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Drage učenke in učenci, 

 

šola je v prvi vrsti namenjena vam. Odgovorno in samostojno se lotite šolskega dela. 

Vsako leto vas čaka mnogo izzivov in priložnosti, izkoristite jih. 

Sprotno delo prinaša številne ugodnosti: dobro voljo, dober učni uspeh, več prostega 

časa in boljše medsebojne odnose. Zavedati se morate, da ste za svoj učni uspeh 

odgovorni sami, mi učitelji vam bomo pomagali in nudili vzpodbudno delovno okolje. 

V novem šolskem letu vam želim veliko uspehov in prijetnih trenutkov. Z vami se 

bomo trudili tudi vsi zaposleni na šoli. 

 

Spoštovani starši, 

od svojih otrok zahtevajte najboljše, kar zmorejo. Bodite jim zgled. Zahtevajte, da so 

v odnosu do vas, sošolcev, zaposlenih na šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Privzgajajte 

jim delovne navade, pomagajte mu, spodbujajte ga in z dobrim sodelovanjem z nami 

sodelujte pri uresničevanju njegovih ciljev. 

 

 

 

                                                                         Ivica Vončina 

ravnateljica OŠ Idrija 
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PODATKI O ŠOLI 

Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela 

Občina Idrija, OŠ Idrija od 6. 3. 1997 deluje kot samostojna osnovna šola. 

 Ime in priimek Telefon 

ravnateljica Ivica Vončina (05) 37 26 200 

pomočnici ravnateljice 
Zdenka Skrt  

Dina Rudolf 

(05) 37 26 216 

 

tajnik VIZ Mojca Blaj (05) 37 26 211 

računovodja Tatjana Tratnik  (05) 37 26 213 

računovodja, 

knjigovodja, tajnik VIZ 

Snežana Leban 

 

(05) 37 26 214 

administrator, 

knjigovodja 

Barbara Leskovec Močnik (05) 37 26 214 

šolska svetovalna služba 

Mateja Habjanič 

Marja Šifrer Vehar 

Mojca Lapanja 

Tamara Ortar 

Tamara Velikanje 

Katarina Mohorič 

(05) 37 26 215 

(05) 37 26 217 

(05) 37 26 222 

zbornica  (05) 37 26 218 

kuhinja  (05) 37 26 219 

knjižničarki Mira Tratnik, Martina Vidmar (05) 37 26 220 

faks 05 37 71 065  

e-naslov osidrija@guest.arnes.si  

spletna stran 
https://www.osnovna-sola-

idrija.si 

 

Transakcijski račun 01236-6030652537  

davčna številka SI 75180596  

  

PODRUŽNICE  
GODOVIČ 
Godovič 35b, 5275 Godovič 
Telefon: 05 374 74 26; mobitel: 041 477 185 
E-naslov: os.godovic@guest.arnes.si 
Vodja šole: Maja Bežek Šmid 
 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  
Ulica XI. korpusa 17 
5280 Idrija 
mobitel: 041 477 186 
E-naslov: osidrija@guest.arnes.si 

mailto:osidrija@guest.arnes.si


ZAVRATEC 
Šola je začasno zaprta 
 
VOJSKO 
Šola je začasno zaprta. 
 
GORE–DOLE 
Šola je začasno zaprta. 
 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ  
 
Centralno šolo v Idriji obiskujejo učenci 1.– 9. razreda s področja mesta Idrije in 
okolice. 
Podružnično šolo Godovič obiskujejo učenci 1.– 5. razreda. 
Podružnično šolo za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebama, na kateri se izvajajta programa OŠ z nižjim izobrazbenim standardom, 
obiskujejo učenci iz občin Idrija in Cerkno.  
 

UPRAVA ŠOLE 
 
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 
predstavniki staršev. Člani sveta so izvoljeni za štiri leta in največ dvakrat zaporedoma. 
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. Člani se 
sestanejo najmanj dvakrat letno in delajo v skladu z zakonodajo in poslovnikom sveta 
šole. 
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in 
je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. 

 
STROKOVNI ORGANI ŠOLE 
 
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in 
razredniki. 
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. 
 

ORGANIZIRANOST UČENCEV 
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. 
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci 
pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja 
iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše 
delo in razreševanje problemov. 
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih 
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo 
v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. 
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih 
izvoli skupnost učencev šole. Predstavnikov je toliko, kolikor je oddelkov na šoli. 
Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole. 



ŠOLSKI SKLAD 
 
Na OŠ Idrija deluje šolski sklad s ciljem pridobivanja finančnih sredstev in drugih 
donacij v korist otrok in njihovim družinam. Namen sklada je: 

- pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb 
posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno – izobraževalnega programa 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,  

- nakup nadstandardne opreme,  
- zviševanje standarda pouka,  
- zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti 

učencev,  
- za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so 

povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v 
celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.  

 
Člani upravnega odbora šolskega sklada OŠ Idrija so v šol letu 2022/23:  

- Vladimir Andder, predsednik; 
- Ana Kurtanjek, namestnica predsednika; 
- Mojca Lapanja, tajnica šolskega sklada; 
- ostali člani Leon Pisk, Nuša Mravlje, Simona Bevk Tratnik in Jerneja Čelofiga. 

 
Šolski sklad zbira sredstva na prireditvah, ki jih za javnost organizira šola, akcijah in z 
donacijami posameznikov ali podjetij. Denar iz šolskega sklada je namenjen različnim 
dejavnostim naših učencev, kot so:  
 

• kritje stroškov – subvencioniranje Šole v naravi, Lošinj, za vse učence 6. 
razreda; 

• pomoč pri plačilu stroškov bivanja v CŠOD in ostalih dejavnosti, ki vključujejo 
dodatne stroške; 

• kritje delnih stroškov za programe nadarjenih učencev – po dogovoru z 
mentorjem dejavnosti; 

• sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti: plavalni tečaj, Šolar na smučeh (4. 
razred) ter nadstandardne dejavnosti učencem; 

• sofinanciranje stroškov tekmovanj in prevozov na tekmovanja; 
• nabava nadstandardne opreme za šolo – zbiranje predlogov s strani staršev in 

učiteljev. 
 
Vaše prostovoljne prispevke za Šolski sklad OŠ Idrija lahko nakažete na račun 
številka  SI56 01100-6008338531; sklic 00-50; za šolski sklad. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIJA ŠOLE 
 
RAZREDI IN ODDELKI 

CENTRALNA ŠOLA 

1. razred 2 oddelka 

2. razred 3 oddelki 

3. razred 3 oddelki 

4. razred 3 oddelki 

5. razred 3 oddelki 

6. razred 3 oddelki 

7. razred 3 oddelki 

8. razred 3 oddelki 

9. razred 3 oddelki 

podaljšano bivanje 11 skupin 

 

Podružnične šole 

Godovič  3 oddelki 

PŠ IU OM PP 3 oddelki 

podaljšano bivanje 2 oddelka PŠ Godovič 

1 oddelek ONIS 

 

  



KADROVSKA SESTAVA 

Vodstvo šole 

 ravnateljica: Ivica Vončina 

 pomočnici ravnateljice: Dina Rudolf, Zdenka Skrt  

Strokovni delavci 

Učitelji od 1. do 5. razreda 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik 

Simona Bevk Tratnik 1. a, DOP, DOD 1. a 

Majda Mlinar b, DOP, DOD b 

Ana Kurtanjek 2. učiteljica v 1. a, PB / 

Živa Caruso 2. učiteljica v 1. b, JV / 

Mateja Kogej Lapajne 2. a, DOP 2. a 

Nuša Mravlje 2. b, DOP 2. b 

Renata Hvala 2. c, DOP 2. c 

Branka Skrt neobvezni izbirni predmet angleščina N1A 
v 1. razredu 

tuji jezik angleščina v 2. in 3. r., 4. c, 4. g, 
UP 

/ 

Petra Leskovec 3. a, DOP 3. a 

Tina Strnad Kuduzović 3. b, DOP 3. b 

Sabina Šmit 3. c, DOP 3. c 

Dušanka Likar 
Černilogar 

4. a, DOP 4. a 

Miroslava Mlakar 4. b, DOP 4. b 

Lidija Kacin 4. c, DOP 4. c 

Klavdija Pavšič Bajc 5. a, DOP 5. a 

Sabina Gnjezda Vidmar 5. b, DOP 5. b 

Andreja Bizjak 5. c, DOP 5. c 

Urška Boškovič neobvezni izbirni predmet nemščina 
 tuj jezik angleščina v 5. r. 

/ 

Melita Rutar tuj jezik angleščina v 5. r. / 

Peter Tončič tuj jezik angleščina v 4. r. / 

Neža Ržek tuj jezik angleščina v 4. in v 5. r. / 

Dina Rudolf  NTE / 

Nejc Grošelj neobvezni izbirni predmet   
računalništvo – NRA v 4., 5. r. 

/ 

Irma Gnezda neobvezni izbirni predmet (likovna) 
umetnost 

/ 

Elizabeta Lampe GUM v 2., 4. in 5. r. / 

Zdenka Skrt DOD v 2. in 3. r., ISP v 1. in 2. r., ID v 5. r / 

Vesna Carl ISP 2.–6. r.; DOD v 5. r. / 

Tina Ferjančič 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. b / 

Romana Močnik neobvezni izbirni predmet – šport  
2. učitelj pri urah ŠPO v 2. c 

/ 

Jože Cuderman 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. a / 



Učitelji od 6. do 9. razreda 
 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik 

Tanja Andder 7.–9. r. N2I, PB / 

Marina Bizjak 7.–9. r. GUM, MPZ / 

Urška Boškovič 4.–9. r. TJA, NI1, NI2, NI3, N2N1, N2N2 nadomestni razrednik 
8. a  

Barbara Carli 6.–9. r. MAT razrednik 7. b 

Jože Cuderman 6.–9. r. ŠPO, ŠZZ, IŠP, NŠP - Godovič / 

Simon Čibej 5. – 8. 
r 

TIT, TIT – ONIS, OGL / 

Vanja Čibej 6.–9. r. MAT razrednik 7. a 

Urša Erjavec 6. - 9. 
r. 

SLJ, PB / 

Tina Ferjančič 6.–9. r. ŠPO, ŠSP, ŠZZ razrednik 7. c 

Snežana Gabršček 6. r GOS, GOS – ONIS / 

Irma Gnezda 6.–9. r. LUM, LS1, LS2, LS3 nadomestni razrednik 
7. b 

Nejc Grošelj 6.–9. r. UBE, MME, ROM, NRA, RO in IP 
– ONIS 

organizator rač. dejavnosti 

nadomestni razrednik 
7. a 

Robert Jereb 6.–9. r. SLJ, FVZ razrednik 8. a 

Polona Kapitan 7., 8. r. DKE / 

Maša Kenda 8., 9. r. KEM, FIZ, POK razrednik 9. b 

Matjaž Kerček 6.–9. r. GEO, ONA, ŽČZ, DOD nadomestni razrednik 
7. c 

Maria Ana Kremžar 
Jerman 

9. r. IP ŠP / 

Elizabeta Lampe 2.– 6. 
r. 

GUM, GUM – ONIS, OPZ razrednik 6. c 

Marija Majnik  6.–9. r. ZGO, DOD razrednik 6. a 

Romana Močnik 6.–9. r. ŠPO, IŠP, ŠSP, NŠP razrednik 6. b 

Alenka Peternelj 6.–9. r. NAR, NAR – ONIS, GOS – ONIS, 
DOP, laborant 

nadomestni razrednik 
6. a 

Tjaša Petkovšek 7.–9. r. SLO, DOP razrednik 9. c 

Leon Pisk 6.–9. r. ŠPO, ŠPO – ONIS, IP – ONIS razrednik 8. c 

Dina Rudolf 7.–8. r. TIT / 

Melita Rutar 5.–9. r. TJA razrednik 9. a 

Neža Ržek 4.–9. r. TJA, DOP nadomestni razrednik 
6. c 

Erika Škufca 6. r TIT, MAT / 

Peter Tončič 4.–9. r. TJA, TJA – ONIS, VNN, TJA – 
Godovič 

nadomestni razrednik 
9. a 

Martina Vidmar 6.–9. r. LUM – delitve  

Anja Vencelj 8., 9. r. FIZ, MAT, DOP, DOD, DIP 
organizator rač. dejavnosti 

nadomestni razrednik 
9. b 

Greta Vončina 8., 9. r. BIO, DOD, organizator šolske 
prehrane  

razrednik 8. b 

Jožica Zupančič 6.–9. r. SLJ, DOD, DOP  



Učitelji v podaljšanem bivanju 

Ime in priimek Poučuje v oddelku 

Ana Kurtanjek, Simon Čibej 1. a 

Tanja Andder 1. b 

Eva Širca Likar 2. a, 2. b 

Polona Kapitan 2. b, 2. c 

Anja Kogoj 2. c, 3. c 

Bernarda Tušar 3. a, 3. c 

Maja Petrovčič 3. a, 3. b 

Petra Lapanje 3. b, 4. a 

Erika Kavčič 4. b, 4. c 

Snežana Gabršček, Maria Ana K. Jerman 4. c, 5. a 

Anita Vihtelič Janež , Martina Vidmar 5. b, 5. c 

  

Kerstin Ornik 1.–9. r. ONIS 

 

Učitelji na podružničnih šolah 

PŠ Godovič 

 

 

PŠ IU OM PP   

ONIS 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik 

Maja Bežek Šmid 1. g, 2. g, DOP, DOD 1. g, 2. g  

Urška Gostiša 2. učitelj v 1. razredu, ISP / 

Natalija Pintar 3. g, 4. g, DOP, DOD, JV  3. g, 4. g 

Hermina Tominec 5. g, ISP, DOP, DOD 5. g 

Jože Cuderman ŠPO – 3., 4., 5. g, NIP ŠPO / 

Katarina Mohorič ŠSS, DSP / 

Manca Černe PB / 

Urška Podgornik PB / 

Karmen Grobin  DSP / 

Skrt Branka TJA 1.–4. g / 

Peter Tončič TJA 5. g / 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik 

Martina Jazbar 
Čefarin 

1., 2. o, 5. o, DSP 1., 2., 5. o 

Neja Čopič Tončič 6., 7., 8., 9. o, DSP 6., 7., 8., 9. o 

Bernarda Tušar druga učiteljica v 1. razredu ONIS / 

Kerstin Ornik PB / 

Barbara Leskovec 
Močnik 

spremljevalec učenca / 

Leon Pisk ŠPO / 



   

PP VIZ 

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci   

 

Administrativni delavci 

 

 

 

 

 

Nejc Grošelj IP, RO / 

Elizabeta Lampe GUM / 

Snežana Gabršček GOS / 

Alenka Peternelj NAR / 

Peter Tončič TJA / 

Karmen Grobin DRU, SCU / 

Ime in priimek Poučuje v oddelku razrednik 

Marta Erjavec 2., 3., 4. stopnja 2., 3., 4. stopnja 

Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik  

Ime in priimek delovno mesto 

Marja Šifrer Vehar ŠSS, pedagog, učitelj DSP 

Mateja Habjanič ŠSS, psiholog, učitelj DSP 

Tamara Ortar ŠSS (za ONIS in PPVI), inkluzivni pedagog, učitelj DSP, 
nadomestni razrednik 8. c 

Mojca Lapanja ŠSS, specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped, 
učitelj DSP 

Anamarija Ferfolja ŠSS, učitelj DSP, nadomestni razrednik 9. c 

Katarina Mohorič ŠSS, učitelj DSP, nadomestni razrednik 6. b 

Janja Kravos učitelj DSP 

Karmen Grobin učitelj DSP, nadomestni razrednik 8. b 

Erika Kavčič učitelj DSP 

Kerstin Ornik učitelj DSP 

Anja Kogoj učitelj DSP 

Mira Tratnik, Martina Vidmar knjižničarki 

Boštjan Bogataj organizator računalniške dejavnosti 

Ime in priimek delovno mesto 

Mojca Blaj tajnik VIZ 

Tatjana Tratnik računovodja 

Snežana Leban računovodja 

Barbara Leskovec Močnik administrator, knjigovodja 



Tehnični in drugi delavci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 

ONIS 

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK 

Kerstin Ornik 1., 5. o, DSP 1., 5. o 

Martina Jazbar 
Čefarin 

6., 7., 8., 9. o, DSP 6., 7., 8., 9. o 

Petra Lapanje druga učiteljica v 1. razredu 
ONIS 

/ 

Leon Pisk ŠPO / 

Nejc Grošelj RO / 

Elizabeta Lampe GUM / 

Alenka Peternelj NAR, GOS / 

Peter Tončič TJA / 

Karmen Grobin DRU, SU / 

 

PP VIZ 

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK 

Marta Erjavec 1., 2., 4. stopnja 1., 2., 4. stopnja 

Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik  

Ime in priimek delovno mesto 

Helena Mavri kuhar 

Matjaž Gostiša kuhar 

Sanel Šarac kuhar 

Matjaž Stolc kuhar 

Mateja Bogataj kuhinjski pomočnik  

Mara Miškić kuhinjski pomočnik 

Simona Vončina kuhinjski pomočnik 

Sedija Čataković čistilka 

Devleta Imširović čistilka 

Marija Mohorič čistilka 

Marija Peternelj čistilka 

Amela Prek čistilka 

Vesna Seljak čistilka 

Zifa Sušić čistilka 

Irena Mivšek čistilka 

Boris Jereb hišnik 

Igor Jež hišnik 

Zhaklina Arsova   čistilka PŠ Godovič 

Mihaela Zelenc Koblar kuhinjski pomočnik PŠ Godovič 



OBVEZNI PREDMETNIK V OSNOVNI ŠOLI 
 

a) predmetnik osnovne šole 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet

ka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf 

 

b) prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 
standardom 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-

posebnimi-potrebami/OS/Predmetnik_nis.pdf  

 

c) predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/media/pdf/programi/Pos

ebni_program_vzgoje_in_izobrazevanja.pdf 

IZBIRNI PREDMETI 

Predmet Št. skupin Učitelj 

Filmska vzgoja 1 Robert Jereb 

Film in družba 2 Robert Jereb 

Izbrani šport NOGOMET 1 Jože Cuderman 

Izbrani šport KOŠARKA 1 Leon Pisk 

Izbrani šport ODBOJKA 2 Romana Močnik 

Likovno snovanje II 1 Irma Gnezda 

Likovno snovanje III 1 Irma Gnezda 

Multimedija  1 Nejc Grošelj 

Nemščina I 1 Urška Boškovič 

Nemščina II 1 Urška Boškovič 

Nemščina III 1 Urška Boškovič 

Obdelava gradiv – LES 2 Patricija Bizjak 

Računalniška omrežja 1 Nejc Grošelj 

Ruščina 1 1 Tanja Andder 

Sodobna priprava hrane 1 Alenka Peternelj 

Španščina 3 1 Maria Ana Kremžar Jerman 

Šport za sprostitev 2 Tina Ferjančič 

Šport za zdravje 2 Romana Močnik 

Urejanje besedil 2 Nejc Grošelj 

Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

1 Peter Tončič 

Zvezde in vesolje 2 Anja Vencelj 

Življenje človeka na zemlji 1 Matjaž Kerček 

Skupaj 29  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Predmetnik_nis.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Predmetnik_nis.pdf


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 
Predmet Št. skupin Razred Učitelj 

Prvi tuji jezik – 
angleščina  (N1A) 

2 – matična šola 
1 – PŠ Godovič 

1. r. Branka Skrt 

Drugi tuji jezik – 
italijanščina 

1 – matična šola 4., 5., 6. r. Tanja Andder 

Drugi tuji jezik – 
nemščina (N2N) 

2 – matična šola 4., 5., 6. r. Urška Boškovič 

Šport (NŠP) 1 – matična šola 
2 – PŠ Godovič 

4., 5., 6. r. 
4., 5. g 

Romana Močnik 
Jože Cuderman 

Tehnika (NTE) 1 – matična šola 4., 5., 6. r. Dina Rudolf 

Računalništvo (NRA) 3 – matična šola 4., 5., 6. r. Nejc Grošelj 

POUK 

Pouk poteka v skladu z veljavnim predmetnikom. Da bi dosegli kvalitetnejši pouk, se 

izvaja tudi nekatere učne modele, in sicer: 

• integrirani pouk; 

• projektno delo; 

• kolesarski tečaj za učence 5. razreda; 

• dneve kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dejavnosti; 

• šolo v naravi za učence 6. razreda; 

• tečaj plavanja za učence 3.–5. razreda;  

• ekskurzije ter obiske predstav in prireditev; 

• sodelovanje pri različnih projektih. 
 

PODALJŠANO BIVANJE 

Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok poleg učenja in pisanja nalog v šoli ob 

sprostitvenih dejavnostih in ustvarjalnih igrah v družbi vrstnikov preživi tisti čas, ki bi 

ga sicer moral preživeti sam. 

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja 

predčasno spusti otroka domov samo s pisnim potrdilom staršev.       

                 

čas PB dejavnost PB 

11.25 – 16.00 (1.–5. r.) 

kosilo  
sprostitvena dejavnost 
samostojno učenje 
ustvarjalno preživljanje prostega časa 
popoldanska malica 



JUTRANJE VARSTVO 

Centralna šola 

Učenci 1. razreda se lahko v jutranje varstvo vključijo vsak dan 6.00–7.30. Jutranje 

varstvo vozačev pa je 6.45 – 7.30. 

Podružnica Godovič 

V jutranje varstvo se lahko vključijo učenci 1. razreda in vozači 6.45 – 7.40.  

PREVOZI 

Mnogo učencev iz okoliških vasi in zaselkov se vsak dan vozi v šolo s šolskimi 

avtobusi. Zanje je na šoli po pouku organizirano varstvo do odhoda avtobusov, in sicer: 

- 11.25–12.10 za učence, ki se odpeljejo ob 12.30; 
- 12.10–13.00 za učence, ki se odpeljejo ob 13.15; 
- 13.00–14.00 za učence, ki se odpeljejo ob 14.20. 
 

VOZNI REDI ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN KOMBIJEV 

 

SMER ODHOD  

Idrijska Bela 13.15 kombi 

Jelični Vrh 13.20   in   14.00 kombi 

Vojsko 13.10   in   14.20 avtobus 

Gore–Dole 12.25   in   14.20 avtobus 

Godovič 12.25   in   12.55   
in    
13.40   in   14.20 

avtobus 

Godovič–
Jelični Vrh 

14.25  

Srednja 
Kanomlja 

12.10   in 14.15 avtobus 

Čekovnik 13.10 kombi 

Prevozi PPVIZ, ONIS 

Cerkno 13.45 kombi 

Spodnja Idrija 13.45 osebni avto 

 

 

 

 



OBLIKE UČNO-VZGOJNE POMOČI IN DELA 

POSEBNA OBLIKA POMOČI 

Na naši šoli je organizirana posebna oblika pomoči – to je individualno ali skupinsko 

učno delo pri pouku v razredu ali izven njega. Vključeni so učenci vseh triad. Posebno 

obliko pomoči izvajajo učitelji v sodelovanju z razredniki in šolsko svetovalno službo. 

Za to obliko pomoči starši podpišejo pisno soglasje. 

DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 

Za učence s posebnimi potrebami šola izvaja prilagojeno izvajanje programa z dodatno 

strokovno pomočjo. Osnova za dodelitev pomoči je izdana odločba učencem po 

izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. Če želijo starši za svojega otroka uveljaviti dodatno strokovno pomoč, se 

oglasijo pri razredniku ali pri šolski svetovalni službi, pri kateri dobijo vse informacije 

za nadaljnje postopke. 

POMOČ ZA UČENCE TUJCE 

Pomoč za učence tujce, ki se v Sloveniji šolajo prvo leto in katerih materni jezik ni 

slovenščina, šola prvo leto njihovega šolanja izvaja dodatne ure slovenščine. Nudi jim 

pomoč pri učenju slovenskega jezika ter jih vključuje v različne dejavnosti, da se hitreje 

prilagodijo na novo okolje. Izvajanje dejavnosti financira MIZŠ.  

PROGRAM ZA SPODBUJANJE NADARJENOSTI 

Delo z nadarjenimi učenci 

Na šoli posvečamo posebno skrb učencem z močnimi potenciali na posameznih 

področjih znanja. Pri strokovnem delu z njimi upoštevamo Koncept odkrivanja in dela 

z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.  

Prizadevamo si, da učencem ponudimo različne dejavnosti, v okviru katerih lahko 

razvijajo svoje sposobnosti, ustvarjalnost, miselne in spretnostne veščine ter 

izpopolnjujejo in nadgrajujejo svoje znanje. Kognitivni in osebnostni razvoj učencev 

zagotavljamo z individualnim pristopom pri šolskemu delu, z vključevanjem učencev 

v dodatni pouk, v različne projekte, natečaje, s pripravo otrok na različna tekmovanja 

in raziskovalno delo ter z vključevanjem v različne interesne dejavnosti.   

Nadaljevali bomo s konstruktivnim sodelovanjem šole z gospodarskimi družbami 

občine Idrija.  

Naša želja je, da bi učencem ponudili čim več in najboljše, kar zmoremo in znamo, 

da bi s tem lahko razvijali svoje potenciale. 

 
 



POSTOPKI ODKRIVANJA POTENCIALNO NADARJENIH UČENCEV 
V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna 

služba, starši in po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.  

Poteka v treh stopnjah: 

1. Evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, pri čemer se upoštevajo 

različni kriteriji (učni uspeh, dosežki, tekmovanja, mnenje učiteljev in šolske 

svetovalne službe, hobiji …). 

2. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo 

obravnavo učencev. 

3. Seznanitev in mnenje staršev. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolska svetovalna služba opravlja različne organizacijske in svetovalne naloge, 

pomaga otrokom, staršem ter pedagoškim delavcem pri različnih razvojnih, vzgojnih, 

psihosocialnih in drugih težavah. 

Pri njih se oglasite, ko vpisujete otroka v šolo, potrebujete nasvet pri vzgoji in učenju, 

nadaljnjem vpisu in pridobitvi štipendije ali ko želite pri otroku odpraviti govorno motnjo. 

Tudi odgovore na vprašanja glede jutranjega varstva, varstva vozačev, podaljšanega 

bivanja, spremstva prvošolcev, zmanjšanega prispevka za malico … dobite tu.  

 

PODROČJA DELOVANJA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE: 
• sodelovanje pri načrtovanju programa izobraževanja za strokovni zbor;  

• načrtovanje predavanj v okviru Kluba staršev; 

• sodelovanje pri načrtovanju vsebin in pri tematskih izvedbah roditeljskih 
sestankov;   

• svetovanje učiteljem pri razreševanju učnih in drugih težav učencev; 

• sodelovanje na razrednih urah na pobudo razrednikov; 

• na pobudo učiteljev posameznega razreda/oddelka izvedba sociograma in 
dejavnosti za razvijanje socialnih veščin in interakcij; 

• izvajanje in organizacija delavnic za učence na različne teme;        

• timsko sodelovanje v oddelčnih učiteljskih zborih;                                    

• pomoč učencem in njihovim staršem, ki so učno šibkejši in učencem, ki imajo 
težave na čustveno-vedenjskem področju;   

• pomoč staršem pri uvedbi zahtevka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; 

• vodenje koordinacijskega tima za obravnavo učencev, ki imajo odločbe o 
usmeritvi; 

• sodelovanje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne in finančne 
problematike v družini učencev;   

• sodelovanje in svetovanje staršem;  



• karierna orientacija za učence 6.–9. razreda (svetovanje pri karierni orientaciji 
in izvedba vpisa v srednje šole); 

• vodenje in izvedba različnih dejavnosti v namen predstavitev različnih poklicev; 

• oblikovanje, izvajane aktivnosti kariernega kluba za učence 6.–9. razreda; 

• koordiniranje Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki vključuje 
evidentiranje, identifikacijo, seznanitev in mnenje staršev ter samo delo z 
nadarjenimi učenci; 

• pomoč pri organizaciji in izvedbi raziskovalnega tabora za učence 3. triade; 

• svetovalno in preventivno delo, ki temelji na neposredni pomoči nadarjenim pri 
reševanju splošnih in specifičnih težav na učnem, socialno-čustvenem, 
osebnem in  vzgojnem področju; 

• pomoč učencem pri postopku pridobitve statusa športnika, umetnika; 

• izvajanje detekcije specialno rehabilitacijskega in logopedsko-
surdopedagoškega področja; 

• preverjanje predbralnih in bralnih sposobnosti v 2. in 3. razredu z OSBZ 
lestvicami ter svetovanje učiteljem; 

• preverjanje bralne tehnike pri učencih 2. in 3. razreda; 

• presejalni narek v 3. razredu (MBP) in svetovanje staršem, učiteljem; 

• izvedba Bralnega testa v 3. razredu; 

• sodelovanje na problemskih in ocenjevalnih konferencah;  

• sodelovanje na timskih konferencah in drugih sestankih;  

• analiza učnega uspeha ob konferencah;   

• pomoč učencem ONIS-a pri vključitvi v Projekt mladih na trg dela; 

• pomoč pri reševanju težav v podružnični šoli PŠ IUOM PP (ONIS, PPVI); 

• sodelovanje pri predstavitvi programov ONIS, PPVI staršem; 

• organizacija in izvedba vpisa učencev v 1. razred;  

• odgovornost za urejenost matične knjige in matičnih listov; 

• sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki; 

• sodelovanje z gospodarskimi družbami v občini Idrija; 

• sodelovanje z Gimnazijo Jurija Vege Idrija; 

• sodelovanje na medobčinskem aktivu ŠSS občin Idrija in Cerkno; 

• sodelovanje v Šolskem skladu; 

• opravljanje drugih zadolžitev po navodilu ravnatelja. 
 

 

 



ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Tabela preventivnih  zdravstvenih pregledov šolskih otrok 

razred sistematski pregled cepljenja 

1. 
 

da po programu ZD 

3. da po programu ZD 

6. da 
preventivno cepljenje 
proti HPV virusu za 

deklice in dečke 

8. 
 

da / 

ONIS 
 

da glede na starost otrok 

 

Sistematske preglede bo izvajala šolska zdravnica, zdravstveno vzgojo pa 

medicinska sestra. 

a) Druge preventivne delavnice in aktivnosti v okviru vzgoje za zdravje in dobre 
medosebne odnose, ki se izvajajo v okviru dni dejavnosti, med poukom, 
razrednimi urami: 

• Predavanje in delavnica o odvisnosti od kajenja.  
• Motnje hranjenja in zdrava prehrana (izvajajo učiteljice biologije in 

zunanji sodelavci). 
• Spoštljiv, odgovoren odnos do sebe, sošolcev, odraslih. 

b) Zdravstveni dom Idrija bo na šoli izvajal splošno zdravstveno vzgojo, ki bo 

trajala 2 šolski uri, in sicer po razporedu: 

razred vsebina 

1. razred Zdrave navade 

2. razred Osebna higiena 

3. razred Zdrav način življenja – prehrana; pravilna 
drža 

4. razred Preprečevanje poškodb 

5. razred Zasvojenost 

6. razred Odraščanje 

7. razred Duševno zdravje – pozitivna samopodoba 
in stres 

8. razred Medosebni odnosi 

9. razred Vzgoja za zdravo spolnost 

ONIS 1 Zdrave navade, zdrav življenjski slog 

ONIS 2 Medosebni odnosi, odraščanje 

 
Izvajalke zdravstvene vzgoje bodo diplomirane medicinske sestre ZD Idrija. 

 

c) Skrb za zdravo prehrano    



Šola skrbi za zdravo prehrano in prehranjevanje ter zdrave prehranjevalne navade. 

Aktivnosti (kaj je zdrava prehrana, kako se pravilno prehranjujemo, odnos do hrane …) 

se bodo izvajale celo leto pri rednem pouku, razrednih urah, dnevih dejavnosti. Šola 

tudi sodeluje na Dnevu zdravja v organizaciji ZD Idrija. Kvalitetno sestavljeni jedilniki 

in vključevanje eko in bio prehrambenih proizvodov v čim večji meri iz lokalnega okolja 

v šolske obroke pomembno prispevajo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad 

učencev. Šolska kuhinja pri svojem delu upošteva priporočila in smernice lastne 

stroke, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje ter usmeritve, ki jih uvaja 

Zakon o šolski prehrani. Tudi v tem šolskem letu sodelujemo v projektih »Zdrava šola«, 

»Shema šolskega sadja« in »Shema mleka«, preko katerih zagotavljamo učencem na 

centralni in podružničnih šolah dodatno uživanje sadja, zelenjave in oreščkov med 

urami pouka. Poudarek bo na kvalitetnih proizvodih iz naše okolice ter na kulturnem 

uživanju hrane ter poudarjanju pomena zajtrka v vsakdanjem življenju.  

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Osnovna šola sodeluje na območju krajevne skupnosti in občine z društvi, podjetji, 

klubi, javnimi zavodi in drugimi organizacijami pri načrtovanju in izvedbi različnih 

prireditev, akcij … Vključuje se tudi v kulturno in športno življenje mladine in občanov. 

ŠOLA V NARAVI 

Za učence 6. razreda in ONIS 2 bo organizirana šola v naravi v Nerezinah na otoku 

Lošinj, in sicer 12. 9. – 17. 9. 2022. Učenci 2. razreda bodo v tednu 17. 4. – 21. 4. 2022 

obiskali CŠOD na Medvedjem Brdu, učenci 4. razreda  pa bodo v tednu 17. 4. – 21. 4. 

2022 izvajali dejavnosti v CŠOD  na Vojskem. Učenci 8. razreda bodo v CŠOD Štrk 

od 3. 1. do 7. 1. 2022 (1 razred) in od 16. 1. 2022 do 20. 1. 2022 (2 razreda). Izpeljevali 

bodo dneve dejavnosti.  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V bogato založeni šolski knjižnici, ki šteje približno 30000 knjižničnih enot, si lahko 

učenci in zaposleni izposodijo knjižnično gradivo za delo v čitalnici in razredih ali pa si 

ga izposodijo na dom. Knjižnica je za izposojo odprta od ponedeljka do petka 7. – 14. 

ure. Učenci 1. triletja v šolsko knjižnico prihajajo v dogovoru z razredničarkami, 

predvidoma vsakih 14 dni. Razredi obiščejo knjižnico štirikrat letno v okviru pouka 

knjižnično informacijsko znanje. Knjižničarki skrbita za promocijo knjige in branja s 

pomočjo bralnih značk za učence in zaposlene, z organizacijo obiskov ustvarjalcev, s 

pripravo tematskih razstav ter aktivnim sodelovanjem v različnih projektih.  

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. Je ločen del 

šolske knjižnice, obdelan po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih. Izposoja 

poteka v informacijskem sistemu COBISS. 

Sredstva učbeniškega sklada so namenjena tudi nakupu drugih učnih gradiv (delovni 

zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za 1. triletje vseh programov na šoli…), 

ki jih učenci prejmejo kot končni uporabniki. 

Izposoja učbenikov je brezplačna. Skrbnica učbeniškega sklada, šolska knjižničarka, 

do začetka junija ugotovi potrebe po učbenikih za naslednje šolsko leto. Učenci 

prejmejo učna gradiva prvi teden pouka v novem šolskem letu. Ob izteku šolskega leta 

morajo uporabniki učbenike vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, 

učenec plača odškodnino. 

Podrobnosti delovanja učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških 

skladov v Uradnem listu, št. 12/2020. 

ŠOLSKA KUHINJA 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom 
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok med 7. in 8. uro zjutraj na elektronski 

naslov  

odjava.prehrana@os-idrija.si. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Malica je 

pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan prej, kosilo pa do 8. ure 

zjutraj. 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, 

kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi 

šola. 

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan do 8. 

ure zjutraj preko elektronske pošte obvestil, da bo prisoten pri pouku.    

Plačilo polne cene obroka 
V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno 

obroka, tudi subvencionirane obroke.  

 
Prevzem kosila s čipom 

Učenec za prevzem kosila dobi čip, ki ga hrani do konca šolanja na Osnovni šoli Idrija. 

Po zaključku šolanja čip vrne. V primeru, da čip izgubi, mu šola proti plačilu izda 

novega. Prevzem kosila je mogoč samo s čipom.  



Obrok Razred Cena 

malica  1.–9. r. 0,90 €* 

kosilo 1.–3. r. 2,40 € 

kosilo 4.–6. r. 2,60 € 

kosilo 7.–9. r. 2,75 € 

popoldanska malica za učence 1.–5. r. 0,80 € 

                        * Sklep MIZŠ 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 
ŠOLSKI KOLEDAR 

 
Šolsko leto je razdeljeno na dve (vzgojno-izobraževalni) ocenjevalni obdobji. 
 
1. ocenjevalno obdobje     od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023 
2. ocenjevalno obdobje (9. razred)  od 28. 2. 2022 do 15. 6. 2023 
2. ocenjevalno obdobje (1.–8.  razred)  od 28. 2. 2022 do 24. 6. 2023 
 

POUKA PROSTI DNEVI 

31. 10. – 4. 11. 2022 JESENSKE POČITNICE 

25. 12. – 2. 1. 2023 NOVOLETNE POČITNICE 

6. 2. – 10. 2. 2023 ZIMSKE POČITNICE 

10. 4. 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

26. 4. – 2. 5. 2022 PRVOMAJSKE POČITNICE 

 

Delovni koledar OŠ Idrija s podružnicami je objavljen v Letnem delovnem načrtu OŠ 

Idrija na spletni strani šole. 

POPRAVNI IZPITI 

Popravni izpiti bodo: 
• za učence 9. razreda od 16. 6. do 29. 6. 2023  
• za učence 1. – 8. razreda od 26. 6. do 7. 7. 2023 
• za vse od 18. 8. do 31. 8. 2023 

 

Razpored po predmetih bo objavljen po zadnji ocenjevalni konferenci na spletni 

strani šole. 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/
http://www.osnovna-sola-idrija.si/dokumenti-obrazci-vloge/
http://www.osnovna-sola-idrija.si/dokumenti-obrazci-vloge/


ŠOLSKI ZVONEC NAM ZVONI 

 
              1., 2. r.         3.–5. r.        6.–9. r.  

čas ura čas ura čas ura 

7.50 – 8.35 1. 7.50 – 8.35 1. 7.50 – 8.35 1. 

20 min malica 8.40 – 9.25 2. 8.40 – 9.25 2. 

8.55 – 9.40 2. 20 min malica 9.30 – 10.15 3. 

9.45 – 10.30 3. 9.45 – 10.30 3. 20 min malica 

10.35 – 11.20 4. 10.35 – 11.20 4. 10.35 – 
11.20 

4. 

11.25 – 12.10 5. 11.25 – 12.10 5. 11.25 – 
12.10 

5. 

12.15 – 13.00 6. 12.15 – 13.00 6. 12.15 – 
13.00 

6. 

13.05 – 13.50 7. 13.05 – 13.50 7. 13.05 – 
13.50 

7. 

13.55 – 14.45 8. 13.55 – 14.45 8. 13.55 – 
14.45 

8. 

 

PRIHOD V ŠOLO IN PRISOTNOST PRI POUKU 

Vhod z dvorišča je odprt od 6. ure dalje (za učence 1. razreda, ki prihajajo v jutranje 

varstvo). Od 6.45 je vhod odprt za učence vozače. Ostali vhodi so odprti od 7.30 do 

7.45. Vrata so izven tega časa zaklenjena. Izhod iz šole je mogoč, vstop pa ne.  

Učenci prihajajo v šolo vsaj 10 minut pred začetkom pouka. V šoli so vedno v šolskih 

copatih, osebno garderobo in dežnike puščajo v garderobah, garderobnih omaricah. 

Pomembno je pravočasno prihajanje k pouku. Kdor prihiti v šolo v zadnjem trenutku, 

se težko zbere in pripravi za delo. 

ODMORI 

Kratki odmori med učnimi urami so namenjeni oddihu in pripravi za naslednjo uro, 

glavni odmor pa tudi malici. Učenci malicajo v jedilnici. 

 

 



SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 

Sodelovanje med šolo in starši ter medsebojna podpora in zaupanje so bistveni za 

napredek otroka. 

Starši in šola sodelujejo: 

1. Na roditeljskih sestankih, ki so za vsak razred predvidoma trikrat letno, vodijo pa jih 
razredniki, šolski svetovalni delavci ali delavci ustanov, ki sodelujejo s šolo. 

2. Preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. 
Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. 

3. Na govorilnih urah. 
 

Govorilne ure bodo vsak prvi ali drugi torek v mesecu 15.30 – 17. ure na centralni 

šoli, na podružnicah pa po danem razporedu. 

Datum Idrija, ONIS 

4. 10. 2022 

15. 11. 2022 

6. 12. 2022  

10. 1. 2023 

14. 2. 2023  

7. 3. 2023 

4. 4. 2023 

9. 5. 2023 

6. 6. (po potrebi) 

 

V dopoldanskem času so govorilne ure po urniku posameznih učiteljev. Razpored je 

objavljen na spletni strani šole. Tudi za dopoldanske ure velja naročanje. 

Zaželeno in dobrodošlo je sodelovanje staršev (prireditve, dejavnosti, ostale aktivnosti 

v dogovoru z razrednikom). Posebej zaželena pa je tudi udeležba staršev na različnih 

aktualnih tematskih predavanjih v okviru roditeljskih sestankov in Kluba staršev, ki jih 

na šoli organiziramo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI 

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru 

njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku 

sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. 

Če razrednik v omejenem roku ne prejme opravičila, se izostanek šteje za 

neopravičen. 

Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko 

(strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih dni v letu. 

Ravnateljica lahko na podlagi prošnje in ustrezne obrazložitve staršev iz opravičljivih 

razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka. 



DOPOLNILNI POUK 

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

dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Delo temelji na individualnemu odpravljanju 

težav, da učenci osvojijo minimalne in temeljne standarde znanja. Učenec je k 

takšnemu delu povabljen, ko se težava pojavi, in je vključen do odprave primanjkljaja. 

Na razredni stopnji ima dopolnilni pouk slovenščine in matematike vsak učitelji sam. 

Na predmetni stopnji je dopolnilni pouk organiziran po urniku, ki je izobešen na oglasni 

deski v šoli.  

DODATNI POUK 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo poglobiti znanje s posameznega področja 

in pri tem presegajo določene standarde znanja. Poteka po vnaprej pripravljenemu 

programu, ki vključuje zahtevnejše vsebine in višje standarde znanja. Pri dodatnem 

pouku se učenci pripravljajo tudi na tekmovanja. 

V to obliko dela se učenci vključujejo prostovoljno in na povabilo oziroma priporočilo 

učiteljev. 

Dodatni pouk poteka po urniku, ki je objavljen na oglasni deski v šoli. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

NPZ je za učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno. Pri učencih 6. razreda se preverja 

znanje matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine; pri učencih 9. razreda 

pa znanje matematike in slovenščine ter tretjega predmeta, v šolskem letu 2022/23 je 

tuji jezik – angleščina.  

Za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom je opravljanje NPZ v skladu s 67. členom Zakona o osnovni šoli 

prostovoljno. 

Učenci opravljajo NPZ na šoli, ki jo obiskujejo, preverjanje se opravlja pisno in pri 

posameznem predmetu traja 60 minut; na vseh šolah se preverjanje začne ob 8.30 in 

konča ob 9.30.  

Učenci in starši imajo pravico do vpogleda v ovrednoteni preizkus in izpis dosežkov. 

Dostop je elektronski, z uporabo dodeljene šifre ter v skladu s Podrobnejšimi navodili 

o šolskem koledarju ministra za šolstvo in šport ter Koledarjem NPZ Državnega 

izpitnega centra. 

Osnovna šola pisno obvesti učence z obvestilom, ki je priloga k spričevalu 6. oz. 9. 

razreda.  

Več informacij o nacionalnem preverjanju znanja najdete na http://www.ric.si/. 



Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku 

določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Dosežki pri NPZ-ju ob 

koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov 

na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih 

predmetov 7., 8. in 9. razreda. 

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI BODO LETOS POTEKALE NA ŠOLI 

 Za razvijanje različnih interesov učencev šola organizira interesne dejavnosti. Vsak 

učenec ima možnost, da se vključi v tiste, ki mu pomenijo zadovoljitev želje po dodatnih 

znanjih ali sprostitvi in rekreaciji. Pri izbiri je treba upoštevati, da je prosti čas omejen 

in da ni mogoče dobro delati na preveč področjih naenkrat. Vsak učenec pa naj bi bil 

vključen vsaj v eno dejavnost. 

IDRIJA: 

DEJAVNOSTI 

 

MENTOR RAZRED ČAS IZVAJANJA 

Planinci Mateja Kogej 

Lapajne  

1.–9. r. Mesečna srečanja 

Mala planinska šola Mateja Kogej 

Lapajne  

1.–5. r. Četrtek ob 14.00 

PEVSKI ZBORI 

- OPZ Papagajčki  

 

 

- OPZ Zlata Roža 

 

 

- MPZ Mladi upi 

 

Elizabeta Lampe 

 

 

Elizabeta Lampe 

 

 

Marina Bizjak 

 

1.–2. r. 

 

 

3.–5. r. 

 

 

6.–9. r. 

 

1. razred sreda, 7. šol. uro  
2. razred petek, 7. šol. uro  

 
ponedeljek,7. šol. uro ali 

četrtek,6. šolsko uro  
 

2x tedensko po dogovoru 

ponedeljek, torek ali četrtek po  

Vokalna skupina Marina Bizjak 7.–9. r.  Ponedeljek, torek ali četrtek po 
dogovoru  

Lutkovno-gledališki krožek Živa Caruso 2.–5. r.  tečajna oblika, 1x tedensko 

Ročne spretnosti 1 Sabina Gnjezda 

Vidmar 

4. r. 1x tedensko 

Ročne spretnosti 2 Simona Bevk Tratnik  5. r.  1x tedensko 

Filmski krožek  Robert Jereb 6.–9. r.  Po dogovoru 

Fotografija Matjaž Kerček 6.–9. r. Tečajna oblika, jeseni 

Španščina  Maria Ana Kremžar 

Jerman 

5.–8. r.  1x tedensko 

Čebelarski krožek Katarina Mohorič (v 

sodelovanju s 

čebelarji) 

4.–9. r. Po dogovoru 

Šolski vrt Tanja Andder 1. r. V času izvajanja podaljšanega 

bivanja 

Zgodovinski krožek  Marija Majnik 6.–9. r. Četrtek, 6. ura ali po dogovoru  

Namizni tenis Tina Ferjančič 6.–9. r.   1x tedensko, glede na urnik  



Malčki bralčki Zdenka Skrt 

Ana Kurtanjek 

1. r. Po dogovoru; začetek novembra 

2022 

Starejši učenci berejo mlajšim  Zdenka Skrt 5. in 1. r  Sprotno usklajevanje terminov z 

bralci petošolci; od novembra do 

maja. 

Vesela šola  Nuša Mravlje  4. - 9. r  1x tedensko, po dogovoru  
Šolsko novinarstvo Urša Erjavec 6.–9. r. 1x tedensko po dogovoru 

Prva pomoč Peter Tončič 7.– 9. r. Po dogovoru  

Mediacija  Urška Boškovič 6.–9. r. Petek, 7. ura 

Gibalne urice  Romana Močnik  2., 3. r.  1x tedensko, 7. ura  

 

GODOVIČ: 

DEJAVNOSTI MENTOR RAZRED 

Priprave na tekmovanje 
vesela šola  

Hermina Tominec 4., 5. r 

Mala planinska šola Nace Breitenberger 1. – 5. r 

Angleške urice Branka Skrt 1. r 

 

Dan in uro interesnih dejavnosti bodo mentorji določili na prvem srečanju z učenci. 

Dejavnosti, ki jih bodo vodili zunanji sodelavci, delujejo v sodelovanju z društvi in 

organizacijami, ki za vse aktivnosti in tekmovanja izven šole nosijo vso odgovornost 

za strokovno izvedbo in varnost otrok. 

 

 

 

Dokument pripravile: 
Ivica Vončina, ravnateljica 
Dina Rudolf, pomočnica ravnateljice 
Zdenka Skrt, pomočnica ravnateljice 

 

 
 

 


