
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

STARŠI, UČENKE IN UČENCI, OTROCI, KOLEKTIV ŠOLE! 
 
 

V vrtec in šolo stopate otroci in učenci skupaj s svojimi starši  polni 

pričakovanj, želja, načrtov. Vanjo stopamo mi, delavci v vrtcu in  šoli, ki bomo s 

svojim znanjem in prijaznim odnosom skrbeli, da bo šolsko leto 2018/19 pisalo 

zgodbo, ki bo uspešna, in ki bo ostala v prijetnem spominu vsem nam. 

Šola z vrtcem je v prvi vrsti namenjena vam, otroci in učenci, zato bodite 

do sebe zahtevni in odgovorni, samostojno opravljajte svoje naloge in s 

spoštovanjem vzemite vse najboljše, kar vam ponujamo.  

Zavedati se morate, da ste za svoj uspeh odgovorni sami. Starši, vzgojitelji in 

učitelji vam lahko pomagamo samo tako, da poskrbimo za varno in vzpodbudno 

okolje.  

Vsaka ocena, ki je s trudom in delom pridobljena, pa naj bo to 2,3,4 ali 5, bi 

morala biti za vsakega učenca in njegove starše ocena, ocenjena z visoko 

vrednostjo. V taki oceni se skriva znanje, ki doprinese vsakemu – otroku in odrasli 

osebi – pozitivno samozavest. Za pravo samozavestjo pa se skriva tudi trajna 

sreča.  

 

Dragi starši, otroci in učenci!  

 

Pokažite spoštovanje do učiteljev in ostalih zaposlenih, do šole kot ustanove, 

ki daje otrokom temeljno podlago za uspeh v življenju in jim nudi prijetno okolje 

za ustvarjalni razvoj. 

V prihajajočem šolskem letu vam želim veliko uspehov in prijetnih trenutkov. 

Z vami se bomo za vse to trudili tudi vsi zaposleni na šoli. 

Helena Simčič, ravnateljica OŠ Čepovan 

 

 



  

 

OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN 

 

Naslov:    Čepovan 87, 5253 Čepovan 

Telefon:    05 30 72 906  

E-mail:   os.cepovan@guest.arnes.si 

Spletna stran:   http://os-cepovan.si/ 

TRR:              01284-6030671816 

 

Vodstvo šole:  Helena Simčič, ravnateljica    

 

USTANOVITELJ    

Mestna občina Nova Gorica z odlokom o ustanovitvi  javnega zavoda dne 26. 11. 

1996. 

SVET ŠOLE 

Zavod upravljajo ravnateljica in svet šole. 

Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:  

 3 predstavniki ustanovitelja 

 5 predstavnikov delavcev šole 

 3 predstavniki staršev 

Svetu zavoda poteče mandat 2020. Na svoji seji se na novo konstituira konec 

septembra.  

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, strokovni aktiv in razredniki. 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 

Temeljna oblika organiziranosti je razredna skupnost. Razredne skupnosti se 

povezujejo v šolski parlament.  

 

SVET STARŠEV 

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev. Izvoljeni so na roditeljskih 

sestankih. Mandat traja štiri leta, če je starš v svetu zavoda. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ  

Zavod ima šolski okoliš na območju naslednjih prostorskih enot iz Registra 

Geodetske uprave Slovenije (prostorski okoliš): KS Čepovan, KS Lokovec, zaselek 

Grudnica. 
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ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV 

 

V šolskem letu 2017/2018 je na šoli  5 oddelkov. 
 

 Št. 

učencev 

M Ž 
Oddelki 

1. razred 3 2 1 
1 

2. razred 6 3 3 

3. razred 7 4 3 1 

4. razred 6 5 1 1 

5. razred 1 0 1 

SKUPAJ 23 14 9 3 
 
 

 Št. 

učencev 

M Ž Oddelki 

6. razred 9 3 6 
1 

7. razred 3 2 1 

8. razred 12 6 6  

1 9. razred 6 6 0 

SKUPAJ 30 17 13 2 

 

VSI  

SKUPAJ 
53 31 22 5 

 

ŠOLSKI PROSTORI 

Skupna površina zgradbe znaša 1.066 m2, zunanjih površin pa je 3.373 m2. Območje 

šole obsega šolsko stavbo, šolsko igrišče (asfalt in trava) ter dvorišče in pot. 

 1 učilnica za predšolsko vzgojo 

 3 učilnice za razredno stopnjo 

 3 učilnice za predmetno stopnjo 

 učilnica za tehnično vzgojo 

 kuhinjski kabinet 

 učilnica za računalništvo 

 šolska knjižnica 

 kuhinja 

 telovadnica 

OŠ prevzema odgovornost za učence v času pouka in drugih dejavnosti po letnem 

delovnem načrtu (naravoslovni in kulturni dnevi, športni dnevi, tehnični dnevi, 

ekskurzije in šola v naravi). Šola prevzema odgovornost za učence v prostorih 

šolske stavbe, na šolskem igrišču in dvorišču. 



  

 

 

ŠOLSKI URNIKI 

POUK 

1. ura 8.00 - 8.45 

2. ura 8.50 - 9.35 

MALICA 9.35 – 9.55 

3. ura 9.55 - 10.40 

4. ura 10.45 - 11.30 

5. ura 11.35 - 12.20 

KOSILO 12.20 - 12.35 

6. ura 12.35 - 13.20 

7. ura 13.25 -  14.10 

 

VARSTVO VOZAČEV 

Poteka dopoldan: od prihoda avtobusov do začetka pouka in popoldan: od zadnje 

ure do vožnje. 

PODALJŠANO BIVANJE 

V podaljšano bivanje je vključenih 23 učencev v kombiniranem oddelku od 1. do 5. 

razreda. Izvajajo ga učiteljice Dolores Fratina, Kristina Humar Rebec in Helena 

Simčič. Poteka od 11.30 do 15.40.  
 
 

ŠOLSKA PREHRANA 

Učencem nudimo na šoli malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli 

vsaj en obrok hrane dnevno.  

 

Subvencioniranje šolske prehrane 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno 

izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so 

upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 

osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 

neto povprečne plače v RS. 

o do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so 

upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 

osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto 

povprečne plače v RS. 

 



  

 

  Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov 

 šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske 

prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o 

subvencioniranju malice in kosila za učence; 

 prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri 

katerih je učenec v oskrbi.  

 s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih 

staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene 

obroke, 

 obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni 

pravočasno odjavljen; 

 prijava se lahko kadarkoli prekliče; 

 starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko 

posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.); 

 obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na dan, ko je otrok 

odsoten, in sicer do 8.00, 

 za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih 

tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok 

odjavi šola.  

Cena prehrane 
Cena malice  

Za vse €0,80  € 

 

 

Cena kosila 

1. -5. razred 2,65 € 

6. - 9. razred 2,80 € 

 

Stroške prehrane je potrebno poravnati do dogovorjenega roka.  

 

 

MALICA            KOSILO 

Od 9.35 do 9.55 ure   Od 12.20 do 12.35 ure 

 
 
 

PREVOZI 

Učenci se vozijo v šolo s šolskim prevozom, posebnim linijskim prevozom in javnim 

linijskim prevozom iz Lokovca, Puštal, Vrat, Dola in Solkana.  

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

več kot štiri kilometre od osnovne šole. 

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 

prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ 

za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 

šolo 



  

 

 

1. 

relacija 
Šola - Dol- šola - Lokovec  

2. 

relacija 

Šola - Vrata - Lokovec - 

šola - Puštale 

3. 

relacija 
Čepovan - Solkan 

 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 

3. september 2018 Začetek pouka 

29. september 2018 
Pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 

24.12.2018 

29.oktober do 2. 

november  2018 
JESENSKE POČITNICE 

31. oktober 2018 DAN REFORMACIJE 

1. november 2018 DAN SPOMINA NA MRTVE 

21. december 2018 Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

24. december 2018 Pouka prost dan, nadomeščanje 29.9.2018 

25. december 2018 do 

2. januar 2019 
NOVOLETNE POČITNICE 

31. januar 2019 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

2. februar 2018 
Pouk (v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o 

šolskem koledarju) 

7. februar 2019 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

8. februar 2019 Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik 

15. in 16. februar 2019 Informativna dneva za vpis v srednje šole 

25 februar . do 1. marec 

2019 
ZIMSKE POČITNICE 

22. april 2019 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. april 2019 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

27. april do 2. maj 2019 PRVOMAJSKE POČITNICE 

1. in 2. maj 2019 PRAZNIK DELA 

3. maj 2019 Pouka prost dan, nadomeščanje 11.5.2019 

11. maj 2019 
Pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 

3.5.2019 

14. junij 2019 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja  za učence 9. 

razreda, razdelitev spričeval in obvestil 

24. junij 2019 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja  za učence 

od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil 

24. junij 2019 Pouk in proslava pred dnevom državnosti 

26. junij do 31. avgust 

2019 
POLETNE POČITNICE 



  

 

17.6. - 1.7.2019 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite - 9. 

razred, 1. rok 

26.6. - 9.7.2019 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite - 1.- 8. 

razred, 1. rok 

19.8 - 30.8.2019 
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite - 1.-9. 

razred, 2. rok 
 

 

UČITELJI 

1. - 5. razred 

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK 

Nataša Pisk (drugi 

strokovni delavec v 1. 

razredu) 

4. in 5. razred 

Marinka Bremec 

 

1. in 2. razred 

Saša Plesničar 
3. razred 

 

 

6. – 9. razred 

IME IN PRIIMEK  RAZREDNIK PREDMET 

Zdenka Plesničar  SLO 

Agata Vidmar  
MAT, TIT, MME, 

ROM, UBE, OGU 

Ana Plesničar 6. in 7. razred TJA 

Jelka Rijavec  
ZGO, GEO, DKE 

 

Dolores Fratina  
BIO, KEM, NAR, NIT, 

POK  

Miloš Rus 8. in 9. razred ŠPO, NIPŠ, ŠZS 

Erika Klanjšček  GUM 

Barbara Kožlin  LUM 

Marinka Bremec  GOS 

Lucija Uršič  FIZ 

 

 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE  

Učitelji v podaljšanem 

bivanju 

Dolores Fratina 

Kristina Humar Rebec 

Helena Simčič 
  

 



  

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA     

Šolska svetovalna 

delavka 
Kristina Humar Rebec 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA  

Knjižničarka Zdenka Plesničar 
 
 
 
 

OSTALI ZAPOSLENI NA ŠOLI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREDMETNIK 

 

PREDMET 

RAZRED 

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

T L T L T L T L T L 
Slovenščina  6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Tuji jezik   2 70 2 70 2 70 3 105 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena 

umetnost 

2 70 2 70 2 70 1,5 
52,5 

1,5 52,5 

Družba       2 70 3 105 

Spoznavanje 

okolja 

3 105 3 105 3 105     

Naravoslovje in 

tehnika 

      3 105 3 105 

Gospodinjstvo          1 35 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni 

dnevi 

3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 6 7 7 8 9 

VODSTVO ŠOLE Helena Simčič 

RAČUNOVODSTVO Jana Winkler 

ŠOLSKA PREHRANA Anica Rejec 

ČISTOČA ŠOLE Marinka Čuček 

HIŠNIK Aljoša Grabnar 



  

 

Tedensko ur 

pouka  

20 23 24 23,5 25,5 

Tednov pouka 35 35 35 35 35 
 

 
 
 

PREDMET 

RAZRED 

6.r 7.r  8.r   9.r 

T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 

Tuji jezik 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena 

umetnost 

1 35 1 35 1 35 1 32 

Družba         

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in 

državljanska 

kultura in etika 

  1 35 1 35   

Fizika      2 70 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Biologija      1,5 52,5 2 64 

Naravoslovje 2 70 3 105     

Tehnika in 

tehnologija  

2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1.5 52,5       

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Izbirni predmeti   2/3 70/105 2/3 70/105 2/3 64/96 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni 

dnevi 

3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14 

Tedensko ur 

pouka 

25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5 

Tednov pouka 35 35 35 32 
 

 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur 

pouka , kot to določa veljavni predmetnik ob tem, da se pouk matematike, 

slovenščine, tujega jezika in športne vzgoje izvaja vse šolsko leto v skladu s 

predmetnikom. Pouk ostalih predmetov se izvaja v obsegu letnega števila ur, 

predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno 

razporejene po ocenjevalnih obdobjih. 

 



  

 

 

 

 

 

 

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri naslednjih 

predmetih: 

 

Razred Predmet 

8., 9. SLJ 

8. BIO, GEO 

6. GOS 

4., 5. GUM 

7., 8., 9. IZBIRNI PREDMETI 

6., 7., 8., 9. LUM 

 

IZBIRNI PREDMETI 

Šola učencem ponuja spodaj navedene izbirne predmete iz družboslovno-

humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa, izvaja pa se le 

predmete, za katere se učenci odločijo v zadostnem številu. 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

V letošnjem šolskem letu se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti: 

 

RAČUNALNIŠTVO  
- Urejanje besedil 
- Računalniška omrežja 
- Multimedija 
OBDELAVA GRADIV: UMETNE MASE 
POSKUSI V KEMIJIŽ 
KEMIJA V OKOLJU 
ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2018/2019 bomo glede na prijave in želje učencev v 4., 5. in 6. 

razredu izvajali neobvezni izbirni predmet šport.  

V 7., 8. in 9. razredu ne bomo izvajali neobveznega izbirnega predmeta, ker ni 

interesa. 

 

 

 

 

 

 



  

 

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA 

Ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja opravljajo učenci nacionalne 

preizkuse znanja. 
 

6. razred: 

SLJ, MAT, TJA 

obvezno 

elektronsko preverjanje 

ne vpliva na ocene 

9. razred: 

SLJ, MAT in LUM 

obvezno 

elektronsko preverjanje 

ne vpliva na ocene 

 

  

 

Nacionalno preverjanje znanja za  9. razred 

 

1. september 

2018 

Objava sklepa o izboru predmetov in  določitvi 

tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. 

razreda opravljali NPZ 

7. maj 2019 NPZ iz  slovenščine 

9. maj 2019 NPZ iz  matematike 

13. maj 2019 NPZ iz tretjega predmeta - LUM 

3. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki  

3. do 5. junij 

2019 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ 

14. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ 

 

Nacionalno preverjanje znanja za  6. razred 

7. maj 2019 NPZ iz  slovenščine 

9. maj 2019 NPZ iz  matematike 

13. maj 2019 NPZ iz tujega jezika 

6. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki  

6., 7. in 10. junij 

2019 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene 

pisne naloge 

24. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev na NPZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

 

1. DO 5. RAZRED 
 

KULTURNI DNEVI 

Gledališka predstava 1. do 5. razred oktober ali 
december 

Novoletno praznovanje 1. do 5. razred december 

Praznovanja med letom (prvi šolski dan, dedek Mraz, kulturni 
praznik, pust, dan državnosti) 1. do 5. razred 

med letom 

Zadnji šolski dan junij 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zdravstvena služba 1. do 5. razred po dogovoru 

Šola nekoč – Šolski muzej 1. do 5. razred po dogovoru 

Ekskurzija Bohinj  1. do 5. razred junij 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

Ustvarjalne delavnice: -     spoznavanje sitotiska 2 uri 
- oblikovanje gline 2 uri     

1. do 5. razred 

Oktober (teden 
otroka) 

Izdelava novoletnih voščilnic in okraskov  1. do 5. razred november 

Sirarna in zeliščni center   1. do 5. razred po dogovoru 

Kresničke 4. in 5. razred po dogovoru 

 
ŠPORTNI DNEVI 

Planinski pohod  1. do 5. razred september 

Plavanje  3.,4. in 5. razred po dogovoru 

Mala olimpijada september 

Testiranje ŠVK april 

Planinski pohod maj 

Kolesarjenje in rolanje 1. in 2. razred junij 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. DO 9. RAZRED 
 

KULTURNI DNEVI  

Festival afriške kulture INTINITI v vili Vipolže 19. 10. 

Novoletno praznovanje december 

Prireditve med letom, filmska in gledališka predstava celo leto 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI  

Zdravstvena služba  po dogovoru 

Razstava teles, Ljubljana september 

Bohinj junij 

 
TEHNIŠKI DNEVI  

E-hiša (lego) po dogovoru 

Preventivne delavnice: 
- Moj noro dobri feeling (8. R.) 
- Trajnostni razvoj (9. R.) 
- Odraščanje in mi (6. R., 2 uri) 
- Varna raba interneta (7. R., 2 uri) 
- Neodvisen.si (6. – 9. R., 1 ura) 
- Obisk lovskega doma (6.,7. R., 2 uri) 

po dogovoru 

Golea energija, Pametna hišica po dogovoru 

Zaključek šolskega leta  junij 

 
ŠPORTNI DNEVI  

Pohod na Zgorelec september 

Smučanje, bowling januar 

Testiranje ŠVK april 

Adrenalinski park Solkan maj 

Plavanje junij 

 
 

Vsebine dni dejavnosti se lahko spremenijo  zaradi datuma ali menjave dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TEKMOVANJA 

V šolskem letu 2018/19 se bodo učenci lahko udeležili naslednjih tekmovanj: 
 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU 

ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO MENTORICA 

Tekmovanje za 
Vegovo priznanje 

21.3. 2019 
 

13.4. 2019 AGATA 
VIDMAR 

Tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje 

11.12.2018 23.1.2019 9.3.2019 ZDENKA 
PLESNIČAR 

Tekmovanje za 
Preglovo priznanje 

21.1. 2019 
 

30.3.2019 DOLORES 
FRATINA 

Tekmovanje v znanju 
angleščine 
 

15.10.2018 
8. razred 
 

14.11.2018 
9. razred 
 

 
 

 
17.1.2019 
9. razred 

 

19.11.2018 
8. razred 

 
20.3.2019 
9. razred 

ANA 
PLESNIČAR 

Tekmovanje za 
Proteusovo priznanje 

17.10.2018 
 

30.11. 2018 DOLORES 
FRATINA 

Cici-Vesela šola  
Vesela šola 

april 2019 
  

MARINKA 
BREMEC 
KRISTINA H. 
REBEC 

Računanje je igra maj 2019 
  

SAŠA 
PLESNIČAR 

Tekmovanje iz 
naravoslovja 
Kresnička za 4. in 5. r  

6.2. 2019   DOLORES 
FRATINA 

Epi reading badge marec 
2019 

  ANA 
PLESNIČAR 

Bookworms februar 
2019 

  ANA 
PLESNIČAR 

Tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni 

12.10.2018  17.11.2018 DOLORES 
FRATINA 

 
 
 
 
 
 



  

 

INTERESNE  DEJAVNOSTI 

 

V šol. letu 2018/19 bomo izvajali naslednje interesne dejavnosti: 

DEJAVNOST MENTOR 

Ustvarjalne delavnice Barbara Kožlin 

Atletika Saša Plesničar 

Otroški pevski zbor Erika Klanjšček 

Kitara  Erika Klanjšček 

Turistični krožek Kristina Humar Rebec 

Gledališki krožek Ana Plesničar 
 
 

OSTALE DEJAVNOSTI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 

RODITELJSKI SESTANKI 

Poleg informativnih roditeljskih sestankov, bomo na šoli organizirali tudi 

predavanje ali delavnice z izobraževalno vsebino za vse starše in roditeljska 

sestanka na temo poklicne orientacije za starše učencev devetega razreda ter za 

starše bodočih prvošolcev. 

 

POGOVORNE URE 

Enkrat mesečno se lahko na skupnih pogovornih urah pogovorite z vsemi učitelji, 

ki poučujejo vašega otroka (razen oktobra in junija). 

Prve pogovorne ure bodo 26.9.2018 pred roditeljskim sestankom. 

 

V tem šolskem letu bodo pogovorne ure: 

 

vsak prvi torek v mesecu : 

   1.r. do 9.r.             15.00 - 16.00 

 

DEJAVNOSTI MENTOR 

Športna značka ZLATI SONČEK 
Marinka Bremec, Saša 

Plesničar 

Športna značka KRPAN Miloš Rus 

Bralna značka 
Zdenka Plesničar, 

razredničarke razredne stopnje 

Angleška bralna značka Ana Plesničar 

Likovni natečaji 
Barbara Kožlin, Marinka 

Bremec 

Literarni natečaji 
Marinka Bremec, Nataša Pisk, 

Saša Plesničar 



  

 

Tedenske  pogovorne ure 

Urnik tedenskih govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole. 

 

VABILA IN PISNA OBVESTILA STARŠEM 

Pisne informacije in navodila bomo posredovali staršem med šolskim letom. 
 

DODATNI, DOPOLNILNI POUK 

Dodatni pouk je organiziran za učence, ki želijo poglobiti svoje znanje. Pri 

dodatnem pouku se učenci pripravljajo na različna tekmovanja.  

Dodatni pouk je namenjen otrokom z višjimi učnimi sposobnostmi, ki pri 

posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in 

razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, 

problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. 

 

Dopolnilni pouk je organiziran na razredni in predmetni stopnji za učence, ki 

potrebujejo še dodatno pomoč pri učenju. Na razredni stopnji ga izvajajo 

razredničarke, na predmetni stopnji pa predmetni učitelji.  

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še 

dodatno razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela bodo učenci 

lažje osvojili temeljne učne cilje. 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Na šoli deluje šolska svetovalna služba. Izvaja jo pedagoginja Kristina Humar 

Rebec. 

 

Urnik dela: 

ponedeljek 8.00 – 12.00 

torek 8.00 – 11.30 

četrtek 8.00 – 11.30 

petek 8.00 – 10.30 

 

 

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom 

šole. Z učenci se sreča že ob vpisu v šolo. Svetuje in pomaga učencem z učnimi in 

drugimi težavami, sodeluje z njihovimi starši in se povezuje z ustreznimi 

zunanjimi institucijami. Posameznim učencem nudi dodatno strokovno pomoč. 

Vodi poklicno orientacijo za učence 8. in 9. razreda in jim svetuje pri vpisu v srednjo 

šolo. Organizira in vodi izobraževalne roditeljske sestanke ter koordinira 

strokovna izobraževanja za učitelje.   

 

 

PREVENTIVA 

Pri delu z učenci posvečamo precej pozornosti preventivnim dejavnostim, 

predvsem na področju medsebojnih odnosov, komunikacije, različnih oblik 

odvisnosti, spolnosti, zdravega načina življenja, preprečevanja nezgod in nasilja.   

 



  

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Šola sodeluje s šolskim dispanzerjem v Novi Gorici. Naša šolska zdravnica je dr. 

Eva Brecelj. V šolskem letu 2018/ 2019 bo izveden naslednji program: 

Sistematski zdravstveni pregled za učence 1., 3., 8. in 9. razreda. 

Cepljenje: po programu zdravstvene službe 

Zobozdravstvene preglede in zobozdravstveno preventivo bo izvajal Matjaž Gorkič, 

dr.stom. 

  

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE 

Akcija za čiste zobe poteka na šoli že vrsto let. V akciji sodelujejo vsi učenci od 1. 

do 9. razreda. Enkrat mesečno prihajata zobozdravstveni sodelavki pregledovat in 

želirat zobe. Za želiranje potrebujejo učenci zobne ščetke. Razredi med seboj 

tekmujejo, na koncu leta so najuspešnejši učenci in najuspešnejši razred nagrajeni. 

Mentorica akcije je Saša Plesničar, sodelujejo vse razredničarke. 

 

 

PRIMARNA PREVENTIVA S PODROČJA PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 

Tudi v letošnjem šolskem letu Mestna občina Nova Gorica nadaljuje s 

sofinanciranjem primarne preventive s področja preprečevanja zasvojenosti 

(predavanja in delavnice) v vzgojno varstvenih in izobraževalnih ustanovah v 

MONG.  

 

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Izposoja knjig: 

 
PON. TOR. SRE. ČET. PET. 

 
MED 

ODMOROM za 
malico 

(dogovor) 

7.30 – 8.00 
 

V ČASU 
PODALJŠANEGA 

BIVANJA do 13.00 

7.30 – 8.00 
 

V ČASU 
PODALJŠANEGA 

BIVANJA do 13.00 

7.30 – 8.00 
 
 

 
MED 

ODMOROM za 
malico 

(dogovor) 
 

 

  

 

 

Vsak učenec naše šole je član šolske knjižnice, kjer si lahko brezplačno izposoja 

knjige. Vpisnine v knjižnico ni, prav tako ne zaračunavamo zamudnine. 

Knjižničarka Zdenka Plesničar izvaja program po načrtu knjižnično - 

informacijskih znanj za učence 1. do 9. razreda. Šola ima učbeniški sklad, ki ga 

vodi šolska knjižničarka. Iz njega si lahko učenci izposodijo komplete učbenikov. 

Izposojevalnino učencem od 1. do 9. razreda  poravna MŠŠ. 

 



  

 

Dragi učenci:  

Na knjige morate paziti, da jih bodo lahko uporabljali tudi tisti za vami. Vsako 
izgubljeno ali uničeno knjigo je potrebno nadomestiti z novo oziroma plačati 

protivrednost nove. 
 
 

 

OSTALE AKTIVNOSTI, PROJEKTI, NOVOSTI 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
Učenci 7. razreda bodo obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici, se 
spoznali z delovanjem in ponudbo splošnih knjižnic. Ob tem bodo obdarovani z lepim 
slovenskim mladinskim leposlovnim delom.  
 

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
V projektu, ki je bil sprejet v juniju 1994, bomo sodelovali tudi letos. Dejavnosti bodo 
potekale v različnih oblikah, udeležili se bomo tekmovanja in festivala Turizmu pomaga 
lastna glava.  
TEČAJI  
Organiziran bo plavalni tečaj za učence 3. razreda. 
EX-TEMPORE, LIKOVNE DELAVNICE 
Sodelovali bomo na ex-temporu v Vipavi ali Šempasu. Sodelovali bomo na likovnih 
delavnicah domačih likovnih umetnikov. 
ŠPORTNI PROGRAM 
Na šoli izvajamo športne programe »Zlati sonček« in »Krpan«. Udeležujemo se  
medobčinskega prvenstva v atletik, gimnastiki in medobčinska tekmovanja v nogometu.  
 

PREVENTIVA 
V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Policijo Nova Gorica bomo organizirali 
predavanja in delavnice s področja preventive: Varni internet,…Učenci od prvega do 
devetega razreda sodelujejo tudi v akciji »Čisti zobje«. Učenci se bodo udeležili 
preventivnih dejavnosti s področja zasvojenosti, ki jih bo organizirala Mestna občina 
Nova Gorica 
PROMETNA VARNOST 
Prometna varnost učencev bo potekala v okviru rednega pouka celo šolsko leto v 
skladu z učnim načrtom za vse razrede. 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Sodelovanje na javnih prireditvah in po dogovoru s KS, organizacijami in društvi, ki v 
kraju delujejo.  
DRUŽABNA SREČANJA S STARŠI 
Straši nosijo pomemben delež za otrokov razvoj in napredek, zato je za uresničitev   
učno-vzgojnih ciljev šole in za reševanje vzgojnih in osebnih težav otrok nujno potrebno 
sodelovanje s starši.  
SODELOVANJE Z Ustanovo Fundacijo BiT Planota 
Učenci bodo sodelovali v projektih.  
SIMBIOZA GIBA 
Simbioza giba bo potekala med 15. in 22.10.2018. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, LOČEVANJE ODPADKOV, ZBIRANJE 
ZAMAŠKOV 
Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji zbiranja odpadnega materiala in  ločevanja 
odpadkov. 
 
 
TRADICIONALEN SLOVENSKI ZAJTRK 
TSZ bo 16.11. 2018. 

KULTURNA ŠOLA 
JSKD je naši šoli podelil naziv kulturna šola za obdobje 2017 – 2022. 
SODELOVANJE S KARITAS IN RDEČIM KRIŽEM 
Šola in vrtec bosta sodelovala v akciji Pokloni zvezek in drugih projektih. 
SODELOVANJE V PROJEKTIH NA DRŽAVNI RAVNI 
Vključevali se bomo v projekte in aktivnosti, ki nam bodo ponujene tekom šolskega leta. 
SODELOVANJE S TKD LOKOVEC 
Vključevali se bomo v projekte in aktivnosti, ki nam bodo ponujene tekom šolskega leta. 
ZELIŠČNI VRT 
LIKOVNI NATEČAJI 
Vključevali se bomo v projekte in aktivnosti, ki nam bodo ponujene tekom šolskega leta. 
LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJI: Mednarodni natečaj haiku, Mednarodni natečaj 
Mlada Vilenica 

PROJEKT: INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1:  Inovativna učna okolja podprta z IKT 
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je prinesel tudi nove možnosti za 
učenje in poučevanje in s tem omogočil še učinkovitejše načine pridobivanja novega 
znanja in kompetenc za zadovoljevanje potreb in izzivov sodobne družbe, še posebej 
na področju e-vključenosti. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v 
izobraževanju ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč pomeni 
vpetost tehnologije v vse poglavitne sestavine izobraževalnega procesa in sicer 
andragoško/pedagoško, organizacijsko-tehnično in vsebinsko. 

 



  

 

 
 
 

KAM SE LAHKO OBRNEM PO POMOČ? 

 Telefon 

CENTER ZA SOCIALNO DELO  

Delpinova 18 b, Nova Gorica 
33 029 00 

AMBULANTA ZA BOLEZNI ODVISNOSTI 

Ul. Gradnikove brigade 7, Nova Gorica 
33 832 65  

CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE 

Ul. Gradnikove brigade 7, Nova Gorica 
33 83 309  

POKLICNO SVETOVANJE IN ŠTIPENDIRANJE 

OE Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova 

Gorica  

 

33 50 220 

33 50 200  

MLADINSKI CENTER 

Bazoviška 4, Nova Gorica 
33 34 020 

TOM – telefon za otroke in  mladostnike 

Klic je brezplačen. Namenjen je vsem otrokom in 

mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave. Kličete lahko 

vsak dan od 12. do 20. ure. 

 

116 111 

www.safe.si 

Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI vam 

nudi informacije in nasvete, kako varno in odgovorno 

uporabljati internet in ostale tehnologije. 

 

www.tosemjaz.net 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.safe.si/
http://www.tosemjaz.net/
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