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IZVEDBA POUKA V ŠOLSKEM LETU 2020/21   

 
V marcu 2020 nas je presenetila epidemija koronavirusne bolezni (SARS-CoV-2). Po mnenju 

strokovnjakov se lahko v šolskem letu 2020/21 epidemiološka slika v državi spreminja. V ta 

namen je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predvidelo štiri modele organizacije in 

izvajanja pouka, ki bi jih lahko aktivirali kadar koli med šolskim letom.  

 
Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 6. 7. 2020 Organizacija 

vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in glasbenih šolah ter programih za otroke s posebnimi 

potrebami v šolskem letu 2020/2021 se delo v šolskem letu 2020/2021 načrtuje tako, da je 

izvajanje mogoče kadar koli prilagoditi epidemiološki sliki razširjenosti novega korona virusa 

covid-19.  

 

Za osnovnošolsko izobraževanje so načrtovani štirje modeli in dva podmodela. Modeli so 

naravnani na različno zahtevna zdravstvena priporočila, ki so vezana na epidemiološko stanje v 

Sloveniji ob začetku šolskega leta ali kadar koli med šolskim letom. 

 
Aktiviranje posameznega modela za šole se določi na nacionalnem nivoju. Odločitev o tem sprejme 

Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. Odločitev za aktiviranje podmodela, ki 



                                                    Publikacija 2020/2021 Stran 4 
 

 

predvideva zaprtje šole, sprejme Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 

Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi zapiranjem šole, posreduje 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprejme ravnatelj šole 

na predlog epidemiološke službe Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport. 

 

Pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela šola smiselno upošteva priporočila NIJZ, 

ZRSŠ in MIZŠ tako, da bo v največji možni meri zagotovljena varnost vseh vključenih učencev in 

zaposlenih in hkrati zagotovljena izvedba veljavnih programov. 

 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 25. 8. 2020 Začetek 

šolskega leta 2020/21 se delo v šolskem letu 2020/2021 organizira v skladu s šolskim koledarjem 

in glede na epidemiološko sliko v skladu z »modelom B«. Šola je v skladu z modelom pripravila 

vse urnike dela in dala natančna navodila učiteljem, učencem in staršem glede zagotavljanja 

varnosti pri izvajanju pouka, šolski prehrani, obisku knjižnice ter prihodu in odhodu iz šole za 

matično šolo in obe podružnici.   

 

V primeru, ko se bodo posamezni ali vsi oddelki izobraževali na daljavo, bomo uporabljali okolje 

spletne učilnice e asistenta. Za varno, učinkovito in spoštljivo izvajanje šole na daljavo smo 

pripravili navodila, ki so namenjena učencem, staršem in učiteljem OŠ Ob Rinži. 

 
V primeru poslabšanja epidemiološke slike bomo sledili navodilom MIZŠ, Zavoda za šolstvo in 

šport R Slovenije in NIZJ ter za vsak primer posebej uporabili priporočeni model. 

Predstavitev OŠ Ob Rinži Kočevje 

Osnovna šola Ob Rinži Kočevje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina 

Kočevje z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži 

(Uradni list RS, št. 33/2016, 21/2018) za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. 

OŠ Ob Rinži Kočevje je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko 

številko 1/19374/00. 

 

Osebni podatki zavoda 
MATIČNA  ŠOLA  

NAZIV  OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE 

SKRAJŠANO IME OŠ OB RINŽI KOČEVJE 

SEDEŽ Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje 

Matična številka 5621712000 

Davčna številka               90536398 

  

   01 893 92 50          01 893 92 55 

Ravnateljica                     mag. Darja Delač Felda         

Telefon  041 841 794   

http://kocevje.si/upload/fck/Image/Odlok_o_ustanovitvi_OS_OB_Rinzi.doc
http://kocevje.si/upload/fck/Image/Odlok_o_ustanovitvi_OS_OB_Rinzi.doc
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E - pošta darjadf@gmail.com 

Pomočnica ravnateljice Janja Murn 

E - pošta  janja.murn@gmail.com 

E - pošta projekt5.osljobrin@guest.arnes.si 

Spletna stran šole www.osobrinzi.si 

TRR SI56 0124 8603 0655 732 

 

POŠ LIVOLD  

NAZIV  PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA LIVOLD 

SKRAJŠANO IME POŠ LIVOLD 

SEDEŽ Livold 7, 1330 Kočevje 

  01 895 22 80       

Vodja podružnice                    Suzana Puš         

E- pošta osnovna.sola.ob.rinzi@amis.net 

 

POŠ KOČEVSKA REKA  

NAZIV  PODRUŽNIČNA OSNOVNA KOČEVSKA REKA 

SKRAJŠANO IME POŠ KOČEVSKA REKA 

SEDEŽ  Kočevska Reka 6, 1338 Kočevska Reka 

  01 894 00 59      

Vodja podružnice                    Mirjana Šercer        

E- pošta os.ob.rinzi@amis.net 

 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence 

in dejavnosti, ki so predvidene v odloku o ustanovitvi zavoda.  

 

Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni 

vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. 

 

Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni vodja zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica 

ravnateljice, ki opravlja naloge, ki ji jih določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji. 

 

Šola ima dve podružnici – Podružnično šolo Livold in Podružnično šolo Kočevska Reka. Podružnici 

vodita vodji podružničnih šol.  

 

V šolskem letu 2020/2021 šolo obiskuje 496 učencev. Oblikovali smo 28 oddelkov, kar je za 2 

oddelka več kot v preteklem šolskem letu. Tudi letos imamo 3 oddelke prvošolcev na matični šoli. 

Na POŠ Livold sta 2 oddelka (kombiniran oddelek 1. in 2. razreda in samostojen oddelek učencev 

3. razreda)  in 2 kombinirana oddelka na POŠ Kočevska Reka (kombiniran oddelek 1. in 2. razreda 

in kombiniran oddelek 3. in 4. razreda) ter skupaj 6,92 oddelkov podaljšanega bivanja (matična 

šola 5,20 DM, POŠ Livold 1 DM in POŠ Kočevska Reka 0,72 DM).  

Šolsko svetovalno službo vodijo tri delavke in sicer šolska psihologinja, pedagoginja in 

logopedinja. Stroške delovnega mesta logopedinje pokriva ustanoviteljica Občina Kočevje iz 

občinskega proračuna, zaposlena delavka pa potrebe logopedske službe opravlja še na OŠ Ljubo 

mailto:projekt5.osljobrin@guest.arnes.si
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Šercer, OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev in v Vrtcu Kočevje. Opravlja logopedsko službo in 

je na matični šoli prisotna 2 dni v tednu (v ponedeljek in petek). 

Zaradi zagotovitve dodatne strokovne pomoči učencem z odločbo sodelujemo z OŠ Ljubo Šercer, 

ki nam nudi specialno strokovno pomoč. Trenutno na šoli specialno strokovno pomoč nudita 2 

mobilni učiteljici.    

Za dopolnjevanje pedagoške obveznosti sodelujemo z OŠ Fara (5 ur jutranjega varstva in 4 ure 

otroški pevski zbor). 

Jutranje varstvo poteka v 2 skupinah učencev 1. razreda na matični šoli, v 1 skupini na POŠ Livold 

in v 1 skupini POŠ Kočevska Reka, varstvo vozačev pa po pouku do odhoda avtobusa na matični 

šoli in na obeh podružnicah. Zaradi potreb staršev izvajamo jutranje varstvo že od 5.30. 

 

Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola zelo različne interesne dejavnosti in projekte. 

Vodijo jih večinoma učitelji, pri nekaterih sodelujejo tudi zunanji sodelavci. 

 

Tudi v šolskem letu 2020/21 je naša šola vključena v triletni poskus »Uvajanje tujega jezika v 

obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«. Na šoli  

skupaj z Zavodom za šolstvo R Slovenije in MIZŠ pripravljamo model izvedbene in vsebinske 

prenove razširjenega programa – RaP ter v obveznem delu programa za vse prvošolce uvajamo 

obvezni pouk prvega tujega jezika – angleščine za 1. razred in drugega tujega jezika - nemščine za 

7., 8. in 9. razred. S pripravo modela smo pričeli v juniju 2018, izvedbeno pa nadaljujemo s 

poskusom tudi v tem šolskem letu. Model bomo sproti prilagajali in nadgrajevali ter usklajevali z 

vsebinami in oblikami dela, ki smo jih na šoli že izvajali. Prenova obsega naslednje elemente 

razširjenega programa sedanjega predmetnika – jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezne 

izbirne predmete, dodatni in dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, interesne 

dejavnosti ter zdrav življenjski slog – zdravje in gibanje. 

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 

Najvišji organ upravljanja šole je svet šole, ki ima 11 članov (3 predstavniki ustanovitelja, 3 

predstavniki staršev in 5 predstavnikov zaposlenih šole). Predsednica sveta šole je Helena 

Janež, njen namestnik pa je Robert Golja. Mandat šole traja 4 leta  (3.10 2018 – 3.10 2021).  

 

Predstavniki ustanovitelja

   

BETKA BESAL ROJC 

PETRA KERSNIČ 

IRENA VUKAN 

Predstavniki staršev  MATEJA JALOVEC KLANČAR 

TEA KORDIŠ 

PETRA LUNDER 

Predstavniki zaposlenih ROBERT GOLJA 

ŠPELCA HRIBAR 

HELENA JANEŽ 

JUDITA KAPŠ 

SUZANA PUŠ 
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Svet šole:  

• imenuje in razrešuje ravnatelja,  

• sprejema program razvoja zavoda,  

• sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,  

• sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole, 

• odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, ki jih mora predhodno 

uskladiti z ustanoviteljem, 

• obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,  

• odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,  

• odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 

delovnega razmerja,  

• odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,  

• obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, pristojna inšpekcija, 

reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, 

• sprejema splošne akte šole v skladu z zakonom in Odlokom o ustanovitvi,  

• potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo, 

• v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov oziroma izdajanju 

poroštev, 

• predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,  

• daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih 

vprašanjih,  

• razpisuje volitve članov sveta predstavnikov delavcev in staršev, 

• imenuje predstavnike šole v drugih organih, 

• sprejema program razreševanja presežnih delavcev in  

• opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

 

Poslovodni organ šole in pedagoški vodja je ravnateljica mag. Darja Delač Felda. Vodi delo 

pedagoškega zbora, administrativno-tehničnega osebja in predstavlja ter zastopa šolo navzven. 

Pri delu ji pomagajo pomočnica ravnateljice Janja Murn in vodji obeh podružničnih šol Suzana 

Puš (POŠ Livold) in Mirjana Šercer (POŠ Kočevska Reka). 

 

Ravnateljica   MAG. DARJA DELAČ FELDA 

Pomočnica ravnateljice JANJA MURN 

Vodji podružnic 

POŠ Livold 

POŠ Kočevska Reka 

 

SUZANA PUŠ 

MIRJANA ŠERCER 

 

Šolska svetovalna služba 

IRENA LAVRIČ BAMBIČ, psihologinja 

PETRA POJE, pedagoginja 

ANDREJA MLEKUŽ, logopedinja 

Vodja šolske knjižnice BREDA VILICER 

Tajnik VIZ ANDREJA DRVARIČ, MAJA ERJAVEC 

Računovodja POLONA DEBELJAK 

Knjigovodja MARJANA PALČIČ 

Vodja  šolske prehrane LAURA JAVORŠEK 
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Vsako šolsko leto se iz predstavnikov staršev vsakega oddelka oblikuje svet staršev, ki je 

sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega oddelka. Le te izvolijo starši na 1. roditeljskem 

sestanku v mesecu septembru. V tem šolskem letu bo svet staršev naše šole imel 28 članov.  

Mandat sveta staršev traja eno šolsko leto.  

Na prvi seji sveta staršev, ki jo skliče ravnatelj šole, predstavniki staršev izvolijo predsednika/co 

in namestnika/co sveta staršev. Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2020/21 bo Polona Irt 

Novak, njena namestnica pa Lucija Starc. 

 

Sestanki Sveta staršev so predvidoma 3-krat letno, in sicer v jesenskem, zimskem in 

spomladanskem času.   

 

Svet staršev ima naslednje naloge in pristojnosti:  

- predlaga nadstandardne programe,  

- daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  

- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta ter daje mnenje o 

letnem delovnem načrtu, 

- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 

- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki, 

- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom, 

- voli predstavnike staršev v svet šole, 

- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 

- v dogovoru z vodstvom šole ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 

- daje soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen 

razred oziroma letnik šole, najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta, 

- obravnava predlog pravil šolske prehrane, 

- predlaga predstavnike staršev v pritožbeno komisijo, 

- imenuje upravni odbor šolskega sklada, 

- oblikuje stališča do ponudbe dodatnih in obogatitvenih programov, ki se bodo izvajali v 

naslednjem šolskem letu, 

- poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so nanj naslovljeni, 

- sprejema poslovnik o delovanju sveta staršev,   

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Vizija zavoda 

Zaposleni na OŠ Ob Rinži Kočevje skrbimo za optimalen razvoj učenčeve osebnosti in temeljnih 

vrednot kot so: spoštovanje, delavnost, ustvarjalnost in kreativnost, veselje do znanja in 

življenja, enakopravnost, strpnost in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje z drugimi ter 

vseživljenjsko učenje. 

 

»Skupaj bomo ustvarili takšno šolo, v kateri bodo vsi učenci dosegli svojim 

sposobnostim primerne uspehe in dobro osnovo za nadaljnje življenje.« 
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Poslanstvo 

 Poslanstvo OŠ Ob Rinži je zgrajeno na ciljih sistema vzgoje in izobraževanja v R Sloveniji:  

- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,  

- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem 

razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,  

- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega 

jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa 

ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,  

- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi,  

- omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,  

- uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,  

- omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi 

posameznika,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi 

razvojnimi problemi,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj 

spodbudnih okolij,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih 

s posebnimi potrebami,  

- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,  

- omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,  

- omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že 

dosežene ravni zahtevnosti,  

- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu 

prebivalstva. 

Letni cilji  

• Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, zmanjševanje zaostanka za povprečjem pri 

rezultatih NPZ. 

• Skrb za nadarjene učence in učence z učnimi in vedenjskimi težavami ter učence s 

posebnimi potrebami. 

• Zagotavljanje nadstandardnih programov: šole v naravi od 2. do 9. razreda, sodelovanje v 

projektih na nacionalni in mednarodni ravni. 

• Ustvarjanje pogojev za izobraževanje učiteljev za uporabo računalniške opreme na 

področju IKT tehnologije. 

• Ustvarjanje pogojev za zdravo prehrano v šoli in nadaljevanje projekta lokalne 

samooskrbe s hrano z vključevanjem primernih vsebin v učni proces. 

• Sodelovanje v mednarodnih, nacionalnih in projektih šole: EKO šola kot način življenja, 

Zdrava šola, humanitarni projekti. 
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• Organizacija dejavnosti v skladu z LDN. 

• Organizacija mednarodne izmenjave učencev in sodelovanje s slovenskimi društvi v tujini 

v smislu izvajanja skupnih projektov. 

• Organizacija prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, slovenskem kulturnem 

prazniku,  ob dnevu državnosti in zaključku devetletnega šolanja (valeta). 

• Sodelovanje na tematskih razstavah v šoli in izven nje. 

• Nudenje študentske prakse za študente Pedagoške fakultete Ljubljana, Pedagoške 

fakultete Maribor, Pedagoške fakultete Koper, Filozofske fakultete Ljubljana in drugih. 

• Vzdrževanje stavb, šolskih prostorov, telovadnic, zunanjih igrišč, stadiona, kuhinje in 

šolskega okoliša. 

Osnovne značilnosti devetletne šole 

Osnovne značilnosti devetletne šole so opredeljene z Zakonom o osnovi šoli. 

• Cilji vzgoje in izobraževanja so posodobljeni: poudarek je na vseživljenjskem učenju, 

trajnostnem razvoju z Unescovimi štirimi stebri izobraževanja, razvijanju pozitivne 

samopodobe učenca, vzgajanju za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje 

drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic, razvijanje 

podjetnosti … 

• Obvezno šolanje traja devet let, otroci vstopijo v prvi razred s šestimi leti (v koledarskem 

letu, ko dopolnijo starost 6 let). 

• Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. 

• Šolsko leto se začne 1. septembra (brez izjem) in konča 31. avgusta. 

• Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno - izobraževalna obdobja. Prvo 

obdobje traja od 1. do 3. razreda. Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda. Tretje obdobje 

traja od 7. do 9. razreda. 

• Pouk šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih: od 1. 9. do 31. 1. in od 1. 2. do 24.6. 

• Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira 

delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 

• V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk v 

obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih 

skupinah. 

• V 8. in 9. razredu se pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto 

organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila 

učencev ni mogoče organizirati pouka v manjših učnih skupinah, učitelj pri pouku in pri 

drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci diferencira glede na njihove zmožnosti. 

• Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov iz katerega koli sklopa, lahko pa tudi tri 

ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim 

programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) oproščen sodelovanja pri izbirnih 

predmetih. 

• Znanje učencev se v vsakem ocenjevalnem obdobju oceni najmanj 3-krat, letno skupaj 6-

krat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se 

znanje učenca oceni najmanj 3-krat v šolskem letu. 

• Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo preizkusov znanja, razen 

v primerih ponovnega ocenjevanja v skladu s 13. členom Pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja. 
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• Učenci lahko pisne izdelke pišejo le dvakrat v tednu in enkrat na dan. Trije pisni izdelki 

na teden so dovoljeni, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom Pravilnika. 

• Učenec, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem 

predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. 

• Napredovanje: 

- v 1. in 2. triletju učenci praviloma ne ponavljajo, 

- v 3. triletju napredujejo, če imajo pozitivne ocene pri vseh predmetih, 

- učenec ponavlja, če ima eno ali več negativnih ocen, 

- od 3. do 6. razreda učenec lahko ponavlja razred tudi brez soglasja staršev ob pisno 

obrazloženem predlogu razrednika, odločitev o ponavljanju pa sprejme učiteljski 

zbor, 

- če se učenec in starši s ponavljanjem ali s posamezno oceno ne strinjajo, lahko v treh 

dneh vložijo obrazložen ugovor. 

• Popravni izpiti le v 3. triletju: 

- v 7. in 8. razredu ima učenec popravni izpit, če je negativno ocenjen iz največ 2 

predmetov (učenec ima v šolskem letu dva roka za popravljanje), 

- če popravnih izpitov učenec ne opravi, ponavlja razred, 

- v 9. razredu ima učenec lahko popravni izpit tudi iz več predmetov. 

• Konec drugega in tretjega triletja so nacionalni preizkusi znanja (NPZ). 

• Šolanje se zaključi z nacionalnimi preizkusi znanja iz treh predmetov (slovenščine, 

matematike in predmeta, ki ga za preverjanje vsako šolsko leto določi minister). 

• Na izbirni postopek za vpis v srednje šole bodo NPZ vplivali le, če bo več kandidatov za 

šolo z omejenim vpisom doseglo enako število točk. NPZ so predvsem informacija o 

znanju učencu, učitelju in staršem. 

• Splošni uspeh je ukinjen. OŠ izda učencem od 1. do 2. razreda spričevala z opisnimi 

ocenami in učencem od 3. do 9. razreda spričevala s številčnimi ocenami. Šola ob 

zaključku pouka učencu izroči obvestilo o njegovem sodelovanju pri interesnih in drugih 

dejavnostih šole. 

• Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v R Sloveniji, 

imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot 

državljani R Slovenije. 

• Za učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, se lahko organizira pouk v bolnišnici. 

• Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda (za učence s posebnimi 

potrebami pa do zaključka izobraževanja v OŠ). 

• Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni 

čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za 

zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. 

• Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s 

koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo 

osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. 

• S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in tedensko število ur pouka 

posameznih obveznih in izbirnih predmetov, dnevi dejavnosti, število ur oddelčne 

skupnosti in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta. Šola pa 

lahko v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih 

predmetov (fleksibilni predmetnik). 
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• Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, standardi znanj in cilji pouka pri 

predmetih. 

• Šola lahko v posebnih primerih iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo tudi 

brez soglasja staršev. 

• Učenci iz prilagojenih programov lahko določene predmete obiskujejo v redni šoli. 

• Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole 

oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Učenci so glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. 

• Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku 

težko dosegajo standarde znanja. Šola učencem prilagodi metode in oblike dela pri 

pouku ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. 

• Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 

izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola učencem 

zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, 

metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike 

individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. 

• Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev OŠ. Vzgojni načrt 

vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo 

vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo 

strokovni delavci šole, učenci in starši. 

• Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti 

in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, 

določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, 

opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 

učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in 

starši. 

• Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z 

zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob 

predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v 

posameznem šolskem letu največ trikrat. 

• Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev: 

- če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca 

oziroma življenje ali zdravje drugih ali  

- če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju 

individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali 

drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. 

ŠOLSKI OKOLIŠ 
Osnovna šola Ob Rinži je ustanovljena za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski 

okoliš, ki obsega: 

1. šolski okoliš matične OŠ Ob Rinži: 
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v naselju Kočevje naslednje ulice: Bezgova pot, Borova pot, Brestova pot, Brezova pot, Brinova pot, 

Bršljanova pot, Cesta v Mestni log, Čopova ulica, Črnomeljska cesta, Finžgarjeva ulica, 

Frankopanska ulica, Iztokova ulica, Kocljeva ulica, Mestni log I do Mestni log V, Nabrežje, 

Prešernova ulica, Roška cesta, Rozmanova ulica, Rudarsko naselje, Rudnik, Samova ulica, Streliška 

ulica, Travniška ulica, Trdnjava, Ulica heroja Marinclja, Ulica Veronike Deseniške, Uskoška ulica, 

Ulica slovenskih teritorialcev  

in v naselju Dolga vas naslednje ulice: Cesta v log, Kočevska cesta, Obrežje, Omerzova ulica, Prečna 

ulica in Remihova ulica, Ulica Brigade Moris in Ulica veteranov;  

ter naselja: Cvišlerji, Hrib pri Koprivniku, Laze pri Oneku, Mačkovec, Onek, Rajhenav, Staro Brezje 

in Šalka vas. 

2. šolski okoliš podružnice OŠ Livold: 

naselja Črni Potok pri Kočevju, Dolga vas:  Gozdna cesta, Kačji Potok, Knežja Lipa, Kočarji, Livold, 

Mozelj, Podlesje, Rajndol, Spodnji Log, Suhi Potok, Svetli Potok in Zajčje Polje; 

3. šolski okoliš podružnične OŠ Kočevska Reka: 

naselja Borovec pri Kočevski Reki, Dolnja Briga, Gornja Briga, Gotenica, Koče, Kočevska Reka, 

Kuhlarji, Mlaka pri Kočevski Reki, Morava, Novi Lazi, Ograja, Preža, Primoži, Rogati Hrib, Sadni 

Hrib, Škrilj, Štalcerji in Zdihovo. 

Šolski okoliš je zelo velik in pokriva področje številnih vasi, zato imamo veliko vozačev in celo 

shemo avtobusnih prevozov, ki jih moramo kombinirati še z ostalimi šolami našega lokalnega 

okolja. 

OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO – IZOBRAZ EVALNEGA DELA 

Število učencev in oddelkov 

Matična šola POŠ Livold POŠ Kočevska Reka 

Raz. Učencev Št. od. Raz. Učencev Št. odd. Raz. Učencev Št. odd. 

1. 50 3 1. 10 0,5 1. 6 0,5 

2. 43 3 2. 6 1 2. 2 0,5 

3.  51 3 3. 9 0,5 3. 5 0,5 

4. 56 3    4. 7 0,5 

5. 69 3       

6.  35 2       

7. 52 3       

8. 49 2       

9. 46 2       

Skupaj 451 24  25 2  20 2 

SKUPAJ UČENCEV 496 

DEČKI 259 

DEKLICE 237 
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Razredniki 

1.a Marja Šolaja, Maja Žagar (2. učiteljica) 

1.b Tanja Dovžan, Maja Žagar (2. učiteljica) 

1.c Jana Pugelj, Mojca Boc Turk (2. učiteljica) 

1. in 2. L Nataša Škulj, Ana Marija Novak (2. učiteljica) 

1. in 2. K Irena Latin 

2.a Nevenka Cetinski 

2.b Špelca Hribar 

2.c Mateja Jasenc  

3.a Sašo Balovski 

3.b Urša Rauter 

3.c Neja Ivetič 

3.L Suzana Puš 

3., 4. K Mirjana Šercer  

4.a Vanja Grišin Šertelj 

4.b Nataša Mikulič Ivanc 

4.c Petra Vidoni 

5.a Katja Ilc Virant  

5.b Melita Berlan 

5.c Tilen Štirn 

6.a Monika Zdravič Ožanič 

6.b Robert Golja 

7.a Helena Janež 

7.b Andreja Jakovac 

7.c Jurij Blažič 

8.a Petra Debelak 

8.b Branka Rajner 

9.a Silva Vlašič 

9.b Špela Muha 

Dnevni časovni razpored 

Šola je odprta vsak dan od 5.30 do 21.00. Delovni čas uprave je od 7.00 do 15.00. Delovni čas 

učiteljev v času pouka je praviloma od 7.15 do 13.55 ob ponedeljkih, torkih in petkih oziroma 

od 7.15 do 14.45 ob sredah in četrtkih.  Podaljšanje pouka obveznega dela programa ob sredah 

in četrtkih smo morali uvesti zaradi sodelovanja šole v poskusu Zavoda za šolstvo RS in MIZŠ 

»Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa 

v osnovni šoli«. Zaradi uvedbe poskusa se je namreč učencem 7., 8. in 9. razreda število ur v 

predmetniku povečalo za 2 uri drugega tujega jezika – nemščine.  

 

Razširjeni program šole (RaP)  traja od 5.30 do 15.30. 
 

DNEVNI ČASOVNI RAZPORED PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI 

 

Prihod v šolo in priprava na pouk od 7.20 do 7.30 
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Učne ure, odmori Čas trajanja 

Jutranje varstvo 5.30 – 7.30 

1. učna ura 7.30 – 8.15 

2. učna ura 8.20 – 9.05 

Odmor za malico 9.05 – 9.25 

3. učna ura 9.25 – 10.10 

Gibalni odmor - GIBKO 10.10 – 10.30 

4. učna ura 10.30 – 11.15 

5. učna ura 11.20 – 12.05 

6. učna ura 12.10 – 12.55 

Odmor  12.55 – 13.10 

7. učna ura 13.10 – 13.55 

8. učna ura 14.00 – 14.45 

 

KOSILO 11.40 – 13.40 

 

Razširjen program - RaP  

Učne ure – 5 ur dnevno 11.15 –15.30 

 

ODHODI AVTOBUSOV 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

12.30 12.30 13.25 13.25 12.30 

14.00 14.00 14.50 14.50 14.00 

 

Na podlagi dnevnega časovnega razporeda in predmetnika za osnovno šolo je narejena celotna 

organizacija delovnega ritma v OŠ Ob Rinži, ki jo sestavlja več urnikov. 

Predmetnik devetletne osnovne šole 

Predmetnik je prilagojen zaradi sodelovanja v poskusu Zavoda za šolstvo RS in MIZŠ 

»Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega 

programa v osnovni šoli«. 

 

A. Obvezni program 

predmeti/   število ur 

tedensko 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

1. tuj jezik - angleščina 2 2 2 2 3 4 4 3 3 

2. tuj jezik - nemščina       2 2 2 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

Družba    2 3     
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Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Dom. in drž. kultura in etika       1 1  

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3     

Tehnika in tehnologija      2 1 1  

Gospodinjstvo     1 1,5    

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Predmet 1       2 2 2 

Predmet 2       1 1 1 

Predmet 3       1 1 1 

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

skupaj vseh ur 

število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 

število ur tedensko 22 23 24 23,5 25,5 25,5 30 30,5 28,5 

Dnevi dejavnosti/število dni letno 

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

B. Razširjeni program - RaP 

Individualna in skupinska 

pomoč – učne težave in 

nadarjeni 0,5 0,5 0,5 0,5 1 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 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo 

Šola v naravi 

Šolski koledar za šolsko leto 2020/21 

 

V šolskem letu 2020/21 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti 

razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne 

dneve, šole v naravi ter celodnevne ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo 

organizirali tudi oglede prireditev s področja glasbe, kulture, športa idr.  
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Vir: spletna stran MIZŠ 
2

0
2

0
 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - nedelja 26. 10. – 1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 
24. 12. 

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek - sobota 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
1
 

Petek - sobota 1.1. -  2. 1. NOVO LETO 

petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 
5. 2. 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 

PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek - sobota 12. 2. – 13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek -   petek 22. 2. – 26. 2. ZIMSKE POČITNICE 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

torek 27.4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek - nedelja 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

Sobota - nedelja 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

torek 
15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 

OBVESTIL 

četrtek 

24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 

SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - torek 
28. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

Ocenjevalna obdobja 

TRAJANJE OCENJEVALNIH OBDOBIJ 

I. OBDOBJE  od 1. 9. 2020 do 29. 1. 2021 

II. OBDOBJE (9. razred) od 30. 1. 2020 do 15.6.2021 

II. OBDOBJE (1. – 8. razred) od 30. 1. 2020 do 24.6.2021 

 

Devetošolci bodo prejeli spričevala 15. junija 2021, ostali učenci pa 24. junija 2021. 

 

OCENJEVALNE KONFERENCE 

1. ocenjevalna konferenca – 1. – 5. razred 1.2.2021 

1. ocenjevalna konferenca – 6. – 9. razred 29.1.2021 

2. ocenjevalna konferenca  - 9. razred 11.6.2021 

2. ocenjevalna konferenca – 1. – 4. razred 18.6.2021 

2. ocenjevalna konferenca – 5. – 8. razred 21.6.2021 
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IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16. junij – 30. junij 2021 1. rok Učenci 9. razreda 

28. junij – 9. julij 2021 1. rok Učenci od 1. do 8. razreda 

18. avgust – 31. avgust 2021 2. rok Učenci od 1. do 9. razreda 

Časovni potek nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) 

Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) se bo izvedlo nacionalno preverjanje 

znanja iz slovenščine (4. maj 2020), matematike (6. maj 2020) in angleščine (10. maj 2020).  Ob 

zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine 

(4. maj 2020), matematike (6. maj 2020) in športa (10. maj 2020). Zaključni preizkusi znanja so 

za učence obvezni. 

torek 4. 5. 2021 slovenščina 6. in 9. razred 

četrtek 6. 5. 2021 matematika 6. in 9. razred 

ponedeljek 10. 5. 2021 
šport – 9. razred 

angleščina – 6. razred 

Vir: spletna stran MIZŠ 

Vzgojno-izobraževalno delo na razredni stopnji 

POUK V PRVI TRIADI 

Pouk samostojno vodijo učitelji razredne stopnje po veljavnem predmetniku za razredno stopnjo. 

Pouk poteka po devetletnem programu. V prvem razredu se spoznavanje in učenje odvijata preko 

igre. Program je zasnovan tako, da sta v 1. razredu dva učitelja, učiteljica in vzgojiteljica. 

Vzgojiteljica je v 1. razredu prisotna 4 ali 2 pedagoški uri dnevno in izvaja pouk vzgojnih 

predmetov in pomoč učencem pri šolskem delu. Delo je v večini primerov integracija posameznih 

učnih vsebin. Ure pouka niso časovno točno določene, saj se odvijajo dejavnosti na podlagi 

zahtevnosti programa in trenutne koncentracije otrok. Sicer se načelno dejavnosti organizirajo 

tako, da sledijo dnevnemu urniku in ritmu celotne šole ter organizaciji šolske prehrane. 

 

V 2. in 3. razredu je devetletni program prilagojen starosti in predznanju, ki so ga učenci pridobili 

v prvem razredu. Delo je organizirano podobno kot v prvem razredu, še vedno temelji na 

spoznavanju preko lastnih izkušenj in igre z integracijo posameznih vsebin. V teh razredih se 

zahteva delo v šolskem ritmu z razumevanjem zahtev po urniku in disciplini. Opismenjevanje se 

zaključi ob koncu prve triade.  

Ocenjevanje poteka v 1. in 2. razredu opisno. V 3. razredu je ocenjevanje številčno. Angleščino kot 

prvi tuji jezik v 1., 2. in  3.razredu učenci spoznavajo preko igre, pesmic, rim in krajših besedil.   

 

Za večje spodbujanje bralne pismenosti izvajamo Bralno značko, Eko bralno značko, angleško 

bralno značko, špansko bralno značko LEO LEO in projekt  Bralna pismenost za 1., 2. in 3. triado, 

ki ga vodijo knjižničarka Breda Vilicer, pedagoginja Petra Poje in logopedinja Andreja Mlekuž.  

 

POUK V 4. IN 5. RAZREDU 
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Učitelji razrednega pouka poučujejo samostojno predmete po predmetniku za devetletno 

osnovno šolo. Poleg razrednikov poučujejo v 4. in 5. razredu tudi drugi učitelji pri predmetih 

angleščina in šport. V 5. razredu se učenci spoznajo z varno vožnjo v cestnem prometu in opravijo 

kolesarski izpit. 

Organizacija in izvedba dni dejavnosti na RS 

1.razred 

Dejavnost Datum/Časovni 

okvir 
Vsebina Vodja in izvajalci 

  
KULTURNI 
DNEVI – 4 dni 
  

1.september 

2020 
Prvi šolski dan - sprejem 

prvošolcev 
Ana Marija Novak, 

vse učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

december 2020 Filmska vzgoja Marja Šolaja, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

december 2020 
 
februar 2021 

Dan samostojnosti in enotnosti 

(½) 
Prešernov dan (½) 

Irena Latin, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

marec 2021 Igrajmo se gledališče Jana Pugelj, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI – 3 dni  
  

19. oktober 
2020 

RTM Kočevska - Ramorjevo 

leto 
Irena Latin, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

20. november 
2020 

EKO dan Nataša Škulj, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

maj 2021 Raziskovanje gozda Tanja Dovžan, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

TEHNIČNI 
DNEVI – 3 dni 
  

25. september 
2020 

Kokoška Rozi Maja Žagar, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

december 

20202 
Božično novoletni okraski Mojca Boc Turk, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

april 2021 Ustvarjamo z lesom Ana Marija Novak, 

vse učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 
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ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

oktober 2020 Ravninski pohod Mojca Boc Turk, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

januar / februar 

2021 
Zimski športni dan Tanja Dovžan, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

april 2021 Športno vzgojni karton Maja Žagar, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

maj 2021 Višinski pohod Jana Pugelj, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

junij 2021 Igre v naravi Nataša Škulj, vse 

učiteljice in 

vzgojiteljice 1.r. 

  

 2.razred 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

KULTURNI 

DNEVI - 4 dni 
april Ljudsko izročilo (ŠVN 

Črmošnjice) 
Špelca Hribar 

februar 
december 

Prešernov dan (½),  
  
Dan samostojnosti in enotnosti 

(½) 

Irena Latin 

februar  - marec Življenje nekoč 
(tematski dan Življenje nekoč 

+ delavnica stare igre – 

Pokrajinski muzej Kočevje) 

Mateja Jasenc 

junij Dan državnosti Irena Latin 

NARAVOSLOVNI 

DNEVI - 3 dni 
20. 11. 2020 Eko dan in tradicionalni 

slovenski zajtrk  
Nataša Škulj 

april Prevesne gugalnice (ŠVN 

Črmošnjice) 
Nevenka Cetinski 

maj Moje doživetje v gozdu Mateja Jasenc  
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TEHNIŠKI DNEVI 

- 3 dni 
19. 10. 2020 RTM Kočevska: Ramorjevo 

leto 
Irena Latin 

December 

2020 
Božično - novoletni okraski Špelca Hribar 

25. 9. 2020 Kokoška  ROZI Mateja Jasenc 

ŠPORTNI DNEVI 

-5 dni 
junij Izlet v naravo in igre na 

prostem 
Nataša Škulj 

januar Zimski športni dan Nataša Škulj 

april Ravninski pohod (ŠVN 

Črmošnjice) 
Nevenka Cetinski 

april Športno vzgojni karton Špelca Hribar 

maj  Višinski pohod Nevenka Cetinski 

         
 3.razred 

 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

  
KULTURNI 
DNEVI – 4 dni 

 december 2020 
 
 februar 2021 

Dan samostojnosti in 

enotnosti – delni 
Prešernov dan – delni 

 
Mirjana Šercer 

 marec 2021 
29. september 

2020 (Livold) 

Ogled gledališke predstave - v 

Ljubljani ali v razredu 
 Suzana Puš 

februar 2020  Kulturna ustanova muzej  Mirjana Šercer 

junij 2020 Zaključna ekskurzija za 3. 

razrede – Orlova pot 
Sašo Balovski 

  
NARAVOSLOVNI 

DNEVI – 3 dni 

 7. oktober (3. a) 
14. oktober (3. b) 
 21. oktober (3. c) 
 september 2021 

 3. A, 3. B, 3. C - Sistematski 

pregled 
  

 3. L, 3. KR - Gozdna 

pedagogika 

 Urša Rauter 
  
  

 Suzana Puš 

6. maj 2021  Hufnaglov dan  Neja Ivetič 
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19. oktober 2020 Tematsko leto RTM – 

Ramorjevo leto 
 Neja Ivetič 

  
TEHNIČNI 
DNEVI – 3 dni 

20. november 

2020 
EKO dan – lokalno pridelana 

hrana 
Suzana Puš 

 november 2020 Božično-novoletni okraski Neja Ivetič 

25. september 

2020 
Kokoška Rozi – teden 

mobilnosti 
Sašo Balovski 

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

maj 2021 Športne igre Suzana Puš 

marec 2021 ŠVN – plavanje Urša Rauter 

marec 2021 ŠVN – plavanje Urša Rauter 

september 2020 Višinski /ravninski pohod Sašo Balovski 

januar 2021 Zimski športni dan Sašo Balovski 

 
 4.razred 

 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

KULTURNI 

DNEVI – 3 dni 
7.april 2021 GRAD KOSTEL 

KOSTEL 
MIRJANA ŠERCER 

december 2020 KCK -FILMSKA VZGOJA PETRA VIDONI 

februar 2021 OB TEDNU KULTURE VANJA GRIŠIN 

ŠERTELJ 

  
NARAVOSLOVNI 

DNEVI – 3 dni 

8.april 2021 SLAP NEŽICA IN 

LEHNJAKOVI PRAGOVI 
FARA 

MIRJANA ŠERCER 

19.oktober 2020 RAMORJEVO LETO PETRA VIDONI 
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20. november 

2020 
EKO DAN - 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

NATAŠA MIKULIČ 

IVANC 

  
TEHNIČNI 
DNEVI – 4 dni 

25. september 

2020 
KOKOŠKA ROZI VANJA GRIŠIN 

ŠERTELJ 

26.november 

2020 
PRIČARAJMO BOŽIČNI 

ČAS 
NATAŠA MIKULIČ 

IVANC 

19. januar 2021 KAKO PREMIKAMO 

PREDMETE 
PETRA VIDONI 

april 2021 IZDELAVA MLINČKA VANJA GRIŠIN 

ŠERTELJ  

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

8.september 

2020 
RAVNINSKI POHOD NATAŠA MIKULIČ 

IVANC 

marec 2021 VIŠINSKI POHOD PETRA VIDONI 

januar 2021 ZIMSKE IGRE NA 

PROSTEM 
VANJA GRIŠIN 

ŠERTELJ 

9.april 2021 ORIENTACIJSKI TEK 
FARA 

MIRJANA ŠERCER 

oktober 2020 ŠPORTNE IGRE NATAŠA MIKULIČ 

IVANC 

   
 5.razred 

 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja 

  
KULTURNI 
DNEVI - 3 dni 

7. oktober 2020 Obpanonski svet - 

NARAVNA IN 

KULTURNA DEDIŠČINA  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

januar 2021 OGLED GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE  

 

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

maj 2021 NAŠ KRAJ V 

PRETEKLOSTI – OBISK 

MUZEJA 

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 
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NARAVOSLOVNI 

DNEVI - 3 dni 

29. september 

2020 

RASTLINSTVO IN 

ŽIVALSTVO 

OBPANONSKEGA SVETA 

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

19. oktober 2020 RAMORJEVO LETO  Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

20. november 

2020 
EKO DAN IN 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

  
TEHNIČNI 
DNEVI - 4 dni 

25. september 

2020 
KOKOŠKA ROZI  Katja Ilc Virant 

(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

oktober 2020 ZAKAJ PIHA VETER? - 

NAPRAVA, KI JO 

POGANJA VETER - 

IZDELAVA ZMAJA  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

november 2020 BOŽIČNI OKRASKI IN 

IZDELKI ZA BOŽIČNI 

SEJEM  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

junij 2021 S KOLESOM V ŠOLO – 

SPRETNOSTNI 

POLIGON  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

  
ŠPORTNI 
DNEVI - 5 dni 

11. september 

2020 
NIŽINSKI ali VIŠINSKI 

POHOD  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

1.oktober 2020 IGRE Z ŽOGO  Špela Muha 

2.oktober 2020 PLAVAMO ZA 

DELFINČKA  

Špela Muha 

maj 2021 RAZISKOVANJE 

ŽELJNSKIH JAM IN 

RUDNIŠKEGA JEZERA 

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

junij 2021 KOLESARJENJE PO 

PROMETNIH 

POVRŠINAH  

Katja Ilc Virant 
(vodja aktiva) + vsi 

razredniki 

                   
Neobvezni izbirni predmeti – RaP 
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V šolskem letu 2020/21 bomo v 4., 5. in 6. razredu izvajali 7 skupin neobveznih izbirnih 

predmetov in izvajanju namenili 9 ur: 2 skupini NIP - šport, 3 skupine NIP – računalništvo in 1 

skupini NIP – Tehnika, 1 skupino NIP – umetnost. 

 

Učitelji od 1. do 5. razreda izvajajo poleg pouka naslednje aktivnosti z učenci: 

 BRALNA ZNAČKA, 

 EKO BRALNA ZNAČKA,  

 ŽUPANČIČEVA FRULICA, 

 ŠPORTNE ZNAČKE – Projekt Krpan, 

 EPI– ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA, 

 ŠAHOVSKA TEKMOVANJA, 

 ŠPORTNA TEKMOVANJA,  

 CICI VESELA ŠOLA, 

 LOGIKA, 

 RAČUNANJE JE IGRA, 

 MATEMČEK 

 MATEMATIČNI KENGURU, 

 RAZVEDRILNA MATEMATIKA, 

 LOGIČNO POŠAST, 

 CANKARJEVO TEKMOVANJE, 

 PREŠERNOV NAGRADNI NATEČAJ, 

 KRESNIČKA – TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA, 

 TEKMOVANJE MLADIH KOLESARJEV ZA EVROPSKO PROMETNO IZOBRAŽEVALNO 

TEKMOVANJE FIA, 

 S KOLESOM V ŠOLO – KOLESARSKI IZPIT, 

 VESELA ŠOLA,  

 PROJEKTE, 

 PRIREDITVE (šolske, razredne), 

 POSTAVITVE RAZSTAV, 

 ZBIRALNE AKCIJE, 

 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (Policijska postaja Kočevje, Zdravstveni 

dom Kočevje, Ljudska univerza Kočevje, Planinsko društvo Kočevje, Gasilsko društvo 

Livold, Knjižnica Kočevje). 

 

Razredne ure 

 

V prvi triadi se dodatnih razrednih ur ne izvaja, v 4. in 5. razredu pa predmetnik določa izvedbo 

razredne ure (RU) v obsegu 0,5 ure tedensko oziroma ene ure na 14 dni. Razrednik pripravi 

program razrednih ur, v katerega vključi vsebine oddelčnih skupnosti, ki mu jih lahko predlaga 

tudi šolska svetovalna služba. 

Vzgojno-izobraževalno delo na predmetni stopnji 

Pouk na predmetni stopnji izvajajo učitelji predmetne stopnje. Poučujejo posamezne predmete v 

določenih oddelkih po predpisanem predmetniku za osnovno šolo. 
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Izbirni predmeti 

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih 

predmetov. 

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega 

sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno humanističnega 

sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk 

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

soglašajo njegovi starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni oziroma 

družboslovni sklop. 

 

Izbirni predmeti so v urniku eno uro na teden (tuj jezik dve uri) in so obvezna sestavina 

učenčevega predmetnika. Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno 

veljavnim programom, je na predlog staršev (v celoti ali deloma) lahko oproščen sodelovanja pri 

izbirnih predmetih. 

 

V tretji triadi bomo izvajali izbirne predmete 24 ur tedensko v 20 skupinah.  

 

Izbirni predmet Število 

učencev 

Število 

skupin 

Število delitev Število ur 

7. razred     

Obdelava gradiv: les 15 1  1 

Likovno snovanje 1 11 1  1 

Izbrani šport 31 2  2 

Sodobna priprava hrane 14 1  1 

Urejanje besedil 28 1 1 2 

     

8. razred     

Multimedia 24 1 1 2 

Likovno snovanje 2 14 1  1 

Šport za sprostitev 35 2  2 

Robotika v tehniki 17 1  1 

Poskusi v kemiji 10 1  1 

Šolsko novinarstvo 11 1  1 

Ansambelska igra 9 1  1 

     

9.razred     

Kemija v življenju 9 1  1 

Šport za zdravje 44 2 1 3 

Likovno snovanje 3 6 1  1 

Elektronika z robotiko 16 1  1 

Računalniška omrežja 25 1 1 2 

     

Skupaj 319 20 4 24 
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Manjše učne skupine 

V šolskem letu 2020/21 bomo manjše učne skupine izvajali pri pouku slovenščine, matematike 

in angleščine: 

 

Predmet 8.razred 9.razred 

Slovenščina 3 skupine 3 skupine 

Matematika 3 skupine 3 skupine 

Angleščina 3 skupine 3 skupine 

Razpored pisnih nalog 

Učitelji so pripravili razpored pisnih nalog za celo šolsko leto. Razpored pisnih nalog je objavljen 

na spletni strani šole. 

Organizacija in izvedba dni dejavnosti na predmetni stopnji 

                   6.razred 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

  
KULTURNI 
DNEVI – 3 dni 

 21. oktober 2020 S kulturo za naturo Petra Debelak 
Izvajalci delavnic: učitelji 
PS 

3. februar 2021 Prešernova prireditev in 
nagradni natečaj ter 
dejavnosti 

Vodja prireditve in 
natečaja: Tinkara Hodnik 
Vodja dejavnosti: Tonja 
Primčič 
Izvajalci dejavnosti: učitelji 
TJ 

20. januar 2021 Raziskovanje v 
vzorčnem mestu 

razrednika 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI – 3 dni 

18.september 
2020 

Izdelava herbarija in 
sistematika rastlin 

M. Maležič, R. Golja, M. Kač 
in V. Obranovič 

6.A, 25.november 
2020 
6.B, 2.december 
2020 

Sistematski pregled 
Zdravstvena vzgoja 

Razrednika 6.a in 6. b 

Krvavec, ŠVN ŠVN: Alpski svet Jure Blažič, razrednika 

  
TEHNIČNI 
DNEVI – 4 dni 

25. september 
2020 

Kokoška Rozi Špela Muha, Silva Vlašič, 
Majda Maležič, Maja 
Zbašnik 
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3. december 2020 Božični okraski in 
voščilnice, izdelki za 
bazar 

Maja Zbašnik + Izvajalci 
delavnic: učitelji 
(razredniki) 

4. februar 2021 ŠVN: Krvavec: 
Konstrukcije 

Robert Golja 

20. april 2021 Jarmov dan Maja Zbašnik 

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

19. – 23. 
september 2020 

Kolesarjenje po 
žuborečih studenčkih  

Jurij Blažič 

20. – 23. oktober 
2020 

Pohod na Mestni vrh Branka Rajner 

januar 2021 Zimski ŠD 
drsanje, pohod, tek na 
smučeh 

Špela Muha, Jurij Blažič 

februar 2020 ŠVN – suhi slalom razredniki 

februar 2020 ŠVN - igre na snegu Jurij Blažič, razredniki 

               
                  7.razred 
 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

  
KULTURNI 
DNEVI – 3 dni 

21. oktober 2020 S kulturo za naturo Petra Debelak 
Izvajalci delavnic: učitelji 
PS 

3. februar 2021 Prešernova prireditev 
in nagradni natečaj ter 
dejavnosti 

Vodja prireditve in 
natečaja: Tinkara Hodnik 
Vodja dejavnosti: Tonja 
Primčič 
Izvajalci dejavnosti: učitelji 
TJ 

Datum še ni znan.  Rastem s knjigo Breda Vilicer 

  
NARAVOSLOVNI 
DNEVI - 3 dni 

19.oktober 2020 RTM: Ramorjevo leto H. Janež 

maj 2021 Gozdni ekosistem L. Javoršek , M. Maležič 

junij 2021 ŠVN: Dolenjske Toplice: J. Blažič, razrednika 7.a in 
7.b 
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Prilagoditve 
organizmov na 
življenjsko okolje 

  
  

TEHNIČNI 
DNEVI – 4 dni 

25. september 
2020 

Kokoška Rozi Špela Muha, Silva Vlašič, 
Majda Maležič, Maja 
Zbašnik 

3. december 2020 Božični okraski in 
voščilnice, izdelki za 
bazar 

Maja Zbašnik 
Izvajalci delavnic: učitelji 
(razredniki) 

8. marec 2021 Karierni dan razredniki 

25. maj 2020 ŠVN: Glažute razredniki 

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

19. – 23. 
september 2020 

Kolesarjenje po 
žuborečih studenčkih  

Jurij Blažič 

20. – 23. oktober 
2020 

Pohod na Požgani hrib 
in Fridrihštajn 

Branka Rajner 

januar 2021 Zimski ŠD 
drsanje, pohod, tek na 
smučeh 

Špela Muha, Jurij Blažič 

maj – junij 2020 ŠVN – igre z žogo razredniki 

maj – junij 2020 ŠVN - orientacija Špela Muha, razredniki 

  
                    8.razred 
 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

  
KULTURNI 
DNEVI – 3 dni 

21. oktober 2020 S kulturo za naturo Petra Debelak 
Izvajalci delavnic: učitelji PS 

3. februar 2021 Prešernova prireditev in 
nagradni natečaj ter 
dejavnosti 

Vodja prireditve in 
natečaja: Tinkara Hodnik 
Vodja dejavnosti: Tonja 
Primčič 
Izvajalci: učitelji TJ 

7. junij 2021 Kočevje v 21. stoletju  Petra Debelak 
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NARAVOSLOVNI 
DNEVI – 3 dni 

19. oktober 2020 RTM: Ramorjevo leto: 
Čutila 

L. Javoršek in M. Maležič 

6. - 9. april 2021 ŠVN: Kranjska Gora B: Rajner in P. Debelak 

8.a, 13.januar 
2021 
8.b, 20. januar 
2021 

Sistematski pregled razrednika 

TEHNIČNI 
DNEVI – 4 dni 

25. september 
2020 

Kokoška Rozi Špela Muha, Silva Vlašič, 
Majda Maležič, Maja 
Zbašnik 

3. december 
2020 

Božični okraski in 
voščilnice, izdelki za 
bazar 

Maja Zbašnik 
Izvajalci delavnic: učitelji 
(razredniki) 

15. marec 2021 Karierni dan razrednika 

7. april 2020 ŠVN: Vodno kolo razredniki 

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

19. – 23. 
september 2020 

Kolesarjenje po 
žuborečih studenčkih  

Jurij Blažič 

20. – 23. oktober 
2020 

Pohod na Mestni vrh, 
Fridrihštajn, Livoldski 
vrh 

Branka Rajner 

januar 2021 Zimski ŠD 
drsanje, pohod, tek na 
smučeh 

Špela Muha, Jurij Blažič 

april 2021 ŠVN – igre z žogo razredniki 

april 2021 ŠVN - orientacija razredniki 

  
 
 
 
                    9.razred 
 

Dejavnost Datum Vsebina Vodja in izvajalci 

KULTURNI 
DNEVI – 3 dni 

21. oktober 2020 S kulturo za naturo Petra Debelak 
Izvajalci delavnic: učitelji 
PS 
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3. februar 2021 Prešernova prireditev in 
nagradni natečaj ter 
dejavnosti 

Vodja prireditve in 
natečaja: Tinkara Hodnik 
Vodja dejavnosti: Tonja 
Primčič 
Izvajalci: učitelji TJ 

14. junij 2021 valeta Tinkara Hodnik, 
razrednika,  
Robert Golja, Mitja Letig ... 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI – 3 dni 

 1.oktober 2020 Invazivne vrste S. Vlašič, Š. Muha 

9. - 13. november 
2020 

CŠOD Burja 
Biotska pestrost in 
varstvo narave. 

Razredničarki 

19. oktober 2020 RTM: Ramorjevo leto. Po dogovoru. 

TEHNIČNI 
DNEVI – 4 dni 

25. september 
2020 

Kokoška Rozi Špela Muha, Silva Vlašič, 
Majda Maležič, Maja 
Zbašnik 

20. november 
2020 

EKO DAN Vladimira Obranovič 

3. december 
2020 

Božični okraski in 
voščilnice, izdelki za bazar 

Maja Zbašnik 
Izvajalci delavnic: učitelji 
(razredniki) 

maj 2021 Pečat šoli Maja Zbašnik, Robert 
Golja, Miran Kač 

  
ŠPORTNI 
DNEVI – 5 dni 

19. – 23. 
september 2020 

Kolesarjenje po žuborečih 
studenčkih  

Jurij Blažič 

20. – 23. oktober 
2020 

Pohod na Lovski vrh Branka Rajner 

januar 2021 Zimski ŠD 
drsanje, pohod, tek na 
smučeh 

Špela Muha, Jurij Blažič 

november 2020 ŠVN – igre z žogo razredniki 

november 2020 ŠVN - orientacija razredniki 

 
V izvajanju dni dejavnosti si pridružujemo pravico sprememb v zaporedju terminov ali novih 

vsebin dni zaradi objektivnih razlogov (v primeru odpovedi terminov z zunanjimi zavodi).  

V dneve dejavnosti se po potrebi vključujejo tudi ostali strokovni delavci šole.  
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Strokovni aktivi v začetku šolskega leta oblikujejo vsebino vseh dni dejavnosti in napišejo letno 

pripravo. Dogovorijo se za nosilce nalog posameznih dni dejavnosti in določijo odgovorne za 

pripravo programa, le-ti napišejo tudi poročilo o realizaciji posameznega dneva. Posamezne 

zadolžitve za pripravo programa dneva dejavnosti si enakomerno porazdelijo. Seznam oddajo 

ravnateljici. Pisno pripravo za posamezni dan je potrebno oddati 3 dni pred izvedbo pomočnici 

ravnateljice. Delo naj bo enakomerno porazdeljeno. Za porazdelitev nalog so odgovorni vodje 

aktivov.  

 

Koordinatorji vseh dni dejavnosti natančno uskladijo vsebine glede na dejavnosti na šoli in izven 

nje.  

Ekskurzije  

Za izvedbo ekskurzij na predmetni stopnji so odgovorni učitelji, ki skupaj izdelajo program, 

določijo termin in evidentirajo zapis v letni pripravi. Ekskurzije so sestavni del učnega načrta 

geografije in se izvajajo kot zaključene celote.  

 

Program ekskurzij za šolsko leto 2020/21  

Razred Termin Geografska enota 

7.razred 14. april 2021 Kraško dinarske pokrajine – 

Cerkniško jezero in 

Škocjanske jame 

8. razred 22. april 2021 Obprimorske pokrajine - 

Luka Koper, Sečoveljske 

soline 

9. razred 12. maj 2021 Alpski pokrajine – Idrijski 

rudnik, Vršič 

 

V kolikor šola ne bo mogla zagotoviti predvidene varnosti za posameznega učenca, bomo zanj ali 

za skupino takih učencev organizirali vzgojno-izobraževalno delo v šoli.  

Dodatni in dopolnilni pouk - RaP  

Dodatni pouk (DOD) je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela 

podpira doseganje višjih učnih ciljev. Namen dodatnega pouka je predvsem razvijanje učenčevih 

močnih področij, posebna skrb za nadarjene in priprava na tekmovanja.  

 

Dopolnilni pouk (DOP) je namenjen učencem, ki so upravičeno izostali od rednega pouka in 

potrebujejo razlago, učencem, ki kljub lastnemu trudu določene snovi ne razumejo ter občasno 

učencem, ki imajo težave le pri nekaterih temah. Učenci so dolžni hoditi k dopolnilnemu pouku, 

razen v primeru, če starši napišejo izjavo, da dodatno pomoč odklanjajo. Dodatni ali  

dopolnilni pouk izvajajo razredniki od 1. do 5. razreda.  

 

Na predmetni stopnji se dopolnilni ali dodatni pouk izvaja pri slovenščini, matematiki, angleščini, 

fiziki in kemiji.  
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Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami   

Za učence z učnimi težavami je namenjenih 5 pedagoških ur tedensko individualne in  

skupinske pomoči. V začetku šolskega leta se na aktivih posameznih razredov skupaj z vodstvom 

šole, s šolsko svetovalno službo in s pedagoginjo dogovori, kateri učenci potrebujejo individualno 

ali skupinsko pomoč. Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev 

(evidenca, zapisi o uspehu, težave, zapisniki skupnih sestankov) vodi pomočnica ravnateljice. 

Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami  

Za učence z odločbami o usmeritvi je namenjenih 56 sistemiziranih pedagoških ur DSP in 26 ur 

DSP, ki jih izvajajo učitelji šole. Te ure pomoči so bile dodeljene na podlagi sklepa Komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda RS za šolstvo. Nekaj učencev je še v postopku 

usmerjanja, zato se bo število ur DSP med letom povečalo. Strokovna skupina (razrednik, izvajalec 

oz. izvajalci DSP, učitelji predmetov, pri katerih imajo učenci težave, šolska svetovalna služba in 

pri enem učencu tudi spremljevalec gibalno oviranega otroka) pripravi individualizirani program. 

Koordinator tega programa je razrednik, ki poskrbi, da se strokovna skupina za vsakega učenca 

sestane 3-krat letno, program evalvira in ga po potrebi dopolni ter spremeni. 

 

  

Za otroke, ki imajo učne ali druge težave, lahko starši na osnovi razgovora z učiteljem, 

razrednikom in s šolsko svetovalno službo vložijo Zahtevek za uvedbo postopka usmerjanja pri 

Zavodu RS za šolstvo.  

 

Vso potrebno dokumentacijo za otroke z dodatno strokovno pomočjo vodi šolska psihologinja 

Irena Lavrič Bambič.  

Dodatna strokovna pomoč za učence priseljence  

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport na osnovi posebnih vlog izda soglasje k 

financiranju določenega števila ur dodatne strokovne pomoči za učence priseljence.  

 

V šolskem letu 2020/21 je na šoli 1 učenka priseljenka, ki šolo obiskujejo prvo leto. Zanjo bomo 

organizirali dodatne ure za učenje slovenskega jezika s finančnimi sredstvi, za katera smo 

zaprosili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

 

Vso potrebno dokumentacijo individualnih ur teh učenk in učencev (evidenca, zapisi o uspehu, 

težave, zapisniki skupnih sestankov) vodi pedagoginja Petra Poje. 

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci (DNU) bo potekalo v skladu s Konceptom odkrivanja in 

dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.  

 

V šolskem letu 2020/2021 nameravamo:  

• evidentirati širši krog nadarjenih učencev v obeh oddelkih tretjega razreda,  
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• evidentirati morebitne še nadarjene učence v preostalih oddelkih, kjer je bila identifikacija 

že opravljena,  

• voditi postopke identifikacije za učence četrtih in petih razredov,  

• pripraviti programe za identificirane nadarjene učence 6. a in 6. b oddelka,  

• spodbujati močna področja učencev in razvijati interese učencev od 1. do 9. razreda.  

 

Za nadarjene učence v šolskem letu 2020/21 namenjamo 9 pedagoških ur tedensko individualne 

in skupinske pomoči. 

 

Nadarjeni učenci lahko svoje sposobnosti razvijajo tudi pri interesnih dejavnostih ali delavnicah, 

še zlasti na glasbenem, likovnem in tehničnem področju. Evidentiranje nadarjenih učencev bo 

vodila šolska psihologinja Irena Lavrič Bambič. 

 

Aktivnosti, ki jih bomo vodili preko celega leta, tako za identificirane nadarjene učence kot tudi za 

druge učence, bodo usmerjene v prepoznavanje in razvijanje močnih področij učencev, tako v 

okviru obveznega predmetnika kot preko drugih aktivnosti, ki jih organizira šola.  

 

V ta namen bomo pozorni na:  

• izvajanje diferenciacije pri pouku,  

• ustvarjalno delo v okviru podaljšanega bivanja,  

• vključevanje čim večjega števila učencev v različna tekmovanja in priprave na  

      tekmovanja,  

• vključevanje učencev v raziskovalno dejavnost (tudi učence na razredni stopnji),  

• izvajanje čim večjega števila raznolikih interesnih dejavnosti na šoli, pestro 

ponudbo dni dejavnosti in pripravo taborov.  

 

Vse podrobnejše informacije v zvezi z odkrivanjem nadarjenih učencev lahko dobijo starši pri 

šolski psihologinji IRENI LAVRIČ BAMBIČ.  

Tekmovanja 

Udeležili se bomo razpisanih tekmovanj iz znanja, športnih tekmovanj ter tekmovanj v šahu v 

kolikor bodo dopuščale razmere glede epidemije COVID 19.  
 

KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU 

ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO VODJA/MENTOR 

Tekmovanje za 
Cankarjevo 
priznanje - 
slovenščina 

17. 11. 2020 
17. 11. 2020 

 

 
14. 1. 2021 

 
13. 3. 2021 

Tinkara Hodnik  
(6. in 7. r.) 
Petra Debelak  
(8. in 9. r.) 

Tekmovanje za 
Cankarjevo 

17.11.2020 14.1.2021 13.3.2021 Petra Vidoni 
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priznanje - 
Mehurčki, 4.razred 

Tekmovanje za 
Vegovo priznanje 

18. 3. 2021  17. 4. 2021 Monika Zdravič Ožanič 

Logika 24. 9. 2020  17. 10. 2020 Tomaž Cokan 

Logična pošast 7. 5. 2021  21. 5. 2021 Melita Berlan 

Računanje je igra maj 2021   5. r., Melita Berlan 

Razvedrilna 
matematika 

2. 12. 2020   30. 1. 2021 Monika Zdravič Ožanič 

Matemček 6. 11. 2020  20. 11. 2020 Melita Berlan 

Finančna pismenost april 2021 maj 2021  Helena Janež 

Tekmovanje za 
Stefanovo priznanje 

3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Helena Janež 

Tekmovanje za 
Dominkovo 
priznanje - 
astronomija 

3. 12. 2020  9. 1. 2021 Helena Janež 

Računalništvo 
(BOBER) 

9. 11. 2020  16. 1. 2021 Monika Zdravič Ožanič 

FLL (First Lego 
League) 

    
Robert Golja 

Spelling champion – 
tekmovanje v 
črkovanju 

    
Andreja Jakovac 

Tekmovanje v 
znanju angleščine – 
8. razred 

19.10.2020  23.11.2020 Andreja Jakovac 

Tekmovanje v 
znanju angleščine – 
9. razred 

12.11.2020 20.1.2021 16.3.2021 Andreja Jakovac 

Tekmovanje za 
Proteusovo 
priznanje - biologija 

21.10.2020  4.12.2020 Majda Maležič 
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Tekmovanje iz 
naravoslovja – 
Kresnička – od 1. do 
7. r. 

3. 2. 2021   Helena Janež 

Tekmovanje iz 
znanja o sladkorni 
bolezni 

16.10.2020  21.11.2020 Majda Maležič 

Tekmovanje iz 
znanja kemije za 
Preglovo priznanje 

18.1.2020  27.3.2021 Laura Javoršek 

Kuharsko 
tekmovanje – zlata 
kuhalnica (6. - 8.r.) 

    
Laura Javoršek 

Tekmovanje v 
znanju zgodovine – 
8. r. in 9. r. 

8.12.2020 2.2.2021 20.3.2021 Irma Lovšin 

Tekmovanje v 
znanju geografije   
( 6. r. - 9.r.) 

24.11.2020 26.1.2021 16.4.2021 Irma Lovšin 

Cici Vesela šola  19.5.2021   Mateja Jasenc 

Vesela šola  10.3.2021   14.4.2021 Urša Rauter 

Vzorci 8. 1. 2021  22. 1. 2021 Vanja Grišin Šertelj 

Angleška bralna 
značka 

marec 2021   Andreja Jakovac 
Tonja Primčič 
Mateja Podlesnik 

Nemška bralna 
značka 

marec 2021   Breda Vilicer 
Tanja Klepec 

 

PRIJAVE  ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN TEKMOVANJ V ŠAHU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

Štev. Tekmovanja, prireditve Prijava 

3 Atletika - posamično - Ljubljana maj 

7 Badminton – posamično november 
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12 Košarka - učenci, letnik 2006 in mlajši september 

13 Košarka - učenke, letnik 2008 in mlajše januar 

14 Košarka - učenci, letnik 2008 in mlajši januar 

16 Košarka - učenci, letnik 2010 in mlajši december 

20 Namizni tenis - posamično december 

21 Nogomet - učenci, letnik 2006 in mlajši oktober 

24 Nogomet - za učenke, letnik 2006 in mlajše oktober 

25 Odbojka - učenci, letnik 2006 in mlajši marec 

26 Odbojka - učenke, letnik 2006 in mlajše marec 

27 Mala odbojka - učenci, letnik 2008 in mlajši februar 

28 Mala odbojka - učenke, letnik 2008 in mlajše marec 

34 Kegljanje november 

37 Rokomet - učenci, letnik 2006 in mlajši november 

44 Streljanje s serijsko zračno puško za učenke in učence november 

45 Šah – ekipno 

Regijsko - februar 
Državno do 15 let - marec 
Državno do 12 let - april 
Državno do 9 let - april 

46 Šah – posamično 

Šolsko - po dogovoru 
Medobčinsko - november 
Regijsko - december 
Državno do 12, 15 let - januar 
Državno do 9 let - april 
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Štev. Akcija Izvedba 

2 Testiranje znanja plavanja za 6.r april 

5 Krpan 4 - 6. r. junij 

 

VSEBINA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA - RaP 
 

Predmetnik osnovne šole je sestavljen iz obveznega dela programa in razširjenega dela programa, 

ki obsega naslednje dejavnosti: 

1. JUTRANJE VARSTVO  

2. PODALJŠANO BIVANJE (v nadaljevanju PB) 

3. NEOVEZNI IZBIRNI PREDMETI - NIP 

3. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

4. INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ  

5. INTERESNE DEJAVNOSTI 

  

MIZŠ in Zavod za šolstvo R Slovenije sta pristopila k prenovi razširjenega programa osnovne šole. 

Naša šola se je prijavila na razpis in bila izbrana med 19 šol, ki bodo oblikovale lasten izvedbeni 

model vsebin razširjenega programa v skladu smernicami, cilji in načeli prenove. Tako sodelujemo 

v triletnem poskusu »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta 

razširjenega programa v osnovni šoli«. 

 

Temeljni namen razširjenega programa (RaP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni 

razvoj, usklajen z njegovimi potrebami, pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. 

 

Zato je pričakovano, da se v prenovi zgodi: 

- povezanost obveznega in razširjenega programa, 

- zagotovi primerljiv evropski standard tuje jezikovne zmožnosti osnovnošolcev in 

- sistematično razvija transverzalne veščine pri učencih. 

 

Celoten razširjeni program mora biti uravnotežen in mora razvijati tri področja: 

- Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje, 

- Kulturo in tradicijo, 

- Vsebine iz življenja in dela šole. 

 

Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje dejavnosti, s katerimi 

želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega 

posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna 

dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki 

vplivajo na zdravje in dobro počutje. 
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Na področju kulture in tradicije bodo učenci pridobivali znanja in veščine za razvoj lastnega 

kulturnega in svetovnega nazora ter oblikovali pozitiven odnos do nacionalne, evropske in 

svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost. Ob tem bodo krepili 

neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetske izkušnje, interese, predstave in 

domišljijo ter krepili in razvijali samozaupanje, samospoštovanje in odgovornost do sebe in 

drugih in okolja. 

 

Področje vsebin iz življenja in dela šole pa obsega spoznavanje strategij in razvijanje sposobnosti 

samostojnega in/ali sodelovalnega učenja in vrednotenja le-tega, za uspešno reševanje šolskih in 

domačih nalog, razvijanje veščin za raziskovalno delo in tekmovanja, odkrivanje lastnih interesov 

in talentov, spoznavanje in prepoznavanje resničnih, aktualnih in avtentičnih  problemov v okolju 

ter oblikovanje možnih rešitev. Učenci se bodo spoznavali z veščinami načrtovanja in 

organiziranja nestrukturiranega prostega časa individualno ali v skupini, uporabljali igro kot 

način izražanja in učenja, razvijali ročne spretnosti ter spoznavali širše okolje in ljudi z 

mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem. 

 

Na šoli smo v tem šolskem letu oblikovali model, v katerem smo obstoječe dejavnosti razširjenega 

programa vsebinsko obogatili, povečali ponudbo dejavnosti, zmanjšali učne skupine in spremenili 

šolski zvonec ter urnik prevozov iz šole domov. Model bomo razvijali celo šolsko leto in odpravljali 

napake. 

Šola v naravi  

V šolskem letu 2020/2021 bodo organizirane naslednje šole v naravi:  

 

RAZRED KRAJ DATUM VODJA 

2. CŠOD Lipa  21.4. – 23.4. 2021 Mateja Jasenc 

3. Čateške Toplice 9.3.-12.3.2021 Urša Rauter 

4. CŠOD Fara 7.4. – 9.4. 2021 Mirjana Šercer 

5. Čateške Toplice 28.9.-2.10.2020 Špela Muha 

6. Krvavec 1.2.-5.2.2021 Jurij Blažič 

7. Dolenjske Toplice 31. 5. – 4.6. 2021 Špela Muha 

8. CŠOD Kranjska 

Gora 

6.4. – 9.4. 2021 Branka Rajner 

9. CŠOD Seča  9.11. – 13.11.2020 Špela Muha 

  

Za vsako šolo v naravi vodja izdela natančen program dela s stroški izvedbe, ki se predhodno 

predstavi staršem na roditeljskem sestanku. Nekaj dni pred odhodom v ŠVN vedno podpišemo 

Dogovor o številu ur dežurstva in stalne pripravljenosti v ŠVN. Učitelj-vodja poskrbi, da so starši 

obveščeni 3 mesece pred izvedbo šole v naravi. Vodja sporoči ravnateljici 2 meseca pred izvedbo 

število učencev, ki se bo udeležilo ŠVN. Ravnateljica skupaj z računovodjo pripravi izračun in ga 

posreduje vodji.  

Vodja pripravi dopis staršem in organizira roditeljski sestanek za starše. Vodja zbere prijave za 

izvedbo ŠVN. Pred izvedbo šole v naravi (običajno trije obroki), po vrnitvi učencev v šolo, pa starši 

prejmejo še tretjo položnico, s katero se opravi poračun. Poročilo odda vodja v enem tednu po 

izvedbi. Po izvedbi šole v naravi učitelji pripravijo razstavo v avli pritličja in na roditeljskem 

sestanku staršem poročajo o opravljenem delu.  
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Tečaj plavanja  

V okviru obveznega predmetnika bomo organizirali 4-dnevni tečaj plavanja za 3. razred v ŠVN v 

Termah Čatež od 9.3. do 12.3. 2021. Vsako leto opravimo tudi preizkus plavanja v letni šoli v 

naravi za 5. razrede in preizkus plavanja za 6. razrede v Čatežu.  

RaP - Interesne dejavnosti  

Interesne dejavnosti na razredni in predmetni stopnji so prikazane v tabeli. Interesne dejavnosti 

so dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji ter za starše niso plačljive. Urnik interesnih dejavnosti 

oblikujejo mentorji dejavnosti s pomočnico ravnateljice. 

 

RaP -INTERESNE DEJAVNOSTI OD 1. - 9. RAZREDA                                                                  

RAZRED NAZIV DEJAVNOSTI MENTOR/ICA 

1.  Ustvarjalne urice Tanja Dovžan 

1. Bistre glavce Jana Pugelj, Marja Šolaja 

2. Cici Vesela šola Mateja Jasenc 

1. – 3. Mala košarka Tilen Štirn 

3. Španske urice Mateja Podlesnik 

4. - 5. Plesni krožek Tanja Panić Bibić 

2. – 4. Pevski zbor Nataša Mikulič Ivanc 

1. - 3.  Vrtnarski krožek  Polona Šterk 

4. - 9. Podjetniški krožek Katja Ilc Virant 

2. - 4. Naravoslovno tekmovanje Kresnička Silva Vlašič, Vladimira Obranovič 

2.- 5. Planinski krožek Melita Berlan 

4. – 9. Šolski orkester Sašo Balovski 

4. - 6. Zabavne glasbene cevi Sašo Balovski 

2. - 4. Gledališki krožek Špelca Hribar, Maja Žagar 

4. - 9. Vesela šola Urša Rauter 

4. Krožek RK, Mladi člani RK Janja Murn 

4. Odbojka Jurij Blažič 

4. – 9. Akrobatika Jurij Blažič 

4. – 5. Šah Tomaž Cokan 

5. - 9. Miselne igre Tomaž Cokan 

6. – 9.  Gledališki krožek Fiagole Andreja Mlekuž, Suzana Puš 

4. - 5. Naša mala knjižnica Breda Vilicer 

4. - 5. Kreativno pisanje Katja Ilc Virant 

4. – 9.  Čebelarski krožek Laura Javoršek 

6. – 9. Mladinski pevski zbor Alenka Bojc 

6. – 9. Lego Robotika Robert Golja 

6.- 9. Planinska dejavnost Branka Rajner 

6.- 9. Gledališki krožek Petra Debelak 

6. - 9. Šolski radio Tinkara Hodnik 

6. – 9. Kulturni krožek Tinkara Hodnik 

6., 7. Kresnička Helena Janež 
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6.- 8. Zlata kuhalnica Laura Javoršek 

1. – 9.  Šolska skupnost in otroški parlament Petra Poje 

 

POŠ LIVOLD 

 

RAZRED NAZIV DEJAVNOSTI MENTOR – ICA 

1.- 3. Zdravo za zabavo Suzana Puš 

1. – 3.  Otroški pevski zbor Mitja Letig 

1. – 3. Ustvarjalne urice Nataša Škulj 

 

POŠ KOČEVSKA REKA 

 

RAZRED NAZIV DEJAVNOSTI MENTOR – ICA 

1. -4. Otroški pevski zbor Mitja Letig 

1. -3. Bralna in kulturna sprostitev Mirjana Šercer 

1.- 4. Ustvarjajmo skupaj Irena Latin 

1.- 4. Ustvarjalnice Ana Marija Novak 

Govorilne ure  

Dopoldanske govorilne ure se pri vseh učiteljih za starše učencev od 1. do 9. razreda izvajajo v 

skladu z dogovorom vsak teden od 12.00 dalje. Za dopoldanske govorilne ure je torej potrebna 

predhodna najava po elektronski pošti, e-asistentu, telefonu ali z obvestilom učitelju v beležki. 

 

Popoldanske govorilne ure za starše potekajo enkrat mesečno, drugi torek v mesecu ob 17.00 za 

starše učencev od 1. do 5. razreda in ob 18.00 za starše učencev od 6. do 9. razreda.  Če je prvi 

torek v mesecu dela prost dan, se za prvi torek šteje drugi delovni torek v mesecu. Učitelji po svoji 

presoji vabijo na pogovor skupaj starše in otroke.  

Roditeljski sestanki  

Roditeljski sestanki bodo v septembru, februarju in maju. Zaradi izražene želje staršev, da naj 

roditeljski sestanki za razredno in predmetno stopnjo ne potekajo istočasno, bomo predlog 

staršev upoštevali. 

Učitelji podaljšanega bivanja morajo biti prisotni na roditeljskih sestankih oddelkov, kjer imajo 

podaljšano bivanje. Učitelji predmetne stopnje, ki niso razredniki, se udeležijo roditeljskih 

sestankov v razredih, kjer imajo težave, o čemer se dogovorijo skupaj z razredniki. Na roditeljskih 

sestankih so po potrebi prisotni tudi delavci ŠSS in vodstvo šole. 

 

Starši bodo vabljeni na roditeljske sestanke tudi izven predvidenih terminov glede na  

aktualno problematiko (šola v naravi, poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo …).  

 

PROGRAM DELA STROKOVNIH DELAVCEV  
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Razvojno pedagoško delo - PROJEKTI 

Strokovni delavci šole se redno udeležujejo izobraževanj na več nivojih. Na šolskem nivoju vsako 

leto organiziramo izobraževanja med novembrskimi počitnicami ter v mesecu avgustu, med 

šolskim letom pa izobraževanja potekajo v popoldanskem času.  

Učitelji in učiteljice se udeležujejo študijskih skupin ter izobraževanj Zavoda za šolstvo RS ter se 

seznanjajo z novimi oblikami dela in spoznavajo nove didaktične pristope, ki jih sproti uvajajo v 

pouk. 

 

V zadnjih nekaj letih so največ znanj pridobili na področju formativnega spremljanja pouka, 

kjer proces učenja opredelimo kot pedagoški dialog za soglasno učiteljevo in učenčevo 

spremljanje, kontroliranje in usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izboljšali učni učinek 

v procesu učenja in da bi bila sodba o vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj korektna (vir: 

Komljanc,2004, www.zrss.si). Formativno spremljanje pouka je torej proces izboljšanja učenja in 

ni orodje niti vrsta ocenjevanja. Predstavlja povratno informacijo o pridobivanju znanja v obliki 

nasveta, ne pa v obliki analize napak ali celo sodbe v obliki ocene. 

Tak način pedagoškega dela uporabljajo v mnogih evropskih in drugih državah, v Sloveniji pa ga 

odkrivamo in intenzivneje uporabljamo zadnjih 20 let. 

 

Na naravoslovnem področju je bil učiteljem poleg formativnega spremljanja pouka predstavljen 

tudi pomen uporabe modelov in animacij ali simulacij pri pouku naravoslovnih predmetov ter 

raziskovalni pristop (projektno delo). Raziskovalni pristop, ki vključuje tudi praktično, 

eksperimentalno delo v pouk ali dni dejavnosti, vključujejo na različne načine: z  vključevanjem 

aktualnih vsebin (npr. popis invazivk, Svetovni dan mokrišč, Dan slovenske hrane ipd.) ali 

povezujejo učne vsebine z vsakdanjim življenjem, pri čemer učenci urijo različne spretnosti. 

Učenci pri pouku pogosto izdelujejo modele iz različnih materialov, predvsem iz naravnih ali 

recikliranih materialov, pouk pa poteka v okolici šole, na šolski njivi, v sadovnjaku, na gozdni učni 

poti ali v bližjem gozdičku. 

BRALNA PISMENOST – Spodbujanje branja v 1., 2. in 3. triletju 

Ob vsakoletnem ugotavljanju uspešnosti naših učencev pri nacionalnem preverjanju znanja 

ugotavljamo, da je eden od razlogov za neuspeh oziroma zaostajanje za slovenskim povprečjem 

tudi slabo branje - slaba tehnika branja,  hitrost branja ter slabo razumevanje prebranih besedil. 

Po pregledu doseganja bralnega nivoja po 1. triletju ugotavljamo, da bo treba učenje branja 

pospešiti, se posvetiti celotni skupini in posameznikom ter za pomoč zaprositi starše, ki pri učenju 

branja odigrajo najpomembnejšo vlogo. Vsi se moramo zavedati, da morajo naši učenci po treh 

letih šolanja brati tekoče in z razumevanjem daljših besedil, sicer bodo imeli v nadaljevanju 

šolanja težave. V četrtem razredu je učni načrt že tako obsežen, da preprosto več ni časa za učenje 

branja oziroma zaradi slabega branja lahko nastopijo težave pri vseh predmetih. 

 

V ta namen je nastal projekt Bralna pismenost, ki ga vodijo knjižničarka BREDA VILICER, 

pedagoginja PETRA POJE in logopedinja ANDREJA MLEKUŽ. Skupaj pripravijo program z gradivi 

za učiteljice z načrtom dela po posameznih dnevih in po posameznih dejavnostih. Učitelji in 

učiteljice se lahko sami odločijo za vrsto dejavnosti, ki jo bodo izvedli v razredu ter prejmejo 

http://www.zrss.si/
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ustrezna gradiva. (bralni listi, bralni dnevniki, razredna knjiga pravljic, bralni stol, bralni 

nahrbtnik…) Predvsem pa je potrebno vsako učno uro nekaj minut nameniti glasnemu branju. 

 

Poleg tega, da želimo doseči, da bodo prvošolci ob koncu šolskega leta uspešno brali z zlogovanjem 

besed, da bodo tretješolci tekoče brali ter bo  večina otrok od 1. do 5. razreda uspešno opravilo 

bralno značko ter EKO bralno značko.  

 

Ker je bralni zgled še kako pomemben, smo pred dvema letoma uvedli novost, da lahko tudi učitelji 

in  starši opravijo bralno značko. Knjižničarka je pripravila seznam gradiva za branje in določila 

pravila. V začetku šolskega leta je z vsemi aktivi opravila razgovor na temo branja in bralne značke 

za učitelje. Vse informacije so dostopne tudi za starše na spletni strani šole, pod zavihkom 

knjižnica. 

 

Za starše učencev 2.razredov bosta Andreja Mlekuž in Breda Vilicer izvedli predavanje na temo O 

pomenu branja in  Kako do boljšega branja.  Učenci, ki določene stopnje branja ne bodo dosegali, 

bodo z razrednimi učiteljicami za bralni trening izvajali dodatne individualne učne ure.  

 

Že nekaj let učitelji razredne stopnje in knjižničarka sodelujejo v mednarodnem projektu Naša 

mala knjižnica. Projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja, dviganju bralne 

pismenosti  in promociji bralne kulture ter branje evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so dobro 

uveljavljeni v domovini, a ne nujno v drugih evropskih državah. Na začetku šolskega leta bomo 

otrokom razdelili Ustvarjalnike z nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi vse šolsko leto 

bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti (izmenjava literarnega 

junaka, pismo in obisk presenečenja, knjižne razglednice, plakati...)  ter številne nagradne naloge, 

ki jih bomo po željah in zmožnostih prilagajali našim učencem. 

 

Učitelji 2. triletja bodo redno izvajali glasno branje umetnostnih in neumetnostnih besedil, branje 

preglednic, slikovnih prikazov, iskanje v kazalih, branje opomb, iskanje razlag manj znanih besed 

v slovarjih in v različnem knjižničnem gradivu, za govorne nastope po predhodni pripravi, za 

dnevnike branja, za vaje za bogatenje besednega zaklada, za predstavitev naj knjige, še vedno pa 

bodo uporabljali minute za branje ter izvajali skupinska branja.  

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učitelji v 5. razredu obdelali 1 knjigo za domače branje na tako 

imenovani »etapni način«. To pomeni, da ima vsak učenec v času branja svojo knjigo (nabavili smo 

potrebno gradivo) in res vsi berejo istočasno, po etapah. Med etapami pa  v šoli v obliki 

skupinskega dela rešujejo naloge, razmišljajo o prebranem, kritično vrednotijo… 

 

Učitelji 3. triletja bodo k rednemu in dodatnemu pouku vključevali čim več nalog, ki bodo 

zahtevale samostojne odgovore na vprašanja in tvorbo krajših besedil po navodilu,  z učenci bodo 

pisali krajša umetnostna in neumetnostna besedila ter vrednotili pravopisno pravilnost. Pri pisnih 

preizkusih znanja bodo vrednotili pravilnost zapisanih odgovorov in pri reševanju nalog v 

delovnih zvezkih učence nenehno opozarjali na pravila pravopisa. Skrbeli bodo, da bodo učenci 

redno pisali domače naloge, izdelke popravljali in zahtevali, da učenci napišejo popravo.  

 

Bralno pismenost bodo razvijali z branjem različnih vrst besedil (besedila v učbenikih, poljudni in 

znanstveni članki, opisni določevalni ključi ali kombinacija s slikovnimi določevalnimi ključi, 



                                                    Publikacija 2020/2021 Stran 44 
 

 

navodila za eksperimentalno delo in problemske naloge, recepti ipd.) in uporabo različnih bralnih 

strategij, ki bodo učencem olajšale razumevanje prebranega in umeščanje novih informacij v 

obstoječo miselno shemo. Ob tem bodo učence spodbujali k samostojnemu oblikovanju miselnih 

vzorcev in povzetkov, k samostojnemu oblikovanju vprašanj, h kritičnemu vrednotenju 

prebranega, k samostojnemu načrtovanju poskusov, k zapisu lastnih opažanj in sklepov, k 

oblikovanju preglednic, diagramov in grafov na podlagi zapisanih informacij oziroma prevajanju 

preglednic, diagramov in grafov v besedilo ter pisanju lastnih poročil.  

 
Knjižničarka Breda Vilicer sodeluje z učenci od 7. in 8. razredov v bralnem projektu GG4U. Projekt 

je zabaven, poteka kot igra, povezuje tako spletne medije kot knjige. Projekt je zastavljen v 

tekmovalnem duhu in poteka preko spleta. Učenci tekmujejo v trojkah, vsaka si izbere svoj 

vzdevek. Cilj tekmovanja je, da ekipe pravilno rešijo knjižne uganke, postopno odkrijejo naslove 

knjig, ki jih prebiramo v projektu, in dejavno dokažejo, da so jih prebrale. Zmaga ekipa, ki bo 

najhitreje, najbolj odmevno in najuspešneje dosegla vse cilje in dosegla najvišje število točk. 

EKOŠOLA 

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v naslednjih projektih: 

- EKO DAN -  izvedli ga bomo ob Dnevu slovenske hrane, 21.11.2020. ko bo tudi 

Tradicionalni slovenski zajtrk. 

- sejem ALTERMED (marec 2021: zdravje, gibanje in lokalno pridelana hrana), 

- LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE na razpisane teme, 

- NE ZAVRZI OBLEK IN OHRANI PLANET, 

- MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE, 

- EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, 

- ŠOLSKA VRTILNICA (šolski vrt, zeliščni vrt, sadovnjak, okolica šole), 

- ozaveščali učitelje, starše in učence o pomembnosti TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN 

BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, 

- informirali in izobraževali učence na temo PODNEBNE SPREMEMBE, 

- zbirali bomo star papir in plastične pokrovčke. 

Koordinatorica EKOŠOLE je VLADIMIRA OBRANOVIČ, njeni sodelavki pa sta LAURA JAVORŠEK in 

POLONA ŠTERK. 

KULTURNA ŠOLA 

Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta kulturno-

umetnostno vzgojo opredelila kot dolgoročni cilj slovenske kulturne politike in izpostavila 

pomembnost partnerskega odnosa na tem področju. Projekt Kulturna šola je eden izmed 

prioritetnih ciljev Uresničevanja strategije Nacionalnega programa za kulturo (NPK) v obdobju 

2014–2017. 

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v 

osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega 

udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih 

dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. 

Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si prizadevata za razvoj 

ustrezne kulturne vzgoje na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih 
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področjih, podpirata kakovostne dosežke ter skrbita za izobraževanje udeležencev in mentorjev 

kulturnega udejstvovanja. Želja je, da postane vsaka šola žarišče kulturnih programov v 

lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 

Kulturna šola zato načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in 

izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole 

sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo 

dela v okviru obšolskih dejavnosti. 

Od leta 2011 dalje je vsebinski in organizacijski izvajalec projekta Kulturna šola Javni sklad 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) ob idejni zasnovi Zveze kulturnih društev 

Slovenije ter strokovni podpori resornih ministrstev – Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport ter Ministrstva za kulturo. Projekt je uvrščen med prednostne cilje aktualne Strategije 

nacionalnega programa za kulturo v obdobju 2014–2017. 

Naša šola je bila v šolskem letu 2016/17 prejemnica naslova Kulturna šola. Naziv je prejela za 

dobo 5 let, ki se lahko po izteku obnovi. V obdobju petih let pa mora šola seveda izpolniti vse 

pogoje: pripravljati mora kulturne prireditve, vzpodbujati kulturne dejavnosti, izvajati 

izobraževanja na področju kulture...  

Številne kulturne dejavnosti šola izvede v sodelovanju s KUD Jazbec in partnerji. Sodelovanje je že 

vrsto let zgledno in močno prepleteno, saj KUD Jazbec in partnerji nudi šoli, tako učiteljem kot 

učencem, zelo kvalitetno izobraževanje na gledališkem področju, učenci in mentorji pa tvorijo  dve 

zelo uspešni gledališki skupini. Izobraževalne delavnice in gledališke tabore za učence in učitelje 

pod vodstvom KUD-a Jazbec in partnerji vodi priznani gledališki igralec Gašper Jarni, ki na svoje 

izobraževalne delavnice vedno povabi tudi priznane umetnike iz tujine.  

 

Na šoli  tako v sodelovanju s KUD Jazbec in partnerji delujeta dve gledališki skupini, ki se 

vključujeta v vse kulturne prireditve na šoli in izven nje. To sta Gledališki krožek, ki ga vodita Maja 

Žagar in Špelca Hribar  in gledališka skupina Fiagole pod mentorskim vodstvom Andreje Mlekuž 

in Suzane Puš.  

Koordinatorici Kulturne šole sta ANDREJA MLEKUŽ in BREDA VILICER. 

SKUPAJ ZA ZNANJE - Razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za 

pripadnike romske skupnosti v RS 

V šolskem letu 2008/09 se je šola vključila v triletni projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo 

in izobraževanje I ter v šolskem letu 2011/12 nadaljevala s projektom II, nato pa s koledarskim 

letom 2014 pristopila projektu Skupaj do znanja - Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in 

izobraževanja Romov v RS  (izvajalec CŠOD) ter v letu 2017 SKUPAJ ZA ZNANJE – izvajanje 

aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, ki ga 

sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, izvaja ga ekipa Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na številnih lokacijah po 

vsej Sloveniji. 

Glavni namen  projekta je zagotoviti pomoč romskim otrokom in njihovim staršem pri 

vključevanju v sistem vzgoje in izobraževanja in pri pridobivanju novih znanj tudi izven šolskih 

prostorov. 
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Omenjeni projekti so bili podlaga za zaposlitev romske pomočnice, ki deluje na dveh šolah, na naši 

šoli in OŠ Ljubo Šercer. To je Lilica Majer, ki na naši šoli dela prvi teden dva dni (ponedeljek in 

torek), drugi teden pa tri dni (sreda, četrtek, petek).  

 

Delo romske pomočnice je široko in pokriva različna področja: 

 

-na nivoju oddelka sodeluje z razredniki, učitelji, vzgojiteljicami.  Na osnovi dogovorov se 

vključuje v učne dejavnosti, ki so potekale v oddelkih ter pomaga romskim učencem pri 

premagovanju jezikovnih ovir.  

 

-na nivoju šole se vključuje v strokovna in druga srečanja (govorilne ure, roditeljski sestanki, 

ocenjevalne konference, ipd.). Velikokrat predstavljala vez med  šolo ter romskimi starši.  

 

-na nivoju  romske skupnosti  obvešča starše o dogajanjih v šoli, prebira in posreduje pisne 

informacije iz šole, redno spremlja, če romski otroci hodijo v šolo in poskuša priti v stik s starši. 

Po potrebi učence in starše obišče tudi na domu. Pri tem jih je spodbuja k rednemu obiskovanju 

pouka.  

 

-na nivoju romske kulture skrbi za ohranjanje romske kulture in jezika. Izvaja družabne in 

socialne igre v romskem jeziku, skupaj z učenci prebira besedila, pesmice v romskem jeziku in jih 

prevaja v slovenski jezik ali obratno.  

 

-na nivoju posameznikov ugotavlja predznanje posameznih romskih učencev in nudi 

individualno ali skupinsko učno pomoč učencem med in po pouku. 

Dnevno nadaljuje s skupinskimi urami po pouku (t.i. oblika podaljšanega bivanja), ki so 

namenjene pisanju domačih nalog, učenju, ponavljanju učne snovi ter razvijanju kreativnosti.  

Delo in prisotnost romske pomočnice na šoli za razvoj in izobraževanje romskih otrok predstavlja 

velik napredek. Boljše je tudi sodelovanje z romskimi starši.  

Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z začrtanim konceptom dela z romskimi učenci in ga 

sproti nadgrajevali. S projektom bo sodelovala psihologinja LARA TOMŠIČ. 

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST - GREMO PEŠ S 

KOKOŠKO ROZI 

Naša šola se je skupaj s podružnicama v šolskem letu 2020/2021 

vključila v projekt ˝Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah˝. Da 

bi bilo še posebno zjutraj v okolici šole čim manj prometne gneče, 

smo se odločili, da pokličemo na pomoč kokoško Rozi, ki najraje 

v šolo pride peš. 

Namen aktivnosti je učencem približati trajnostne oblike prihoda v 

šolo, krepiti njihovo zdravje in jih spodbuditi na aktivnejši način prihajanja v šolo (peš, s kolesom, 

skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi, sopotništvo v avtomobilu …).  
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Potovalne navade učencev bomo učiteljice in učitelji spremljali in jih spodbujali, da bodo v šolo 

prihajali na trajnejši način ter da bodo tudi v popoldanskem času pogosteje hodili na dejavnosti 

po načelih trajnostne mobilnosti. 

Aktivnosti bomo intenzivno izvajali en teden (od 18. 9. 2020 do 25. 9. 2020), saj poteka od 16. do 

22. septembra Evropski teden mobilnosti. Vsak dan bomo na plakat zabeležili, na kakšen način je 

učenec prišel v šolo. Trajnostni načini prihodov bodo nagrajeni z igralnimi kartami. Z njimi se 

bodo učenci na koncu igrali različne igre po triletjih. 

Aktiven življenjski slog otrok spodbujamo v šoli, a precejšen vpliv na otrokovo mobilnost in 

razvijanje zdravih navad imate vi, starši, zato vas pozivamo, da nas podprete. 

Vodja tima je VANJA GRIŠIN ŠERTELJ.  

RADIO RINŽKO 

Radio Rinžko redno deluje od januarja 2019, ko se je po uspešno izvedeni proslavi ob obeleženju 

dneva samostojnosti in enotnosti decembra 2018 skupina učenk in učenec devetega razreda, 

odločila, da bi z rednim tedenskim javljanjem preko šolskega zvočnika obeleževala različne 

mednarodne dneve, povzemala dogajanje na šoli in predajala pozitivna sporočila učenkam in 

učencem OŠ Ob Rinži. Tako so vse do zadnjega tedna pouka devetošolcev pripravljali nekaj 

minutna javljanja ob petkih.  

Nato je šolski radio prevzela ekipa osmošolcev, ki so v jeseni postali devetošolci. Tudi v 

naslednjem šolskem letu so radijci redno in vestno pripravljali vsebino javljanj vse šolsko leto, 

občasno pa so jim na pomoč priskočili tudi osmošolci. 

  

Šolski radio se tesno povezuje z interesno dejavnostjo kulturni krožek in preko šolskega radia 

obeležuje številne praznike, obletnice in pomembnejše dogodke ob različnih dejavnostih na šoli. 

Sodeluje z lokalnim radiem  Univox in nastopa v živo v oddaji Brlogec.  

 

V šolskem letu 2020/21 bo imel šolski radio prav posebno vlogo in nalogo. Glede na 

epidemiološko stanje bo prevzel tudi vlogo informatorja o redni epidemiološki sliki na šoli in obeh 

podružnicah ter o spodbujanju učencev, da spoštujejo protokol vedenja in varnostne ukrepe na 

šoli. Poleg redne dejavnosti bo radio Rinžko tudi letos gostoval v oddaji Brlogec na radiu Univox. 

 

Mentorica dejavnosti je TINKARA HODNIK.  

POGUM  

Projekt POGUM Zavoda za šolstvo R Slovenije je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in 

spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Projekt se je 

začel v šolskem leto 2016/17 in traja 5 let - do konca šolskega leta 2021/22. 

 

S projektom je začelo 30 razvojnih šol, ki so v šolskih letih 2016/17 ter 2017/18 razvijale koncept 

dela z učenci po smernicah projekta POGUM. Ko so razvojne šole dodelale in izpeljale svoje 

projekte so jih, na konferenci v Laškem, predstavile implementacijskim šolam, ki jih je 90 in med 

njih spada tudi naša šola.  
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POGUM je krajšava za POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih. 

 

Podjetnost ne smemo enačiti z podjetništvom, kajti razvojne šole so se razdelile v različne sklope, 

kjer se ta podjetnost lahko razvija (karierna in poklicna orientacija, ekonomija samooskrbe, šole 

so središče skupnosti, nove tehnologije in trajnostni razvoj, prostori – kako jih predrugačiti, 

kultura spodbujanja, različnosti, sobivanja, gibanje in zdravje).  

 

Na OŠ Ob Rinži se izvaja sklop prostori – kako jih predrugačiti. 

 

Z delom se je začelo v šolskem letu 2019/20 ter se bo končalo v šolskem letu 2021/22. 

V sklopu projekta se bo v  šoli spodbujal način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot 

ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin, to bomo dosegli tako, da bodo 

učenci naše šole samostojno delali in izdelovali stvari, ki so si jih sami zaželeli, da bi jih imeli na 

šoli.  

 

V sklopu projekta POGUM so učenci, v šolskem letu 2019/20, uspešno izdelali 11 lesenih klopi, ki 

so umeščene v prostor pred šolo. 

 

Šolski izvedbeni tim sestavljajo: vodja skupine Robert Golja ter člani Marja Šolaja, Helena Janež in 

Melita Berlan.  

 

ERAZMUS + "CHANGE YOUR ROLE  - SPREMENI SVOJO VLOGO" 

Namen projekta Erasmus + "Change your role - Spremeni svojo vlogo" je, da učence spodbudi, da 

začnejo kritično opazovati svoje navade in zaznavati okoljske izzive ter dajati ustvarjalne pobude 

za reševanje le-teh. V opozarjanju in  reševanju okoljskih izzivov ima pomembno vlogo tudi 

povezovanje z lokalno skupnostjo.  Osrednjo vlogo pri izvajanju projekta na šoli imajo učenci, ki 

obiskujejo šolsko novinarstvo, saj projekt temelji na programu Mladi poročevalci za okolje, ki ga 

razpisuje Ekošola. Cilj projekta je tudi, da se med slovenskim programom (Mladi poročevalci za 

okolje) ter češkim in romunskim programom (Place-based learning in IMPACT klub) preizkusijo 

in izmenjajo primeri dobrih praks.  

 

Na šoli bo v okviru projekta izveden kulturni dan S kulturo za naturo in eko natečaj ReNavada, 

pripravljeni bodo številni prispevki in pobude, s katerimi bodo šolski novinarji spodbujali 

sovrstnike k aktivnemu pristopu do okoljskih izzivov.  

 

Mentorica projekta je Petra Debelak. 

 

ERAZMUS+ »STORYLINE« 

V šolskem letu 2019/20 smo skupaj z  univerzami iz Norveške in Švedske ter osnovnimi šolami iz 

Švedske in Islandije pripravili prijavo na projekt ERAZMUS+ »STORYLINE«, ki je bil ob prvi izbiri 

projektov izbran, a zaradi epidemije COVID 19 uvrščen na čakalno listo. Dokončno potrditev 

sodelovanja bomo prejeli do konca leta 2020. 
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Kljub nastalim razmeram smo se že v tem šolskem letu odločili, da za učence od 3. do 5. razreda 

organiziramo dejavnost STORYLINE, v kateri bodo učenci začeli izvajati prijavljene dejavnosti 

projekta.  

 

Storyline je mednarodno priznan pedagoški pristop, ki se uporablja v osnovnih šolah, zlasti v 

severno evropskih državah. Učencem omogoča celostno spoznavanje in razvijanje različnih učnih 

področij in odkrivanje ter raziskovanje zanimivih tem. Učenci bodo v letošnjem šolskem letu 

spoznali življenje v čebelnjaku in s skupnimi močmi bodo izdelali tudi video o življenju čebel. 

Srečevali se bodo z različnimi zanimivostmi in posebnostmi iz življenja čebel, spoznali bodo 

urejenost in hierarhijo v panju. Vse obravnavane teme se bodo naučili uvrstili v vsakdanje 

življenje. 

 

Mentorica dejavnosti je Katja Ilc Virant. 

 

PODJETNIŠKI KROŽEK (PIK Kočevje, SPIRIT Slovenija) 

Šola se je prijavila na »Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih 

izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letu 

2020/21«, ki ga je objavila Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije SPIRIT SLOVENIJE ter bila izbrana za sodelovanje pri izvedbi dejavnosti v 

obliki podjetniškega krožka. 

 

V šolskem letu 2020/21 bo tako za učence od 4. do 9. razreda organiziran PODJETNIŠKI KROŽEK, 

ki bo v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje in pod vodstvom mentorja šole potekal 

vsak teden po 2 šolski uri. Podjetniški krožek ni zgolj učenje podjetništva na šoli, ampak gre za 

spodbujanje kreativnosti, vztrajnosti, prepričanja vase, razvijanje komunikacijske sposobnosti in 

tudi vzbujanje želje po uspehu in pogumu. Učenci se bodo naučili reševati probleme in se soočati 

z izzivi, spoznavali bodo moderno IKT in se jo naučili uporabljati. Novo pridobljena znanja pa bodo 

lahko prenesli na praktično vse oblike svojega življenja. V letošnjem šolskem letu bodo sodelovali 

s Podjetniškim inkubatorjem in z njihovo pomočjo razvili in izvedli projekt Božični sejem na 

spletu.  

 

Mentorica krožka je Katja Ilc Virant. 

 

Mednarodnem festival BRATI GORE pod okriljem Alpske konvencije  

Učenke in učenci OŠ Ob Rinži bodo z mentorico Tinkaro Hodnik v okviru interesne dejavnosti 

šolski radio v sodelovanju s Planinskim društvom Kočevje v soboto, 12. 12. 2020, v Koči pri 

Jelenovem studencu pod Mestnim vrhom letos že tretjič zapored priredili literarni program Moč 

besede v objemu kočevskih hribov. Z dogodkom se pridružujejo mednarodnemu festivalu Brati 

gore pod okriljem Alpske konvencije, ki že od leta 2015 z literarnimi dogodki v tednu okrog 

mednarodnega dneva gora, 11. decembra, povezuje ljubitelja hribov in gora ter literature po vsej 

Evropi. Mednarodni dan gora so razglasili Združeni narodi, festival Brati gore pa spodbuja 

praznovanje kulturne raznolikosti in hkrati podobnosti alpskih dežel ter ozavešča o pomenu 
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varovanja naravne dediščine, kar lahko dosežemo tudi preko literarne umetnosti. Festival 

povezuje dve na prvi pogled povsem različni področji udejstvovanja – gore oziroma hribe in 

literaturo. Gore in hribi s svojo mogočno in skrivnostno privlačnostjo burijo domišljijo in 

navdihujejo besedne umetnike, da njihovo magično moč ujamejo v svoje verze. 

Festivalu Brati gore smo z literarnim programom v Koči pri Jelenovem studencu prvič priključili 

leta 2018, ko smo prireditev izvedli v sklopu tradicionalnega decembrskega pohoda mladih 

planincev h Koči pri Jelenovem studencu.  

 

Tudi leta 2020 bomo pripravili literarno-glasbeni program ter v sodelovanju s Planinskim 

društvom Kočevje organizirali pohod do koče. Rdeča nit programa so seveda gore, hribi in 

planinstvo, letos pa bomo poleg poezije vključili tudi odlomke proznih del in lastnih literarnih ali 

pol literarnih stvaritev.  


