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Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 

Podružnični šoli Blagovica in Krašnja 
 

PUBLIKACIJA 
Šolsko leto 2022/2023 



 
 

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO 

 

 

 

 
 
 
 

V našem hramu znanja vztrajno delamo in si nabiramo bogastvo za prihodnost. 
 

Prijazno strogi učitelji nam s spodbudo pomagajo k osebnemu razvoju. 
 

Trudimo se za svoj uspeh, smo strpni, pošteni in spoštujemo druge. 
 

Od staršev pričakujemo, da nam skupaj z učitelji zaupajo in stojijo ob strani. 
 

Počutimo se varno, kadar nam je dovoljeno popraviti napake. 
 

Naš hram znanja naj bo tudi hram smeha, dobre volje in uspehov. 
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Spoštovani učenci in učenke, starši ter učitelji! 

 

Ob odprtju naših novih prostorov za učence razredne stopnje na Brdu in nove učilnice na 
Podružnični šoli Krašnja veselo in ponosno vstopamo v novo šolsko leto 2022/2023. 

Tudi v tem letu bomo gradili na medsebojnem sodelovanju in vlagali v dosledno šolsko delo z 
namenom pridobivanja novih znanj in izkušenj. V preteklih letih smo s kar nekaj uspešnimi in 
odmevnimi projekti ter dogodki dokazali, da znamo združiti moči in jih izpeljati na visoki ravni. 
Verjamem, da bomo ob takem sodelovalnem vzdušju kos novim izzivom, pa naj bodo še tako 
nepričakovani, kot kažejo izkušnje iz preteklih let. 

Nadaljevali bomo z dolgoročnimi projekti, ki tečejo že vrsto let. Skrbeli bomo za zdravo 
prehrano in kulturo prehranjevanja ter sodelovali v projektu Shema šolskega sadja. Vključevali 
se bomo v športne aktivnosti in poskušali izkoristiti zelo dobre pogoje za gibanje v naši Sončni 
dvorani Lukovica z namenom dviganja splošne telesne pripravljenosti in krepitve imunskega 
sistema, kar je v teh časih zelo pomembno. Gradili bomo na projektih s področja branja in 
bralne pismenosti tako v maternem kot tudi v tujih jezikih.  

Znanje je tisto, ki bo na prvem mestu tudi v tem šolskem letu. Vlagali bomo v dosledno šolsko 
delo z namenom pridobivanja širjenja obzorij. Trudili se bomo, da bomo s posebnimi dosežki 
dokazali, da znamo dosegati visoka priznanja ne samo na šolskem, temveč tudi na regijskem 
in državnem nivoju. Ponovna zahvala gre vsem našim učiteljem, kajti vsi vi ste tisti, ki s svojim 
delom spodbujate naše učence na vseh področjih in tako dosegate nadpovprečne rezultate.  

Ker se na naši šoli vsi učitelji, starši in učenci dobro zavedamo tudi pomena vzgoje in 
primernega vedenja, smo se v preteklih letih skupaj zavzeto trudili, da dopolnjujemo in 
uresničujemo vzgojni načrt. Naš skupni načrt je, da na dolgi rok izpeljemo proces osvežitve in 
dopolnitve vzgojnega načrta. 

Dragi učenci in učenke, v prvi vrsti vam želim, da ostanete zdravi in polni moči, se medsebojno 
razumete in spoštujete. Od vas pa pričakujem, da boste delavni in vestni. Ob upoštevanju 
dogovorjenih pravil bomo vsi skupaj skrbeli za naše šolske prostore in se še naprej trudili, da 
naša šola ostaja urejena in prijazna šola. Skupaj z Občino Lukovico pa premišljeno in zagnano 
delamo na projektih, ki leto za letom izboljšujejo pogoje dela pri nas. Zagnano smo se lotili 
dela z učenci v naših novih desetih učilnicah na Brdu in učilnici v Krašnji, z našo ustanoviteljico 
Občino Lukovica pa že snujemo nove investicijske načrte.  Vsem želim uspešno delo in veliko 
zdravja v novem šolskem letu. 

 
 

dr. Anja Podlesnik Fetih, 
 ravnateljica 
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PODATKI O ŠOLI 

Ustanovitelj šole je Občina Lukovica. 

Ime zavoda: OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO 

Sedež zavoda: Brdo 5, 1225 Lukovica 

Ravnateljica: dr. Anja Podlesnik Fetih 

tel.: 7235 020; GSM: 051 660 761; e-naslov: anja.fetih@guest.arnes.si 

Pomočnici ravnateljice: Damjana Vidmar, Urška Presečnik 

tel.: 7235 020; GSM: 031 642 413; e-naslov: damjana.vidmar@guest.arnes.si; 
urska.presecnik@guest.arnes.si 

Tajnica VIZ: Danica Avbelj  

tel.: 7235 020; GSM: 041 691 114; e-naslov: danica.avbelj@guest.arnes.si 

Številka transakcijskega računa: 01268–6030666877 

Spletne strani šole: http://www.osjkb.si 

V zavodu sta za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa za učence od 1. do 5. razreda na 
različnih lokacijah organizirani:  

- Podružnična šola BLAGOVICA (ped. vodja: Mojca Sušec), ki deluje na lokaciji Blagovica 
33, 1223 Blagovica, tel.: 7234 093, GSM: 041 403 882 

- Podružnična šola KRAŠNJA (ped. vodja: Helena Urbanija), ki deluje na lokaciji Krašnja 
14a, 1225 Lukovica, tel.: 7234 056, GSM: 031 642 568 

Za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa predšolske vzgoje v okviru šole deluje 
Vzgojno-varstvena enota Medo na lokaciji Zaboršt 2, Prevoje pri Šentvidu, 1225 Lukovica, tel.: 
01 7236 870.  

Trije oddelki VVE Medo delujejo na lokaciji Krašnja 14a, 1225 Lukovica, tel.: 7234 056, GSM: 
031 692 171. 

Pomočnica ravnateljice za vrtec je Barbara Knap. 

Zavod je pravna oseba.  

Podružnični šoli in vzgojno-varstvena enota nimajo pooblastil v pravnem prometu. 

SI56 0110 0600 0067 729
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Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ 
šole. 

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in 
trije predstavniki staršev. Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, 
oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi. 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega 
naslednja naselja: 

Blagovica, Brdo pri Lukovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Dupeljne, 
Gabrje nad Špilkom, Golčaj, Gorenje, Gradišče pri Lukovici, Hribi, Imovica, Javorje pri Blagovici, 
Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica pri Domžalah, Mala 
Lašna, Mali Jelnik, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Podmilj, Podsmrečje, Poljane nad 
Blagovico, Preserje pri Lukovici, Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, 
Prevoje, Prilesje, Prvine, Rafolče, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Spodnje Prapreče, 
Spodnji Petelinjek, Straža, Suša, Šentožbolt, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Trojane, 
Učak, V Zideh, Veliki Jelnik, Videm pri Lukovici, Vošce, Vranke, Vrba, Vrh nad Krašnjo, Vrhovlje, 
Zavrh pri Trojanah, Zgornje Loke, Zgornje Prapreče, Zgornji Petelinjek, Zlatenek, Zlato Polje in 
Žirovše.   

V matično šolo na Brdu se vpisujejo otroci iz naslednjih naselij: 

Brdo pri Lukovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Čeplje, Dupeljne, Gradišče pri Lukovici, Imovica, 
Lukovica pri Domžalah, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Lukovici, 
Preserje pri Zlatem Polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Spodnje Koseze, Spodnje 
Prapreče, Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnjava, Trnovče, Videm pri Lukovici, Vrba, Vrhovlje, 
Zgornje Prapreče in Zlato Polje. 

V Podružnično šolo Krašnja se vpisujejo otroci iz naslednjih naselij: 

Krašnja, Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Vrh nad Krašnjo, Spodnje Loke in Žirovše. 

V Podružnično šolo Blagovica se vpisujejo otroci iz naslednjih naselij: 

Blagovica, Češnjice, Gabrje nad Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Lipa, Mali Jelnik, Podsmrečje, 
Prevoje, Prilesje, Poljane nad Blagovico, Selce, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, 
Zgornje Loke, Zlatenek, Zgornji Petelinjek, Trojane, Bršlenovica, Gorenje, Javorje pri Blagovici, 
Log, Podmilj, Prvine, Suša, Učak, Zavrh pri Trojanah, V Zideh, Hribi, Šentožbolt. 
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ŠOLSKI PROSTOR 

Matična šola na Brdu 

Šolske površine matične šole so površine okrog zgradb in so omejene z ograjo okrog šolskega 
športnega igrišča, segajo do konca asfaltnega dvorišča na kuhinjski strani, do makadamske poti 
pri privatni hiši, do betonske ograje pri župnišču, do travnika na koncu parkirišča in nato po 
asfaltni poti do ceste mimo cerkve. 

Podružnična šola Krašnja 

Šolske površine Podružnične šole Krašnja so znotraj žive meje ob cesti, ograje okrog zunanjega 
športnega igrišča, znotraj brežine in betonskega zidu okrog dvorišča šole ter do ceste mimo 
šole. Posnetek kmečke hiše sodi v šolski prostor. 

Podružnična šola Blagovica 

Šolske površine Podružnične šole Blagovica so znotraj ograje okrog površin ob novem šolskem 
poslopju.  
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ŠOLSKI KOLEDAR 

Šolsko leto traja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 
 

Ocenjevalna obdobja in konference 

Ocenjevalno obdobje Konference 

1. od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 
23. 1. 2023 za 1.–5. r. 
24. 1. 2023 za 6.–9. r. 

2. 
od 28. 1. 2023 do 15. 6. 2023 (za 9. r.) 

od 28. 1. 2022 do 23. 6. 2023 (za 1.–8. r.) 

12. 6. 2023 za 9. r. 
19. 6. 2023 za 1.–4. r. 
20. 6. 2023 za 5.–8. r. 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

Predmet Razred Redni rok 

slovenščina 6. r., 9. r. 4. 5. 2023 

matematika 6. r., 9. r. 8. 5. 2023 

angleščina 6. r. 10. 5. 2023 

tretji predmet 9. r. 10. 5. 2023 

 

Šolske počitnice 

 Jesenske počitnice trajajo od 31. 10. 2022 do 4. 11. 2022. 

 Novoletne počitnice trajajo od 26. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

 Zimske počitnice trajajo od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023. 

 Prvomajske počitnice trajajo od 26. 4. 2023 do 2. 5. 2023. 

 Poletne počitnice trajajo od 26. 6. 2023 do 31. 8. 2023. 

 

Predmetni in popravni izpiti 

 1. rok: od 16. 6. 2023 do 29. 6. 2023 (za učence 9. r.)  

 1. rok: od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023 (za učence od 1. do 8. r.)  

 2. rok: od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023 (za učence od 1. do 9. r.)  
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Razdelitev obvestil, izkazov, spričeval 

 Obvestilo o učnem uspehu dobijo učenci zadnji dan pouka v ocenjevalnem obdobju. 

 Spričevala o končanem razredu, zaključno spričevalo osnovne šole ter potrdilo o 
izpolnjeni šolski obveznosti dobijo učenci zadnji dan pouka. Učencem, ki jim ni bilo 
možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma 
njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta 
tekočega šolskega leta.  
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SODELOVANJE S STARŠI 

Govorilne ure 

Brdo 

Skupne govorilne ure bodo potekale vsak tretji četrtek v mesecu (od oktobra do vključno maja) 
od 16.30 do 18.30 za starše učencev razredne stopnje in od 17.00 do 19.00 za starše učencev 
predmetne stopnje.  

PŠ Krašnja in PŠ Blagovica  

Skupne govorilne ure bodo potekale vsako tretjo sredo v mesecu (od oktobra do vključno 
maja) od 16.00 do 18.00.  

Individualne govorilne ure v dopoldanskem času bodo imeli učitelji po razporedu, ki ga najdete 
v spodnji tabeli. Dopoldanske govorilne ure bodo potekale enkrat na mesec, in sicer  v tednu, 
ko bodo potekale popoldanske govorilne ure. 

 

Govorilne ure v dopoldanskem času 

Učitelj Dan in ura (lokacija) 

Blaž Andrejka sreda , 4. ura 

Blaž Bergant sreda, 3. ura 

Katarina Bergant sreda, 3. ura 

Nataša Berk torek, 2. ura 

Tina Brate sreda, 4. ura 

Vesna Cirar četrtek, 3. ura (Brdo) 

Tadeja Češka Klančar četrtek, 4. ura 

Mojca Češnjevar ponedeljek, 2. ura 

mag. Janja Čolić ponedeljek, 3. ura 

Klara Čop sreda, 4. ura 

Alenka Čulk sreda, 2. ura 

Marija Demšar sreda, 3. ura 

Barbara Duralija sreda, 2. ura 

Žan Filipovič petek, 3. ura 

Urška Glavač Ravnikar četrtek, predura 
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Učitelj Dan in ura (lokacija) 

Margaret Godec po dogovoru  

Janez Godec torek, 3. ura 

Anja Gomzi petek, 1. ura (Brdo) 

Tom Gornik sreda, 1. ura 

Lilijana Gracar po dogovoru  

Jadranka Hajdinjak sreda, predura 

Sevludin Halilović sreda, 2. ura 

Borut Horvat torek, 4. ura 

Petra Hudnik sreda, 3. ura 

Milena Iglič četrtek , 5. ura (Krašnja) 

Urša Iglič ponedeljek , 3. ura 

Ilona Irgolič torek, 3. ura (Krašnja) 

Bernarda Jamnik Zupančič torek, 3. ura 

Urška Jamšek petek, 2. ura 

Eva Jazbec Leber torek, 4. ura 

Peter Jerina po dogovoru  

Ana Kladnik Leban torek, 4. ura 

Jasna Klančišar ponedeljek, 5. ura 

Aleksandra Kolar četrtek, 5. ura 

Mateja Kos Kobe sreda, 4. ura 

Sergeja Kosec sreda, 5. ura 

Irena Kotnik torek, 3. ura 

Jana Kovič petek , 3. ura 

Damjan Kunstelj torek, 4. ura 

Nika Leskovšek četrtek, 4. ura 

Špela Lotus po dogovoru  

Rok Mahne po dogovoru  

dr. Vesna Markelj ponedeljek, 2. ura 

Aleš Nose ponedeljek, 5. ura 

Nejc Novak sreda, predura 
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Učitelj Dan in ura (lokacija) 

Tina Omahna torek, 4. ura 

Irena Orehek petek, 4. ura 

Mateja Orehek ponedeljek, 1. ura 

Marjeta Pečnik ponedeljek, 2. ura  

Hedvika Mojca Perat petek, 0. ura 

Tina Pergar petek, predura 

Alenka Perhavec četrtek, 4. ura 

Andreja Pirc torek, 3. ura (Brdo) 

Tina Predalič sreda, 5. ura 

Neža Resnik četrtek , 2. ura 

Jak Rogel torek, 4. ura 

Tanja Senica sreda, 2. ura (Brdo) 

Mojca Sušec sreda, 5. ura 

Špela Šiftar četrtek, 2. ura 

Teja Škarja sreda, 4. ura (Brdo) 

Damijana Šter torek, 4. ura 

Nataša Toplak četrtek, 5. ura 

Nada Trček petek, 1. ura 

Veronika Tumpej po dogovoru  

Helena Urbanija torek, 4. ura 

Tajda Urh torek, 5. ura 

Ana Valič po dogovoru  

Barbara Vidic Oset petek, 4. ura 

Jasenka Zupančič po dogovoru  
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Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanki bodo za starše učencev matične šole in podružničnih šol potekali po 
spodnjem razporedu: 

 

Brdo 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 

1. r. torek, 30. 8. 2022, ob 17.00 torek, 31. 1. 2023, ob 16.30 

2. r. ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 17.00 torek, 31. 1. 2023, ob 18.00 

3. r. ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 17.00 sreda, 1. 2. 2023, ob 16.30 

4. r. torek, 13. 9. 2022, ob 16.30 sreda, 1. 2. 2023, ob 18.00 

5. r. torek, 13. 9. 2022, ob 18.00 četrtek, 2. 2. 2023, ob 17.00 

6. r. sreda, 14. 9. 2022, ob 16.30 sreda, 15. 2. 2023, ob 16.30 

7. r. sreda, 14. 9. 2022, ob 18.00 sreda, 15. 2. 2023, ob 18.00 

8. r. četrtek, 15. 9. 2022, ob 16.30 ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 16.30 

9. r. četrtek, 15. 9. 2022, ob 18.00 ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 18.00 

 

Krašnja 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 

1. c torek, 30. 8. 2022, ob 17.00 torek, 31. 1. 2023, ob 16.30 

2. c ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 17.00 torek, 31. 1. 2023, ob 18.00 

3. c torek, 13. 9. 2022, ob 16.30 sreda, 1. 2. 2023, ob 17.00 

4. c  torek, 13. 9. 2022, ob 16.30 sreda, 1. 2. 2023, ob 17.00 

5. c torek, 13. 9. 2022, ob 18.00 četrtek, 2. 2. 2023, ob 17.00 
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Blagovica 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 

1. d torek, 30. 8. 2022, ob 17.00 torek, 31. 1. 2023, ob 16.30 

2. d ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 16.30 torek, 31. 1. 2023, ob 18.00 

3. d ponedeljek, 12. 9. 2022, ob 18.00 sreda, 1. 2. 2023, ob 16.30 

4. d torek, 13. 9. 2022, ob 16.30 sreda, 1. 2. 2023, ob 18.00 

5. d torek, 13. 9. 2022, ob 18.00 četrtek, 2. 2. 2023, ob 17.00 

 

Ostali roditeljski sestanki bodo potekali po potrebi in jih bodo sklicali razredniki posameznih 
razredov, svetovalna služba ali ravnateljica. 

 

Svet staršev 

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo, ki je 
posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na 
roditeljskih sestankih. Vodi ga predsednik sveta staršev. 
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ORGANIZACIJA DELA, RAZREDI, UČITELJI IN DRUGI 
STROKOVNI DELAVCI 

 
Matična šola na Brdu (24 oddelkov, 553 učencev) 

 

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik 

1. a 18 

Nataša Toplak   
razredni pouk, jutranje varstvo 
Mateja Orehek   
druga učiteljica v 1. razredu, 
podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

Mateja 
Orehek 

1. b 18 

Aleksandra Kolar   
razredni pouk, jutranje varstvo 
Nada Trček   
druga učiteljica v 1. razredu, 
podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

Nada Trček 

1. e 19 

Eva Jazbec Leber   
razredni pouk, izbirni predmet angleščina, dodatna 
strokovna pomoč, jutranje varstvo 
Tina Predalič   
druga učiteljica v 1. razredu, 
podaljšano bivanje 

Tina Predalič   

2. a 20 
Tadeja Češka Klančar   
razredni pouk 

Urška Glavač 
Ravnikar  

2. b 21 
Urška Glavač Ravnikar 
razredni pouk 

Tadeja Češka 
Klančar 

3. a 25 
Neža Resnik   
razredni pouk, podaljšano bivanje 

Žan Filipovič 

3. b 25 
Žan Filipovič  
razredni pouk, angleščina 

Neža Resnik 

4. a 26 
Alenka Čulk 
razredni pouk, podaljšano bivanje 

Urša Iglič 

4. b 27 
Urša Iglič 
razredni pouk 

Alenka Čulk 

mailto:mateja.orehek@guest.arnes.si
mailto:mateja.orehek@guest.arnes.si
mailto:nada.trcek@guest.arnes.si
mailto:urska.glavac-ravnikar@guest.arnes.si
mailto:urska.glavac-ravnikar@guest.arnes.si
mailto:urska.glavac-ravnikar@guest.arnes.si
mailto:tadeja.ceska@guest.arnes.si
mailto:tadeja.ceska@guest.arnes.si
mailto:tina.pergar@guest.arnes.si
mailto:danica.juvan@guest.arnes.si
mailto:alenka.culk@guest.arnes.si
mailto:urska.iglic@guest.arnes.si
mailto:urska.iglic@guest.arnes.si
mailto:alenka.culk@guest.arnes.si
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Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik 

5. a 19 
Damijana Šter 
razredni pouk, angleščina, individualna in skupinska 
pomoč 

Marjeta 
Pečnik 

5. b 18 
Marjeta Pečnik 
razredni pouk 

Damijana 
Šter 

6. a 26 
Tanja Senica   
slovenščina, izb. pr. TEV, knjižničarka 

Urška 
Jamšek 

6. b 27 
Blaž Bergant   
šport, izb. pr. ŠZZ, IŠPO, podaljšano bivanje 

Aleš Nose 

6. c 27 
Damjan Kunstelj   
zgodovina 

B. Jamnik 
Zupančič 

7. a 26 
Barbara Duralija 
angleščina, DKE, izb. pr. VE2 

Irena Kotnik 

7. b 25 
Mateja Kos Kobe 
angleščina 

dr. Vesna 
Markelj 

7. c 25 
Ana Kladnik Leban 
šport, iz. pr. ŠSP, IŠPO, NŠP 

Tom Gornik 

8. a 25 
Nataša Berk 
kemija, naravoslovje, izb. pr. POK 

Veronika 
Tumpej 

8. b 26 
Jak Rogel 
šport, izb. pr. ŠZZ, ŠSP, IŠPO, NŠP 

Borut Horvat 

8. c 25 
Jadranka Hajdinjak 
dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska 
pomoč 

Jasenka 
Zupančič 

9. a 22 
Petra Hudnik 
slovenščina, izb. pr. KL2, RET 

Špela Šiftar  

9. b 22 
Irena Orehek 
slovenščina, izb. pr. RAD, knjižničarka 

Lilijana 
Gracar  

9. c 20 
Mojca Češnjevar 
matematika 

Jana Kovič  

9. d 21 
Sevludin Halilović 
matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, ŠHO, 
ŠKK, OGU 

mag. Janja 

Čolić  

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razred in poteka od 6.15 do 8.15.  

Podaljšano bivanje lahko obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda in poteka od 12.50 do 16.30. 

mailto:damijana.ster@guest.arnes.si
mailto:marjeta.pecnik@guest.arnes.si
mailto:marjeta.pecnik@guest.arnes.si
mailto:marjeta.pecnik@guest.arnes.si
mailto:damijana.ster@guest.arnes.si
mailto:damijana.ster@guest.arnes.si
mailto:barbara.duralija@guest.arnes.si
mailto:simona.burkeljca@guest.arnes.si
mailto:mateja.kos.kobe@guest.arnes.si
mailto:urska.jamsek@guest.arnes.si
mailto:ana.kladnik1@guest.arnes.si
mailto:tom.gornik@guest.arnes.si
mailto:natasa.berk@guest.arnes.si
mailto:veronika.tumpej@guest.arnes.si
mailto:veronika.tumpej@guest.arnes.si
mailto:jak.rogel@guest.arnes.si
mailto:borut.horvat@guest.arnes.si
mailto:jadranka.karanusic@guest.arnes.si
mailto:jasenka.zupancic@guest.arnes.si
mailto:jasenka.zupancic@guest.arnes.si
mailto:petra.hudnik@guest.arnes.si
mailto:spela.siftar@guest.arnes.si
mailto:irena.orehek@guest.arnes.si
mailto:lilijana.gracar@guest.arnes.si@guest.arnes.si
mailto:lilijana.gracar@guest.arnes.si@guest.arnes.si
mailto:mojca.cesnjevar@guest.arnes.si
mailto:jana.kovic@guest.arnes.si
mailto:sevludin.halilovic@guest.arnes.si
mailto:janja.colic@guest.arnes.si
mailto:janja.colic@guest.arnes.si
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Podružnična šola Krašnja (4 oddelki, 64 učencev) 

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik 

1. c 10 
Nejc Novak   
razredni pouk, jutranje varstvo 

Katarina 
Bergant   

2. c 17 
Katarina Bergant   
razredni pouk, jutranje varstvo 

Nejc Novak 

3. c 
4. c 

14 
6 

Helena Urbanija   
razredni pouk, jutranje varstvo 

Ilona Irgolič 

5. c 17 
Nika Leskovšek   
razredni pouk, angleščina, jutranje varstvo, 
podaljšano bivanje 

Milena Iglič   

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razred in poteka od 6.30 do 8.15.  

Podaljšano bivanje lahko obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda in poteka od 12.50 do 15.30. 

 

Podružnična šola Blagovica (5 oddelkov, 87 učencev) 

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik 

1. d 15 

Mojca Sušec   
razredni pouk 
Tina Brate   
druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo, 
podaljšano bivanje 

Tina Pergar 

2. d 16 
Tina Pergar   
razredni pouk 

Mojca Sušec   

3. d 21 
Barbara Vidic Oset   
razredni pouk, podaljšano bivanje 

Marija 
Demšar 

4. d 13 
Marija Demšar   
razredni pouk, podaljšano bivanje 

Barbara Vidic 
Oset   

5. d 22 
Klara Čop   
razredni pouk, angleščina, jutranje varstvo 

Tina Brate  

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razred in poteka od 6.30 do 8.15.  

Podaljšano bivanje lahko obiskujejo učenci od 1. do 5. razreda in poteka od 12.50 do 16.00. 

  

mailto:nejc.novak1@guest.arnes.si
mailto:katarina.bergant@guest.arnes.si
mailto:katarina.bergant@guest.arnes.si
mailto:katarina.bergant@guest.arnes.si
mailto:neza.resnik@guest.arnes.si
mailto:vesna.balant1@guest.arnes.si
mailto:helena.urbanija@guest.arnes.si
mailto:helena.urbanija@guest.arnes.si
mailto:milena.iglic@guest.arnes.si
mailto:mojca.susec@guest.arnes.si
mailto:nika.leskovsek@guest.arnes.si
mailto:nina.gale1@guest.arnes.si
mailto:nina.gale1@guest.arnes.si
mailto:mojca.susec@guest.arnes.si
mailto:barbara.vidic-oset@guest.arnes.si
mailto:spela.lotus@guest.arnes.si
mailto:marija.demsar1@guest.arnes.si
mailto:mstasa.berkopec@guest.arnes.si
mailto:mstasa.berkopec@guest.arnes.si
mailto:stasa.berkopec@guest.arnes.si
mailto:marija.demsar1@guest.arnes.si
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Strokovni delavci na matični šoli in podružnicah, ki niso razredniki 

Strokovni 
delavec 

Poučevanje 

Blaž Andrejka   glasbena umetnost, izb. pr. ANI, OPZ 

Marjana Avbelj   spremljevalka gibalno oviranega otroka 

Natalija Cerar   spremljevalka gibalno oviranega otroka 

Vesna Cirar   razredni pouk, individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje 

mag. Janja Čolić   angleščina, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna 
pomoč 

Danica Dolar   knjižničarka 

Janez Godec   šport, izb. pr. NŠP, podaljšano bivanje 

Margaret Godec   dodatna strokovna pomoč 

Anja Gomzi   angleščina, izb. pr. N2N 

Tom Gornik   matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, podaljšano bivanje, 
laborant 

Lilijana Gracar   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč 

Borut Horvat   fizika, izb. pr. SLZ, ROID 

Milena Iglič razredni pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje 

Ilona Irgolič   šport, izb. pr. NŠP, podaljšano bivanje 

Bernarda Jamnik 
Zupančič   

naravoslovje, biologija, izb. pr. POK, podaljšano bivanje 

Urška Jamšek   gospodinjstvo, biologija, izb. pr. SPH, podaljšano bivanje, laborant  

Peter Jerina   svetovalno delo, izb. pr. MME, ROM, dodatna strokovna pomoč, 
individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

Jasna Klančišar svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje 

Sergeja Kosec   podaljšano bivanje 

Irena Kotnik   matematika 

Jana Kovič   slovenščina, izb. pr. ŠNO, individualna in skupinska pomoč 
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Strokovni 
delavec 

Poučevanje 

Špela Lotus   dodatna strokovna pomoč 

Rok Mahne   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč 

dr. Vesna 
Markelj   

geografija, podaljšano bivanje 

Aleš Nose   likovna umetnost, izb. pr. LS1, LS2, LS3, FVZ1, podaljšano bivanje 

Tina Omahna   razredni pouk, izbirni predmet angleščina, individualna in skupinska 
pomoč, jutranje varstvo, podaljšano bivanje 

Hedvika Mojca 
Perat 

matematika, individualna in skupinska pomoč, laborant 

Alenka Perhavec šport, izbirni predmet šport, podaljšano bivanje 

Andreja Pirc   glasba umetnost, OPZ, MPZ 

dr. Anja 
Podlesnik Fetih   

ravnateljica 

Urška Presečnik   pomočnica ravnateljice, organizatorica šolske prehrane 

Špela Šiftar   tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, OGL 

Teja Škarja   angleščina, podaljšano bivanje 

Veronika Tumpej   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč 

Tajda Urh   slovenščina, podaljšano bivanje 

Ana Valič   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč 

Damjana Vidmar   pomočnica ravnateljice, ROID 

Jasenka Zupančič   svetovalna delavka, individualna in skupinska pomoč, dodatna 
strokovna pomoč 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

Predmet Oznaka Št. skupin Poučuje 

Ansambelska igra ANI 1 Blaž Andrejka 

Filmska vzgoja I FVZ1 1 Aleš Nose 

Izbrani šport odbojka IŠPO 3 
Blaž Bergant 
Ana Kladnik Leban 
Jak Rogel 

Klekljanje 2 KL2 1 Petra Hudnik 

Likovno snovanje I LS1 1 Aleš Nose 

Likovno snovanje II LS2 1 Aleš Nose 

Likovno snovanje III LS3 1 Aleš Nose 

Multimedija MME 1 Peter Jerina 

Obdelava gradiv: les OGL 1 Špela Šiftar 

Obdelava gradiv: umetne snovi OGU 1 Sevludin Halilović 

Poskusi v kemiji POK 3 
Nataša Berk  
Bernarda Jamnik Zupančič 

Računalniška omrežja ROM 2 Peter Jerina 

Retorika RET 1 Petra Hudnik 

Sodobna priprava hrane SPH 2 Urška Jamšek 

Sonce, Luna, Zemlja SLZ 1 Borut Horvat 

Šahovske osnove ŠHO 1 Sevludin Halilović 

Šahovsko kombiniranje ŠHK 1 Sevludin Halilović 

Šolsko novinarstvo ŠNO 1 Jana Kovič 

Šport za sprostitev  ŠSP 2 
Ana Kladnik Leban 
Jak Rogel 
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Predmet Oznaka Št. skupin Poučuje 

Šport za zdravje ŠZZ 2 
Blaž Bergant 
Jak Rogel 

Verstva in etika 2 VE2 1 Barbara Duralija 

Vzgoja za medije: radio RAD 1 Irena Orehek 

Vzgoja za medije: televizija TEV 1 Tanja Senica 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

Predmet Oznaka Razred Poučuje 

Prvi tuji jezik: angleščina N1A 

1. a Tina Omahna 

1. b Tina Omahna 

1. c Nika Leskovšek 

1. d Klara Čop 

1. e Eva Jazbec Leber 

Drugi tuji jezik: nemščina N2N 4.–9. r. Anja Gomzi 

Šport NŠP 

4.–6. r. (Brdo) 
Janez Godec 
Ana Kladnik Leban 
Jak Rogel 

4.–5. r.  
(PŠ Krašnja) 

Ilona Irgolič 

4.–5. r.  
(PŠ Blagovica) 

Alenka Perhavec 

Tehnika NTE  4.–6. r. (Brdo) 
Tom Gornik 
Sevludin Halilović 
Špela Šiftar 
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DOPOLNILNI POUK 

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

 

Predmet Razred Učitelj 

MAT, SLJ, SPO, NIT 1.–5. r. učiteljice razrednega pouka 

slovenščina 

6. r. 
Petra Hudnik 

7. r. 

8.–9. r. Jana Kovič 

angleščina 

6. r. 
Barbara Duralija 
Mateja Kos Kobe 

7. r. Barbara Duralija 

8. r. mag. Janja Čolić 

9. r. Mateja Kos Kobe 

matematika 

6. r. Mojca Češnjevar 

7. r. Tom Gornik 

8. r. 
Mojca Češnjevar 

9. r. 

fizika 
8. r. 

Borut Horvat 
9. r. 

kemija 
8. r. 

Nataša Berk  
9. r. 

 
  



22 
 

DODATNI POUK 

 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja.  

 

Predmet Razred Učitelj 

slovenščina 

6. r. Petra Hudnik 

7. r. Jana Kovič 

8.–9. r. Jana Kovič 

angleščina 
6. r. mag. Janja Čolić 

8.–9. r. Mateja Kos Kobe  

matematika 
6. r. Mojca Češnjevar 

7. r. Mojca Češnjevar 

 

Učenci imajo dodatni pouk za angleščino, fiziko, kemijo in zgodovino v okviru interesnih 
dejavnosti. 

  



23 
 

DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 

V 8. in 9. razredu se vse ure slovenščine, angleščine in matematike izvajajo v manjših učnih 
skupinah.  

 

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Nacionalno preverjanje znanja se praviloma izvaja v mesecu maju za učence 6. in 9. razreda. 
Preverjanje je za vse učence obvezno. 

V 6. razredu se preverja znanje slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa 
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto v mesecu septembru določi 
minister. 

Rezultati preverjanj nimajo vpliva na oceno pri posameznem predmetu in na splošni učni 
uspeh učenca.  

Ob koncu šolskega leta učenci dobijo obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.  
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Brdo 

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Angleška bralna značka 
 

3.—5. r. Barbara Duralija 
 

petek, predura 

6. r. torek, predura 

7.—9. r. po dogovoru 

Angleški krožek 6 6. r. mag. Janja Čolić sreda, B-teden, 6. ura 

Angleški krožek 7 7. r. Mateja Kos Kobe po dogovoru 

Badminton 
 

6.—7. r. Rok Mahne 
 

po dogovoru 

8.—9. r. četrtek, predura 

Družabne igre 1. r. Nataša Toplak sreda, predura 

Družabne in didaktične 
igre 

4.—5. r. Marjeta Pečnik petek, predura 

Igre 3. r. Neža Resnik petek, predura 

Knjižničarski krožek 8.—9. r. Danica Dolar po dogovoru, predura ali 6. ali 7. 
ura 

Košarka KK Helios 
 

1.—3. r. KK Helios Domžale 
 

torek, četrtek, 14.00—14.45 

4.—6. r. torek, četrtek, 14.45—15.30 

7.—9. r. torek, četrtek, 15.30—16.30 

Likovni krožek 1. r. Aleksandra Kolar sreda, predura 

Likovno ustvarjanje 6.—9. r. Aleš Nose sreda, predura 

Logika 
 

6.—7. r. Tom Gornik 
 

po dogovoru 

8.—9. r. po dogovoru 

Matematična pošast 4.—5. r. Urša Iglič sreda, predura 

Medvrstniška pomoč 7.—9. r. Veronika Tumpej po dogovoru  

Mladinski pevski zbor 
Ciklamen 

6.—9. r. Andreja Pirc ponedeljek, predura, 
četrtek, 6. in 7. ura 

Nogomet NK Črni Graben 1.—9. r. Tilen Strmšek ponedeljek, četrtek, 15.00—
16.00 
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Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Otroški pevski zbor 
Cicibani 

1.—2. r. Blaž Andrejka sreda, 5. ura 

Otroški pevski zbor 
Kresničke 

3.—5. r. Andreja Pirc torek, petek, predura 

Planinski krožek 2.—5. r. Tadeja Češka Klančar petek, predura 

Popestrimo šolo 7.—9. r. Veronika Tumpej sreda, 6. ura 

Pravljični krožek 1. r. Nada Trček ponedeljek, 5. ura 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

4.—5. r. Damijana Šter petek, 6. ura 

Priprava na tekmovanje 
Bober 

4.—5. r. Alenka Čulk sreda, 6. ura 

6.—9. r. Sevludin Halilović sreda, predura 

Priprava na tekmovanje iz 
astronomije 

7.—9. r. Borut Horvat petek, predura 

Priprave na tekmovanje iz 
biologije 

8.—9. r. Bernarda Jamnik 
Zupančič 

torek, predura 

Priprave na tekmovanje iz 
Ekokviza 

6.—8. r. Bernarda Jamnik 
Zupančič 

torek, 6. ura 

Priprava na tekmovanje iz 
fizike 

8.—9. r. Borut Horvat sreda, predura 

Priprava na tekmovanje iz 
geografije 

6.—9. r. dr. Vesna Markelj sreda, 6. ura 

Priprave na tekmovanje iz 
kemije 

8.—9. r. Bernarda Jamnik 
Zupančič 

petek, predura 

Priprava na tekmovanje iz 
naravoslovja Kresnička 

4.—5. r. Marjeta Pečnik po dogovoru 

Priprava na tekmovanje iz 
programiranja Pišek 

7.—9. r. Borut Horvat po dogovoru, 7. ura 

Priprava na tekmovanje iz 
zgodovine 

8.—9. r. Damjan Kunstelj torek, 6. ura 

Računalniški krožek 
(začetna skupina) 

2.—4. r. Boštjan Štrukelj sreda, 15.00—15.45 

Računalniški krožek 
(nadaljevalna skupina) 

3.—5. r. Boštjan Štrukelj sreda, 15.50—16.35 

 
Razvedrilna matematika 
 

6.—7. r. Tom Gornik po dogovoru 

8.—9. r. Tom Gornik po dogovoru 
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Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Socialne igre 1. r. Mateja Orehek sreda, 5. ura 

Stripi – Janko Kersnik 8.—9. r. Danica Dolar četrtek, 6. ura 

Šah 6.—9. r. Sevludin Halilović četrtek, predura 

Turistični krožek 6.—9. r. Jana Kovič po dogovoru 

 

Interesne dejavnosti, ki jih delno ali v celoti plačajo starši 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Bleščice 1.—9. r. Bleščice torek, četrtek, 16.00—19.30 

Karate Sankukai 1.—9. r. Sankukai Domžale torek, četrtek, 17.00—19.00 

Košarka dekleta 
 

1.—3. r. ŽKK AMP (Maja) 
 

četrtek, 14.00—15.00 

4.—7. r. četrtek, 15.00—16.00 

Miki plesna šola 1.—5. r. Miki plesna šola ponedeljek, 14.00—15.00 

Sovice, navijaška skupina 
 

1.—4. r. Sovice (Karmen) 
 

sreda, 14.00—15.00 

5.—9. r. sreda, 15.00—16.00 
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Podružnična šola Krašnja  

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Angleška bralna značka 3.—5. c Nika Leskovšek ponedeljek, predura 

Dramski krožek 3.—5. c Milena Iglič torek, 8. ura 

Gospodinjski krožek 4.—5. c Milena Iglič torek, 7. ura 

Grafomotorične vaje 1. c Jasna Klančišar petek, 5. ura 

Igre za prosti čas 1.—5. c Katarina Bergant sreda, predura 

Košarka 1.—5. c KK Helios Domžale četrtek, 6. ura 

Nogomet 
 

1.—3. c Nejc Novak 
 

torek, 6. ura 

4.—5. c petek, predura 

Od črte do črke  1. c Jasna Klančišar petek, 5. ura 

Otroški zbor 1.—5. c Andreja Pirc sreda, 6. ura 

Priprava na Cankarjevo 
tekmovanje 

4.—5. c Helena Urbanija četrtek, predura 

Priprava na tekmovanje iz 
naravoslovja Kresnička 

4.—5.c Helena Urbanija četrtek, predura 

Računalniški krožek 1.—5. c Borut Horvat ponedeljek, 7. ura 

Športne igre 4.—5. c Helena Urbanija torek, predura 

Ustvarjamo  1.—4. c Milena Iglič torek, 5. ura 

Zapojmo in zaigrajmo! 1. - 5. c Nejc Novak sreda, predura 

 

Interesne dejavnosti, ki jih delno ali v celoti plačajo starši 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Miki plesna šola 1.—5.c Martina Mrak 
Tekavec 

petek, 14.00—15.00 

Zumba 1.—5.c Gloria Jamšek sreda, 14.00—14.45 
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Podružnična šola Blagovica 

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Angleška bralna značka 3.—5. d Teja Škarja petek, predura 

Družabne in zabavne igre 1.—3. d  Barbara Vidic Oset torek, predura 

Gledališki krožek 1.—5. d Marija Demšar torek in po dogovoru, 6. ura 

Knjižničarski krožek 4.—5. d Tanja Senica sreda, 6. ura 

Košarka 
 

1.—3. d KK Helios Domžale 
 

četrtek, 14.15—15.00 

4.— 5. d četrtek, 15.00—15.45 

Otroški pevski zbor 
Zvezdice 

1.—5. d Andreja Pirc ponedeljek, 6. in 7. ura 

Planinski krožek 2.—5. d Barbara Vidic Oset po dogovoru 

Pravljični krožek 2.—4. d Tina Pergar sreda, predura 

Priprava na tekmovanje iz 
naravoslovja Kresnička 

4.—5. d  Klara Čop ponedeljek, 6. ura 

Priprave na Cankarjevo 
tekmovanje 

4.—5. d Marija Demšar sreda, predura 

Računalniški krožek 
 

1. d Peter Jerina 
 

četrtek, 5. ura 

2. d sreda, 5. ura 

3.—5. d torek, predura 

Razvijanje samopodobe 2.—4. d Tina Pergar četrtek, predura 

Športne igre 
 

1.—2. d Mojca Sušec 
 

ponedeljek, 5. ura 

3.—5. d četrtek, predura 

Ustvarjalne urice  2.—5. d Tina Brate sreda, predura 

Ustvarjalno pravljični 
krožek 

1. d Marija Demšar četrtek, 5. ura 

 

Interesne dejavnosti, ki jih delno ali v celoti plačajo starši 
 

Interesna dejavnost Razred Mentor Dan in ura 

Kuharski krožek 1. d Tina Brate ponedeljek, 5. ura 

Miki plesna šola 1.—5. d Miki plesna šola četrtek, 13.10—14.10 
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PROJEKTI 

V šolskem letu 2022/2023 bodo na šoli potekali sledeči projekti: 

Projekt Vodja 

Zdrava šola Špela Lotus 

Shema šolskega sadja in mleka Urška Presečnik 

Zlati sonček Urška Glavač Ravnikar 

Rastem s knjigo Danica Dolar 

EKO-branje Danica Dolar 

Projekt POGUM Špela Šiftar 

Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk Tanja Senica 

 

DOGODKI 

 Sprejem za prvošolce (september 2022) 

 Sodelovanje na občinski prireditvi ob 170. obletnici Janka Kersnika  

 Tek – Gradiško jezero  

 Dan odprtih vrat 

 Sodelovanje na občinskem prednovoletnem sejmu 

 Šolska prireditev ob državnem prazniku (23. 12. 2022) 

 Kulturni praznik (2. 2. 2023) 

 Turnir 8. razredov v badmintonu (junij 2023) 

 Maraton Franja (junij 2023) 

 Športni zaključek za 9. razrede in učitelje – odbojka  

 Valeta  

 Šolska prireditev ob državnem prazniku v juniju (22. 6. 2023) 

 Zaključna prireditev – podelitev priznanj  (junij 2023) 
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ŠOLE V NARAVI, TABORI 

 

Razred Vrsta Izvedba Kraj Vodja 

1. a, 1. b Tabor 15.–17. 5. 2023 Turistična kmetija 
Zgornji Zavratnik 

Nejc Novak 

1. c, 1. d, 
1. e 

Tabor 17.–19. 5. 2023 Turistična kmetija 
Zgornji Zavratnik 

Nejc Novak 

2. a, 2. d Naravoslovno- 
športni tabor 

19.–21. 12. 2022  CŠOD Jurček Tadeja Češka 
Klančar 

2. b, 2. c Naravoslovno- 
športni  tabor 

21.–23. 12. 2022  CŠOD Jurček Urška Glavač 
Ravnikar 

3. a, 3. b Plavalni tečaj 3.–7. 10. 2022   Terme Snovik Blaž Bergant,  
Neža Resnik 

3. c, 3. d Plavalni tečaj 10.–14. 10. 2022 Terme Snovik Alenka Perhavec 
Barbara Vidic 
Oset 

4. a, 4. d Tabor 15.–17. 5. 2023 Trilobit Alenka Čulk 

4. b, 4. c Tabor 17.–19. 5. 2023 Trilobit Urša Iglič 

5. a, 5. b, 
5. c, 5. d 

Letna šola v 
naravi 

17.–21. 4. 2023 Debeli Rtič Alenka Perhavec 

6. a, 6. b, 
6. c 

Zimska šola v 
naravi 

20.–24. 2. 2023 Kope Blaž Bergant 

8. a, 8. b, 
8. c 

Naravoslovni 
tabor 

14.–16. 12. 2022 Hotel Kovač 
Osilnica 

Jadranka 
Hajdinjak 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica je kulturni prostor za učence. 
Namenjen je izposoji, vračanju in hranjenju 
knjižničnega gradiva in vzgoji otrok v samostojne in 
radovedne uporabnike knjižnično-informacijskih 
znanj. V knjižnici potekajo različne skupinske in 
individualne dejavnosti z učenci v povezavi s knjigo,  
z branjem ter s poukom. 

Knjižničar nabavlja, računalniško obdeluje, izposoja 
(domov ali za potrebe pouka) in v knjižnici hrani: 
knjige, periodiko (revije, časopise) in neknjižno 
gradivo.  

Knjige izposojamo na 3 lokacijah: na matični šoli na 
Brdu, na PŠ Blagovica in PŠ Krašnja. 

Uporabnikom knjižnice na Brdu je v knjižnici na 
voljo tudi računalnik (za iskanje informacij na 
internetu, pisanje referatov, seminarskih nalog …).  

  
Vodja knjižnice za učence: 

Brdo: Danica Dolar 

PŠ Blagovica: Tanja Senica 

PŠ Krašnja: Tanja Senica 

Urnik izposoje bo objavljen v začetku septembra. 

  

Pravila izposoje knjig 

 Rok izposoje za vse knjige je 15 dni. 

 Učenec lahko podaljša rok izposoje knjige (za 1 teden ali po dogovoru) razen za knjige, 
ki so v seznamu za domače  branje. 

 Učenec lahko željeno knjigo tudi rezervira (dogovor). 

 Naenkrat si učenec lahko izposodi tri knjige, za uporabo pri pouku ali pred krajšimi 
počitnicami (jesenske, zimske, daljši prazniki) lahko tudi več (dogovor). 

 Na knjige mora učenec paziti. Če jo poškoduje ali izgubi, mora kupiti novo (če je še v 
prodaji) ali plačati ustrezno obrabnino. 
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Dejavnosti 

 Individualno delo z bralci. 

 Knjižnično-informacijska znanja (KIZ) za učence od 1. do 9. razreda (medpredmetno 
povezovanje). 

 Ustvarjanje stripa po knjigi Kmetske slike (ob 170-letnici rojstva Janka Kersnika). 

 Knjižničarski krožek: ovijanje, pospravljanje knjig, razstave, sestavljanje knjižnih ugank, 
pomoč mlajšim učencem pri iskanju knjig,  pisanje člankov za splet, pogovor o prebrani 
knjigi, obisk izbrane knjižnice ali srečanje s kulturnim ustvarjalcem, branje mlajšim 
učencem v OPB, sodelovanje v projektu Pogum. 

 Knjižni kvizi, razstave  (novitete, tematske razstave), ure pravljic. 

 Vključevanje v pouk, v prireditve in v ostale dejavnosti na šoli. 

 Vključevanje v dogodke izven šole (Bralnice pod slamnikom, projekt Rastem s knjigo 
…). 

 Bralna značka (za učence): oblikovanje priporočilnega seznama knjig, motivacija 
(vzpodbujanje branja, motivacijsko gradivo, zaključne prireditve), sodelovanje z 
društvom Bralna značka Slovenije in z drugimi inštitucijami za spodbujanje branja. 

 Sodelovanje s Knjižnico Domžale. 

 Vodenje učbeniškega sklada. 

 Poverjeništvo za nekatere mladinske revije: Cicido, Ciciban, Cicizabavnik, Moj planet, 
Pil, Gea. 

 Objava knjižničnih dejavnosti in novitet po šolskem radiu in na spletni strani šole. 

 Učbeniški sklad (v besedilu oznaka US) 

 Vodi ga skrbnica Danica Dolar (Brdo, PŠ Krašnja, PŠ Blagovica), v skladu s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov. Učbeniške komplete ali učna gradiva si lahko iz US  brezplačno 
izposojajo vsi učenci. Stroške nakupov učbenikov šoli povrne Ministrstvo za šolstvo. Učbenike 
za novo šolsko leto dobijo naročniki ob koncu prejšnjega šolskega leta ali ob začetku pouka v 
novem šolskem letu. 

Učenci morajo imeti do učbenikov odgovoren odnos. Če učenec učbenika ob zaključku 
šolskega leta ne vrne ali ga poškoduje, mora poravnati odškodnino v skladu s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov. 
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ŠOLSKA PREHRANA 

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je 
še posebej pomembna v obdobju odraščanja.  
V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Obroki 
se pripravljajo na matični šoli na Brdu in se vozijo v obe podružnični šoli.  
 

Prijava na šolsko prehrano 

V skladu z Zakonom o šolski prehrani smo prijavo na šolsko prehrano za šolsko leto 2022/23 
zbirali že v mesecu juniju na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano.  
Vsak šolski dan je učencem zagotovljena malica. Učenci se lahko naročijo tudi na zajtrk, kosilo 
ali popoldansko malico. Na kosilo se lahko prijavijo za cel teden, lahko pa po posameznih 
dnevih v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) bomo zbirali ob začetku šolskega 
leta. Kosila lahko naročate tudi občasno (prijava do 8. ure zjutraj). 

Vrste obrokov, ki jih pripravljamo na šoli, urnik razdelitve obrokov in predvidena cena 
obrokov: 

 

Obrok Čas Cena 

zajtrk 7.30–8.15 0,70 €* 

malica 9.55–10.20 0,90 €* 

kosilo 12.15–14.00 1.–2. r.: 2,03 €; 3.–6. r.: 2,13 €; 7.–9. r.: 2,25 €* 

pop. malica 15.50–16.00 0,85 €* 

*Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje. Cena ostalih obrokov se bo dvignila. 
O dvigu cene boste starši naknadno obveščeni. 

 

Dietna prehrana  

  
Na OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, ki  prinesejo 
zdravniško potrdilo pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) dietne 
posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC.  
 
O obliki diete se starši dogovorite z organizatorko prehrane. Vsako novo šolsko leto je 
potrebno prinesti novo zdravniško potrdilo. Spremembe pri uvajanju hrane ali preklic diete 
redno sporočajte organizatorici prehrane. Pri odjavi obrokov zaradi odsotnosti otroka 
opozorite, da gre za odjavo dietnega obroka. 
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Subvencija šolske malice in kosila 

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je  
ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole  pridobijo podatke iz centralne 
evidence Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter ustrezno znižajo višino položnice 
za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila na center za 
socialno delo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.   

 

Odjava obrokov 

Odjava zajtrka in dopoldanske malice je možna vsak delovni dan do 12.00 za naslednji šolski 
dan. Kosilo in popoldansko malico lahko odjavite do 8.00 zjutraj za isti dan. Odjave sporočajte 
na portal Lopolis, knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski 
naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si. 
 
V primeru, da obroka ne boste odjavili, boste plačali polno ceno obroka. Za neodjavljene 
obroke plačajo polno ceno tudi učenci, ki imajo subvencionirano malico ali kosilo. Na eni 
položnici se obračunajo obroki od 1. do vključno 31. za pretekli mesec. Možno je plačevanje 
šolske prehrane preko trajnika. Položnice za plačevanje prehrane in ostalih obveznosti lahko 
učenci dobijo v šoli, lahko pa jih prejmete po elektronski pošti. Možno je prejemanje zbirnih 
računov za več otrok skupaj. V kolikor želite prejemati račune preko elektronske pošte, imeti 
zbirni račun za več otrok in plačevati šolsko prehrano preko trajnika vas prosimo, da izpolnite  
obrazce na spletni strani šole in jih posredujte na e-naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si.  
 

Organizacija prehrane  

Organizatorka šolske prehrane je Urška Presečnik. Vprašanja v zvezi s prehrano naslavljate na 
njo oz. na njen elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si.  
 
 

 

mailto:prehrana.jkb@guest.arnes.si
mailto:prehrana.jkb@guest.arnes.si
mailto:urska.presecnik@guest.arnes.si
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Običajno se starši in učenci pri prvih stikih z vrtcem in/ali šolo srečate s svetovalno službo. 
Naloge šolske svetovalne službe na matični šoli opravljajo pedagoginja Jasenka Zupančič (za 
učence in starše od 1. do 4. razreda), psihologinja Ana Valič (za učence in starše od 5. do 9. 
razreda) ter psihologinja Veronika Tumpej. Na podružnici v Krašnji je za svetovanje za otroke 
in starše odgovorna pedagoginja Jasna Klančišar, na podružnični šoli v Blagovici pa pedagog 
Peter Jerina. Svetovalni delavci pri svojem delu redno sodelujejo tudi z učitelji in vodstvom 
šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega 
dela. 

Srečanja s svetovalno službo se nato nadaljujejo do konca osnovne šole. V sodelovanju s starši 
in strokovnimi delavci šole vam svetuje predvsem glede pomoči pri vzgoji in učenju ter 
morebitnih težavah z nasveti, pogovori ali drugimi oblikami pomoči. Dejavno se vključuje tudi 
v delo vzgojnih skupin in razrednih skupnosti, in sicer v obliki razrednih ur, delavnic in dnevov 
dejavnosti. 

Delo svetovalnih delavk se močno prepleta in obsega različna področja dela: 

 vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja, 

 prepisi, prešolanja, 

 preventivno delovanje, 

 pomoč in podpora učencem s težavami na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem 
in telesnem razvoju (krepitev samopodobe, razvijanje učinkovitejše komunikacije, 
učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, razvijanje tehnik učenja) ter 
sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci (centri za socialno delo, zdravstveni 
domovi, svetovalni centri), 

 vodenje postopkov usmerjanja, 

 koordinacijo za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, 

 testiranje učencev v postopku identifikacije nadarjenih učencev, 

 poklicna orientacija, 

 socialno-ekonomske stiske, 

 rejništvo, 

 pomoč pri izvedbi humanitarnih akcij, 

 koordinacija nacionalnega preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami, 

 realizacija in evalvacija vzgojnega načrta, 

 predavanja za starše. 

Svetovalni delavci so dosegljivi vsak delavnik od 7.00 do 15.00. Ker svoje delo dopolnjujejo 
tudi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in delom z učenci v razredu, za srečanja 
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priporočamo vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju zaradi zasedenosti ali morebitne 
odsotnosti delavke. 

Dosegljivi so: 

Peter Jerina 

e-mail: peter.jerina@guest.arnes.si 

tel. št.: 01/7234 093 (PŠ Blagovica) 
 

Jasna Klančišar 

e-mail: jasna.klancisar@guest.arnes.si 

tel. št.: 01/7234 056 (PŠ Krašnja) 
 

Veronika Tumpej 

e-mail: veronika.tumpej@guest.arnes.si  

tel. št.: 01/7235 020 
 

Ana Valič 

e-mail: ana.valic@guest.arnes.si 

tel. št.: 01/7236 566 
 

Jasenka Zupančič 

e-mail: jasenka.zupancic@guest.arnes.si  

tel. št.: 01/7235-020, 051 272 718 

 

POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Šolska svetovalna služba posebno pozornost in skrb namenja učencem z učnimi težavami. 
Sodeluje pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter oblikovanju in spremljanju ukrepov 
pomoči učencem.  

Šolski strokovni delavci sledimo in uresničujemo koncept dela (Učne težave v osnovni šoli), ki 
določa pet osnovnih stopenj pomoči učencem, ki imajo težave pri učenju. Te stopnje so: 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja. 

2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali specialno-pedagoške službe. 

3. Dodatna individualna ali skupinska učna pomoč. 

4. Pomoč zunanje strokovne ustanove. 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

mailto:peter.jerina@guest.arnes.si
mailto:jasna.klancisar@guest.arnes.si
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POSTOPEK USMERJANJA IN DODATNA STROKOVNA 
POMOČ 

Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam, obiskovanju dopolnilnega 
pouka, pomoči svetovalne službe in zunanjih strokovnjakov še zmeraj potrebuje več 
prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga postopek za usmerjanje v izobraževalni program 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatno strokovno pomoč izvaja 
specialni pedagog, socialni pedagog, pedagog, psiholog ali učitelj na svojem predmetnem 
področju. V tem primeru lahko učencu pripada do 5 ur dodatne strokovne pomoči na teden, 
ki se izvaja individualno in/ali v manjši skupini v ali izven oddelka.  

V okviru postopka usmerjanja starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa 
pripravi Poročilo o otroku. Oba obrazca sta predpisana in jih je potrebno oddati na pristojno 
enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje nato otroka usmeri v 
ustrezen program z odločbo, v kateri je določeno število ur dodatne strokovne pomoči na 
teden, njen izvajalec ter prilagoditve. 

Vse dodatne informacije dobite pri svetovalni službi ali na Zavodu Republike Slovenije za 
šolstvo. 

 

KARIERNA ORIENTACIJA  

Karierna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. 
Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o delu trga, vpisnih pogojih posameznih 
srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah 
izobraževanja.  

V okviru vseživljenjske karierne orientacije se šolska pedagoginja intenzivno vključi v 8. 
razredu, ko učence seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega 
izbora, s poklicnim kažipotom in spletnimi stranmi, kjer lahko dobijo še več informacij o 
nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti. V mesecu maju poteka testiranje 
s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako. 

V 9. razredu se poklicno svetovanje nadaljuje s predstavitvijo meril za vpis v srednjo šolo, 
rokovnika, poklicnih delavnic preko računalniških aplikacij, reševanja vprašalnika o poklicni 
poti, predstavitvijo Razpisa za vpis v srednje šole in individualnimi razgovori z učenci in 
njihovimi starši.  
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ŠOLSKI NOVINCI 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (ULRS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve UL št. 102/2007) 
morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo 
začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let. 

Šolski okoliš 

Starši vpišete otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v 
katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo 
šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, morate otroka vpisati pri nas 
ter nato na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje. Enak 
postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem 
okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite 
vpisati otroka.  

Vpis poteka v mesecu februarju v prostorih matične šole in podružničnih šol v Krašnji in 
Blagovici. V mesecu februarju 2023 bomo tako vpisovali otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši šoloobveznih otrok bodo obveščeni z vabilom po 
pošti in na spletni strani šole. 

Ugotavljanje pripravljenosti in odložitev šolanja 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za 
vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen 
za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje 
pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. 

Učencu se med šolskim letom tudi v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog 
šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih 
razlogov odloži šolanje za eno leto. 

 

NADARJENI UČENCI  

Kdo so nadarjeni učenci? 

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 
izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem 
zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode 
in oblike dela, omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske 
pomoči ter druge oblike dela. 

Ugotavljanje nadarjenosti poteka po predpisanem postopku na podlagi Koncepta o odkrivanju 
in delu z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.  
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ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV  

 Sistematični zdravstveni pregledi so organizirani za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. 

 Sistematični pregledi zob, učenje pravilnega čiščenja zob so organizirani za učence do 
5. razreda. 

 Organizirano je tudi cepljenje. 

 

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI UČENCEV  

 Oblikovanje oddelkov in skupin z veljavnimi normativi in standardi. 

 Ustrezno število spremljevalcev na ekskurzijah, športnih dnevih, naravoslovnih dnevih, 
kulturnih dnevih, tečajih plavanja, smučanja. 

 Dežurstvo na površinah šolskega prostora. 

 Varstvo učencev pred poukom in po njem. 

 Varnost objektov, učil, opreme v skladu z veljavnimi normativi in standardi. 

 Ustrezna oprema pri delu zunaj šole. 

 Ukrepi za preprečevanje nasilja, nadlegovanja in poniževanja. 

 Hišni red. 

 Pravila šolskega reda. 

 
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI UČENCEV 

Opravičilo zaradi bolezenske odsotnosti otroka starši/skrbniki sporočijo razredniku pisno, po 
elektronski pošti ali po telefonu najkasneje en teden po prihodu otroka v šolo. 

Odsotnost učencev na dnevu dejavnosti morajo starši sporočiti razredniku najmanj dva dneva 

pred izvedbo dneva dejavnosti (ta podatek je pomemben zaradi naročila števila avtobusov, 

velikosti avtobusov in posledično višine plačila za starše). 

Če učenec zboli na dan dejavnosti, potem stroškov prevoza ne plača (zdravniškega potrdila mu 

ni potrebno prinesti).  

Če je otrok pred dnevom dejavnosti bolan, mu zaračunamo stroške samo v primeru, da se 

dneva dejavnosti udeleži.  

Odsotnost učencev, ki jo starši napoveste v naprej, odobri razrednik, če ta traja do vključno 5 
dni.  Več kot 5 dni trajajočo in v naprej napovedano odsotnost odobri ravnateljica. 
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ŠPORTNI DNEVI IN POUK ŠPORTA 

Organizacija športnih dni 

Učenci 6.–9. razreda imajo po programu pet športnih dni, ki jih organizirajo učitelji športa. 
Vsebine in navodila so objavljena na šolski spletni strani. Za nekatere športne dneve prijavnice 
niso potrebne, za športne dneve po izbiri pa so obvezne. 

Podpisane prijavnice prinesejo učenci razrednemu športnemu referentu, ki jih do določenega 
roka prinese učiteljem športa v kabinet. Učenci, ki so zaradi bolezni ali kakršne koli druge 
odsotnosti doma, lahko oddajo prijavnice sošolcu ali pa jih starši prijavijo po telefonu, učenci 
pa prijavnico prinesejo naknadno učiteljem športa. Po določenem roku prijava ni več mogoča, 
učenci pa se razporedijo na druge aktivnosti. Učenci, ki se športnega dne ne bodo udeležili, 
morajo prijavnico ravno tako obvezno oddati (z vpisom odsotnosti). V primeru koriščenja 
dopusta morajo le-to pravočasno (2 dni prej) javiti razredniku. 

Učenci začnejo in končajo športne dneve pred matično šolo na Brdu.   

 

Vloga športnega referenta/referentke 

Na začetku leta vsak razred izbere športnega referenta in športno referentko, ki je povezava 
in pomoč med razredom in učiteljem športa.  

Športni referenti/tke: 

 se udeležujejo sestankov, ki jih skličejo učitelji športa (največ 2-krat letno); 

 dogovore ali morebitne težave učencev v razredu prenesejo učiteljem športa; 

 pomagajo pri razdelitvi in zbiranju prijavnic za športni dan (za dneve po izbiri). 

 

Opravičevanje pri športu 

Učenci, ki imajo bolezenske težave (astma, epilepsija, hemofilija, težave s srcem, mehurjem, 
ledvicami, razne deformacije …) dlje časa, morajo ob začetku vsakega šolskega leta prinesti 
mnenje zdravnika, kaj učenec lahko izvaja pri športu oziroma česa ne sme. 

Učenec mora ob začetku ure obvestiti učitelja športa o razlogih, zaradi katerih ne izvaja 
športnih aktivnosti.   

V primeru poškodbe mora učenec prinesti pisno opravičilo staršev oziroma skrbnika z opisom 
poškodbe. Opravičilo  staršev oziroma skrbnika je veljavno samo za tisti teden, v nasprotnem 
primeru je potrebno obvezno prinesti zdravniško opravičilo, iz katerega je razvidna vrsta 
poškodbe, čas trajanja rehabilitacije in mnenje zdravnika, katere aktivnosti po poškodbi lahko 
učenec izvaja.   
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V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni prosite zdravnika, da napiše, do kdaj učenec ne sme 
izvajati športnih aktivnosti oziroma kaj lahko dela po preboleni bolezni. 

 

Športno-vzgojni karton 

Učitelji športa vso leto načrtno spremljajo in vrednotijo učenčev telesni, gibalni in funkcionalni 
razvoj. V aprilu se podatki meritev računalniško ovrednotijo na Fakulteti za šport v Ljubljani. 
Za lažje razumevanje le-teh podatkov se z učenci o njih pogovorimo pri urah športa. 

 

Test Vrsta testiranja  Test Vrsta testiranja 

ATV telesna višina  DT dviganje trupa 

ATT telesna teža  PRE predklon na klopci 

AKG kožna guba nadlahti  VZG vesa v zgibi 

DPR dotikanje plošče z roko  60 m tek na 60 m 

SDM skok v daljino z mesta  600 m tek na 600 m 

PON premagovanje ovir nazaj    

 

 

Izbor najboljšega športnika in športnice šole 

Učenci 9. razredov tekmujejo za naziv najboljšega športnika in športnice šole v tekočem 
šolskem letu. Upoštevajo se vsi rezultati šolskih tekmovanj do ocenjevalne konference 9. 
razredov. Način točkovanja in končni izbor športnika in športnice šole ter razredov je izključno 
v domeni športnih pedagogov. Za omenjeni naziv učenec/ka prejme pokal in priznanje, za 
nazive športnikov in športnic razredov pa priznanje. 

 

Dosežki na tekmovanjih 

Če je bil na tekmovanju prisoten zunanji spremljevalec, je le-ta (ali starši/skrbniki) dolžan v 
roku 7 dni sporočiti dosežek učenca,  v kolikor je dosegel uvrstitev od 1. do 3. mesta. Rezultate 
sporočite učitelju športa oz. učitelju glasbe (odvisno od področja tekmovanja), ki poučuje 
učenca. 
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VARNA POT V ŠOLO 

 Če pločnikov ni, hodim ob levem robu cestišča. 
 Cesto prečkam na prehodu za pešce. 
 Rumena rutica in kresnička sta vedno z  menoj.  
 Starši večkrat preglejte otrokovo kolo in ugotovite, če ustreza vsem zahtevam. 
 Pri vožnji s kolesom ali motorjem imam na glavi vedno čelado. 
 Upoštevam prometna pravila, da ne ogrožam udeležencev v prometu. 
 

Bonton na avtobusu 

Postajališče  

 Če je temno, na poti do postaje uporabim kresničko ali odsevni trak. 

 Učenci 1. in 2. razreda smo obvezno opremljeni z rumeno rutico. 

 Vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja (pet minut pred odhodom). 

 Vozilo čakam na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča (vsaj tri korake od roba vozišča). 

 Pred šolo na Brdu na avtobus čakam na prostoru, ki je označen z rumeno črto, namenjen 

je samo čakajočim na prevoz. 

Vstop  

 Počakam, da se vozilo ustavi, voznik odpre vrata in mi dovoli vstop. 

 Voznika pozdravim. 

 Če nas na vozilo čaka več, naredimo kolono in brez prerivanja posamezno vstopamo v 

vozilo. 

Sedež, varnostni pas  

 V vozilu poiščem prost sedež in se pripnem z varnostnim pasom. 

 Na enem sedežu sedi le en potnik. 

 Med vožnjo ves čas sedim in sem obrnjen v smer vožnje. 

Čistoča, obnašanje  

 V vozilu ne jem in ne pijem. 

 Sem ekološko ozaveščen in pospravim smeti. 

 Spoštljivo ravnam z opremo v vozilu. 

 Če povzročim škodo, sem o tem dolžan obvestiti voznika in povrniti del stroškov. 

 V vozilu se kulturno obnašam (odstopim prost sedež, vljudno in strpno komuniciram, ne 

povzročam hrupa, potrudim se za prijateljske odnose). 
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Voznik, sopotniki  

 Med vožnjo pustim voznika pri miru. 

 Do voznika in ostalih potnikov sem prijazen, strpen, vljuden. 

 Posebej sem pozoren na mlajše učence in če je potrebno, jim pomagam. 

Izstop  

 Počakam, da se vozilo ustavi in si odpnem varnostni pas. 

 Izstopim pri zadnjih oz. srednjih vratih. 

 Po izstopu počakam, da vozilo odpelje in šele nato nadaljujem pot. 

 Če moram na poti domov prečkati cesto, se pred tem prepričam, da je cesta prosta in jo 

varno prečkam na prehodu za pešce. 

Navodila, obveščanje  

 Upoštevam dodatna voznikova navodila ali navodila spremljevalcev. 

 V kolikor bom kršil bonton, bo voznik o tem obvestil šolo, šola pa starše. 

 Morebitne težave šola rešuje v sodelovanju s prevoznikom, starši in učencem. 

 

Starše prosimo, da otroke prevažajo v skladu s predpisi (na sprednjem sedežu šele od 
dovoljene starosti dalje in pripete z varnostnim pasom). 

Prosimo vas, da jih ne vozite do šolskih vrat, ker s tem ogrožate tudi varnost drugih otrok.  
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PREVOZI, VARSTVO VOZAČEV 

Po 56. členu Zakona o OŠ ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo 
prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na prometno ogroženem  
področju je zagotovljen  brezplačen prevoz učencev 1.–5. r. tudi v primeru, ko je prebivališče 
oddaljeno manj kot 4 km od šole. O načinih prevoza se šola dogovarja s starši in lokalno 
skupnostjo. 

Učenci razredne stopnje, ki so se s podružnične šole prešolali na Brdo, se vozijo v šolo s starši 
(kot je bilo dogovorjeno ob vpisu) in ne s šolskim kombijem. 

Prevozi učencev v šolo 

Lokacija Prihod kombijev in avtobusov 

Krašnja 7.00–8.00 (več voženj) 

Blagovica 6.15–8.10 (več voženj) 

Brdo 
minibus, prevoznik Gerčar, 6.20–8.15 (več voženj) 
Vučko Tours, 7.07, 7.20, 7.46, 8.02 

Prevozi učencev iz šole 

Lokacija Odhod kombijev in avtobusov 

Krašnja 13.10–14.30 (več voženj) 

Blagovica 12.55–15.00 (več voženj) 

Brdo 12.55–14.50 (več voženj) 

Varstvo vozačev 

Varstvo vozačev je organizirano na vseh treh šolah. 

Šola Zjutraj Opoldne 

Brdo 6.30–8.15 12.00–13.55 

Blagovica 6.30–8.15 12.00–13.55 

Krašnja 6.30–8.15 12.00–12.45 
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ŠOLSKA PRAVILA 

ZLATA PRAVILA na naši šoli so: 

 Po hodniku hodim umirjeno brez tekanja. Športne aktivnosti izvajamo le v za to 
namenjenih prostorih. 

 Izogibam se preglasnemu govorjenju ter z ničemer namenoma ne povzročam hrupa. 

 Ob zvonjenju sem na svojem mestu v razredu, pripravljen na pouk. 

 Spoštljivo pozdravljam vse učence, zaposlene in obiskovalce šole. 

 S sogovornikom se pogovarjam brez kletvic in žaljivk. 

 

Na podlagi vzgojnega načrta se v Pravilih šolskega reda natančneje opredeli (60. člen Zakona 
o osnovni šoli): 

 dolžnosti in odgovornosti učencev,  

 pravila obnašanja in ravnanja,  

 načine zagotavljanja varnosti,  

 določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,  

 organiziranost učencev,  

 opravičevanje odsotnosti ter  

 sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. 

 

Dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja 

Šolska pravila so nastala v procesu identifikacije in pogovorov o uresničevanju temeljnih 
vrednot na naši šoli. Zapisana so kot zbirka kratkih, razumljivih pravil ali navodil za pravilno 
ravnanje v skladu z vrednotami in izogibanju neustreznemu ravnanju, ki vrednote ruši. 

Številna pravila se nanašajo na več vrednot, a so  razdeljena v tri skupine glede na odnose in 
vrednote, ki so v določenem sklopu najbolj poudarjene, ne pa tudi edine. 

Vloga teh pravil je ugotavljanje kršitev oziroma neupoštevanja pravil. Zato so zapisana tako, 
da je možno kršitev ugotoviti hitro in nedvoumno. Če vedenje posameznika odstopa od 
zapisanih pravil, so vsi, ki to opazijo, dolžni ravnati, kot je opisano v poglavju Vzgojne 
dejavnosti, vzgojni postopki oz. vzgojni ukrepi. Učenci praviloma sporočijo kršitev pravil 
odraslim, odrasli pa ukrepajo po načelu postopnosti in z vzgojnim ravnanjem zagotovijo 
spoštovanje pravil.  
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Glavni vodili za vse udeležence šolskega procesa na poti ustvarjalnega in prijateljskega sožitja 
in pri oblikovanju pravil sta: 

1. Ne stori drugim tega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. To pravilo spodbuja izogibanju 
škodovanja drugim. 

2. Stori drugim to, kar želiš, da bi drugi storili tebi. To pravilo gre korak naprej in spodbuja 
k prizadevanju za dobro počutje soljudi. 

Spodaj navedena pravila so le nekoliko bolj podrobno opisani koraki do uresničevanja zgornjih 
dveh vodil. 

Do teh pravil smo prišli skupaj. Če jih bomo tudi skupaj uresničevali, bo to zanesljivo vsem 
prineslo dobro počutje na naši šoli. 

 

Medsebojni odnosi  

 Za dobre medsebojne odnose je pomembno upoštevati spodnja pravila. 

 Učence, učitelje ter druge delavce šole spoštujem, zato med seboj vljudno 
komuniciramo, se pozdravljamo, ne uporabljamo žaljivih besed, kletvic in zmerljivk.  

 Pri pouku pozorno poslušam, ko drugi govorijo. Če hočem kaj povedati v razredu, 
dvignem roko in počakam, da dobim besedo. 

 Potrudim se za prijateljske odnose, zato sem strpen, ne izzivam, se ne pretepam, ne 
zmerjam, ne žalim in ne kričim.  

 Vljudno komuniciram. 

 Izpolnjujem svoje dolžnosti tako, da dosledno upoštevam pravila in dogovore, tako pri 
rednem pouku kot pri dnevih dejavnosti.  

 Odgovarjam zase in za svoja dejanja. 

 Če kdo potrebuje pomoč, mu pomagam. 

 Ko se razjezim, jezo na primeren način ukrotim oz. izrazim. 

 Nasilje (psihično ali fizično) je nedopustno. 

 Nasilje ne sme ostati skrito. Ko kakršnokoli nasilje opazim, takoj sporočim odraslim. 

 

Odnos do stvari in okolja  

 Skrbim za svoje zdravje, osebno higieno in urejenost. 

 Kajenje, uživanje, ponudba alkoholnih pijač in energijskih napitkov, drog ter drugih 
psihoaktivnih sredstev je prepovedana.  

 Ob vstopu v šolo telefon (fotoaparat, kamere in ostale podobne naprave) ugasnem in 
pospravim, ko zapustim šolski prostor, ga vklopim. 
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 S hrano ravnam spoštljivo. 

 Skrbim za čisto in urejeno okolje (šolska klop, učilnica, garderobna omarica, ostali šolski 
prostori in okolica šole). 

 Varujem svojo lastnino in spoštujem tujo ter skupne šolske prostore in inventar. 

 Tuja lastnina je zame nedotakljiva. 

 V šoli redno nosim šolske copate. 

 Po hodniku in stopnicah hodim, ne tečem in ne skačem. 

 V šolo prihajam pravočasno. 

 V šolo prinašam samo šolske potrebščine in skrbim za njihovo urejenost. 

 Skupaj z drugimi skrbim za varnost v šoli. 

 Uporaba oz. posedovanje pirotehničnih in drugih nevarnih sredstev je prepovedana. 

 Če kdo nevarno ravna, ga takoj opozorim in povem odraslim. 

 Dosledno upoštevam prometna pravila na šolskem parkirišču in dvorišču. 

 Ločujem odpadke. 

 V knjižnico prihajam z namenom izposoje knjig oz. tihega branja ali prebiranja knjig. 

 

Odnos do znanja in šolskega dela  

 Dosledno upoštevam navodila učiteljev pri pouku in med odmori. 

 Če pri pouku manjkam, si snov prepišem in se jo naučim. 

 Z vrstniki si pomagamo pri učenju. 
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IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA  

Določila hišnega reda veljajo za vse zaposlene, učence, zunanje sodelavce in druge 
udeležence vzgoje in izobraževanja, starše in obiskovalce šole, ki so dolžni prispevati k: 

 uresničevanju ciljev in programov šole, 

 varnosti udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, 

 urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju v šoli, 

 preprečevanju škode. 

Določila hišnega reda veljajo tudi pri programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja 
na drugih lokacijah, na prireditvah v organizaciji šole ter na poti od in do šolskega avtobusnega 
postajališča. 

Uporaba hišnega reda velja za zgradbe in površine, ki so opredeljene kot šolski prostor. 

Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge 
organizirane dejavnosti. 

Poslovni čas matične šole je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.  

Pedagoška dejavnost matične šole med šolskim letom poteka od 6.15 do 16.30;  PŠ Krašnja od 
6.30 do 15.30; PŠ Blagovica od 6.30 do 16.00.  

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem in LDN šole. V izjemnih okoliščinah 
lahko šola začasno posluje v soboto, v nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom 
določen dela prost dan. 

Uradne ure: 

 tajništvo in računovodstvo šole vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 

 ravnateljica, pomočnici ravnateljice, svetovalna služba, knjižnica – čas uradnih ur se 
vsako leto določi z LDN šole oz. po predhodnem dogovoru 

 pedagoški delavci – vsako leto opredeljeno v LDN šole 

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in 
dopustov. 
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Šolski prostor se uporablja za: 

 izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,  

 izvajanje drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji zunanjih 
izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, 

 izvajanje dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, 

 oddajanje prostorov v najem v soglasju z ustanoviteljem.  

Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v šoli samo z 
dovoljenjem ravnatelja. 

Delovanje političnih strank in njihovih podmladkov v šoli ni dovoljeno. V šolskih prostorih se 
ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole. 

Dostop v šolske prostore je mogoč skozi glavni vhod, stranska vhoda,  vhod – športna dvorana 
(vstop v popoldanskem času za športne dejavnosti). Izvajalci programov morajo priti vsaj 15 
minut pred pričetkom izvajanja dejavnosti/pouka. 

V kabinet ima vstop učitelj, hišnik in učenci ob spremstvu in dovoljenju učitelja. Knjižnica je 
odprta po urniku, za izvajanje dejavnosti je potrebna rezervacija in dogovor. V garderobo za 
šport imajo učenci vstop 5 minut pred začetkom pouka športa. V športno dvorano vstopajo 
učenci pod vodstvom učitelja.  

Garderobne omare za učence od 1. do 4. razreda so brez ključev. Praviloma si eno garderobno 
omarico delita dva učenca. Učenci od 5. do 9. razreda imajo garderobne omarice s ključem, za 
katerega odgovarjajo.  

V prostore šole učenci vstopajo preobuti v copate.  

Organizacija nadzora (tehnični in fizični nadzor): alarmni sistem, strokovni in tehnični delavci 
na območju šolskega prostora, dežurni učitelji v času odmorov (določeno z LDN). 

Vstop medijev je dovoljen izključno po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. Snemanje 
učencev v šoli in njuni okolici medijem ni dovoljeno brez soglasja staršev in vodstva šole.  

Zaradi zaščite in varnosti (ne)premičnin so vsi ključi in šifra alarma pod posebnim nadzorom, 
vročeni (so)delavcem/upravičencem v soglasju z ravnateljico in s podpisom arhivirane izjave. 
V primeru izgube ključa mora vsak prejemnik takoj obvestiti vodstvo in poravnati nastale 
stroške. Vsaka zloraba se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti, v primeru nepravilnosti 
vrtec/šola primerno ukrepa. 

Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je v 
šoli in njeni okolici prepovedano.  
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V Pravilih šolskega reda šola podrobneje določi: 

 prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, 

 pravila obnašanja, 

 ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca, 

 druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti (moteči in nevarni predmeti),  

 kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog, 

 v šolo je prepovedano prinašati in uporabljati neprimerne in zdravju/razvoju škodljive 
snovi. 

Pravila varnosti in varnostni ukrepi za učence za posamezna področja so podrobneje 
opredeljeni. 

Vzdrževanje reda in čistoče 

Nadzor strokovnih delavcev za zagotavljanje: varnosti učencev in delavcev šole, ki ga 
uporabljajo; čistoče in urejenosti; namembnosti uporabe. 

V popoldanskem času izvajanja dejavnosti (med 18.00 in 22.00) opravljajo nadzor zunanji 
izvajalci, drugi uporabniki in ostali zaposleni, ki ob nenavadnih dogodkih pokličejo vodstvo 
šole, v izrednih primerih pa tudi policijo. 

Delavci kabinete, učilnice za seboj zaklepajo. 

V Pravilih šolskega reda  šola podrobneje določi: 

 vzdrževanje reda in čistoče pri vrtčevski in šolski prehrani, 

 dežurstvo učencev, 

 hranjenje garderobe, 

 ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo, 

 skrb za čisto in urejeno okolje. 

V primeru kršitev pravil hišnega reda se kršitev obravnava v skladu s Pravili šolskega reda in z 
ukrepi ravnatelja. 
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PREDMETNIK 

 
Obvezni program 

Predmeti 
Število ur tedensko v razredih Skupaj ur 

predmeta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318,0 

Angleščina  2 2 2 3 4 4 3 3 796,0 

Likovna 
umetnost 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0 

Glasbena umet. 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0 

Družba    2 3     175,0 

Geografija      1 2 1,5 2 221,5 

Zgodovina      1 2 2 2 239,0 

DKE       1 1  70,0 

Spoznavanje 
okolja 

3 3 3       315,0 

Fizika        2 2 134,0 

Kemija        2 2 134,0 

Biologija        1,5 2 116,5 

Naravoslovje      2 3   175,0 

Nar. in tehnika    3 3     210,0 

Teh. in tehnol.      2 1 1  140,0 

Gospodinjstvo     1 1,5    87,5 

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0 

Izbirni predmeti       2/3 2/3 2/3 204/306 

           

Št. predmetov 7 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14  

Št. ur tedensko 22 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5  

Št. tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32  

Oddelčna 
skupnost 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 
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Dnevi dejavnosti/število dni letno 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0 

Nar. dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0 

 
 

 

Razširjeni program 

Neobvezni izbirni predmeti 
Število ur tedensko v razredih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Prvi tuji jezik 2         

Drugi tuji jezik       2 2 2 

Drugi tuji jezik ali umetnost, 
računalništvo, šport, tehnika 

   2/1 2/1 2/1    

          

Ind. in skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

          

Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ŠOLSKI ZVONEC 

 

Ura Trajanje 

predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

2. ura 9.10–9.55 

MALICA 9.55–10.20 

3. ura 10.20–11.05 

4. ura 11.10–11.55 

5. ura 12.00–12.45 

KOSILO 12.45–13.10 

6. ura 13.10–13.55 

7. ura 14.00–14.45 

  

4. a, 4. b, 5. a, 5. b 

KOSILO 11.55–12.15 

5. ura 12.15–13.00 
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