razred Matjaž Palčič 

SLJ Kaja Cvelbar 

TJA Tina Škaler 

MAT / TIT Roman Turk 

DRUŽB. Andreja Hvalec Žitnik 

NARAVOSL. Anela Plazar 

ŠPO Viktorija Rangus 

DSP Sabina Dogenik 

DUPUR Slavko Antončič 

KULT. Lucija Kuntarič 

RaP Ognjen Saje 
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Število  oddelkov 

  

Matična šola: 

 

1. razred  4 oddelki 6. razred  3 oddelki 

2. razred  4 oddelki 7. razred  3 oddelki 

3. razred  4 oddelki 8. razred  3 oddelki 

4. razred  3 oddelki 9. razred  3 oddelki 

5. razred 3 oddelki   

 

Podružnična šola Orehovica:   

 

1. razred  1 oddelek 

2. razred  1 oddelek 

3. razred  1 oddelek 

4. razred  1 oddelek 

5. razred  1 oddelek 
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Razredniki in ostali strokovni delavci šoli 

 

DELAVEC  DELOVNO MESTO 

Antončič, Elvis  učitelj ŠPO 

Antončič, Slavko  izvajalec DUPUR 

Balant, Jasna  učiteljica TJN; izvajalka dejavnosti RaP 

Bevc Jerneja  učiteljica TJA, izvajalka dejavnosti RaP 

Blažič, Lucija  šolska svetovalna služba (pedagoginja) 

Bratkovič, Marjanca 4. a učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Bregar, Anja  DSP, izvajalka dejavnosti RAP 

Bregar, Nataša 2. e Vodja PŠ, učiteljica razrednega pouka na PŠ;  

Brudar, Nina 8. b predmetna učiteljica KEM in NAR; izvajalka 

dejavnosti RaP 

Cerinšek, Marjan  računalnikar – organizator informacijskih 

dejavnosti, učitelj IP in NIP 

Cirnski, Maja 3. e učiteljica razrednega pouka na PŠ; izvajalka 

dejavnosti RaP 

Cvelbar, Kaja 7. a učiteljica slovenščine, izvajalka RaP 

Cvelbar, Zdenka  laborantka, izvajalka dejavnosti RaP 

Dobovšek, Diana 2. a učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Dobravc, David  drugi strokovni delavec v 1. razredu, izvajalec 

dejavnosti RaP 

Dogenik Sabina  dodatna strokovna pomoč 

Dolar, Martina  druga strokovna delavka v 1. razredu, izvajalka 

dejavnosti RaP 

Furar, Anita 2. b učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 
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Gašperič, Katja 1. a učiteljica razrednega pouka, izvajalka dejavnosti 

RaP 

Godec Lekše, Alja  učiteljica ZGO 

Gorenc, Miha  učitelj GEO  

Gregorčič, Živa 1. b učiteljica razrednega pouka, izvajalka dejavnosti 

RaP 

Grubar Butara, 

Jasmina 

2. d učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Grubar, Tamara  izvajalka dejavnosti RaP 

Hafner Vrtačič, Neža 1. d učiteljica razrednega pouka, kolesarski izpit 

Hodnik, Katja 3. c učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Hvalec Žitnik, Andreja  učiteljica DKE, DSP, DUPUR 

Ivanšek, Aleksandra  knjižničarka; izvajalka dejavnosti RaP 

Jordan, Slavica 9. c učiteljica TIT, izvajalka dejavnosti RaP 

Kapušin, Iztok  učitelj ŠPO, izvajalec dejavnosti RaP 

Kastelic, Tanja  specialni pedagog – izvajalka DSP 

Klemenčič, Nada 1. c učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Klemenčič, Patricija  učiteljica TJN, izvajalka dejavnosti RAP 

Klemenčič, Urška 7. c učiteljica TJA, izvajalka dejavnosti RaP 

Kocjan, Jožica  učiteljica SLJ 

Kočevar Helena  druga strokovna delavka v 1. razredu, izvajalka 

dejavnosti RaP 

Kodelič, Mojca  učiteljica KEM, org. šol. prehrane, izvajalka DSP, 

DUPUR, ISP-N, izvajalka dejavnosti RaP 

Kolar, Tadeja  izvajalka dejavnosti RaP 

Kovačič, Darja  učiteljica LUM  

Kragolnik, Branka  izvajalka dejavnosti RaP  

Kralj, Kristijan 6. b učitelj ŠPO; izvajalec dejavnosti RaP, kolesarski izpit 
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Kranjec, Klavdija 9. b MAT, TIT  

Krošl, Zdenka 7. b učiteljica ŠPO, izvajalka dejavnosti RaP 

Kruh, Mojca 5. d učiteljica razrednega pouka na PŠ; izvajalka 

dejavnosti RaP 

Kukman, Barbka  učiteljica SLJ; izvajalka dejavnosti RaP 

Kuntarič, Lucija 3. b učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Kužnik, Maja 8. a učiteljica TJA; izvajalka dejavnosti RaP 

Lahne Anja  2. strokovna delavka v 1. razredu, izvajalka 

dejavnosti RaP 

Mavsar Tina  2. strokovni delavka v 1. razredu, izvajalka 

dejavnosti RaP 

Medle, Barbara 5. c učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Mežič, Renata 2. c učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Miklavž Sintič, Maja 3. d učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Novak, Mojca  učiteljica TJA (1.–5. razred); izvajalka dejavnosti 

RaP 

Padaršič, Ivica 4. d učiteljica razrednega pouka na PŠ 

Pajtler, Marija  izvajalka dejavnosti RaP (učiteljica razrednega 

pouka) 

Palčič, Matjaž 5. b učitelj razrednega pouka; izvajalec dejavnosti RaP 

Pekolj Suzana  izvajalka RaP, DUPUR, učiteljica GEO 

Penca Palčič, mag. 

Marjana 

4. c učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Plazar Anela 6. a učiteljica NAR/BIO 

Rangus Alenka  2. strokovna delavka v 1. razredu, izvajalka 

dejavnosti RaP 
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Rangus, Viktorija  učiteljica ŠPO; izvajalka dejavnosti RaP 

Saje, Ognjen  izvajalec dejavnosti RaP (predmetni učitelj) 

Sarajlić, Samir  Izvajalec dejavnosti RaP, dodatna strokovna pomoč 

Stančin, Brigita 3. a učiteljica razrednega pouka, izvajalka dejavnosti 

RaP 

Stopar, Barbara  učiteljica MAT 

Strmole, mag. Tadeja  učiteljica BIO,  pomočnica ravnatelja 

Strojin, Fanika 1. e učiteljica razrednega pouka na PŠ 

Šepetavc, Katarina  šolska svetovalna služba (pedagoginja), izvajalka 

ISP 

Šip, Aljoša  ravnatelj 

Šiško Bambič, Ingrid 5. a učiteljica razrednega pouka, izvajalka dejavnosti 

RaP  

Škaler, Tina  učiteljica TJA (1.–5. razred); izvajalka dejavnosti 

RaP 

Štefanič, Branka  knjižničarka 

Švelc, Silvija 6. c GUM, IP, otroški in mladinski pevski zbor, izvajalka 

dejavnosti RaP 

Tomazin, Boštjan  pomočnik ravnatelja, učitelj ŠPO 

Trunkelj, Maja  DSP 

Turk, Roman 9. a učitelj FIZ, MAT 

Valerij, Manja  učiteljica razrednega pouka (druga strokovna 

delavka v 1. razredu), izvajalka dejavnosti RaP 

Zagorc, Irena 4. b učiteljica razrednega pouka; izvajalka dejavnosti 

RaP 

Zrinjanin, Lana 8. c učiteljica TJA (6., 7., 8. in 9. r.); izvajalka dejavnosti 

RaP 
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TEHNIČNI DELAVCI   

Babočajić, Zdenka čistilka 

Colarič, Milan čistilec 

Drežnjak Majda čistilka 

Može, Marinka čistilka 

Pirnar Sintič, Mateja gospodinjka 

Potočar, Darja čistilka 

Prah, Frančiška  čistilka 

Sušnik, Alenka čistilka 

Tršinar, Jožica čistilka 

Žnidaršič, Mihaela čistilka 

Pečovnik, Lidija administratorka, knjigovodja  

Kladnik, Lidija računovodkinja 

Kutija, Ankica kuharica 

Mencin, Irena kuharica 

Turk, Alenka kuharica 

Murn, Majda kuharica 

Župan, Andreja tajnica v VIZ VI 

Laknar, Ivan hišnik 

Župan, Vincenc hišnik 
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Organiziranost vzgojno izobraževalnega dela 

 

PRIČETEK POUKA 

 

Pouk po urniku se za učence na matični šoli in podružnici Orehovica začne 

ob 8.20 uri. Ostale aktivnosti, kot so dopolnilni in dodatni pouk, obvezni 

in dejavnosti razširjenega programa, pa bodo potekale pred in po 

končanem rednem pouku. 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM – JUTRANJE VARSTVO 

 

Za učence 1. razreda šola, v skladu z Zakonom o osnovni šoli, organizira 

jutranje varstvo v Šentjerneju in Orehovici. Glede na pripadajoče 

normative bomo izvajali jutranje varstvo v Šentjerneju od 6.00 do 8.00 

ter od 7.00 do 8.00, na podružnici Orehovica pa od 6.00 do 8.00 ure. 

 

Skupina 

jutranjega 

varstva 

Ura Učitelj 

1. r. Šentjernej 

 

 

1. r. Šentjernej 

6.00 – 8. 00 

 

 

6.30 – 8.00 

Kočevar Helena, Dolar 

Martina, Mežič Renata 

 

Zagorc Irena, Klemenčič 

Nada, Mavsar Tina, 

Gašperič Katja 

1. r. Orehovica 6.00 – 8.00 Valerij Manja, Bregar 

Nataša 

 

Na pobudo staršev 2. in 3. razreda šola kot nadstandardno storitev izvaja 

jutranje varstvo učencev od 6.00 do 8. ure.  

Dejavnost mesečno plačajo starši. 
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SKUPINE RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

 

Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na željo staršev po končanem pouku 

vključijo v dejavnosti razširjenega programa. Dejavnosti trajajo vsak dan 

od 11.50 do 16.00 v OŠ Šentjernej in na podružnici Orehovica. 

Glavni namen dejavnosti razširjenega programa je, da otrok v šoli poleg 

učenja in pisanja nalog, ob dejavnostih za sprostitev, ustvarjalnih igrah, 

spoznavanju učnih strategij, gibanju, pogovoru o zdravi prehrani in 

higieni, spoznavanju vsebin iz življenja in dela šole, kulture, tujih jezikov, 

kulturne dediščine, … v družbi sovrstnikov preživi tisti čas, ki bi ga sicer 

moral preživljati sam. 

 

V okviru razširjenega programa osnovne šole se izvajajo dejavnosti iz 

treh področja, s tremi sklopi pri vsakem področju: 

 

1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje 

● Zdravje in varnost 

● Gibanje 

● Prehrana in prehranjevanje 

 

2. Področje: kultura in tradicija 
▪ Kultura, umetnost in dediščina 
▪ Kultura sobivanja 
▪ Tuji jeziki 

 

3. Dejavnosti iz življenja in dela osnovne šole 
● Jaz in moj svet 

● Moje širše okolje 

● Moje ožje okolje 

● Stiki med kulturami 
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Učenci 1. razreda ostajajo v homogenih skupinah, medtem ko učenci od 

2. do 5. razreda dejavnosti lahko izbirajo in med dejavnostmi po potrebi 

prehajajo. 

 

Izvajalci dejavnosti v skupinah razširjenega programa po pouku izvajajo 

sledeče dejavnosti: 

 

KOSILO  Učence navajamo na umivanje rok pred 
kosilom, spoznajo se z osnovami bontona ter 
pravilnega obnašanja za mizo in v jedilnici.  

 Utrjujemo in razvijamo pravilno uporabo 
jedilnega pribora. 

 Razvijamo osebno higieno. 

 Razvijamo higieno oblačenja, prehranjevanja, 
počitka … 

 Učenci se seznanijo z ustrezno prehrano. 

 Spoznajo primerna in neprimerna živila za 
zdravo življenje. 

 Spoznajo zdrav in uravnotežen jedilnik – 
primere dnevnih obrokov. 

 Seznanijo se z različnimi načini prehranjevanja 
in ustreznostjo le-tega (izločanje živalske hrane, 
bolezni …). 

Gibalna 

učinkovitost 

 Seznanijo se in izvajajo različne gibalne naloge, 
ki zajemajo celotno telo in so kompleksne. Z 
njimi želimo vplivati na izboljšanje gibalnih 
vzorcev pri otrocih. 

 Samostojno rešujejo različne gibalne poligone in 
naloge brez pomoči učitelja, vendar pod 
njegovim nadzorom.  

Moštvene igre  Igra: med dvema ali štirimi ognji, prirejena igra 
med dvema ognjema: muhce, mali nogomet in 
mala košarka. 
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Elementarne 

igre 

 Seznanijo se z elementarnimi igrami. 

 Igrajo se igre in menjavajo vloge v njih. 

 Uporabljajo elementarne igre za zapolnjevanje 
prostega časa namesto uporabe moderne 
tehnologije. 

 Seznanijo se z različnimi gibalnimi problemi in 
jih poskušajo rešiti sami. 

 Elementarne igre vplivajo na skladen 
psihomotorični razvoj učencev. 

Gibanje za 

sprostitev 

 V naravi spoznavajo stare igre. 

 Uporabljajo značilnosti teh iger in aktivnosti in 
raziskujejo, kako to vpliva na naše telo.  

 Kritično opazujejo druge pri igri, sodelujejo ter 
upoštevajo navodila in pravila. 

 Gibajo se v naravi in v telovadnici, opravljajo 
gibalne naloge ter uporabljajo razpoložljive 
rekvizite za ustvarjanje zanimivih in 
raznovrstnih gibalnih poligonov. 

Plezanje  Spoznavajo plezanje kot obliko elementarnega 
gibanja. 

 Spoznavajo značilnosti plezanja po umetni steni. 

 Učijo se pravilnih tehnik plezanja in varovanja. 

 Učijo se odgovornega ravnanja na plezalni steni. 

 Učijo se plezanja skozi igro. 

 Razvijajo pozitivno samopodobo in poudarjajo, 
da vsak tekmuje in napreduje sam s sabo.  

 Spoštujejo in pomagajo slabšim od sebe. 

Moje okolje, 

moj dom 
  Spoznajo lego Šentjerneja v Sloveniji. 

  Ogledajo si zemljevid Slovenije in se ga naučijo 
uporabljati. 

  Na zemljevidu Slovenije in zemljevidu Posavja 
poiščejo Šentjernej, okoliške kraje ter reke, 
potoke in vzpetine, ki se nahajajo v bližini. 
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 Na zemljevidu občine Šentjernej poiščejo svoj 
domači kraj. 

 Preko družabnih iger spoznajo 
najpomembnejše zgradbe in znamenitosti 
Šentjerneja. 

 Spoznajo praznike, šege in navade v 
decembrskem, pustnem in času ter njihov 
pomen. 

 Spoznajo različne obrti/dejavnosti ali poklice v 
njihovi okolici. 

Samostojno 

učenje 

 Redno, vestno in samostojno opravljajo domače 
naloge. 

 Z različnimi aktivnostmi in nalogami (križanke, 
besedne mreže, sudokuji, labirinti, besedne in 
miselne uganke, rebusi, samostojno risanje, 
barvanje pobarvank, samostojno branje ipd.) 
povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, 
pridobljeno pri rednem pouku. 

 Pridobivajo delovne navade ter se navajajo na 
samostojno in zbrano delo. 

 Pri samostojnem delu so tihi in ne motijo 
sošolcev. 

Ustvarjalnice  Učenci urijo svoje fizične in duševne spretnosti. 

 Ustvarjajo nove motive. 

 Ustvarjajo izdelke iz različnih materialov.  

 Poznajo različne vrste materialov, s katerimi 
lahko ustvarjamo (npr. les, papir, karton, glina, 
fimo masa, filc, krep papir, naravni materiali 
(semena, zrnje, pridelki s polja, listje, plodovi), 
odpadna embalaža ipd.). 

 Urijo se v lepljenju na risalni list. 

 Urijo prste na roki. 

 Znajo narisati svojo zamisel oz. idejo. 
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Prostočasnice  V razredu rešujejo miselne vaje in ostale naloge. 

 v primeru lepega vremena se gibajo na šolskem 
igrišču. 

 S prosto igro razvijajo dojemanje sveta okoli 
sebe, kreativnost, domišljijo in socialne odnose. 
Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje 
same.  

 Razvijajo interese, ki širijo in poglabljajo znanje 
ter razvijajo spretnosti določenega interesnega 
področja. 

Ustvarjamo z 

gibanjem 

 Učenci spoznavajo zmožnosti svojega telesa. 
Uporabljali ga bomo kot inštrument pri glasbeni 
vzgoji.  

 Spoznavali bomo različne zvoke, ritem, tempo s 
ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, 
tapkanjem, … Na ta način bomo ustvarjali 
glasbo.  

Pisan svet je 

naš planet 

 Spoznavamo biotsko raznovrstnost, poudarek je 
na ohranjanju ekosistemov. 

 Poseben poudarek je na spoznavanju in 
sprejemanju drugačnosti, tolerantnosti in 
empatiji.  

 Skozi igro spoznavamo svet najprej v ožjem, 
lastnem, lokalnem okolju in širimo obzorja širše.  

 Učenci na zabaven in prijeten način nezavedno 
in zavedno osvajajo nove vsebine, ki jih bodo 
uporabili v učnih vsebinah pri rednem pouku. 

Ekipni športi  Učijo se lovljenja in podajanja žoge. 

 Igrajo se ekipne igre, kot sta igri med dvema 
ognjema in »muhice«. 

 Spoznajo se z osnovami košarke, nogometa in 
odbojke. 

 Seznanijo se z različnimi moštvenimi igrami, ki 
se jih lahko otroci poslužujejo v prostem času. 
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 Spoznajo značilnosti in posebnosti različnih 
moštvenih iger, ki jih spoznavajo otroci. 

 Igrajo se igre in spoznavajo pravila njihovega 
igranja. 

 Sodelujejo v igri za doseganje rezultatov. 

Elementarne 

igre in gibanja 

 Spoznavajo elementarne igre. 

 Izvajajo elementarne igre in se učijo njihove 
uporabe v prostem času. 

 Spoznavajo in usvajajo različne vrste gibanj na 
različnih površinah in v okoljih. 

 Učijo se premagovanja ovir, poligonov in se 
spoznavajo z naporom med vadbo z gibanjem. 

Elementarne 

igre 

 Spoznavajo razne elementarne igre (npr. 
barvice, Miška, kje si?, Ali je kaj trden most?, 
kavboji in Indijanci, ristanc, ptički v gnezda, 
mačka in miš, ravnotežne igre, tek na treh 
nogah ...). 

Angleške 

gledališke 

igralnice 

 Učenci bodo prebirali različna angleška otroška 
dramska dela. Skupaj bomo dramsko delo izbrali 
in ga tudi uprizorili. Spoznali se bodo z elementi 
gledališke uprizoritve. 

 Spoznali bodo različne tehnike gledališke 
improvizacije, se izurili v razločnem, glasnem in 
jasnem govoru, v javnem nastopanju, v 
vživljanju v različne vloge, stanja, čustva in se 
naučili delovati v stresnih ter nepredvidljivih 
situacijah.  

 S spoznavanjem igralskih in dihalnih tehnik, 
bodo usvojili govorne in izrazne spretnosti, 
izboljšali koncentracijo, z gibanjem po prostoru 
bodo spoznali tehniko odrskega giba.  
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Ustvarjanje 

brez meja 

 Učenci spoznavajo različne materiale in tehnike 
izdelave.  

 Ustvarjajo in urijo ročne spretnosti.  

 Svojo domišljijo izražajo v izdelkih, ki izhajajo iz 
njih samih, navezujejo se na posamezne letne 
čase, običaje in praznike. 

Igre in igrače 

skozi čas 
 Učenci raziskujejo igre, ki so se jih igrali nekoč.  

 Sami iščejo različne načine igranja, jih 
oblikujejo, posodabljajo in ustvarjajo.  

 Pri igri se zabavajo, učijo in sproščajo. 

Pravljični 

vrtiljak 
 Učenci poslušajo in berejo slovenske in tuje 

pravljice.  

 Z branjem in poslušanjem razvijajo svojo 
domišljijo, kreativnost, poustvarjajo, 
uprizarjajo, ilustrirajo, ustvarjajo lastna besedila 
itd. 

Robotki  S pomočjo sestavljanja lego kock, gradnikov 
učenci spoznavajo  matematiko, naravoslovje, 
tehniko in informatiko na način, ki je povsem 
primeren in prilagojen njihovi starosti.  

 Skozi proces dela se naučijo o timskem delu, 
čudežih znanosti in tehnologije in zelo 
pomembnih ter unikatnih FIRST® LEGO® League 
Jr. vrednotah – spoštovanje, deljenje znanja in 
kritično mišljenje. 

Jaz in ti sva si 

različna 

 Učijo se o etničnih, jezikovnih, socialnih in 
kulturnih skupinah.  

 Prepoznavajo prispevek vsake teh skupin v 
družbi.  

 Razvijajo veščine medkulturnega dialoga. 
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Igrajmo se 

gledališče 

 Preko različnih socialnih iger spoznajo sebe in 
sošolce. 

 Učijo se različnih tehnik improvizacije in igre. 

 Vedo, kaj je značilno za dramsko/lutkovno 
gledališče. 

 Vedo, kako se je potrebno obnašati v 
dramskem/lutkovnem gledališču. 

 Krajša besedila preoblikujejo v dramska.  

 Iz različnih materialov izdelajo sceno, rekvizite 
in kostume in zaigrajo krajšo igro. 

Ustvarjalni Živ 

Žav 
 Spoznajo, da lahko iz različnih materialov 

izdelamo preproste, zanimive in poučne igrače. 

 Samostojno izdelujejo razne družabne in 
miselne igre na določeno temo. 

 Iz odpadne embalaže in ostalih odpadnih 
materialov izdelajo različne igrače.  

Zabavni 

evropski jeziki 
 Učenci na sproščen način, skozi glasbo, 

pravljice, pesmice, risanke, igro spoznavajo 
(tuje) jezike in kulturo. 

 Ob “popotovanju” po različnih deželah se 
naučijo nekaj tujih besed, fraz in se  seznanijo s 
tujo kulturo in tradicijo ter jo primerjajo s 
Slovenijo. 

 

 

Odhod učencev iz skupi  razširjenega programa je možen ob: 

13. 35, 14. 25, 15. 15 in od 15. 15 do 16. 00 

 

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj v skupinah 

razširjenega programa učenca napoti predčasno iz šole samo s pisnim 

dovoljenjem staršev. 
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RAZŠIRJENI PROGRAM – INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

V skladu z interesi učencev se učenci lahko vključijo tudi v interesne  

dejavnosti; na razredni stopnji večinoma v preduri in po pouku, na 

predmetni stopnji pa v popoldanskem času.  

 

Male športne igre Viktorija Rangus 

Odbojka 1 Boštjan Tomazin 

Odbojka 2 Boštjan Tomazin 

Planinci Kristijan Kralj 

Eksperimentalnice Nina Brudar 

Plesna zabava Živa Gregorčič 

Gibanje z žogo Viktorija Rangus 

Mini rokomet Viktorija Rangus 

Rokomet Zdenka Krošl 

Nogomet (dečki) Iztok Kapušin 

Nogomet (dekleta) Iztok Kapušin 

Atletika Zdenka Krošl 

Igre z loparji Elvis Antončič 

Taborniki Nada Klemenčič 

Prva pomoč Zdenka Cvelbar 

Kaj vem o sladkorni bolezni Zdenka Cvelbar 

Gibalne urice Maja Cirnski 

Bralni in literarni krožek Kaja Cvelbar 

Plezanje 1 Kristijan Kralj 

Plezanje 2 Elvis Antončič 

Plezanje 3 Boštjan Tomazin 

Pohodništvo Ivica Padaršič 

Šolski radio Katja Hodnik 
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Likovna ustvarjalnica / Poslikava stene Darja Kovačič 

Mali kulturniki Fanika Strojin 

OPZ 2. in 3. razred Silvija Švelc 

OPZ 4. in 5. razred Silvija Švelc 

MPZ Silvija Švelc 

Radi pojemo (1. razred) Silvija Švelc 

Šentlora Maja Miklavž Sintič 

Folklora Maja Miklavž Sintič 

Inštrumentalisti Urška Klemenčič 

Umetnost v besedi in sliki Ingrid Šiško Bambič 

Atletska igrarija Neža Hafner Vrtačič 

Čudežne besede Aleksandra Ivanšek 

Moje prvo gledališče Lucija Kuntarič 

DiLeo Lucija Kuntarič 

Angleške literarnice - bralna značka Tina Škaler 

Angleške literarnice - bralna značka Mojca Novak 

Ko lutke oživijo Aleksandra Ivanšek 

FLL Education Slavica Jordan 

Recitatorji Barbara Kukman 

Orffov krožek Mojca Kruh 

Naravoslovje in logika 4 Marjana Penca Palčič 

Plezanje Iztok Kapušin 

Ustvarjalnice Helena Kočevar 

Plezanje Zdenka Krošl 

Bralnice Barbara Kukman 

Novinarstvo Jožica Kocjan 

Taborniki Mojca Kodelič 

Ustvarjalna kemija Mojca Kodelič 
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Šah Miha Gorenc 

Kvačkalnice Barbara Medle 

FLL Raziskovalci Jasmina Grubar Butara 

FLL Raziskovalci Mojca Kruh 

Naravoslovje Matjaž Palčič 

Oblikovalni krožek Irena Zagorc 

Zdrav življenjski slog Kristijan Kralj 

Jutranja vadba z elementi joge za 
otroke Renata Mežič 

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM - DODATNI  in  DOPOLNILNI POUK 

 

Dopolnilni in dodatni pouk bo organiziran za učence razrednega in 

predmetnega pouka v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci.  

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo 

na zahtevnejši ravni ter učencem, ki se pripravljajo na tekmovanje iz 

znanja s posameznega področja. 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi odsotnosti ali iz 

kateregakoli drugega razloga težave s snovjo določenega predmeta. 

Učenec, ki se vključi v dopolnilni ali dodatni pouk, je le-tega dolžan redno 

obiskovati. Če bo učenec dopolnilni ali dodatni pouk prenehal obiskovati, 

so starši o tem dolžni predhodno razrednika pisno obvestiti. Učitelj lahko 

tudi predlaga, da učenec preneha obiskovati dopolnilni pouk, če 

obravnavano snov obvlada. 
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PREDMETNIK 

Obvezni program v 9-letni osnovni šoli 

Predmeti 
število ur tedensko v razredih 

skupaj ur 
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Angleščina  2 2 2 3 4 4 3 3 796 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452 

Družba    2 3     175 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239 

Domovinska in državljanska kultura in etika   1 1  70 

Spoznavanje okolja 3 3 3       315 

Fizika        2 2 134 

Kemija        2 2 134 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175 

Naravoslovje in tehnika   3 3     210 

Tehnika in tehnologija     2 1 1  140 

Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834 

Izbirni predmeti 2   2/1 2/1 2/1 2/3 2/3 2/3  

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Dnevi dejavnosti 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3  

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4  

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Skupaj vseh ur          7740/7842 

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 14 16 14  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32  
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DNEVI S POSEBNIMI VSEBINAMI 

 
 

Naravoslovni dnevi 

 

Razred 

1.  Gozd Skrbim za svoje zdravje Kekčeva dežela 

2.  Voda Naravoslovni dan z 

gledališčem Kolenc 

Življenjski prostor ob 

morju - Piran 

3.  Življenjski 

prostori 

Skrb za zdravje Ljubljana, ekskurzija 

4.  Oblike površja in 

orientacija 

Ogled čistilne naprave Naravna in kulturna 

dediščina, ekskurzija 

5.  Skrb za zdravje Voda, čistilna naprava Svet kraških lepot 

6. Hrana, vonji in 

okusi 

Odraščanje in prva 

pomoč 

Dan slovenske hrane in 

sistematika rastlin 

7.  Celica Snovi Dan slovenske hrane in 

sistematika rastlin 

8.  Hrana, vonji in 

okusi 

Snovi Dan slovenske hrane in 

Svet zelišč 

9.  Mikrobiologija z 

biotehnologijo 

Življenje ob vodi Dan slovenske hrane in 

zdravstvena vzgoja 
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Tehniški dnevi 

 

 

 

Razred 

1. Bilo je nekoč Ročno 

oblikovanje 

okraskov 

Ekologija 

2.  Bilo je nekoč – 

obisk 

Ljubljane 

Ročno 

oblikovanje 

okraskov 

Ekologija 

3.  Lonček za med V sožitju z naravo Ekologija 

4.  Izdelki iz 

odpadnega 

materiala 

Vodno kolo Svetilnik Voziček 

5.  Termo škatle Prednovoletne 

delavnice 

Recikliranje Kolesarski 

poligon 

6.  Dežela 

kozolcev 

Hišica iz papirja Ekologija Rudnik Velenje 

ali računalniško 

opismenjevanje 

7.  Les, izdelava 

izdelka 

Dnevi 

elektrotehnike in  

Teslovi poskusi, 

BISTRA ali Vozilo 

Gozd Ekologija 

8.  Astronomija Svet iluzij in Hiša 

eksperimentov 

ali Meroslovje 

Promet Kropa, Radovljica 

ali T-rex 

9.  Poklici Geometrijska 

telesa 

Kulturna 

dediščina 

Uporaben 

izdelek - valeta 
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Športni dnevi 

 

 

 

 

Razred      

1.  Jesenski 

pohod 

Igre na 

snegu 

Spomladanski 

pohod 

Festival 

športa 

Športne igre - 

ŠVK 

2.  Jesenski 

pohod 

Zimski ŠD Dvoransko 

atletsko 

tekmovanje 

Festival 

športa 

Spomladanski 

pohod 

3.  Jesenski 

pohod 

Igre v vodi Plavanje Festival 

športa 

Spomladanski 

pohod  

4.  Jesenski 

pohod 

Športne 

igre 

Pohod za 

športno 

značko Krpan 

Atletski 

mnogoboj 

Festival športa 

5.  Jesenski 

pohod 

Mnogoboj Kros in šp. 

igre 

Festival 

športa 

Atletski šd 

6.  Preverjanje 

plavanja 

Jesenski 

pohod 

Zimski 

športni dan 

Festival 

športa 

Atletika/športne 

igre 

7.  Spust po 

Krki 

Jesenski 

pohod 

Zimski 

športni dan 

Festival 

športa 

Atletika/športne 

igre 

8.  Spust po 

Krki 

Jesenski 

pohod 

Zimski 

športni dan 

Festival 

športa 

Atletika/športne 

igre 

9.  Adrenalinski 

park 

Jesenski 

pohod 

Zimski 

športni dan 

Festival 

športa 

Atletika/športne 

igre 
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Kulturni dnevi  

 

Razred     

1.  Gledališka 

predstava 

Filmska vzgoja Za Slovenijo 

živim 

Skupni KD 

2.  Gledališka 

predstava  

Po poteh 

domače kulturne 

dediščine 

Za Slovenijo 

živim 

Skupni KD, 

filmska 

vzgoja 

3.  Filmska vzgoja Skupni KD Ogled likovno-

pedagoške 

zbirke v 

Jakčevem domu 

Kulturne 

prireditve 

4.  Filmska vzgoja Kulturne 

prireditve 

Skupni KD  

5.  Filmska vzgoja Kulturne 

prireditve 

Skupni KD  

6.  Interklepec ali 

Zeleno kolo 

Film in ogled 

Krškega ali film v 

šoli 

Film in kulturne 

prireditve 

 

7.  Ptujska gora in Ptuj 

ali film 

Kickbokserka 

Film: Salon pri 

Romy ali Rastem 

s knjigo 

Film: Rocca 

zmore vse in 

kulturne 

prireditve 

 

8.  Galerija 

Kostanjevica na 

Krki 

Film: Salon pri 

Romy ali Kick 

bokserka 

Film: Rocca 

zmore vse in 

kulturne 

prireditve 

 

9.  Film: Salon pri 

Romy ali ogled 

filma v šoli 

Potopis: Ignac 

Bakše 

Film: Rocca 

zmore vse in 

kulturne 

prireditve 
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Šola v naravi 

 

V skladu z 39. a-členom Zakona o osnovni šoli šola izvaja del obveznega 

programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi. Šola v naravi je 

organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri 

ali več dni izven prostora šole. 

 

Veliko novih znanj si učenci pridobijo v šoli v naravi, ki je postala naša 

stalna oblika izobraževanja. V letošnjem šolskem letu načrtujemo 

izvedbo treh šol v naravi. 

 

1. Učenci 3. razreda se bodo udeležili šole v naravi v domu CŠOD Burja, 

Seča. V okviru šole v naravi bo izveden 20-urni plavalni tečaj. Dejavnosti 

in plavalni tečaj bodo izvajali učitelji naše šole ter učitelji CŠOD. ŠVN bo 

izvedena v dveh terminih. 

Termin izvedbe: 16. 5.–20. 5. 2022 (3. a in 3. b) in 23. 5.–27. 5. 2022 (3. c, 

3. d in 3. e). 

Vodja ŠVN: Lucija Kuntarič 

Prispevek staršev 120–130 EUR  

 

2. Učenci 5. razreda bodo imeli šolo v naravi na Pohorju v hotelu ZARJA. 

Dejavnosti bodo izvajali učitelji naše šole ter zunanji izvajalci. 

Termin izvedbe: 11. 10. do 15. 10. 2021 

Vodja ŠVN: Ingrid Šiško Bambič 

Prispevek staršev okoli 140 EUR. 
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3. Učenci 7. in 8. razreda  se bodo udeležili petdnevne zimske šole v naravi 

na Pohorju v Hotelu Zarja v dveh terminih. Tečaj bodo vodili učitelji 

športa. Učenci se bodo udeležili tečaja smučanja.  

Termin izvedbe: 15.–19. 1. 2022 - 8. razredi, 19.-23.1.  2022 – 7. razredi 

Vodja ŠVN: Kristijan Kralj 

Prispevek staršev od 180 do 190 EUR. 

Pričakujemo, da bo del sredstev za prevoz učencev v letu 2022, v skladu 

s sklepom, sofinancirala Občina Šentjernej.  

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namenja del sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi tistim učencem, ki prispevka zaradi 

socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati. 

Svet šole je sprejel podrobnejše kriterije in postopek dodelitve sredstev 

za subvencioniranje šole v naravi. Komisija v postopku dodelitve sredstev 

učencem odloča na podlagi pisne vloge staršev o upravičenosti učenca 

do subvencioniranja šole v naravi ter o višini subvencije glede na 

pripadajoča sredstva. Šola seznani starše z vsebino šole v naravi, s 

postavkami za določitev cene, višino cene in možnostjo subvencioniranja. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira izvedbo ene 

šole v naravi. 

Tečajne oblike dela 

 

 prilagajanje na vodo za učence 1. razreda – 10 ur na Čatežu (maj/ 

junij 2022), 

 plavalni tečaj za učence 3. razreda – 20 ur v okviru šole v naravi, 

 kolesarski tečaj za učence 5. razreda (maj, junij 2022), 

 šola smučanja za učence 7. r  - v okviru šole v naravi, 

 plesni tečaj za učence 9. razreda (pod vodstvom zunanjega izvajalca; 

ceno tečaja v celoti plačajo starši). 
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Izbirni predmeti v 3. obdobju devetletke 

 

Poleg obveznih predmetov mora šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati 

pouk iz izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in 

naravoslovno-tehničnega sklopa. Zakon o osnovni šoli (17. člen) določa, 

da učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, 

če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete izbere ne glede na področje. 

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo, je lahko opravičen obiskovanja in 

ocenjevanja izbirnih predmetov. 

 

Izbirni predmeti v 7. razredu  

IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC 

ANSAMBELSKA IGRA Silvija Švelc 

GLEDALIŠKI KLUB Barbka Kukman 

IZBRANI ŠPORT NOGOMET Iztok Kapušin 

LIKOVNO SNOVANJE 1  Darja Kovačič 

RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V 

DOMAČI OKOLICI 

Nina Brudar 

OBDELAVA GRADIV – LES Slavica Jordan 

STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI  Zdenka Krošl 

UREJANJE BESEDIL Marjan Cerinšek 

 

Izbirni predmeti v 8. razredu  

IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC 

GLASBENI PROJEKT Silvija Švelc 

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI Slavica Jordan 

POSKUSI V KEMIJI Nina Brudar 

ŠPORT ZA SPROSTITEV Kristijan Kralj 

ŠOLSKO NOVINARSTVO Jožica Kocjan 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE Tadeja Strmole 

LIKOVNO SNOVANJE 2 Darja Kovačič 
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Izbirni predmeti v 9. razredu  

IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC 

GLASBENA DELA Silvija Švelc 

KEMIJA V ŽIVLJENJU Nina Brudar 

LIKOVNO SNOVANJE 3  Darja Kovačič 

MULTIMEDIJA Marjan Cerinšek 

OBDELAVA GRADIV – KOVINE Slavica Jordan 

ŠPORT ZA ZDRAVJE Elvis Antončič 

JAZ IN DRUGI Miha Gorenc 
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RAZŠIRJENI PROGRAM 

Neobvezni izbirni predmeti 

 

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 

102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) smo v šolskem letu 

2014/2015 začeli s postopnim izvajanjem pouka neobveznih izbirnih 

predmetov za učence 4. do 9. razreda.  

Neobvezni izbirni predmeti v 4. do  6. razredu so drugi tuji jezik – 

francoščina, računalništvo in šport, v 7. do 9. razredu pa drugi tuji jezik –

francoščina.  

Neobvezni izbirni predmet se ne ocenjuje. Prijava na neobvezni izbirni 

predmet je prostovoljna. 

 

Neobvezni izbirni predmeti v 2. in 3. triadi 

 

IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC 

Francoščina, 4. razred Jasna BALANT 

Francoščina, 5. razred Jasna BALANT 

Francoščina, 6. razred Jasna BALANT 

Nemščina, 6. razred Patricija KLEMENČIČ 

Francoščina, Orehovica  

4. in 5. razred 

Jasna BALANT 

Računalništvo, 4. razred Marjan CERINŠEK 

Računalništvo, 5. razred Marjan CERINŠEK 

Računalništvo, 6. razred Marjan CERINŠEK 

Šport, 4. razred Viktorija RANGUS 

Šport, 5. razred Kristijan KRALJ 

Šport, 6. razred Kristijan KRALJ 

Računalništvo, Orehovica 

4. in 5. razred 

Marjan CERINŠEK 

FRANCOŠČINA 7., 8. in 9. 

razred 

Lana ZRINJANIN 
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Izvajanje diferenciacije pri pouku 

 

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in drugih organiziranih oblikah dela 

diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja 

diferenciacija).  

 

V osmem in devetem razredu bo potekal pouk pri slovenščini in tujem 

jeziku (angleščina) v obsegu ur, ki je določen za posamezni predmet po 

predmetniku, v manjših učnih skupinah, ki združuje učence različnih 

oddelkov istega razreda. Učence v manjše učne skupine razporedijo 

učitelji.  

 

Naš osnovni cilj je – z drugačnimi metodami, oblikami dela in višjo stopnjo 

motiviranosti – povečati aktivnost in ustvarjalnost učencev. 

 

 

Šolski koledar 

 

Šolsko leto se je začelo 1. septembra 2021 in bo trajalo do 31. avgusta 

2022. Deli se na dve ocenjevalni obdobji: 
- 1. ocenjevalno obdobje, ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022. 
- 2. ocenjevalno obdobje, ki traja od 1. 2. 2021 do 24. 6. 2022, 

oziroma do 15. 6. 2022 za učence 9. razreda. 
-  

Izpitni roki za popravne in predmetne izpite: 

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

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

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

 

Roki 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 od 1. do 8. razreda 

18. 8. – 31. 8. 2022 – 2. rok za učence od 1. do 9. razreda 
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Povzetek iz podrobnejših navodil o šolskem koledarju za osnovne šole 

za šolsko leto 2019/20: 

Ponedeljek, 1. 9. 2021 Začetek pouka 

Ponedeljek – ponedeljek,  

25. 10. – 1. 11. 2021 

Jesenske počitnice 

31. 10. 2021 - Dan reformacije 

1. 11. 2021 - Dan spomina na 

mrtve) 

ponedeljek – nedelja,  

27. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

 

 

 

 

Novoletne počitnice 

25. 12. 2021 – Božič 

26. 12. 2021 - Dan samostojnosti 

in enotnosti 

1. in 2. 1. 2020 – Novo leto 

Ponedeljek, 31. 1. 2022 Zaključek 1. ocenjevalnega 

obdobja 

Ponedeljek, 7. 2. 2022 Pouka prost dan 

 8. 2. 2022 – Slovenski kulturni 

praznik 

Petek in sobota,  

11. in 12. 2. 2022 

Informativna dneva za vpis v 

srednje šole 

Ponedeljek – petek,  

28. 2. – 4. 3. 2022 

Zimske počitnice 

Ponedeljek, 18. 4. 2022 Velikonočni ponedeljek 
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Sreda - ponedeljek, 

27. 4. – 2. 5. 2022 

Prvomajske počitnice 

27. 4. 2022 – Dan upora proti 

okupatorju 

1. in 2. 5. 2020 – Praznik dela 

sreda, 4. 5. 2022 NPZ iz slovenščine za učence 6. in 

9. razreda 

petek, 7. 5. 2022 NPZ iz matematike za učence 6. in 

9. razreda 

torek, 10. 5. 2022 NPZ in angleščine za učence 6. 

razreda 

NPZ iz geografije za učence 9. 

razreda 

Sreda, 15. 6. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega 

obdobja za učence 9. razreda 

Petek, 24. 6. 2022 Zaključek 2. ocenjevalnega 

obdobja za učence od 1. do 8. 

razreda 

Ponedeljek - torek, 

27. 6. – 31. 8. 2022 

 

Poletne počitnice 

25. 6. 2022 – Dan državnosti 
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Prednostne naloge – projekti 

 

Poleg rednega pouka uresničujemo cilje vzgojno-izobraževalnega dela 

tudi skozi različne projekte in projektne naloge, pri katerih aktivno 

sodelujejo učenci in starši.  

 

1. Šola bo nadaljevala s  projektom Spodbujanja bralne pismenosti.  

 

2. Mednarodni projekt SOUND IN BODY, SOUND IN MIND (Zdravo telo, 

zdravi um) združuje šest partnerjev iz Češke, Finske, Hrvaške, 

Nemčije, Slovenije in Litve in se osredotoča na učence, stare od 12 do 

16 let. Tema projekta je fizično, duševno, čustveno in socialno zdravje 

najstnikov. 

Naš cilj je pokazati učencem, da je zdrav življenjski slog sestavljen iz 

različnih vidikov – ne zgolj rednega gibanja, temveč tudi zdrava 

prehrana, pozitivno razmišljanje, dobri medosebni odnosi. Prav tako 

želimo učencem s projektom ponuditi medkulturno izkušnjo. 

 

3. Za projekt Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo do podjetnosti (ZUIP) 

smo v konzorcijskem partnerstvu s šolami: Gimnazija Novo mesto in 

OŠ Drska.  Izvedli bomo Start:up delavnico, porajanje idej in 

reševanje konkretnega izziva ter iskanje rešitev.  Sodelujejo učenci od 

6. in 9. razreda, vključeni v podjetništvo.  

 

4. Uvajanje kolegialnih hospitacij 

Gre za uvajanje prakse medsebojnih hospitacij med strokovnimi 

delavci. Namen opazovanja in izboljšave je postavljanje vprašanj na 

višjih taksonomskih ravneh, podajanje jasnih navodil učencem, 

organizacija dela učencev pri pouku, vodenje pouka s poudarkom na 

samostojnem aktivnem delu učencev, izvajanje strategij za bralno 

pismenost, formativno spremljanje, didaktični pristopi. Projekt vodi 

pomočnica ravnateljice.  
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5. Navezovanje stikov s šolami v Sloveniji in tujini (Poljska) 

Obiskali bomo prijatelje iz partnerske šole iz Myslenic na Poljskem v 

mesecu juniju. Vsako leto posvetimo srečanje eni od tem 

trajnostnega razvoja in tako spodbujamo preudarno, odgovorno ter 

spoštljivo ravnanje vseh členov, ki jih povezuje projekt. Letošnja tema 

je ekologija ter dejavnosti spoznavanja in raziskovanja naravne in 

kulturne dediščine. Ob obisku izvajamo dejavnosti na šoli in izven nje 

– v septembru 2021 smo že izvedli zoom konferenco. 

 
6. Projekt POGUM 

OŠ Šentjernej se je leta 2017 vključila v projekt POGUM kot 

implementacijska šola. V projektu POGUM sodeluje 30 razvojnih šol 

in 90 implementacijskih šol. S projektom želimo spodbujati 

kompetence podjetnosti in prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Projekt je financiran s 

strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem 

ZRSŠ in MIZŠ. Projekt bo na šoli zajel vse učence in učitelje OŠ 

Šentjernej. V projektu iščemo odgovore na probleme, s katerimi se 

vsakodnevno srečujemo in delamo načrte izboljšav. 

 
7. Sodelovanje šole v projektu Šentjernejska učna pot (ŠUP) 

ŠUP združuje partnerje v projektu na javnem pozivu LAS DBK. Nosilka 

in koordinatorica projekta je ustanoviteljica – Občina Šentjernej. 

Projekt je v zaključni fazi. 

 
8. Teden vseživljenjskega učenja 

V sodelovanju z Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto in 

Andragoškim centrom Republike Slovenije bomo na šoli izvedli 

delavnice za učence.. Projekt poteka od 10. septembra do 6. oktobra 

2021. 

 

 

 

 

https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
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9. Program React-EU 

Program React-EU – IKT za VIZ  je namenjen nadaljnji podpori 

izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno 

izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ. 

Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev 

za zagotavljanje opreme IKT za VIZ. Naložbo sofinancirata Evropska 

unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo 

COVID-19.   

 
10. Program Dvig digitalne kompetentnosti 

 

Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne 

kompetentnosti« vključeni v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti 

izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih 

tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane 

digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Strokovni delavci 

bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za 

učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig 

digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in 

usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne 

strategije. Projekt bo v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada 

vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem 

ARNES-om. Projekt se bo izvajal, če bo izpolnjen odložni pogoj, da bo 

za program izdana odločitev o podpori Službe vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko in sklenjena pogodba o sofinanciranju 

izvedbe programa »Dvig digitalne kompetentnosti« naročnika z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

 

11. Evropa v šoli – mednarodni natečaj na literarnem in likovnem 

področju pod okriljem ZPMS. 
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12. Šolska shema. Nadaljujemo z evropskim projektom.  

 

13. Tradicionalni slovenski zajtrk 

V okviru projekta Ministrstva za šolstvo in šport in Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bomo tudi letos vključili v 

izvedbo »Tradicionalnega slovenskega zajtrka«. 

 

14. PASAVČEK – projekt vodi Svet za preventivo v cestnem prometu. 

Namen projekta je ozaveščati in opozarjati na pomen uporabe 

avtomobilskih sedežev za otroke in na varnost otrok v prometu.  

 

15. RASTEM S KNJIGO – projekt za učence 7. razreda.  

 

16. FLL - First Lego League in FLL  Junior - First Lego League Junior 

FLL je mednarodni multidisciplinarni izobraževalno raziskovalni 

program, ki mlade motivira za raziskovanje, jim približuje znanost, jih 

uči reševanja problemov.  

 
17. SLOfit 

OŠ Šentjernej bo začela z uporabo informacijske podpore obdelave 

podatkov v zbirki ŠVK, ki jo je vzpostavila Fakulteta za šport. Starše 

bomo obvestili o možnostih neposrednega spletnega dostopa do 

podatkov otroka v zbirki ŠVK preko aplikacije Moj SLOfit in možnostih 

prenosa osebnih podatkov iz zbirke ŠVK v zbirko SLOfit ter o vključitvi 

dodatnih podatkov v SLOfit za zagotavljanje bolj natančnega 

napovedovanja mladostnikovega telesnega in gibalnega razvoja in 

podajo nasvetov za izboljšanje telesnega fitnesa. 
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18. KULTURNA ŠOLA 

 

Organizacijsko obsežnejše kulturno-umetniške prireditve 

 

Datum Naslov prireditve/vsebina Namen 

21. oktober 

2021 (četrtek) 

Stoji učilna zidana Začetek jubilejnega leta (150 

let prvega zapisa o šoli, 290 

let šolstva v Šentjerneju) 

december 

2021 

Tradicionalna prireditev 

Pozdrav novemu letu 

 

Obeležitev praznikov v 

decembru (kolaž razrednih 

nastopov po triadah) 

februar 2022 Prireditev ob kulturnem 

prazniku 

Obeležitev slovenskega 

kulturnega praznika, podelitev 

slavčkov in premiera šolske 

himne.  

april 2022 Predstavitev kulturnih 

vsebin naših učencev 

pripadnikov drugih 

narodnosti MULTI-KULTI 

VRTILJAK 

Prireditev ob dnevu Zemlje. 

junij 2021 Konec šolskega leta Svečani zaključek prazničnega 

leta v duhu jubilejev 

 
Med letom (poteka celo leto):  

 razstava na panoji v jedilnici na temo jubilejnega leta,  

 šolski radio,  

 skupen kulturni dan cele šole (tema jubilejno leto) 

 

Organizacijsko manj obsežne  kulturno-umetniške prireditve v novem 

šolskem letu: 

 oktober: komemoracija (Društvo za vrednote NOB) in mesec 
knjižnice – različne prireditve in dogodki  

 december: odprtje razstave likovnih del učencev razredne 
stopnje in sprejem v šolsko skupnost  
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 december: srečanje upokojenih delavcev šole 

 februar: odprtje razstave likovnih del pod naslovom Nekoč naši 
učenci, danes umetniki:  

 marec: komemoracija na Javorovici 

 april: Noč knjige in podelitev bralne značke:  

 maj/začetek junija: odprtje razstave likovnih del učencev 
predmetne stopnje 

 

Ker je KULTURNA ŠOLA projekt JSKDja, se bomo redno udeleževali 

njihovih srečanj ter izobraževanj: 

 Srečanje otroških in mladinskih gledališč. 

 Srečanje otroških folklornih skupin. 

 Srečanje otroških pevskih zborov. 

 Srečanje mladinskih pevskih zborov. 

 Literarni natečaji. 
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Šolska svetovalna služba 

                 

Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, 

imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju oziroma se čutijo 

manj uspešni, se težje izražajo ali se znajdejo v kakršnih koli drugačnih 

osebnih stiskah, lahko poiščejo pomoč pri svetovalni službi. Pogovori 

lahko potekajo individualno ali pa skupinsko – odvisno od problematike. 

 

Močan vpliv na obnašanje in delo učencev imate starši. Vi ste tisti, ki z 

otrokom preživite največ časa, skrbite zanj, ga imate radi, delite z njim 

vesele in žalostne trenutke. Morda včasih ne veste kako ukrepati,  kaj 

storiti, da bo dobro za otroka in šolo, za družino in sosede, za sošolce. Pri 

odločitvi vam bo lahko v pomoč razgovor s svetovalnima delavkama 

Lucijo Blažič in Katarino Šepetavc. Pravočasno vas bosta opozorili na 

odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih vašega otroka in 

svetovali ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izpeljati. 

 

Spregovorite s svojim otrokom tudi o tem, da se lahko obrne na njiju z 

drobnimi zadregami, ki jih prinaša šolanje in odraščanje. Tako mu boste 

pokazali, da njegove zadrege jemljete resno, obenem pa ga naučili ene 

najpomembnejših veščin za življenje – v pravem trenutku poiskati pomoč. 

 

Zelo težavna za mladega človeka je pravilna poklicna usmeritev. 

Aktivnosti v poklicni orientaciji potekajo ves čas šolanja, sistematično pa 

v 8. razredu,  nadaljuje pa se s posvetovanji z učenci in starši v 9. razredu. 

Kako in kje nadaljevati šolanje? Vsem učencem in staršem svetujejo 

razredniki in Katarina Šepetavc, ki to usmerjanje vodi.  

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili identifikaciji 

nadarjenosti naših učencev in organizaciji dela z njimi v obliki delavnic, ki 

jih bodo izvajali naši učitelji. Prizadevali si bomo, da bodo metode in 

oblike dela s temi učenci čim bolj raznovrstne, aktivne in ustvarjalne in 

izhajale iz interesov otrok. 
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Za otroke z učnimi težavami je poleg dopolnilnega pouka in prilagajanja 

metod in oblik dela u okviru pouka, na šoli organizirana tudi individualna 

in skupinska pomoč. 

Šola zagotavlja možnosti za doseganje optimalnega razvoja vsem 

učencem, v okviru tega, tudi učencem s posebnimi potrebami. Učencem, 

ki so na podlagi odločbe usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem, 

na šoli nudimo dodatno strokovno pomoč. To je področje dela aktiva 

učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč skupaj s svetovalnima 

delavkama in strokovnimi delavci Sabino Dogenik, Majo Trunkelj, Andrejo 

Hvalec Žitnik, Anjo Bregar, Tanjo Kastelic in Samirjem Sarajlićem. Če ima 

vaš otrok težave pri učenju, lahko poiščete pomoč tudi pri njih. 

 

 

Stiki med starši in šolo 

 

Namen obiskov staršev na pogovornih urah, roditeljskih sestankih in 

individualno dogovorjenih razgovorih je medsebojno obveščanje o delu 

in uspehih učencev, o težavah pri učenju ter vedenju. Dogovoriti se 

želimo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato so redni 

stiki zaželeni s strani staršev in učiteljev.  

 

Redne pogovorne ure organiziramo mesečno po razporedu, v 

popoldanskem času. 
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S posameznimi učitelji, ki poučujejo otroka, se lahko starši dogovorite 

tudi za razgovore v drugih terminih. Strokovni delavci si glede na urnik 

pouka določijo eno uro tedensko za pogovorne ure v dopoldanskem 

času. Razpored dopoldanskih pogovornih ur je objavljen na spletni 

strani šole. 

 
Redne mesečne pogovorne ure za starše bodo v šol. letu 2019/2020 

potekale po sledečem razporedu:  

 

MATIČNA ŠOLA 
∞ September, 2021 – RODITELJSKI SESTANKI ZA VSE ODDELKE 

ŠOLE 

∞ 7. oktober 2021  - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 

17. 00 

∞ 4. november 2021 – predavanje za starše s pogovornimi urami 

od 15. 00 – 18. 00 

∞ 2. december 2021 - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 

17. 00 

∞ 3. februar 2022 – RODITELJSKI SESTANKI ZA VSE ODDELKE ŠOLE 

∞ 7. april 2022 - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 17. 00 

∞ 5. maj 2022 – redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 17. 00 

 

PODRUŽNICA OREHOVICA 
∞ September, 2021 – RODITELJSKI SESTANKI ZA VSE ODDELKE 

ŠOLE 

∞ 5. oktober 2021  - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 

17. 00 

∞ 4. november 2021 – predavanje za starše s pogovornimi urami 

od 15. 00 – 18. 00 

∞ 7. december 2021 - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 

17. 00 

∞ 3. februar 2022 – RODITELJSKI SESTANKI ZA VSE ODDELKE ŠOLE 
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∞ 5. april 2022 - redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 17. 00 

∞ 3. maj 2022 – redne mesečne pogovorne ure od 15. 00 – 17. 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljski sestanki bodo organizirani najmanj trije, in sicer: 

 

1. roditeljski sestanek na začetku šolskega leta (predstavitev 

razreda, programa, LDN, vzgojnega delovanja šole, plan dela 

šole, plan dela oddelčne skupnosti); 

2. decembrski roditeljski sestanki so namenjeni poklici orientaciji 

učencev 9. razreda; 

3. februarski roditeljski sestanki so namenjeni pregledu učnih in 

vzgojnih dosežkov po prvem ocenjevalnem obdobju;  

 

Pred izvedbo šole v naravo se po potrebi izvede roditeljski sestanek za 

3., 5. in 7. razred.  

 

 

 



50 

 

Svet staršev 

 

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet 

staršev. Svet staršev je posvetovalni organ.  

Mandat staršev v svetu je eno šolsko leto in je povezan s statusom učenca 

v oddelku. Svet staršev se bo sestal trikrat. Na željo staršev in po potrebi 

se bo svet sestajal tudi pogosteje. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 

Starši uresničujejo svoje pravice preko sveta staršev. 

 

Naloge in pristojnosti sveta staršev:  
- predlaga nadstandardne programe, 
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, vzgojnega načrta, 

pravil šolskega reda in mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 

problematiki, 
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 

delom, 
- voli predstavnike staršev v svet šole, 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega 

predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. 
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Člani sveta staršev 

 

1. a TJAŠA MIKEC 5. a MARJETKA FURAR 

1. b JANJA JANC JAGRIČ 5. b KSENIJA KRMC 

1. c RENATA GRUBAR 5. c POLONA PAVLIN 

1. d STAŠA JERMAN ZAGORC 6. a IRENA ZUPANČIČ 

2. a 
MARIJA MARTINČIČ 

BAUMAN 
6. b KATARINA KOŽELJ 

2. b URŠA VIZEC 6. c MARUŠA BARTOL 

2. c VANJA KOS 7. a ANITA BEGUŠ 

2. d PETRA VOGRINEC 7. b JANJA HUDOKLIN 

3. a ANA ZAGORC 7. c 
SIMONA GOLČMAN 

RIBIČ 

3. b SIMON BLATNIK 8. a NINA HROVAT 

3. c MARJANCA JARKOVIČ 8. b KSENIJA PAVC MIKEC 

3. d IRENA VODOPIVEC 8. c GREGOR NANGER 

4. a KATARINA BUSAR 9. a MANCA MARKELJ 

4. b BARBARA HUDOKLIN 9. b MIRAN ČRTALIČ 

4.c ALEŠ MUREN 9. c BETKA LAKNER 

 

Člani sveta staršev s podružnice Orehovica  

 

1.  e BOŠTJAN DRAGAN 

2. e KATARINA BRULC KRALJ 

3. e LAURA PAVLIČ 

4. d JANJA FLORJANČIČ 

5. d URŠKA PAVLIČ 
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Šolska prehrana 

 

Pravila o šolski prehrani OŠ Šentjernej so objavljena na 

spletni strani šole, zavihek ŠOLSKA PREHRANA. 

Organizacija šolske prehrane 

Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice 

za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, Zakon o šolski prehrani,  Zakon o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev  in Pravila šolske prehrane OŠ Šentjernej.  

Prehrambni obroki, ki jih nudi šolska kuhinja: 

 

ZAJTRK ob 7.00 za učence jutranjega 

varstva in abonente 

MALICA od 9.05 do 9.25 za učence od 1. do 5. 

razreda 

od 9.55 do 10.15 za učence od 6. do 9. 

razreda 

na podružnici 

Orehovica 

od 9.55 do 10.15 za vse učence 

KOSILO od 11.50 do 14.00 glede na urnik učencev 

 

Za šolsko prehrano na šoli skrbi Mojca Kodelič, organizatorica šolske 

prehrane. 

Uporabniki se z vprašanji v zvezi s šolsko prehrano obračajo nanjo 

- pisno, 

- po e-pošti: prehrana.os.sentjernej@gmail.com , 

- GSM: 041 292 474, 

- osebno. 

 

mailto:prehrana.os.sentjernej@gmail.com
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Cene obrokov v šolskem letu so spremenjene ( cena malice -okrožnica 

MIZŠ 1. 9. 2021). Cena malice je vrednost, po kateri šola zagotavlja 

malico učencem. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za 

izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno 

ostalih obrokov določi šola. 

ZAJTRK 0,80 EUR 

DOPOLDANSKA MALICA 0,90 EUR  

KOSILO, 1.–4. razred − redno 1,80 EUR 

KOSILO, 5.–9. razred − redno 2,10 EUR 

 

Subvencija za malico 
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni: 

 učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali 
državni štipendiji, ne presega 563,60 evrov. 

 učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi 
odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino. 

Subvencija kosila za učence 

Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri 

katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni 

odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 

evra. 

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri 

pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim 

koledarjem.  

Prijave in odjave posameznega obroka med šolskim letom 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno 

odjaviti do 8. ure. 
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Če starši subvencionirane malice ali subvencioniranega kosila ne 

odjavijo, pomeni za starše plačilo polne cene obroka. 

Posamezni obrok lahko starši odjavijo preko preko spletnega portala 

Lo.Polis le v izjemnih razmerah kot prijavo na obroke in sicer: 
● v tajništvu šole, 
● s pisnim obvestilom preko učenca, 
● po e-pošti: prehrana.os.sentjernej@gmail.com, 
● z SMS sporočilom na številko mobilnega telefona: 051 688 754. 

 

Posamezni obrok (zajtrk, kosilo) za učenca, ki je odsoten od pouka 

zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter 

srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. (Šolsko malico 

učenec še vedno dobi.) 

 

Dietna prehrana 

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru 

možnih finančnih sredstev. 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi: 

‐  dogovora in pisnega soglasja, 

‐  potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke 

predpisanega jedilnika. 

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo 

organizatorici šolske prehrane. 

 

Plačilo šolske prehrane  

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole preko trajnika ali s 

položnico, ki jim jo šola pošlje za pretekli mesec. V kolikor starši ne 

plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se jim 

vroči obvestilo z opominom. Dvakrat letno (predvidoma januarja in 

avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, 

sproži postopek plačila preko sodišča. 

 

 

mailto:prehrana.os.sentjernej@gmail.com
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Projekta v prehrani 

 

Shema šolskega sadja in zelenjave.  

Od lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave bomo nabavljali ekološko in 

integrirano pridelano sadje in zelenjavo ter ju razdelili učencem poleg 

redne malice. To je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja 

brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti 

za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk  

V vrtcih in osnovnih šolah v Sloveniji bomo tudi letos izvedli tradicionalni 

slovenski zajtrk, ko bodo otroci zajtrkovali med, maslo, kruh, mleko in 

jabolka slovenskega porekla.  

 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske 

zveze Slovenije, vključila pa so se tudi ministrstva za zdravje, šolstvo in 

kmetijstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) ter druge organizacije. 

 

Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se 

mladino in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih 

navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu 

kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko 

pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. 

Pomemben poudarek bo tudi na splošnem ozaveščanju mladine o 

pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in 

izvajanja športnih aktivnosti. 

 

Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v 

naslednjih letih. Na ta dan bodo otroci v osnovnih šolah in vrtcih 

zajtrkovali izključno slovensko hrano. Primarni proizvajalci in podjetja 

živilsko-predelovalne industrije pa bodo za zajtrk podarila osnovna živila. 

Več o projektu najdete na spletni strani 

projekta: http://www.tradicionalni-zajtrk.si/ 

 

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/
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Zdravstveno varstvo 

 

Splošni sistematski pregledi in pregledi zob 

 

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo organizirani 

sistematski zdravstveni pregledi, za učence 8. 

razreda pa tudi pregled sluha.  

 

V sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Novo 

mesto se izvajajo tudi sistematski pregledi zob, 

vključno z učenjem zobne nege za učence 1., 3., 

5., 7. in 9. razreda. 

 

 

 

 

Cepljenja 

 

Učenci 1. razreda bodo cepljeni:  
- proti hepatitisu B 

 

Učenci 3. razreda bodo cepljeni: 
- proti davici, tetanusu in otroški paralizi (DITEPER). 

 

Učenci 6. razreda bodo cepljeni: 
- proti HPV virusu; s pridobljenimi pisnimi soglasji staršev. 
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Šolska knjižnica 

 

Je informacijsko in kulturno središče šole. Uporabniki šolske knjižnice so 

vsi učenci in delavci šole. Učenci si lahko izposojajo knjige za domače 

branje, bralno značko, pa tudi za razvedrilo in prosti čas. Na razpolago jim 

je približno 15.000 enot knjižnega gradiva: leposlovja, strokovne 

literature, leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev. Izposoja je možna 

vsak dan pred poukom in po njem po objavljenem razporedu, ki je 

izobešen na vratih šolske knjižnice. 

 

Vpisnine in izposojevalnine ni! 

Učenec si knjižno gradivo lahko 

izposodi za 14 dni. 

 

Tudi nabavo in plačilo mladinskega 

tiska opravijo učenci v knjižnici. 

 

Knjižničarki vodita tudi učbeniški 

sklad, iz katerega si učenci izposojajo 

učbenike. Ob izteku šolskega leta 

učenci učbenike vrnejo v knjižnico. V 

primeru izgube ali uničenja učbenika je učenec (starši) dolžan poplačati 

ceno učbenika do ekonomske cene. 

 

Knjižničarki pripravljata ure knjižne in knjižnične vzgoje za vse oddelke na 

šoli. Program za te ure se koordinira s programi razrednih in predmetnih 

učiteljev. 

 

V času ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19, velja v knjižnici 

poseben urnik in navodila ravnanja, ki so dostopna na spletni strani. 

 

V knjižnici vas pričakujeta knjižničarki Branka Štefanič in Aleksandra 

Ivanšek. Na podružnici Orehovica za izposojo knjig skrbi Tamara Grubar. 
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VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV v šolskem letu 2021 / 2022 

 

Šolske prevoze učencev opravlja podjetje, 

ki ga na razpisu izbere ustanovitelj.  

Vozni red je objavljen na šolski spletni 

strani. 

 
 

 

ŠOLSKI SKLAD 

 

Šolski sklad je namenjen zbiranju denarnih sredstev za financiranje 

nadstandardnih dejavnosti in izboljševanju učne opreme, starši pa lahko 

tudi zaprosite za pomoč pri plačilu izvenšolskih dejavnosti. 

 

Za program dela in njegovo izvajanje skrbi upravni odbor, ki ga sestavljajo 

trije predstavniki učiteljskega zbora in štirje predstavniki staršev.  

V upravnem odboru so naslednji predstavniki:  

Kristijan Kralj, Nataša Bregar, Lana Zrinjanin (predstavniki učiteljskega 

zbora) in Manca Markelj Štemberger,  Klavdija Luzar, Urša Vizec, Marija 

Martinčič Bauman (predstavniki staršev). 

 

Zbiranje sredstev je prostovoljno in se zbirajo na posebnem kontu. 

 

Pridobitev statusa učenca s prilagojenimi šolskimi obveznostmi 

 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli lahko učenec pridobi status učenca, ki 

se vzporedno izobražuje ali status učenca perspektivnega športnika. 

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši ali zakoniti zastopnik.  

 

K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti: 

- za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo 

šolo oziroma drug izobraževalni program; 
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- za status učenca oziroma dijaka perspektivnega športnika potrdilo, da 

je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v 

uradnem tekmovanju te športne zveze; 

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno 

pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne 

sporazumeta. 

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Pravice in 

obveznosti, oziroma prilagoditve šolskih obveznosti se učencu športniku 

določijo z dogovorom na podlagi sklepa o dodelitvi statusa. V dogovoru 

se opredelijo obveznosti in prilagoditve učencu. Učencu, ki dogovor ne 

spoštuje se status odvzame.  

V pomoč učencem in staršem 

 

USPEŠNO  UČENJE 

 

Učenje je delo, ki se ga je potrebno naučiti.  

Ker se načini domačega učenja pri različnih predmetih lahko zelo 

razlikujejo, je predvsem zelo pomembno, da upoštevaš napotke, ki ti jih 

da učitelj za učenje določenega predmeta.  

 

Če boš pri domačem učenju upošteval 

nekaj zakonitosti, bo tvoje delo 

uspešnejše, lažje in ostalo ti bo več 

prostega časa.  

 
● Delovni kotiček mora biti 

urejen tako, da imaš pripomočke 

vedno pri roki, odvečne stvari pa naj ne 

motijo tvoje zbranosti pri učenju. 
● Najlažje se boš miselno zbral, 

če se boš učenja lotil vsak dan ob istem času. 
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● Če se učiš sproti, boš za učenje porabil manj časa kot pri 

»kampanjskem« učenju, pa tudi znanje, pridobljeno s sprotnim učenjem, 

je trajnejše. 
● Preden se lotiš učenja, si vedno naredi dnevni načrt dela, kjer boš 

predvidel, koliko časa boš porabil za učenje določenega predmeta. 
● Pomembno je, da po približno 40 minutah učenja narediš 5 do 

10-minutni odmor, da se nadihaš svežega zraka, razgibaš in sprostiš. 
● Uči se čimbolj aktivno. Izdelaj si povzetke ali miselne vzorce in išči 

informacije tudi v drugih virih.  
● Tudi ponavljanje učne snovi naj bo aktivno. Ponovi jo skupaj s 

sošolcem, tako da si med seboj postavljata vprašanja in skupaj o snovi 

razmišljata, ali pa jo ponovi ob miselnem vzorcu. Tak način učenja je 

učinkovitejši in tudi prijetnejši.  

Upamo, da boš imel pri učenju veliko veselja in uspeha. Če pa boš 

potreboval nasvet ali pomoč, se lahko oglasiš v svetovalni službi. 

 

Nekaj nasvetov staršem pri iskanju načinov, kako otroka spodbuditi k 

boljšemu in odgovornemu delu 

Pri otrokovem razvoju ste starši nenadomestljivi, vaše obnašanje 

pomembno vpliva na otroka. Zelo pomembno je, kako ravnamo z otroki 

in kako otrok pojmuje samega sebe. Otrokova samopodoba je gonilna sila 

pri njegovem osebnem razvoju.  

● Otrok mora čutiti, da je v družini varen in zaželen, imeti mora 

občutek, da je enakovreden, ljubljen in pomembne član družine. 
● Če imate več otrok jih ne primerjajte med seboj, več pozornosti 

namenite otroku, ki je bolj šibek ali manj uspešen. 
● Kadar morate otroka grajati, kritizirajte njegovo vedenje ne 

njegove osebnosti. 
● Otroku dopustite, da skupaj z vami postavlja pravila, saj bo ravnal 

bolj odgovorno, če ima več možnosti za samostojno odločanje. S tem 

spodbujate razvoj otrokove odgovornosti. 
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● Ne bodite skopi pri pohvalah, priznanjih ter drobnih nagradah za 

otrokove dosežke. Nagradite otroka z nasmehom, odobravanjem, 

objemom, imejte ga radi in to mu pogosto povejte. 
● Pomagajte otroku, da se zave svojih močnih področij, tako da ga 

opozarjate v čem je uspešen - morda dobro poje, pleše, igra košarko, 

kuha, razume druge ipd. 
● S tem, ko prihajate na govorilne ure, 

roditeljske sestanke in šolske prireditve, 

svojemu otroku pokažete, da se njegovo 

šolsko delo tudi vam zdi pomembno. 

 

!! V TEŽAVAH POKLIČITE !! 

 

Spodaj imate navedene nekatere telefonske številke, na katere lahko 

pokličete, če se boste znašli v stiski ali težavah: 

Zaupni telefon za-te 

vsak dan od 16. do 22. ure 
(01) 234 97 83 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
(01) 400 53 35 

 

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (07) 3934 420 

Urad varuha človekovih pravic 
080 15 30,       

(01) 475 00 50 

SOS telefon za žrtve nasilja 

Od ponedeljka do petka od 12. 00 do 22.00, 

sobota, nedelja in prazniki od 18.00 do 22.00. 

080 11 55 
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TOM – telefon za otroke in mladino 

vsak dan od 12. do 20. ure. Klic je brezplačen. 

Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki 

imajo težave. 

116 111 

Center za mentalno zdravje 

Zaloška 29, Ljubljana 
(01) 5874 900 

Združenje proti spolnemu zlorabljanju 

Vsak delovnik od 9. do 17. ure, ter ob sredah do 

19. ure in ob petkih do 15. ure. 

080 28 80 
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PUBLIKACIJA O DELU IN ORGANIZACIJI OŠ ŠENTJERNEJ 
Šolski rokovnik – šolsko leto 2021/22 

 

Izdala: OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ 

Uredila: Tadeja Strmole, pomočnica ravnatelja  

Računalniška obdelava: Marjan Cerinšek 

 

 

 

Šentjernej, september 2021 
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