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Smo šola odgovornih, strpnih in solidarnih ljudi! 
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1. Uvod  

V šolski publikaciji so zbrani podatki o delu Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje v šolskem letu 

2021/2022. Namenjeni so vsem uporabnikom, obiskovalcem, izvajalcem vzdrževalnih del  in drugim, ki 

prihajajo v šolo.   

Planiranje dela je težko zaradi nepredvidljivih epidemičnih razmer v družbi. 

  

1.1. Podatki o šoli  

Zgodovina šolanja v tem predelu Trbovelj sega v leto 1819, ko je začela delovati prva šolska učilnica v 

stari cerkovnikovi hiši. Leta 1901 pa je bilo zgrajeno za tisti čas moderno šolsko poslopje (za takratno 

šestrazredno šolo), v kateri se danes nahaja OŠ Ivana Cankarja Trbovlje.  

V letu 2021 šola slavi 120 let delovanja v tej zgradbi. 
Osnovno šolo Ivana Cankarja je ustanovila Občina Trbovlje, dne 8. 11. 1994, z Odlokom o razdelitvi 

Osnovne šole Trbovlje na tri samostojne zavode (op. a.: OŠ Trbovlje, OŠ Tončke Čeč in OŠ Ivana 

Cankarja), kot samostojni zavod je začela delovati 1. 4. 1995, ko so bile urejene pravne zadeve v zvezi z 

ustanovitvijo. Z odlokom Občine Trbovlje leta 2016 pa se je šola preimenovala v Osnovno šolo Ivana 

Cankarja Trbovlje.  

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje deluje kot ena od treh osnovnih šol v mestnem okolju Trbovelj.  

Sedež Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje je na Trgu Franca Fakina 8 v Trbovljah. Šola nima podružnic.   

V šolskem letu 2021/2022 (stanje 1. 9. 2021) jo obiskuje 285 učenk in učencev.   

Zaposlenih delavcev (s polnim ali krajšim delovnim časom) je šestintrideset (36), od tega devetindvajset 

(29) strokovnih delavcev (od katerih so štirje (4) strokovni delavci zaposleni za določen čas) in sedem (7) 

tehničnih delavcev; en (1) delavec preko javnih del (s skrajšanim delovnim časom) in ena prostovoljka. 

Katalog informacij javnega značaja je objavljen na šolski spletni strani.   

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je družba Datainfo.Si d.o.o. iz Maribora.  

Šolski okoliš sestavljajo naslednje ulice in naselja:   

Gabrsko, Keršičev hrib, Savinjska cesta, Cesta Tončke Čeč, Cesta OF, Kovinarsko naselje, Golovec, 

Gimnazijska cesta, Trg Franca Fakina, Obrtniška cesta, Loke.  

V šolo prihaja tudi nekaj učencev iz bližnjih naselij: Klek, Planinska vas, Podmeja, Čeče in Knezdol.  

Učenci v šolo prihajajo peš, s šolskim avtobusom ali z osebnim prevozom (starši, stari starši); dosledno 

spoštujejo pravila Prometno varnostnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. V času nevarnosti s 

koronavirusom se priporoča manjša uporaba javnega prevoza.  

 

                                      
                                Pogled na okolico šole iz zraka                                                 Urejen in varen prehod za pešce pred šolo (foto: arhiv šole)  
 

V stavbi je šestnajst (16) učilnic, od tega štiri specialne učilnice (za naravoslovje, tehniko, gospodinjstvo 

in računalništvo), knjižnica, razdelilna kuhinja, telovadnica in štirje poslovni prostori. Razen dveh, so vse 

učilnice brez kabinetov. V šoli ni kuhinje, je le razdeljevalnica hrane, ki je potrebna obnove. Telovadnica 

se uporablja vse dni v tednu (za potrebe pouka in uporabo zunanjih najemnikov-večinoma lokalna športna 

društva po dogovoru z ustanoviteljem, Občino Trbovlje).   



 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: 03 56 33 202, www.osic.si, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si 

 

         
                        hodnik v pritličju                                                 računalniška učilnica                                            multisenzorna soba  (foto: arhiv šole)  
 

Leta 2015 je bilo sanirano ostrešje in zamenjana strešna kritina. Leta 2017 sta bili obe zgradbi (šola in 

telovadnica) energetsko sanirani. Delo v obnovljenih prostorih zagotavlja pogoje za bolj zdravo delo. Poleti 

2018 je bilo sanirano prednje dvorišče, poleti 2019 za zadnje dvorišče/igrišče za šolo – s tem je bila 

zaključena popolna sanacija objekta.  
 

Od marca 2020 dalje na delo v šoli, tako kot v celotni družbi, močno vpliva virus SARS-CoV-2. 

 

1. 2. Vizija in poslanstvo šole 

 

Pri izvajanju pouka je naloga vseh zaposlenih strokovnih delavcev šole, da otrokom omogočijo doseganje 

ciljev in standardov znanja po učnih načrtih predmetov in z upoštevanjem njihovih zmožnosti in 

sposobnosti:  

1. poznavanja-zapomnijo si dejstva,  

2. razumevanja-podatke razumejo in jih znajo razložiti,  

3. uporabe podatke znajo uporabiti tudi v novih situacijah,  

4. analize-podatke znajo analizirati, da jih lažje razumejo,  

5. vrednotenja-o podatkih znajo povedati svoje mnenje in jih podkrepiti z dokazi in  

6. sinteze-podatke znajo uporabiti za oblikovanje novih idej).  

Našteto večja ne glede na način izobraževanja (v šoli ali na daljavo) in ne glede na model, ki ga predpiše 

oz. priporočata ZRSŠ oz. MIZŠ. 

Šola deluje kot javni zavod in zato sama ne postavlja pravil delovanja, ki veljajo za javne zavode. 
 

Poleg doseganja kognitivnih ciljev: kakovostne splošne izobrazbe, usposobljenosti za vseživljenjsko učenje 

in doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, so vzgojni cilji naše šole še: razvijanje veščin in 

kompetenc, spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja ter razvoj pozitivne samopodobe.  

Pri učencih želimo krepiti prijazen odnos do vrstnikov in starejših, resnicoljubnost in iskrenost, jih z 

zgledom učiti odgovornosti za lastno delo in razvoj, za svoj napredek in napredek širše družbe. Pri učencih 

razvijamo smisel za pomoč vsem, ki pomoč potrebujejo in jih navajali na dobrodelnost in prostovoljstvo. 

Navajamo jih na vseživljenjsko učenje, povezovanje formalnega in neformalnega učenja, motiviramo za 

iskanje pomoči oz. dodatnega dela, za sodelovanje med generacijami. Otroke spodbujamo, da pripovedujejo 

o načinih, kako so navezali nova prijateljstva ali kako so se naučili razumeti druge in jim pomagati. S tem 

jim sporočamo, da dosežki umske ali telesne sposobnosti niso edino, za kar nam je vsem skupaj mar. 

Otrokom sporočamo, da ni najpomembneje dobiti najvišjo oceno, da staršem dokažejo svojo inteligenco in 

vrednost – pomembno je, da spoznavajo stvari, da ne vidijo težave ampak izzive, da razmišljajo o stvareh 

na zanimive načine. Ni pomemben zgolj rezultat, pomembna je pot do njega, pomembno je učenje. Zaradi 

vsega naštetega je slogan naše šole: Smo šola odgovornih, strpnih in solidarnih ljudi.  

Naši učenci s svojim kulturnim obnašanjem, dobrim učnim uspehom, empatičnim odnosom do vrstnikov, 

doseganjem republiško primerljivih rezultatov na NPZ, dobrih rezultatov na različnih tekmovanjih, 

natečajih, s sodelovanjem na prireditvah in v projektih dokazujejo, da jih strokovni delavci šole s svojim 

strokovnim vzgojno-pedagoškim delom dobro usmerjamo, pa kljub temu vedno iščemo nove poti, metode 

dela in sredstva za motivacijo in spodbudo.  
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foto: arhiv šole 

1.3.  Kratkoročni cilji - operativni načrt za ŠOLSKO LETO 2021/2022  

V šolskem letu 2021/2022 se bodo izvajale naslednje naloge:   

Prioriteten cilj: upoštevanje preventivnih zaščitnih ukrepov in ohranjanje zdravja vseh, ki smo delovno 

povezani v skupnost OŠ Ivana Cankarja Trbovlje  

 V šolskem letu 2021/2022 se bodo izvajale naslednje prioritetne naloge:  

Prioriteten cilj: upoštevanje preventivnih zaščitnih ukrepov in ohranjanje zdravja vseh, ki smo delovno 

povezani v skupnost OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

Izvedba konkretnih nalog zapisanih v LDN.  

Prilagajanje načinov, oblik, vsebin učenja epidemiološki sliki v Sloveniji. 

Uresničevanje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pripravami na pouk. 

Razvoj digitalnih kompetenc (učencev, zaposlenih, staršev oz. skrbnikov. 

Kvalitetno planiranje in izpeljava poučevanja, vključno z individualizacijo, diferenciacijo. 

Spodbujanje evidentirano nadarjenih učencev k intenzivnejšemu vključevanju v različne aktivnosti.  

Poudarjeno in sprotno planiranje in evalviranje dela z učenci s posebnimi potrebami, v smislu 

racionalizacije in optimizacije dela z učenci s posebnimi potrebami (DSP). 

Skrb za razvoj pozitivne komunikacije in dobrih odnosov med vsemi subjekti na šoli.  

Poglabljanje didaktičnih rešitev na osnovi medpredmetnega načrtovanja in poučevanja,  

Spodbujanje skupnega in individualnega izobraževanja vseh zaposlenih, strokovnih in tehničnih delavcev 

šole. 

Zagotavljanje varnega in spodbudnega delovnega okolja. 

Pregledno in sprotno obveščanje staršev oziroma skrbnikov o napredku oz. težavah učencev.  

Poleg že zajetih v LDN tudi sodelovanje v smiselno izbranih projektih, natečajih, akcijah, ki postavljajo 

dodano vrednost poučevanju, sodelovanje z zavodi, društvi in drugimi subjekti v lokalni skupnosti in širše, 

pri skupnih akcijah, projektih, sodelovanje med generacijami, podpiranje prostovoljstva.  

Razvoj bralne pismenosti in motivacije za branje, izboljšave tehnik branja. 

Spodbujanje domoljubja, kulturnega izražanja, zdravega življenjskega sloga, vseživljenjskega učenja. 

Kvalitetno obeleženje vseh državnih praznikov z vključitvijo čim večjega števila nastopajočih učencev, 

vključevanje medkulturnega izražanja. 

Medgeneracijsko sodelovanje in smiselno vključevanje širše lokalne skupnosti v delo šole. 

Nadaljevanje že pričetih projektov in vključevanje v nove, ki prinašajo dodano vrednost našemu delu. 

Skrb za izpolnjevanje načel, ki izhajajo iz sloga šole. 

Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov z različnih področij njenega delovanja. 

Človeški viri: 

Spodbujanje zaposlenih h kvalitetni pripravi in izvedbi pouka v okviru rednega in razširjenega programa 

šole, ne glede na način učenja (v šoli, na daljavo ali hibridno). 

Razvijanje jezikovnih, socialnih in računalniških/digitalnih kompetenc zaposlenih. 

Stalno strokovno spopolnjevanje vseh zaposlenih, strokovnega in tehničnega osebja.  

Razvijanje timskega dela in spodbujanje sodelovalnega dela. 

Spodbujanje samoiniciative, samoevalvacije opravljenega dela in medsebojnih hospitacij. 

Pomoč delavcev preko javnih del in prostovoljcev. 

Evalvacija in samoevalvacija dela javnega zavoda.  

Materialna sredstva:  

Za potrebe neposrednega dela z učenci: nakup dodatnih prenosnih računalnikov, tabličnih računalnikov, 

projektorjev ter zamenjava iztrošene informacijske tehnologije, nakup didaktičnih in drugih strokovnih 

gradiv (učbeniki, knjige, e gradiva itd.), nakup didaktičnih materialov za pouk v 1. VIO, nakup športnih 

artiklov. Dopolnjevanje učbeniškega sklada po potrebi. Sprotno dopolnjevanje materiala za prvo pomoč, 
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nakup sanitarnega in čistilnega materiala in pisarniškega materiala – vse potrebno za nemoteno delovanje 

zavoda in za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega oz. učnega okolja. 

Zagotavljanje vzdrževanja več kot sto let stare zgradbe, vključno z novostmi po energetski sanaciji.  

Investicije in vzdrževanje objekta: 

Redno vzdrževanje in servisiranje starih in novo vgrajenih elementov po sanaciji šole. 

Večjih investicij ne načrtujemo, saj je bilo v preteklih letih v šolo vloženih veliko finančnih sredstev. 

 

1.4. Dolgoročni cilji  

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

Doseganje ciljev in standardov znanja,  določenih z učnimi načrti.  

Učinkovito, smiselno poučevanje s poudarkom na analizi, sintezi, vrednotenju in etiki. 

Pridobivanje uporabnih, moralno relevantnih znanj, ki jih znajo učenci (samo)kritično presojati. 

Kontinuum učne pomoči otrokom s specifičnimi (učnimi) težavami. 

Motivacija in razvijanje delavnosti nadarjenih učencev. 

Učinkovito in nemoteno delovanje šole kot enakopravnega subjekta v lokalni skupnosti. 

Razvijanje zavesti o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in zdravega življenjskega okolja. 

Razvijanje socialnih, jezikovnih, elektronskih kompetenc učencev ob sodelovanju z drugimi šolami na 

lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Razvijanje domoljubja. 

Razvijanje kulturnega izražanja učencev. 

Spodbujanje vseživljenjskega učenja. 

Spodbujanje podjetnosti in osnov podjetništva ter finančne pismenosti.  

Poučevanje tehnik učenja in uporaba različnih inteligenc pri pridobivanju znanj in spretnosti. 

Vzgajanje odgovornih, strpnih, solidarnih ljudi (kar je tudi slogan naše šole). 

Človeški viri: 

Trudimo se, da kljub racionalnemu zaposlovanju, pridobivamo strokoven kader, ki bo omogočal najbolj 

kvalitetno delo z mladimi. 

Zagotavljamo možnosti permanentnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (lastna 

stroka, pedagoške in organizacijske, kulturne in druge vsebine).  

Boljšo kvaliteto dela zavoda, večjo uspešnost učencev in istočasno karierno motivacijo zaposlenim 

omogočamo z zaposlovanjem delavcev, ki opravljajo javno. 

Večjo učinkovitost pri vzdrževanju zgradbe pa dosegamo z (počitniškim) zaposlovanjem delavcev, ki 

opravljajo delo v splošno družbeno korist. 

Prijavljamo se na razpise za evropsko sofinancirane programe, vključno s projektom prostovoljstva v okviru 

evropske solidarnostne enote.  

Izoblikovanje mehanizmov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v zavodu (evalvacijski sestanki 

strokovnih organov šole in komisija za kakovost). 

Materialna sredstva:  

Nujno je sprotno dokupovanje računalniške opreme, didaktičnih gradiv in pripomočkov, igrač, knjig za 

učbeniški sklad, knjig za šolsko knjižnico, športnih rekvizitov.  

Nujen je nakup iztrošene osebne zaščitne opreme (tehnično osebje, šport, kemija). 

Vzdrževanje 120 let stare zgradbe zahteva iznajdljivost, delavnost in večja finančna sredstva. 

Skrb za urejeno požarno in elektro varnost, varstvo pri delu, zdravo pitno vodo, zdravo okolje in druge, z 

zakonom določene obveznosti. 

Investicije in vzdrževanje objekta: 

Nujna bo večja sanacija razdeljevalne kuhinje (ureditev odtokov, zamenjava talne keramike). 

Učilnica za računalništvo je dobro opremljena (s pomočjo razpisa SIO 2020), je pa premajhna za kvalitetno 

delo.  

Zamenjava talnih oblog v pritličju in prvem nadstropju šole (hodniki, nekatere učilnice). 
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1.5. Šolski sklad  

 

Na šoli deluje šolski sklad, v katerega se zbirajo prostovoljni prispevki in donatorska sredstva. Člani 

upravnega odbora šolskega sklada zasedajo po potrebi, ko sklad prejme nenamensko donacijo ali ko 

obravnava vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov učencem. Iz šolskega sklada se 

sicer sofinancira stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit oddelčnih skupnosti ali posameznih 

učencev.  

Upravni odbor se je za dobo dveh let konstituiral jeseni 2019 (v sestavi: Sabina Potrbin, predsednica, Ines 

Čop, Jasna Drnovšek, Jelka Sladič, Tina Trugar, in predstavnika staršev: Damjan Starina, Anja Vidergar).  

Jeseni 2021 bo svet staršev potrdil upravni odbor šolskega sklada v novi sestavi. 

 

2.     Organizacijska shema  

2.1.  Organi upravljanja  

1. Svet zavoda  

Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je imenovan za mandatno ob dobje 2017– (oktober) 2021. V 

oktobru 2021 bo konstituiran nov svet zavoda za dobo štirih let. Na osnovi Zakona o financiranju vzgoje 

in izobraževanja svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, programe dela 

in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun 

zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti, daje ustanovitelju in ravnateljici šole 

predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma 

s pravili zavoda določene zadeve.  

 

2. Ravnateljica 

Ravnateljica organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovorna za 

zakonitost dela zavoda. 

Mandat aktualne ravnateljice je do 2. junija 2022. 

 

3. Strokovni organi delavcev: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi 

-   Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci. 

- Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 

oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri delu  oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni 

delavci.  

- Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 

reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznega učenca, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo.  

- Učitelji istega predmeta ali skupine predmetov oblikujejo strokovne aktive. V šolskem letu 2021/2022 so 

na šoli naslednji strokovni aktivi:  

- aktiv za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vodi Nina Magister; 

- aktiv za  4. in 5. razred vodi Alenka Ramšak; 

- aktiv za družboslovje (zgo, geo, dke, lum, gum) vodi Tina Matko; 

- aktiv za naravoslovje 1 (mat, fiz, tit, rač) vodi Matic Lenič 

- aktiv za naravoslovje 2 (bio, nar, kem, gos) vodi Sabina Potrbin; 

- aktiv za jezikoslovje (slj, tja, NI) vodi Ajda Klanšek Šimunič; 

- aktiv za šport vodi Jure Jazbec; 

- aktiv za JUV in OPB vodi Mojca Mahkovic. 

 

4. Svetovalna služba 

Svetovalna služba proučuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, nudi pomoč 

učiteljem pri sistematičnem spremljanju učencev, pomaga posameznim učencev, staršem in učiteljem pri 

reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov, svetuje pri izbiri in vpisu učencev v srednje šole. Vodi 

postopke v zvezi z evidentiranjem nadarjenih in otrok s posebnimi potrebami, usklajuje delo strokovnih 

skupin, ki se s temi otroki ukvarjajo ter vodi evalvacijo obravnav teh otrok; sodeluje z ustreznimi službami 
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izven šole, ki so vključene v delo z učenci. Izvaja priprave na vpis in izvede vpis v prvi razred ter druge 

potrebne naloge oziroma naloge po navodilu vodstva šole. 

V šolskem letu 2021/2022 bo ure dodatne strokovne pomoči, vključno s svetovalnimi storitvami,  učencem 

s primanjkljaji na različnih področjih izvajala Ines Čop, delo šolske svetovalne delavke pa bo opravljala 

Staša Doležalek. 

 

5. Svet staršev 

Svet staršev šole sestavljajo starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu. Svet 

staršev daje soglasje in predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, 

potrjuje letni delovni načrt in daje predloge k spremembam, potrjuje realizacijo letnega delovnega načrta, 

razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi 

z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom 

in drugimi predpisi. 

 

6. Upravni odbor šolskega sklada v sedanji sestavi je bil formiran septembra 2019. Mandat članov traja dve 

leti (do septembra 2021), predsednica: Sabina Potrbin.  

 

    
foto: arhiv šole 

 

 

 

 

2.2. Razredništvo  

Razred Razredničarka M Ž skupaj 

1. A Mojca Mahkovic    9 6 15 

1. B Barbka Borštnar 7 8 15 

2. A Nina Magister 7 7 14 

2. B Jaša Vrbnjak 7 7 14 

3. A Eva Makarovič 6 9 15 

3. B Simona Božič 10 7 17 

4. A Katja Podmenik 13 14 27 

5. A Tina Trugar 8 10 18 

5. B Alenka Ramšak 9 11 20 

6. A Barbara Zupančič 15 10 26 

7. A Gašper Ovnik 10 9 19 

7. B Blanka Gombač 4 10 14 

8. A Ajda Klanšek Šimunič 10 5 15 

8. B Jure Jazbec 11 4 15 

9. A Sabina Potrbin 13 8 21 

9. B Biserka Rotar 11 10 22 

Skupaj:    285 
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2.3. Organigram OŠ Ivana Cankarja Trbovlje  

 
 

 

2.4. Dežurstvo učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole  

 

Strokovni delavci šole so dežurni med odmori in med dejavnostmi oz. prireditvami, ki se jih udeležijo 

učenci, med kosilom, med prostimi urami učencev ter med organiziranimi dejavnostmi. 

Dežurni delavec poskrbi, da se učenci držijo pravil šolskega reda, da spoštujejo hišni red, da so medsebojno 

spoštljivi, mirni in da ostanejo v prostorih šole. Šolo, telovadnico, dvorišče-igrišče ali določeno dejavnost 

lahko zapustijo le, če imajo pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov. 

Zaradi nadaljnje nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom je nujno, da se otroci držijo navodil učiteljev 

spremljevalcev oz. dežurnih strokovnih delavcev.  

Med glavnim odmorom učitelji dežurajo po hodnikih, pred garderobami, pred sanitarijami in 

kontrolirajo izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov. 

Med glavnim odmorom vsi strokovni delavci poskrbijo, da se malica kulturno razdeli in poje, da je učilnica 

po malici urejena in odpadki pravilno ločeni. Dnevni nadzor nad razdeljevanjem hrane in ločevanjem 

odpadkov ima organizatorka šolske prehrane Sabina Potrbin, če je odsotna, jo nadomeščata Irena Štusej ali 

Biserka Rotar.  

ravnateljica:
mag. Mojca 

Lazar Doberlet

(do 2.6.2022)

pomočnica 
ravnateljice: 
Jožica Rovšek

(do 2. 6. 2022)

upravno-
tehnični delavci

računovodkinja:
Marjana 
Mastnak

tajnica VIZ:

Petra Karba

čistilke:

S. Odobašić, M. 
Rodič,        J. 

Božič,           J. 
Škrgić

hišnik:

Dejan Tancer

razdeljevalka 
hrane:

Doroteja Štepec

strokovni delavci

nerazredniki:
K. Alauf, 

J. Drnovšek,
P. Horvat, 
T. Matko,

N. Petrović, 
Ivan Skrinjar,
A. Škorjanc,  
Irena Štusej, 

ROID: 
Matic Lenič

razredniki:

1.A 

Mojca Mahkovic

1. B 

Barbka Borštnar

2. A

Nina Magister

2 .B

Jaša Vrbnjak

3. A 

Eva Makarovič

3. B

Simona Božič

4. A

Katja Podmenik

5.A 

Tina Trugar

5. B

Alenka Ramšak

6. A 

Barbara Zupančič

7. A

Gašper Ovnik

7. B

Blanka Gombač

8. A

Ajda Klanšek Šimunič

8. B

Jure Jazbec

9. A 

Sabina Potrbin

9. B

Biserka Rotar

šolska svetovalna 
služba:

Ines Čop, 

Staša Doležalek

knjižničarka:

Urška Cilenšek

dodatna 
strokovna 

pomoč-mobilna 
služba:

Kaja Klančišar

javno delo-
program:

pomoč pri učenju
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Zaradi izrednih zdravstvenih razmer je povečana skrb za razdeljevanje obrokov in kulturno prehranjevanje, 

vključno s povečano skrbjo za higieno rok, kihanja, kašljanja ter odlaganja odvečne hrane. Višek hrane se 

v takih razmerah hrani izključno v razdeljevalni kuhinji. 

 

Urnik dežurstva v jedilnici: 

V primeru ugodnih epidemioloških razmer in izvajanja pouka v šoli brez upoštevanja izrednih preventivnih 

ukrepov bo kosilo potekalo v jedilnici. Vsako skupino učencev v skladu z razporedom spremlja strokovni 

delavec šole. 

V primeru neugodne epidemiološke situacije v državi in izvajanja dela v šoli z upoštevanjem izrednih 

preventivnih ukrepov, vključno z delom v "mehurčkih", bodo učenci pojedli kosilo v jedilnici in dodatni 

učilnici po urniku, ki bo otrokom (in ostalim) pravočasno javljen. Prostori se intenzivno zračijo in 

razkužujejo. 

Dežurni strokovni delavci nadzirajo kulturno prehranjevanje v jedilnici in ločevanje odpadkov, spodbujajo 

pozitiven odnos do hrane in do drugih oseb v jedilnici, do varovanja okolja.  

 

Ker imamo na šoli tudi nekaj učencev-vozačev, je zanje (zlasti za učence 1. vzgojno izobraževalnega 

obdobja) poskrbljeno spremstvo z in na obe avtobusni postajališči (delo opravi hišnik ali strokovni delavci, 

ki na določen dan izvajajo varstvo vozačev, v primeru dovoljenja tudi izvajalec javnih del). 

Za najmlajše učence-vozače je od konca pouka do odhoda njihovega prvega avtobusa organizirano varstvo, 

ki praviloma poteka v okviru oddelka ("mehurčka"). 

Dežurni učitelji ali delavec preko javnih del pospremijo otroke-vozače na avtobusno postajališče, kjer se 

otroci strogo držijo navodil Prometno varnostnega načrta OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Neprimerno 

obnašanje na postajališču pomeni neupoštevanje pravil šolskega reda. 

 

Vožnjo z avtobusi opravlja Nomago; vozni red:  

 

Prihodi v šolo:   

Ob 7. 45: prihod otrok iz smeri Gabrskega (postajališče pri parku);  

ob 8.05: prihod otrok z Dobovca  (postajališče pri Domu Svoboda);  

ob 8.10 prihod otrok s Kleka (postajališče pri Domu Svoboda).  

  

Odhodi iz šole:   

Ob 12.45 / 13.45: odhod avtobusa v smeri Kleka (postajališče pri parku).   

Ob 13.45: odhod 2. avtobusa v smeri Kleka (postajališče pri parku).   

Ob 12.45 / 14.00: odhod avtobusa v smeri Dobovca (postajališče pri parku).   

Ob 13.55: odhod 2. avtobusa v smeri Dobovca (postajališče pri parku).   

Ob 13.10 / 13.40: odhod avtobusa v smeri Gabrskega (postajališče pri Domu Svoboda).   

   

3. Organizacija dela za šolsko leto 2021/2022:  

 

3.1. Vsebina dela  

Ker predvidevamo, da bo vsaj del šolskega leta potekal v izrednih epidemičnih razmerah, bo izvajanje 

pouka in drugih pedagoških dejavnosti v prvi vrsti namenjeno zagotavljanju varnega, zdravega in 

spodbudnega učnega okolja.  

Ne glede na obliko ali model, po katerem se bodo pouk in druge šolske dejavnosti izvajali, bomo zaposleni 

delavci skrbeli za spoštovanje otrokovih (človekovih) pravic, ki so vselej tudi dolžnosti, oblikovanje 

samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, pravičnost v izobraževanju, ki je bistven 

element družbene pravičnosti, ter vsem učencem zagotavljali pravica do kakovostne vzgoje in 

izobraževanja.  

Nove razmere (nevarnost korona-virusne okužbe) zahtevajo nove oblike izvajanja pouka, uporabo novih 

tehnologij za izvajanja izobraževanja na daljavo, kar po pomeni tudi pridobivanje novih znanj in veščin pri 
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strokovnih delavcih šole, učencih in njihovih starših oz. skrbnikih. V novih razmerah je povezanost šole in 

družin še bolj poglobljena, zahteva več sprotne komunikacije, povezanost in večjo raven medsebojnega 

zaupanja. 

 

3.2. Organizacija vzgojno izobraževalnega dela: Enoizmenski pouk za vse učence.  

Začetek pouka ob 8.20, za učence 2. in 3. VIO občasno ob 7.30. Pred poukom poteka jutranje varstvo za 

prvošolce. Po pouku se učenci od 1. do 5. razreda lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja.   

 

Časovni potek pouka:  

predhodna ura  7.30  -  8.15  

1. ura  8.20  -  9.05  

2. ura  9.10  -  9.55  

dopoldanska malica (za naročnike)  9.55  -  10.15  

3. ura  10.15  -  11.00  

4. ura  11.05  -  11.50  

5. ura  11.55  -  12.40  

6. ura  12.45  -  13.30  

kosilo (za naročnike)  13.30  -  14.00  

7. ura   14.00  -  14.45  

8. ura  14.50  -  15.35  

9. ura  15.40  -  16.25  

10. ura  16.30  -  17.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. Predmetnik osnovne šole (vir: MIZŠ)  
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3.3.1. Obvezni predmeti:  

 Obvezni predmeti  Ozn 

ake  
Razredi         

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Slovenščina  SLJ  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Matematika  MAT  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Angleščina  TJA     +   +  +  +  +  +  +  +  

Likovna umetnost  LUM  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Glasbena umetnost  GUM  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Družba  DRU           +  +              

Geografija  GEO                 +  +  +  +  

Zgodovina  ZGO                 +  +  +  +  

Domovinska in državljanska kultura in etika  DKE                    +  +     

Spoznavanje okolja  SPO  +  +  +                    

Fizika  FIZ                       +  +  

Kemija  KEM                       +  +  

Biologija  BIO                       +  +  

Naravoslovje  NAR                 +  +        

Naravoslovje in tehnika  NIT           +  +              

Tehnika in tehnologija  TIT                 +  +  +     

Gospodinjstvo  GOS              +  +           

Šport  ŠPO  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 

3.3.2. Obvezni izbirni predmeti (tretje VIO):                                                                                          

  
Predmet Oznaka Učitelj 

Nemščina I, II, III NI1, NI2, NI3 Blanka Gombač 

Sodobna priprava hrane  SPH Sabina Potrbin 

Načini prehranjevanja NPH Sabina Potrbin 

Šport za zdravje ŠZZ Gašper Ovnik 

Šport za sprostitev ŠSP Jure Jazbec 

Izbrani šport IŠP Gašper Ovnik 

Filmska vzgoja FV1, FV2 Gašper Ovnik 

Urejanje besedil UBE Matic Lenič 

Multimedija MME Matic Lenič 

Gledališki klub GKL Jasna Drnovšek 

Likovno snovanje LS1, LS2, LS3 Tina Matko 

Obdelava gradiv: les OGL Andreja Škorjanc 

 

Vsak učenec tretjega VIO (7., 8. in 9. razred) lahko izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov 

tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši oz. skrbniki. Učenci pa lahko delno ali v 

celoti uveljavljajo glasbeno šolo z javno-veljavnim programom namesto obveznih izbirnih predmetov. 
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3.3.3. Neobvezni izbirni predmeti (prvo, drugo in tretje VIO):  

 
Predmet Oznaka Razred Učitelj 

Angleščina  N1A 1.  Barbara Zupančič 

Nemščina N2N 4., 5., 6. Blanka Gombač 

Računalništvo NRA 4., 5., 6. Matic Lenič 

Šport NŠP 4., 5., 6 Gašper Ovnik, Jure Jazbec 

 

Neobvezne izbirne predmete lahko v šolskem letu 2020/2020 izbirajo učenci 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. 

Na šoli zanimanja za neobvezne izbirne predmete v 3. VIO ni bilo, učenci 2. VIO pa so izbrali 

računalništvo, tehniko in šport. Starši so se prav tako odločili, da vključijo otroke k pouku angleščine v 1. 

razredu.  

 

3.3.4. Dnevi dejavnosti   

Poimenovanje    /   razred  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8..  9  

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  

Vsak dan dejavnosti traja pet (5) šolskih ur.  

  

3.3.4.1. Okvirni, predvideni dnevi dejavnosti po razredih v šolskem letu 2021/2022:  

 

1. razred:  

Kulturni dnevi:  

1. Ustvarjalne delavnice (Pika Nogavička), september 2021, šola 

2. Novoletne delavnice in prednovoletna proslava, december 2021, razrednika, šola 

3. Ogled lutkovne predstave (LGL) – na spletu ali v Ljubljani, odvisno od epidemiološke slike, čas: glede 

na ponudbo LGL, razrednika, Ljubljana ali šola 

4. Slovenski kulturni praznik, februar 2022, razrednika 

Naravoslovni dnevi: 

1. Življenjski prostori, maj/junij 2022, razrednika, okolica šole 

2. Poskusi z vodo-ekološke delavnice, junij 2022, razrednika, šola 

3. Zdravje (sistematični zdravniški pregled), čas: po dogovoru z ZDT, razrednika, ZDT 

4. Kulturni utrinki, proslava, 24. junij 2022, razrednika+org. proslave, šola 

Tehniški dnevi: 

1. Lonček kuhaj!,5. 10. 2021, razrednika+S. Potrbin/B. Gombač, šola 

2. Novoletne delavnice, december 2021, razrednika,  šola 

3. Pust – izdelovanje  pustnih mask, februar 2022, razrednika, šola 

Športni dnevi:  

1. Jesenski pohod, september 2021, razrednika, Klek 

2. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednika+I. Štusej, šola 

3. Plavanje, 1. A: 27. 9. 2021/1.B: 29. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

4. Plavanje, 1. A: 28. 9. 2021/1.B: 30. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

5. Plavanje. športne igre, 1. A: 29. 9. 2021/1.B: 1. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

2. razred:  

Kulturni dnevi:  

1. Ogled lutkovne predstave, izdelava lutk, oktober 2021, razrednika, šola 

2. Novoletne delavnice in prednovoletna proslava, december 2021, razrednika, šola 
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3. Slovenski kulturni praznik, februar 2022, razrednika, šola 

4. Kulturni utrinki, proslava, 24. junij 2022, razrednika+org. proslave, šola 

Naravoslovni dnevi: 

1. Voda, plavanje, 2. A 13. 9. 2021/ 2. B: 20. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

2. Živim zdravo, plavanje, 2. A: 14. 9. 2021/ 2. B: 21. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

3. Zdravje (jedilnik za zdrav način življenja), november 2021, razrednika, šola 

Tehniški dnevi: 

1. Lonček kuhaj!, 5. 10. 2021, razrednika+S. Potrbin/B. Gombač, šola 

2. Novoletne delavnice, december 2021, razrednika, šola 

3. Pust – izdelovanje  pustnih mask, februar 2022, razrednika, šola 

Športni dnevi:  

1. Plavanje, 2. A: 13. 9. 2021 / 2. B: 20. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

2. Plavanje, 2. A: 14. 9. 2021 / 2. B: 21. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

3. Plavanje, 2. A: 15. 9. 2021 / 2. B: 22. 9. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

4. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednika+I. Štusej, šola 

5. Tek in testiranje za ŠVZ, maj 2022,razrednika+učitelj športa, okolica šole 

3. razred:  

Kulturni dnevi:  

1. Novoletne delavnice in prednovoletna proslava, december 2021, razrednika, šola 

2. Koncert GMS (Peter in volk/Ni vse zlato, kar se sveti), april 2022, razrednika, Ljubljana 

3. Kulturna dediščina našega kraja, marec/april 2022, razrednika, ZMT 

4. Ob dnevu državnosti, proslava, 24. junij 2022, razrednika+org. proslave, šola 

Naravoslovni dnevi: 

1. Voda, plavanje, 3. A: 4. 10. 2021 / 3. B: 11. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

2. Živim zdravo, plavanje, 3. A: 5. 10. 2021 / 3. B: 12. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

3. Zdravje (sistematični zdravniški pregled), po dogovoru z ZDT, razrednika, ZDT 

Tehniški dnevi: 

1. 3. A: Praktična uporaba zelišč, delavnice (Društvo za zdravilne rastline), september 2021, razrednika, 

Zagorje ali šola 

1. 3.B: Lonček kuhaj!, 5. 10. 2021, razrednika+S. Potrbin/B. Gombač, šola  

2. Novoletne delavnice, december 2021, razrednika, šola 

3. Pust – izdelovanje  pustnih mask, februar 2022, razrednika, šola 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednika+I. Štusej, šola 

2. Plavanje, 3. A: 6. 10. 2021 / 3. B: 13. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

3. Plavanje, 3. A: 7. 10. 2021 / 3. B: 14. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

4. Plavanje, 3. A: 8. 10. 2021 / 3. B: 15. 10. 2021, razrednika+učitelj plavanja, Hrastnik 

5. Tek in testiranje za ŠVZ, maj 2022, razrednika+učitelj športa, okolica šole  

4.razred 

Kulturni dnevi:  

1. SNG Maribor: Nanine pesmi, Celje: Hermanov brlog, 28. 9. 2021, razrednik, Maribor+Celje 

2. Ogled filmske predstave, oktober 2021, razrednik, DDT 

3. Obisk muzeja: šola nekoč, februar 2022, razrednik, ZMT-enota Hrastnik 

Naravoslovni dnevi: 

1. Tradicionalni slovenski zajtrk, november 2021, razrednik, šola z okolico 

2. Taljenje in raztapljanje, januar 2022, razrednik, šola 

3. Zdrav način življenja in preprečevanje poškodb, april 2022, razrednik, šola 

Tehniški dnevi: 

1. Lonček kuhaj!, 5. 10. 2021, razrednik+ S. Potrbin/B. Gombač, šola 

2. Novoletne delavnice, december 2021, razrednik, šola 

3. Magnetizem in tokokrog, januar 2022, razrednik, šola 
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4. Dan Zemlje, 22. 4. 2022, razrednik, šola z okolico 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednik+I. Štusej, šola 

2. Igre na snegu, januar 2022, razrednik, okolica šole 

3. Tek in testiranje za ŠVZ, maj 2022, razrednik+učitelj športa, okolica šole  

4. Pomladanski pohod, marec/april 2022, razrednik, Trbovlje 

5. Plavanje na letnem bazenu, razrednik+učitelj športa, junij 2021, letno kopališče Trbovlje 

5. razred 

Kulturni dnevi:  

1. Evropski dan jezikov, razredničarki+B. Zupančič, 27. 9. 2021, šola 

2. SNG Maribor: Nanine pesmi, Celje: Hermanov brlog, 28. 9. 2021, razrednik, Maribor+Celje 

3. Obisk Narodnega muzeja, čas: po dogovoru, razrednika, Ljubljana 

Naravoslovni dnevi: 

1. Prevodniki in izolatorji, oktober 2021, razrednika, šola 

2. Voda-eksperimentalno delo, december 2021, razrednika, šola 

3. Ustvarjalne delavnice v CŠOD, čas: po dogovoru, razrednika, Sorica 

Tehniški dnevi: 

1. Lonček kuhaj!, 5. 10. 2021, razrednika+ S. Potrbin/B. Gombač, šola 

2. Gonila, oktober 2021, razrednika, šola 

3. Kolesarski poligon, maj 2022, razrednika+N. Magister, šola z okolico 

4. Zrak, junij 2022, razrednika, šola 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednika+I. Štusej, šola 

2. Jesenski pohod, oktober 2021, razrednika, šola z okolico 

3. Zimski športni dan, januar 2022, razrednika+učitelj športa, Trbovlje/Rogla? 

4. Pomladanski pohod, marec/april 2022, razrednika, Zasavska gora 

5. Poletne aktivnosti, razrednika+učitelj športa, junij 2022, Trbovlje 

6. razred  

Kulturni dnevi:  

1. Evropski dan jezikov, 27. 9. 2021, razrednik+B. Zupančič, šola 

2. Koncert GMS in Ljubljanski grad, 9. november 2021, razrednik+B.Gombač+D. Slivnik, Ljubljana 

3. Ogled filmske predstave, maj/junij 2022, razrednik+B. Gombač, DDT 

Naravoslovni dnevi: 

1. Zdravje, sistematični zdravniški pregled, čas po dogovoru z ZDT, S. Potrbin, ZDT 

2. Značilnosti ekosistemov ob morju (Luka Koper in Sečoveljske soline), september 2021, B. Rotar, 

Koper+Portorož 

3. Travišča v Krajinskem parku Kum, S. Potrbin+I. Štusej, maj 2022, Trbovlje 

Tehniški dnevi: 

1. Varni na internetu in Speculum Artium, 24. 9. 2021 razredničarka in M. Lenič 

2. TKD 2021, Lonček kuhaj, 5.10.2021, razredničarka, tehnična pomoč Škorjanc in Lenič 

3. Novoletne delavnice, okraski iz papirja in lesa, december 2021 

4. Izdelajmo sončno uro, maj ali junij 2022; učiteljica tehnike 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednik+I. Štusej, šola 

2. Zimski športni dan, januar 2022, učitelj športa, Trbovlje/Rogla, Ljubljana 

3. Športne igre, testiranje za ŠVK april 2022, učitelj športa, okolica šole  

4. Pomladanski pohod, maj 2022, učitelj športa, Trbovlje 

5. Plavanje na letnem bazenu, učitelj športa, junij 2022, letno kopališče Trbovlje 

7. razred 

Kulturni dnevi:  

1. Koncert GMS in Narodni muzej, 9. november 2021, B. Gombač+D. Slivnik, Ljubljana 
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2. Rastem s knjigo, 4. februar 2022, B. Gombač, KTS Trbovlje 

3. Ogled filmske predstave Kickbokserka, maj/junij 2022, razrednika+B. Gimbač, DDT 

Naravoslovni dnevi: 

1. Gozdni in jamski ekosistem (Rakov Škocjan in Križna jama), september 2021, B. Rotar, Notranjska 

2. Eksperimenti v naravoslovju-delavnice, november 2021, S. Potrbin+I. Štusej, šola 

3. Gozd in potok, S. Potrbin+I. Štusej, junij 2022, šola z okolico 

Tehniški dnevi: 

1. TKD 2021, Lonček kuhaj, 5.10.2021, razredničarki , tehnična pomoč Škorjanc in Lenič 

2. Novoletne delavnice - izdelki iz umetnih snovi, december 2021, razrednika in učit. tehnike 

3. Z igro do zvezd; Zvezdogled-Astronomija; (Tehnopark Celje ali delavnice v šoli), april 2022, 

razredničarka in učitelj tehnike 

4. Plastika – naša odločitev. Ogled zbirnega centra ter delavnice v šoli, junij 2022. 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednik+I. Štusej, šola 

2. Zimski športni dan, januar 2022, učitelj športa, Trbovlje/Rogla, Ljubljana 

3. Športne igre, testiranje za ŠVK april 2022, učitelj športa, okolica šole  

4. Pomladanski pohod, maj 2022, učitelj športa, Trbovlje 

5. Plavanje na letnem bazenu, učitelj športa, junij 2022, letno kopališče Trbovlje 

8. razred 

Kulturni dnevi:  

1. Koncert GMS in Muzej novejše zgodovine, 9. november 2021, razrednika+B. Gombač, Ljubljana 

2. Literarna ekskurzija na Gorenjsko, april 2022, B. Rotar+B. Gombač, Gorenjska 

3. Ogled filmske predstave Kickbokserka, maj/junij 2022, razrednika+B. Gimbač, DDT 

Naravoslovni dnevi: 

1. Zdravje (sistematični zdravniški pregled), čas: po dogovoru z ZDT, razrednika+S. Potrbin, ZDT 

2. Prva pomoč-delavnice, čas: po dogovoru s SŠ Zagorje, razrednika+S. Potrbin/I. Štusej, šola 

3. Človek in stik z okoljem, razrednika+S. Potrbin/I. Štusej, april 2022, šola z okolico 

Tehniški dnevi: 

1. Varni na internetu in Speculum Artium, 24. 9. 2021 razrednika in M. Lenič 

2. TKD 2021, Lonček kuhaj, 5.10.2021, razrednika, tehnična pomoč Škorjanc in Lenič 

3. Novoletne delavnice - izdelki iz kovine, december 2021, razrednika in učit. tehnike 

4. Proizvodnja kovinskih konstrukcij, KOVIT, marec 2022, učit. Tehnike ali Eksperimenti v naravoslovju 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednik+I. Štusej, šola 

2. Zimski športni dan, januar 2022, učitelj športa, Trbovlje/Rogla, Ljubljana 

3. Športne igre, testiranje za ŠVK april 2022, učitelj športa, okolica šole  

4. Pomladanski pohod, maj 2022, učitelj športa, Trbovlje 

5. Plavanje na letnem bazenu, učitelj športa, junij 2022, letno kopališče Trbovlje 

9. razred 

Kulturni dnevi:  

1. Literarna ekskurzija na Dolenjsko, 29. september 2021, B. Rotar+J. Drnovšek, Dolenjska 

2. Koncert GMS in Muzej novejše zgodovine, 14. januar 2022, B. Gombač+D. Slivnik, Ljubljana 

3. Ogled filmske predstave Kickbokserka, maj/junij 2022, razrednika+B. Gimbač, DDT 

Naravoslovni dnevi: 

1. Samopodoba in samozavest-delavnice, november 2021, razrednika+S. Potrbin/I. Štusej, šola 

2. Krajinski parki, razrednika+S. Potrbin/I. Štusej, maj 2022, šola z okolico 

3. Ekologija-delavnice s prvošolci, junij 2022, razredniki 1. razreda+S. Potrbin, šola, 

Tehniški dnevi: 

1. TKD 2021, Lonček kuhaj, 5.10.2021, razredničarki, tehnična pomoč Škorjanc in Lenič 

2. Novoletne delavnice - izdelki iz različnih materialov, december 2021, razredničarki in učit. tehnike 

3. Eksperimenti v tehniki in fiziki, marec 2022 
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4. Priprava scenografije za valeto, 14. junij 2022, razredničarki in učit. tehnike/LUM, valeta: A. K. Šimunič 

Športni dnevi:  

1. Šport in špas, 23. 9. 2021, razrednik+I. Štusej, šola 

2. Zimski športni dan, januar 2022, učitelj športa, Trbovlje/Rogla/Ljubljana 

3. Športne igre, testiranje za ŠVK april 2022, učitelj športa, okolica šole  

4. Pomladanski pohod, maj 2022, učitelj športa, Trbovlje 

5. Adrenalinski športni dan na Gorenjskem, učitelj športa, 3. junij 2022, Gorenjska 

 

3. 4. Predvidene ekskurzije  

 

Plan predvidenih ekskurzij je narejen v primeru ugodnih epidemioloških razmer in pouka v šoli, v primeru 

popolnega ali delnega, krajšega ali daljšega izobraževanja na daljavo bodo potrebne časovne, vsebinske, 

morda tudi izvedbene prilagoditve. 

Razred, smer oz. vsebina, čas izvedbe, nosilec: 

Plan predvidenih ekskurzij je narejen v primeru ugodnih epidemioloških razmer in pouka v šoli, v primeru 

popolnega ali delnega, krajšega ali daljšega izobraževanja na daljavo bodo potrebne časovne, vsebinske, 

morda tudi izvedbene prilagoditve. 

Razred, smer oz. vsebina, čas izvedbe, nosilec: 

1. Hrastnik, plavalni tečaj, 3 dni v septembru 2021, razredničarki 

1. Ljubljana, ogled predstave v lutkovnem gledališču, čas: glede na ponudbo, razredničarki 

2. Hrastnik, plavalni tečaj (pet dni v septembru 2021), razredničarki  

3. Hrastnik, plavalni tečaj (pet dni v oktobru 2021), razredničarki 

3. Ljubljana, ogled glasbene predstave, april 2022, razredničarki 

4. Celje+Maribor, obisk muzeja in ogled predstave, 28. 9. 2021, razredničarka 

4. Hrastnik, obisk muzeja, februar 2022, razredničarka 

5. Celje+Maribor, obisk muzeja in ogled predstave, 28. 9. 2021, razredničarki 

5. Ljubljana, obisk muzeja, čas:  po dogovoru, razredničarki 

5. Sorica, CŠOD, čas: po dogovoru, razredničarki 

5. Ljubljana/Rogla, zimski športni dan, januar 2022, razredničarki+učitelj športa 

6. Primorska, luka in soline, september 2021, B. Rotar 

6. Ljubljana, koncert in muzej, 9. 11. 2021, razrednik+učitelj zgodovine 

6. Ljubljana/Rogla, zimski športni dan, januar 2022, razredničarki+učitelj športa 

7. Notranjska, park in jama, september 2021, razrednika+ B. Rotar 

7. Ljubljana, koncert in muzej, 9. 11. 2021, razrednika+učitelj zgodovine 

7. Ljubljana/Rogla, zimski športni dan, januar 2022, razredničarki+učitelj športa 

8. Ljubljana, koncert in muzej, 9. 11. 2021, razrednik+učitelj zgodovine 

8. Ljubljana/Rogla, zimski športni dan, januar 2022, razredničarki+učitelj športa 

8. Gorenjska, literarna ekskurzija, april 2022, razrednika+B. Gombač 

9. Dolenjska, literarna ekskurzija, 29. september 2021, B. Gombač 

9. Ljubljana, opera in muzej, 14. 1. 2022, P. Horvat 

9. Ljubljana/Rogla, zimski športni dan, januar 2022, razredničarki+učitelj športa 

9. Bled, Radovljica, zaključna ekskurzija, 3. 6. 2022, G. Ovnik 

 

Dodatne ekskurzije-dejavnosti za nadarjene/vedoželjne/zainteresirane učence:  

- 16. 9. 2021; Ulica obrti – predstavitev poklicev, Ljubljana (za učence 8. in 9. razreda), 

- Kamnik Rudolfa Maistra (organizacija: Petra Horvat), 

- obisk Banke Slovenije ali Državnega zbora RS (organizacija: Biserka Rotar), 

- ogled športnega dogodka (organizacija G. Ovnik), 

- dodatna organizacija glede na ponudbo in interes učencev. 

 

3. 5. Dopolnilni in dodatni pouk  
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Dopolnilni pouk 1. razred Mojca Mahkovic, Katja Alauf 

Dopolnilni pouk 2. razred Jaša Vrbnjak, Barbka Borštnar 

Dopolnilni pouk 3. razred Eva Makarovič, Simona Božič 

Dopolnilni pouk 4. razred Katja Podmenik 

Dopolnilni pouk 5. razred Tina Trugar, Alenka Ramšak 

Dopolnilni pouk slovenščina (6. – 9. razred)  Blanka Gombač 

Dopolnilni pouk matematika (6. razred) Tina Trugar 

Dopolnilni pouk matematika (7., 8. razred) Andreja Škorjanc 

Dopolnilni pouk matematika (9. razred) Jožica Rovšek 

Dopolnilni pouk angleščina (6. – 9. razred)  Ajda Klanšek Šimunič 

Dodatni pouk 1. razred Barbka Borštnar 

Dodatni pouk 2. razred Katja Alauf 

Dodatni pouk 3. razred Katja Alauf 

Dodatni pouk 4. razred Katja Podmenik 

Dodatni pouk 5. razred Barbara Zupančič 

Dodatni pouk slovenščina (6. – 9. razred)  Blanka Gombač 

Dodatni pouk matematika (6. razred) Tina Trugar 

Dodatni pouk matematika (7., 8. razred) Ivan Skrinjar 

Dodatni pouk matematika (9. razred) Jožica Rovšek 

Dodatni pouk angleščina (8. – 9. razred)  Ajda Klanšek Šimunič 

Dodatni pouk fizika (8., 9. razred) Ivan Skrinjar 

 

O času dejavnosti bodo strokovni delavci ustno in/ali pisno obvestili učence. 

 

4. Preverjanje in ocenjevanje znanja  

Preverjanje in ocenjevanje znanja na šoli poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Kriterije ocenjevanja sestavijo strokovni aktivi; predstavijo jih 

učencem pri pouku in staršem na roditeljskih sestankih.  

Zaradi elektronskega vodenja dokumentacije se vse ocene zapisujejo v elektronsko redovalnico; starši pa 

so vljudno vabljeni, da se še naprej o uspehu svojih otrok pozanimajo pri učiteljih – vsaka številka (ocena) 

potrebuje razlago in priporočila. 

V primeru izobraževanja na daljavo so pripravljeni prilagojeni kriteriji ocenjevanja znanja, ki so nastali na 

osnovi priporočil Zavoda RS za šolstvo. 

O načinih in terminih preverjanja in ocenjevanja znanja bodo učenci in starši oz. skrbniki obveščeni tudi v 

primeru izobraževanja na daljavo, in sicer na dogovorjen način-po elektronski pošti, preko uvedenih 

spletnih učilnic (Microsoft 365). 

Dobri delovni odnosi med učenci, starši oz. skrbniki in strokovnimi delavci so osnova za uspešno učenje, 

pridobivanje ciljev in standardov znanja ter celostni razvoj otrok. 

 

4.1. Nacionalno preverjanje znanja  

je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda. Preverjanje znanja se bo izvajalo v skladu s šolskim koledarjem 

v maju 2022.   

Preverja se znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika angleščine v 6. razredu in slovenščine, 

matematike in geografije v 9. razredu.   

Dosežek je dodatna informacija o znanju učencev, učenci prejmejo pisno obvestilo o uspehu.  

Poteka elektronsko vrednotenje pisnih preizkusov znanja. Vsa obvestila o NPZ za učence in starše se 

nahajajo na spletni strani Republiškega izpitnega centra, nekaj tudi na šolski spletni strani.  



 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: 03 56 33 202, www.osic.si, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si 

 

5. Razširjeni program šole  

5.1. Jutranje varstvo   

Jutranje varstvo je namenjeno prvošolcem, ki so brez varstva pred pričetkom pouka. Pod nadzorom učiteljic 

se pripravljajo na pouk, naredijo domačo nalogo, berejo ali se družijo in igrajo-v novih razmerah pod 

novimi, preventivnimi zaščitnimi pogoji, ob čim večjem možnem upoštevanju priporočil zdravstvene 

stroke. 

Občasno se v (jutranje) varstvo pred poukom vključijo tudi starejši učenci, zanje poskrbijo učitelji v 

okviru  svoje delovne obveznosti. Če se bo zdravstvena situacija v državi poslabšala, otroci pa bodo vseeno 

hodili v šolo, bo za varstvo teh otrok poskrbljeno na drugačen način (ob čim manjšem možnem mešanju 

posameznikov oz. skupin otrok). 

Z novim šolskim letom starši oz. skrbniki še naprej ne bodo vstopali v šolo. S tem ne le da pomagajo pri 

izvajanju preventivnih zaščitnih ukrepov in ohranjanju zdravja, temveč tudi spodbujajo in krepijo otrokovo 

samostojnost in odgovornost, posledično boljšo otrokovo samopodobo. 

V primeru izobraževanja na daljavo jutranje varstvo ne bo potekalo, predvidoma pa bodo za otroke 

pripravljene razvedrilne, dopolnilne aktivnosti, ki se bodo objavljale preko ustaljenih kanalov (spletna 

učilnica). 

Urnik oddelka jutranjega varstva: 

  PON TOR SRE ČET PET 

6.15 - 7.15 M. Mahkovic I. Štusej B. Borštnar I. Štusej M. Mahkovic 

7.15 - 8.15 M. Mahkovic I. Štusej B. Borštnar I. Štusej M. Mahkovic 

 

Varstvo pred poukom (za učence 2. in 3. razreda): 

Varstvo pred poukom za učence 2. in 3. razreda poteka po potrebi. Izvajajo ga strokovni delavci šole v 

skladu z individualnim letnim delovnim načrtom.  

 

5.2.  Podaljšano bivanje   

Podaljšano bivanje je urejeno po pouku; učenci so lahko vključeni od 11.50 do 16.00. Učenci so pod 

nadzorom učiteljev, čas druženja je namenjen različnim oblikam pedagoškega in sprostitvenega dela: 

pisanju domače naloge, igram, razgibavanju, učitelji lahko nudijo kontinuum učne pomoči ali učence 

vključujejo v različne športne in druge aktivnosti:   

-prehrana (kosilo in popoldanska malica);   

-samostojno učenje: učenci se navajajo na samostojnost pri delu;  

-sprostitvene dejavnosti;  

-ustvarjalno preživljanje prostega časa (enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, 

športnem, delovno-tehniškem, raziskovalnem, ekološkem in drugih področjih).  

Prosimo starše, da otroke počakajo pred vhodom v šolo in jih odpeljejo domov v skladu s prijavami 

na OPB! Občasna odstopanja je potrebno pisno javiti.  
 

Urnik oddelkov podaljšanega bivanja oziroma varstva:  

  PON TOR SRE ČET PET 

11.50 - 12.40 1 skupina 2 skupini 1 skupina 2 skupini 1 skupina 

12.40 - 13.30 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine 

13.30 - 14.20 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine 3 skupine 

14.20 – 15.10 1 skupina 1 skupina 1 skupina 1 skupina 1 skupina 

15.10 – 16.00 
1 skupina 

(varstvo) 

1 skupina 

(varstvo) 

1 skupina 

(varstvo) 

1 skupina 

(varstvo) 

1 skupina 

(varstvo) 

Oddelki podaljšanega bivanja se dokončno oblikujejo po preverjanju prijav v OPB v septembru.   
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5.3. Interesne dejavnosti  

 

Interesne dejavnosti: 

- izvajali bomo ID s področja umetnosti za učence 2. in 3. VIO, izvajalki Tina Trugar in Blanka Gombač, 

- izvajali bomo ID s področja tehnike in tehnologije za učence 2. in 3. VIO, izvajalka A. Škorjanc, 

- ID – krožki bodo potekali glede na interese učencev. Vodili jih bodo usposobljeni mentorji. Urnik 

aktivnosti bo prilagojen urnikom oddelkov. Ponudba krožkov bo odvisna od epidemične slike v družbi in 

načina izvajanja pouka. 

Učencem predvidoma ne bomo ponujali krožkov, ki bi jih vodili zunanji izvajalci.  

Učenci bodo lahko opravljali (slovensko, nemško in angleško) bralno značko, lahko bodo opravili 

kolesarski izpit (5. razred), upamo, da bodo lahko obiskovali otroški ali mladinski pevski zbor (vodja Nenad 

Petrović). Osnov demokracije se bodo učenci lahko učili med debatiranjem (parlamentiranjem) in 

sodelovanjem v šolski skupnosti (mentorica Biserka Rotar). 

 Pevski zbor: 

DEJAVNOST IZVAJALEC ČAS 

Otroški pevski zbor (1. skupina) Nenad Petrović Četrtek, 11.55-12.40 

Otroški pevski zbor (2. skupina) Nenad Petrović Torek,   12.45-13.30 

Mladinski pevski zbor  Nenad Petrović Četrtek, 12.45-13.30 

 

 

Plavanje in kolesarski izpit   

 

Predvidene plavalne aktivnosti v šolskem letu 2021/2022: 

1. razred: 10-urni tečaj Naučimo se plavati (ob finančni pomoči Zavoda za šport RS Planica in Občine 

Trbovlje) v pokritem bazenu v Hrastniku (27. 9. – 1. 10. 2021 za dva oddelka); 

2. razred: 20-urni plavalni tečaj v pokritem bazenu v Hrastniku (13.-17. 9. 2021 in 20.-24.9. 2021, za dva 

oddelka); 

3. razred: 20-urni plavalni tečaj v pokritem bazenu v Hrastniku  (4.-8.10. 2021 in 11.-15.10. 2021, za dva 

oddelka)); 

6. razred: učitelji športa preverijo plavalne zmožnosti v letnem bazenu v Trbovljah (junij 2022). 

Priprava na kolesarski izpit v šolskem letu 2021/2022: 

 

Priprava na kolesarski izpit (za učence 5. razreda): 

Teoretično usposabljanje  

Poligon za šolo (dan dejavnosti za 5. razred: maj 2022)  

Praktična vožnja v prometu (maj/junij 2022)  

 

5.4. Individualna in skupinska pomoč  

 

Učitelji izvajajo tudi individualno in skupinsko učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo oz. želijo: 

1. ISP za delo z nadarjenimi potekajo posebne oblike dela (koordinatorica Blanka Gombač). Učencem 

bomo ponudili dodatne vsebine, ki jih bodo lahko izbrali v skladu s svojimi interesi, sposobnostmi in 

motivacijo. Da bi spodbudili nadarjene za dodatno delo, bodo strokovni delavci šole pripravili vsebine, ki 

bi bile zanimive za nadarjene/vedoželjne učence. Nujno je dvigniti motivacijo otrok za dodatno delo, kar 

je skupna naloga staršev oz. skrbnikov in strokovnih delavcev šole. Talentirane otroke želimo v šoli naučiti, 

da sta prožna miselnost in stalna želja po učenju pomembnejša od talenta in da je uspeh veliko bolj proces 

kot talent. 

2. ISP učencem z učnimi težavami  bodo namenjene ure individualne in skupinske pomoči, in sicer v vseh 

treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih: 

Katja Alauf bo pomagala učencem 1. razreda,  
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Jaša Vrbnjak učencem 2. razreda,  

Katja Podmenik učencem 3. in 4. razreda,  

Alenka Ramšak učencem 5. razreda,  

Andreja Škorjanc učencem od 6. do 9. razreda na področju naravoslovja in  

Ajda Klanšek Šimunič učencem od 6. do 9. razreda na področju jezikoslovja. 

 

5.5. Dodatna strokovna pomoč  

 

Starše oz. skrbnike naših učencev želimo ponovno opozoriti, da se na šoli ves čas izvaja strokovna pomoč 

vsem otrokom, ne le otrokom s posebnimi odločbami ZRSŠ – šola je namreč zavezana k izvajanju 

kontinuuma učne in druge pomoči otrokom. Otroci imajo ogromno možnosti, da v okviru rednega dela 

na šoli dobijo dodatno strokovno pomoč, lahko:  

*obiskujejo dopolnilni pouk,  

*obiskujejo ure individualne in skupinske pomoči,   

*obiskujejo ure interesnih dejavnosti (s področja umetnosti in tehnike),  

*obiskujejo ure dodatnega pouka,   

*se pogovorijo s šolsko svetovalno delavko,   

*se pogovorijo s strokovnimi delavci šole (učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, knjižničarko in 

drugimi zaposlenimi),  

*poiščejo pomoč delavca, ki v šoli opravlja javno delo (pomoč pri učenju),  

*se vključijo v oddelek podaljšanega bivanja (1.-5. razred),   

*se povežejo s prostovoljko, ki dela v šoli.   

Možnosti je veliko, pripravljenosti izvajalcev prav tako, motivacija za delo pa je stvar posameznih otrok 

oz. njihovih staršev/skrbnikov. Otrokom oz. njihovim staršem/skrbnikom NI potrebno iskati plačljivih 

uslug "inštruktorjev", da bi usvojili standarde znanja v osnovni šoli. 

 

Za učence z odločbami ZRSŠ se izvaja še dodatna strokovna pomoč individualno ali v skupini, izvajajo pa 

strokovni delavci, zaposleni v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Tončke Čeč. Dodatna strokovna pomoč 

otrokom bo potekala na osnovi izdanih odločb, v skladu z mnenji šolske strokovne skupine, po 

posvetovanju s starši/skrbniki in otrokom, in v skladu z individualiziranimi programi za posameznega 

otroka.   

Svetovalne storitve pomenijo kakršnokoli svetovalno delo z učencem, starši/skrbniki, strokovno 

usklajevanje v učiteljskem timu, ki je povezano z otrokom in usmerjeno v njegov napredek.   

  

5.6.  Šola v naravi  

 

Zaradi neznane situacije glede epidemičnih razmer v družbi, NE planiramo izvedbe šole v naravi v šolskem 

letu 2021/2022. V primeru izredno ugodnih razmer in interesa otrok oz. družin, se ta odločitev lahko 

spremeni med šolskim letom. 

Zaradi manjšega števila otrok v oddelkih posameznih razredov naše šole in zaradi zagotavljanja ustreznega 

spremstva otrok (tudi v skladu s pravilnikom o financiranju šole v naravi), je izvedba šole v naravi mogoča 

le s kombiniranjem otrok različnih razredov, tudi z otroki druge šole.  

 

5.7. Tekmovanja   

 

Učenci se na tekmovanja pripravljajo ob pomoči učiteljev mentorjev na različne načine: pri pouku, doma, 

v okviru dodatnega pouka itd. Udeležba na tekmovanju je osebna izbira in uspeh je osebni dosežek. Z 

dosežki na tekmovanjih ne merimo ugleda ali kvalitete šole, oz. zaposlenih.  

 

Predviden/okviren seznam tekmovanj in mentorji:  
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DEJAVNOST Organizator Vodja Komisija  za šolsko 

tekmovanje / 

nivo tekmovanja 

Čas izvedbe 

Tekmovanje iz 

LOGIKE 

(6. -9. razred) 

ZOTKS J. Rovšek J. Rovšek,  

I. Skrinjar,  

N. Magister 

23. 9. 2021 

   regijsko tekmovanje 16. 10. 2021 

   državno tekmovanje 6. 11. 2021 

Tekmovanje iz 

ANGLEŠČINE  

(8. in 9. razred) 

ZRSŠ Ajda K. Šimunič A. K. Šimunič,  

B. Zupančič,  

M. L. Doberlet 

11. 11. 2021 

   državno tekmovanje  16. 3. 2022 

Tekmovanje iz 

SLOVENŠČINE 

(6. – 9. razred) 

ZRSŠ Blanka Gombač B. Gombač, 

A. K. Šimunič, 

K. Alauf 

9. 11 2021 

   območno tekmovanje 9. 12. 2021 

   državno tekmovanje 12. 3. 2022 

Tekmovanje iz 

ZGODOVINE 

(8., 9. razred) 

ZRSŠ Petra Horvat P. Horvat 

B. Rotar,  

G. Ovnik 

7. 12. 2021 

   državno tekmovanje 10. 3. 2022 

Tekmovanje iz 

GEOGRAFIJE  

(8., 9. razred) 

ZRSŠ Biserka Rotar B. Rotar,  

P. Horvat, 

G. Ovnik 

16. 11. 2021 

   državno tekmovanje 2. 4. 2022 

Tekmovanje iz 

KEMIJE 

(8., 9. razred) 

ZOTKS Andreja Škorjanc A. Škorjanc, 

I. Štusej, 

E. Makarovič 

17. 1. 2022 

   regijsko tekmovanje 26. 3. 2022 

   državno tekmovanje  7. 5. 2022 

Tekmovanje iz 

FIZIKE 

(8., 9. razred) 

DMFA I. Skrinjar I. Skrinjar, 

J. Rovšek, 

A. Škorjanc 

2. 2. 2022 

   regijsko tekmovanje 14. 4.  2022  

   državno tekmovanje 21. 5. 2022 

KRESNIČKA – (1. 

– 7. razred) 

samo na šolski ravni 

DMFA Alenka Ramšak A. Ramšak,  

N. Magister,  

A. Škorjanc 

14. 4. 2022 

VESELA ŠOLA  

(4. – 9. razred) 

MKZ Urška Cilenšek U. Cilenšek, N. Magister,  

I. Štusej 

9. 3. 2022 

   državno tekmovanje 13. 4. 2022 

Tekmovanje iz 

MATEMATIKE 

(1. do 3. razred) 

DMFA J. Rovšek J. Rovšek,  

I. Skrinjar, 

E. Makarovič 

17. 3. 2022 

 

 

   regijsko tekmovanje 6. 4. 2021 

   državno tekmovanje 23. 4. 2022 

Tekmovanje 

elastomobilov 

Hiša eksperimentov A. Škorjanc  26. 3. 2022 

Cici vesela šola 

(1.- 4. razred) 

MKZ Barbka Borštnar  april 2022 

Računanje je igra 

(1., 2., 3. razred) 

Založba Antus Eva Makarovič  

 

maj 2022 

Angleška bralna 

značka 

MKZ A. K. Šimunič  28. 2. - 4. 3. 2022 
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Nemška bralna 

značka 

MKZ B. Gombač  7. 3. - 11. 3. 2022 

Kulinarično 

tekmovanje  

KuhnaPaTo Sabina Potrbin  - 

36. Državni festival 

Turizmu pomaga 

lastna glava  

Turistična zveza 

Slov. 

S, Potrbin,  

B. Rotar 

 marec/april 2022 

Športna 

tekmovanja 

različni G. Ovnik, 

J. Jazbec 

 - 

     

5.8. Projekti, programi, dogodki, tečaji  

Evropski projekti: 

- Pridružili smo se javnemu razpisu React EU – IKT za VIZ. Naložbo financira Evropski sklad za regionalni 

razvoj (nakup prenosnikov in druge IKT opreme); šolska koordinacija: Matic Lenič. 

- Sodelovali bomo v dvoletnem razvojnem projektu (do avgust 2023) Dvig digitalne kompetentnosti; šolski 

koordinator: G. Ovnik. Projekt usmerja ZRSŠ, sofinanciran je s sredstvi Evropskega socialnega sklada. 

- Nadaljujemo pri izvajanju dveletnega projekta (do 31. 8. 2022) Varno in spodbudno učno okolje – 

ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (didaktični in psihosocialni vidiki), ki ga vodi ZRSŠ, sofinanciran 

pa je s sredstvi Evropskega socialnega sklada, vodja 2021/2022: Petra Horvat. 

- Še naprej bomo sodelovali v (šestletnem) projektu Večjezičnost-Jeziki štejejo, ki se 2022 zaključuje. 

Koordinatorica: B. Zupančič. Vodja projekta Pedagoška fakulteta v Ljubljani; projekt sofinancirata 

Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

- Če bodo epidemične razmere dopuščale, bomo sodelovali z evropskimi prostovoljci, saj smo s pridobitvijo 

Znaka kakovosti (2021-2027) akreditirana gostiteljska organizacija Evropske solidarnostne enote; 

sodelovanje z Zavodom za mladino in šport Trbovlje. Projekt usmerja Movit, sofinanciran pa je z 

evropskimi sredstvi (Erasmus+). 

Nadaljevali bomo tudi s sodelovanjem v nacionalnih projektih: 

- Petošolci in četrtošolci (koordinacija Tina Trugar) bodo predvidoma skozi celo šolsko leto nadaljevali 

sodelovanje v projektu Semena sprememb, ki ga usmerja Mestna zveza prijateljev mladine.  

- Nadaljevali bomo vključenost v nacionalni projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah; 

koordinator Jure Jazbec, 

- V tednu vseživljenjskega učenja (Andragoški zavod Slovenije, koordinacija za Zasavje: Zasavska 

ljudska univerza), se bomo pridružili s posameznimi aktivnostmi (koordinacija: Barbka Borštnar). 

- Ob slovenskem državnem prazniku – dnevu športa (23. 9. 2021) bomo izvedli športno-družabni dogodek 

Šport in špas-druženje generacij - projekt, ki ga usmerja Media šport; šolska koordinatorica: Irena Štusej. 

- Evropski dan jezikov bomo obeležili z dogodkom 27. 9. 2021, ki bo medpredmetno in medinstitucionalno 

povezan; izveden delno v sklopu projekta Jeziki štejejo, vodja B. Zupančič. 

- V tednu evropske kulturne dediščine bomo 5. oktobra 2021 izpeljali tehniški dan za vse učence šole 

(delavnice za vse učence šole: Lonček, kuhaj! - koordinacija: Sabina Potrbin in Blanka Gombač, tehnična 

podpora: Andreja Škorjanc in Matic Lenič, popoldanski nastop pevskega zbora: vodi Nenad Petrović, 

popoldanski dobrodelni sejem - koordinacija Tina Matko in Katja Podmenik. Dogodek je objavljen na: 

https://www.zvkds.si/sl/entityform/4702. 

- Z različnimi aktivnostmi, ki promovirajo zdravo življenje, se bomo pridružili projektu Tradicionalni 

slovenski zajtrk, koordinacija na šoli: B. Borštnar in S. Potrbin, november 2021. 

- Zaradi sodelovanja v Slovenski mreži zdravih šol (mentorica Irena Štusej) bomo skozi celo šolsko leto 

izvajali različne dejavnosti, ki promovirajo vseživljenjsko spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

- Petošolci bodo še naprej vključeni v celoletni projekt Naša mala knjižnica (usmerja Tina Trugar). 

- Priključili se bomo projektu ZPMS: občinski otroški parlament na temo Moja poklicna prihodnost;  

- Spodbudili bomo učence, da povabijo starejše medse k uram športa (1. VIO) in k uram računalniškega 

opismenjevanja (3. VIO)-predvidevamo nadaljevanje aktivnosti v slovenskem projektu Simbioza-druženje 
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generacij. Mentorica: Barbka Borštnar (Simbioza giba) in Matic Lenič (Simbioza-računalniško 

opismenjevanje). 

- Če bodo epidemične razmere dopuščale in bodo učenci zainteresirani se bomo maja 2022 vključili v 

občinske aktivnosti v tednu ljubiteljske kulture (koordinacija: Nenad Petrović). 

- Prvošolci se bodo v sodelovanju z Zavodom RS za šport Planica lahko priključili športnima programoma: 

Naučimo se plavati in Zlati sonček, mentorica Mojca Mahkovic. 

- Učenci od 4. do 6. razreda se bodo lahko priključili športnemu programu Krpan. Koordinator: Jure Jazbec. 

- Projekt Varno na kolesu bo vodila Nina Magister (organizacija: Butan plin). 

- Projekt Pasavček bo vodila Nina Magister. 

- Vključujemo se v različne akcije, ki jih pripravlja Slovenska Karitas in z njimi spodbujamo zavest o 

dobrodelnosti in prostovoljstvu. 

- Pridružili se bomo 36. državnemu festivalu Turizmu pomaga lastna glava, in sicer z raziskovalno nalogo 

in predstavitvijo na turistični tržnici, mentorici: Sabina Potrbin in Biserka Rotar. 

- Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga Ministrstvo za kulturo 

izvaja v okviru splošnih in šolskih knjižnic. Namen projekta je spodbujati bralno kulturo in razvijati bralno 

pismenost v osnovnih in srednjih šolah, mentorica: Blanka Gombač. 

- Učenci bodo lahko opravili dejavnost MegaKviz: rešujejo pisne naloge in pridobivajo žige muzejev, 

mentorica: Blanka Gombač. 

- Predvidoma bomo sodelovali pri projektu Nacionalni mesec skupnega branja-koordinacija Blanka 

Gombač. 

- Učenci bodo lahko pridobili slovensko, nemško in angleško bralno značko, čeprav žal ugotavljamo, da 

se bralna kultura in bralna pismenost iz leta v leto znižujeta.  

Pridružili se bomo nekaterim dogodkom v lokalni skupnosti (če bodo epidemične razmere v družbi in 

izvajanje drugih šolskih aktivnosti to dopuščale): 

- sodelovanje na občinskem decembrskem sejmu (koordinacija: Tina Matko),  

- občinska čistilna akcija (predvidoma marec ali april 2022, koordinacija: Eva Makarovič za učence od 1. 

do 5. razreda, Andreja Škorjanc za učence od 6. do 9. razreda), 

- sodelovanje na občinski reviji pevskih zborov v organizaciji JSKD (N. Petrović, pomlad 2022), 

- aktivno sodelovanje na Konferenci Triii v organizaciji STPŠ (pomlad 2022, A. Škorjanc), 

- učenci bodo predvidoma lahko pridobili osnovno znanje o podjetništvu preko delavnic na Gimnaziji in 

ekonomski srednji šoli Trbovlje (v okviru dneva dejavnosti) in preko sodelovanja z Območno obrtno 

zbornico iz Trbovelj (koordinacija S. Potrbin). 

 

Predvidena izvedba tečajev:  

- izvedli bomo 10-urni plavalni tečaj za prvošolce (september 2021, Hrastnik), 20-urni za drugošolce 

(september 2021, Hrastnik), 20-urni za tretješolce (oktober 2021, Hrastnik), 

- skušali bomo organizirati jezikovne tečaje za najmlajše (koordinacija M. Mahkovic, projekt JeŠT) in za 

najstnike (koordinacija: A. K. Šimunič) - morebitno sodelovanje z evropskimi prostovoljci – Zavod za 

mladino in šport Trbovlje, 

- izvedli bomo priprave za izvedbo kolesarskega izpita za petošolce, vodja: Nina Magister, maj 2022, 

- za devetošolce bomo omogočili nadstandardni program - plesni tečaj, kot pripravo na slovesen zaključek 

osnovnošolskega izobraževanja–valeto, če bodo epidemične razmere v družbi to dopuščale. 

 

Drugo (če bodo epidemične razmere v družbi oz. izvajanje VIZ dela z upoštevanje preventivnih zaščitnih 

zdravstvenih ukrepov to omogočale): 

- Predstavitev poklicev: starši in zunanji sodelavci predstavljajo poklice (oktober 2021, vodja: I. Čop). 

- Noč pod zvezdami: večerne aktivnosti in prenočevanje v šoli (vodita: J. jazbec in Ajda K. Šimunič. 

- Učencem bomo omogočili obiske Knjižnice Toneta Seliškarja (prireditve, dogodki, razstave likovnih 

izdelkov itd.) in Zasavskega muzeja Trbovlje (razstave, delavnice itd.), saj so strokovni delavci v obeh 

institucijah zelo prizadevni, učencem so ponujene zanimive in poučne vsebine.  
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- Čeprav nismo vključeni v nacionalni projekt Šolski ekovrt, pa upoštevamo izhodišča za ekološko 

vrtnarjenje. Delo na urbanih šolskih vrtovih in obdelavo pridelkov (v času pouka) strokovno izvajata obe 

učiteljici biologije, na različne načine pa bodo aktivni vsi učenci in vsi zaposleni na šoli. Na šoli izvajamo 

dejavnosti, s katerimi spodbujamo vseživljenjsko varovanje okolja, lokalno pridelavo hrane, recikliranje, 

zmanjševanje odpadkov, pomen formalnega in neformalnega učenja, skrb za lastno zdravje in zdravje 

drugih.  

Potekala bo diseminacija dosežkov učencev in zaposlenih v šoli: na šolski spletni strani, na FB strani, v 

lokalnih glasilih: (Sr(e)čno Trbovlje, Savus), občasno bomo obveščali preko radia Aktual Kum in lokalne 

televizijske postaje.  

 

5.9. Šolske kulturne prireditve  

Na šoli organiziramo in izvajamo kvalitetne kulturne (kulturno-športne, kulturno-umetniške, kulturno-

izobraževalne) prireditve oz. dogodke, predpraznične proslave in  druge dogodke, s katerimi se trudimo 

ohranjati naziv Kulturna šola 2021-2025. 

Šolske kulturne prireditve so namenjene razvijanju skupinskega duha, krepitvi pripadnosti šoli in razvijanju 

domoljubja, nanje so vedno vabljeni starši oz. skrbniki naših učencev, drugi sorodniki in člani lokalne 

skupnosti. Vse prireditve so medpredmetno načrtovane, izvajamo pa jih z najmanjšimi možnimi stroški. V 

primeru izvajanja izobraževanja na daljavo ali izvajanja pouka v šoli vendar pod zaostrenimi preventivnimi 

ukrepi, bomo kulturne dogodke znova izvedli na daljavo (v spletnem okolju).  

V novembru ali decembru planiramo svečano prireditev ob 120-letnici šole, in sicer v DDT. 

Ob slovenskih državnih praznikih bomo organizirali kulturne dogodke (proslave), in sicer za vse učence 

šole (ob ugodni epidemiološki sliki), za posamezne oddelčne skupnosti ali pa na daljavo. Glede na program 

in na razmere bodo morebiti vabljeni tudi zunanji sodelujoči.  

Predvidene kulturne prireditve: 

- Vi, ki imate v srcu mladost … - slavnostna akademija ob 120-letnici šole, 30. 11. 2021 ob 18. uri (v 

DDT), vodja Tina Trugar, 

- proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2021 ob 11. uri (Moja Slovenija), v šolski 

telovadnici ali na daljavo, koordinator: učit. zgodovine, 

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. 2022 ob 18. uri (Prešerno ob Prešernovem dnevu) bo 

v sodelovanju z GESŠ Trbovlje potekala v Domu Svoboda – koordinacija Alenka Ramšak,  

- proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 (Praznujemo), v šolski telovadnici ali na daljavo, vodji: Katja 

Podmenik in Urška Cilenšek. 

Dodatno bomo organizirali še kulturne prireditve-odprte za javnost, in sicer:  

- v tednu evropske kulturne dediščine (5. 10. 2021, dvorišče za šolo): organizacija dobrodelnega sejma 

ob 17. uri (T. Matko in K. Podmenik), nastop šolskega pevskega zbora (vodja  Nenad Petrović), 

- valeta-slovo devetošolcev, ki bo na dvorišču za šolo, in sicer v torek, 14. 6. 2021, popoldan,  vodja: Ajda 

Klanšek Šimunič. 

 

5. 10. Prehrana  

Šolska prehrana je organizirana preko OŠ Trbovlje, kjer pripravljajo obroke in jih dostavljajo dnevno v 

našo šolo. Učenci lahko naročijo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Ceno šolske prehrane 

določi OŠ Trbovlje, potrdi pa jo Občina Trbovlje.  

Staršem oz. skrbnikom ni več potrebno uveljavljati pravico do regresirane cene obrokov na pristojnem 

centru za socialno delo. 

 

5.10.1. Prijava in odjava šolske prehrane:  

Prijava in odjava hrane se vršita v skladu s Pravili šolske prehrane v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje: vse 

spremembe se pravočasno urejajo: preko eAsistenta, v tajništvu šole (tajnica VIZ) ali z obvestilom 

organizatorki šolske prehrane, gospe Sabini Potrbin.  
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Starši lahko odjavijo in prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom, lahko tudi v eAsistentu ali po 

telefonu (03 56 33 202). Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo vsaj en 

delovni dan prej, in sicer do 9.30. ure. Starši morajo učenca po zaključku njegove odsotnosti ponovno 

prijaviti. Odjava prehrane za nedoločen čas je obvezno pisna.  

Če starši posameznega regresiranega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka.  

  

V primeru izvajanja pouka z upoštevanjem preventivnih zaščitnih ukrepov, poskrbimo za varno in zdravo 

okolje, kjer se učenci prehranjujejo, zato se lahko čas za kosilo spreminja oz. podaljšuje. Prosimo za 

razumevanje. 

V primeru ponovnega izobraževanja na daljavo bo OŠ Trbovlje predvidoma nadaljevala s ponujanjem 

toplih obrokov za naročnike. 

  

Uporabnike prosimo, da enkrat letno izpolnijo anketo o šolski prehrani (dostopna na spletni strani šole) in 

se tudi seznanijo s povzetki odgovorov.  

  

5.11. Zdravstveno varstvo otrok  

 

Zdravstveno varstvo je zagotovljeno z organiziranimi sistematičnimi zdravniškimi pregledi v 1., 3., 6., in 

8. razredu, ki jih za našo šolo izvaja Zdravstveni dom Trbovlje. V primeru izobraževanja na daljavo se 

pregledi izvedejo v sodelovanju ZDT in staršev oz. skrbnikov. 

V šolskem letu 2021/2022 se bo predvidoma nadaljeval niz predavanj iz javnega zdravja v organizaciji 

NIJZ in izvedbi predavateljice iz Zdravstvenega doma Trbovlje, gospe Gabriele Hostnik. Podane so teme, 

ki se bodo predvidoma obravnavale v vseh oddelkih šole. V primeru dodatnih preventivnih ukrepov bo 

izvedba predavanj verjetno odpadla, spremenil se bo način izvedbe ali pa bo prestavljena v naslednje šolsko 

leto. 

1. razred: Zdrave navade, 2. razred: Osebna higiena, 3. razred: Zdrav način življenja, 4 razred: 

Preprečevanje poškodb, 5. razred: Zasvojenost, 6. razred:  Odraščanje, 7. razred: Pozitivna samopodoba in 

stres, 8. razred:  Medosebni odnosi, 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 

O terminih za izvedbo predavanj se dogovorijo razredničarke z izvajalko predavanj. 

Zobozdravstveno varstvo otrok 

Zobozdravstveno varstvo se zagotavlja na osnovi usmeritev NIJZ za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in 

preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Le-to bo potekalo v 

dogovoru med izvajalci in vodstvom šole, in sicer v šoli (v živo) ali po video konferenci (na daljavo) – 

odvisno od razmer in priporočil NIJZ za delo z učenci.  

 

1. Demonstracija čiščenja zob v vseh oddelkih bo predvidoma potekala na naslednji način: 
Oddelek Termin izvajanja demonstracije čiščenja zob s poudarkom na zdravi prehrani 

1. A in 1. B med izvajanjem sistematičnega zdravniškega pregleda 

3. A  med izvajanjem sistematičnega zdravniškega pregleda 

5. A po dogovoru z razredničarko 

6. A in 6. B med izvajanjem sistematičnega zdravniškega pregleda 

7. A in 7. B po dogovoru z učiteljico naravoslovja 

8. A in 8. B med izvajanjem sistematičnega zdravniškega pregleda 

9. A po dogovoru z učiteljico biologije 

2. S posameznimi učenci se bo predvidoma izvedlo tudi čiščenje zob z zobnimi pastami z vsebnostjo 

fluoridov, ki jih zagotovi Zdravstveni dom Trbovlje. Dejavnost se bo izvedla v soglasju z razredničarkami 

(1.- 5. razred) in učiteljicami naravoslovja oz. biologije (6.- 9. razred). 

3. V vseh oddelkih od 2. do 5. razreda se bo, če bodo razmere dopuščale,  izvajala občasna kontrola čistosti 

zob (sprotni dogovor zdravstvene delavke z razredniki). 

4. Morebitna izobraževanja iz vsebin zobozdravstvenega varstva bodo potekala glede na epidemične 

razmere, način izvajanja pouka in na osnovi dogovorov med izvajalci in razredniki.                                            
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5. Predstavitev preventivne dejavnosti na šoli za ohranitev zdravja zob bo izvedena v okviru 1. roditeljskega 

sestanka za 2. razred.  

 

6.  Organizacija učencev  

 

Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci šole, ki se na občasnih sestankih pogovarjajo o življenju in delu na 

šoli. Šolska skupnost zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli, spremlja 

uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, daje predloge k organizaciji šolskih prireditev, informira učence 

o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne 

akcije), predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole; urejenost oglasne deske na 

šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej, oblikuje predloge za pohvale in priznanja učencem, 

opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci, Mentorica šolske skupnosti je Biserka Rotar. 

 

7. Stiki s starši oz. skrbniki  

 

Starši oziroma skrbniki otrok so lahko v stikih z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole vedno, kadar 

nastopijo določeni problemi, ki jih ne zmorejo rešiti sami. Lahko se pogovorijo z razrednikom, učitelji, 

svetovalno delavko, učiteljicama za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom ali ravnateljico. Lahko 

pokličejo ali se, po predhodnem dogovoru,  v sedanjih posebnih razmerah, z upoštevanjem preventivnih 

zaščitnih ukrepov, osebno zglasijo v šoli.  

Organiziramo roditeljske sestanke vsaj dvakrat v tekočem šolskem letu, način izvedbe bo prilagojen 

epidemičnim razmeram in nujnim ukrepom, ki jih moramo v šolah spoštovati. 

Če bodo razmere in zapovedani ukrepi dopuščali, bomo izvedli skupne govorilne ure v popoldanskem času 

– praviloma enkrat mesečno (zadnji delovni torek v mesecu), razen decembra, februarja in junija. V primeru 

stikov s starši na daljavo, bo mogoč stik preko telefona (po dogovoru, nikakor pa ob dela prostih dneh), 

elektronske pošte ali preko Teamsov. 

V primeru skupnih govorilnih ur v šoli bodo Matic Lenič, Nenad Petrović, Petra Horvat in Tina Matko 

prisotni popoldan le v novembru 2021 in maju 2022, sicer pa bodo imeli dopoldanske individualne 

govorilne ure (po dogovoru s starši oz. skrbniki). 

V primeru izobraževanja na daljavo je zelo pomembno, da ostaja stik med starši oz. skrbniki in strokovnimi 

delavci šole neprekinjen, in sicer zaradi zagotavljanja izobraževanja otrok, podpore in pomoči otrokom in 

družinam in tudi zaradi zagotavljanja tehnične podpore. O načinu stikov se bodo starši oz. skrbniki lahko 

dogovorili z razredniki oz. s posameznimi učitelji. 

 

Stikom s starši, skrbniki in učenci so namenjene tudi svetovalne storitve, ki jih ima po odločbah ZRSŠ 

večje število učencev na šoli. Namenjene so reševanju specifične problematike, vzpostavljanju pozitivnih 

odnosov, krepitvi vezi, svetovanju. Svetovalne storitve se opravljajo tudi v primeru izobraževanja na 

daljavo ali v primeru izvajanja pouka pod poostrenimi zaščitnimi ukrepi. 

Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo specifično pomoč strokovnih delavcev šole, se izvajajo 

evalvacijski sestanki, na katere so vsaj enkrat letno vabljeni starši oz. skrbniki otrok. O načinu stikov se 

bomo odločali glede na epidemično situacijo in navodila strokovnjakov medicinske in šolske stroke. 

 

Predavanje za starše oz. skrbnike z naslovom Učinkoviti načini učenja bo izvedeno v dogovoru z OŠ dr. 

Slavka Gruma 14. septembra 2021ob 18. uri. Ker nove razmere v družbi in tudi šolstvu narekujejo nove 

pristope, nove načine učenja, verjamemo, da se bodo starši oz. skrbniki odzvali strokovnemu predavanju v 

velikem številu. Izkušnje iz preteklosti so žal slabe. 

 

Individualne govorilne ure: učitelji so na razpolago za razgovor s starši oziroma skrbniki kadarkoli v 

dopoldanskem času v dneh, ko so v službi/šoli (ne na sobote, nedelje, praznike), in sicer po predhodni 

najavi oz. dogovoru. V nujnem primeru pa se seveda na nas lahko obrnejo kadar koli.  
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Še posebej v primeru (delnega ali celotnega) izobraževanja na daljavo je pomembno, da starši oz. skrbniki 

ostajajo v kontaktu s šolo, in sicer preko elektronske pošte, telefona, preko različnih spletnih orodij in 

programov.  

 

8. Vzgojni načrt šole   

 

Vzgojni načrt šole je osnovni vzgojni dokument šole. Sestavili smo ga strokovni delavci šole na osnovi 

naših pedagoških znanj in izkušenj, potrdil pa svet zavoda. Vzgojni načrt Osnovne šole Ivana Cankarja 

Trbovlje je objavljen na šolski spletni strani in zajema:  

- vrednote vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces (spoštovanje, znanje in ustvarjalnost, strpni 

medosebni odnosi, resnicoljubnost, solidarnost, delavnost in disciplina, državljanska odgovornost, 

zdravje, varnost in skrb za okolje); 

- vzgojna načela; 

- proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti (šolsko okolje, šolsko delo, razrednik, vzgojne dejavnosti, 

preventivne dejavnosti, projektne aktivnosti); 

-  svetovanje in usmerjanje učencev; 

- šolska pravila (organiziranost učencev, pridobitev posebnega statusa učenca, opravičevanje odsotnosti, 

izrekanje pohval in priznanj ter podeljevanje nagrad, načini zagotavljanja varnosti, zdravstveno varstvo 

učencev, hišni red, pravila obnašanja v šolskem prostoru); 

- zdrav način življenja; 

- preprečevanje nasilja; 

- pravila varnosti in varnostni ukrepi za učence; 

- vzdrževanje šolskih prostorov; 

- kršitve pravil  in vzgojni ukrepi; 

- oblike vzajemnega sodelovanja s starši; 

- ravnanje v izrednih razmerah, 

- ravnanje z informacijsko tehnologijo v šoli. 

 

9. Pravila šolskega reda   

 

Zapisana Pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so dostopna v tajništvu šole in na šolski 

spletni strani. Tu predstavljena so v skrajšani obliki:  

- V medsebojnih pogovorih smo vljudni in imamo spoštljiv odnos drug do drugega.   

- Strokovni delavci in učenci k pouku in drugim dejavnostim prihajamo pravočasno.   

- Učenci redno in po svojih najboljših močeh izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti. 

- V prostorih, kjer se izvaja pouk, hodimo umirjeno in tiho. 

- Skupno skrbimo za urejenost in čistočo šole, telovadnice ter okolice.   

- Skrbimo za lastno varnost in varnost drugih; čuvamo svojo in tujo lastnino. 

- Hrana je dobrina, s katero ravnamo spoštljivo. 

- Spoštujemo pravila hišnega reda, pravila šolskega reda in vzgojni načrt šole. 

- Učenci športniki / kulturniki lahko pridobijo poseben status, ki prinaša pravice in obveznosti. 

- Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. 

- Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi. 

- Učenci morajo prihajati v šolo pravočasno in največ 15 minut pred pričetkom dejavnosti. 

- Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih 

dejavnostih ni dovoljeno. 

- V času pouka učenci ne smejo samovoljno zapuščati šolske stavbe. 

- Gibanje staršev oz. skrbnikov, obiskovalcev in najemnikov posameznih prostorov, vključno s telovadnico, 

po prostorih šolske zgradbe je omejeno. 
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- Učenci redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Odsotnost učenca morajo starši 

oz. skrbniki opravičiti osebno ali v pisni obliki.    

- Učenci ne smejo samovoljno vstopati v učilnico za tehniko, knjižnico ali telovadnico ali se tam zadrževati 

brez nadzora učitelja. 

- Na šolskem igrišču-dvorišču in vrtu se učenci v času pouka lahko zadržujejo le po dogovoru in pod 

nadzorom  učitelja. 

- Zagotoviti je treba posebno varnost na  dogodkih izven sedeža šole (ekskurzije, dnevi dejavnosti, šola v 

naravi itd.) 

- Starši oz. skrbniki imajo pravico do vseh informacij o delu, vedenju in napredku svojega otroka v šoli, s 

predlogi lahko vplivajo na izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, spoštovati pa morajo hišni red, pravila 

šolskega reda in druge akte šole. 

-  
9. 1. Dopolnjena pravila šolskega reda v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (povzetek)    

 

Zaradi izrednih razmer, v katerih je in predvidoma bo potekalo izobraževanje v šoli, se učenci in zaposleni 

držimo dopolnjenih pravil šolskega reda oz. aktualnih priporočil NIJZ (ki se pogosto spreminjajo- 

prilagajajo razmeram v družbi oz. državi). Tu predstavljen je le povzetek nekaterih pravil: 

-Prihod v šolo: priporoča se peš hoja, kolesarjenje (z opravljenim kolarskim izpitom), individualni 

prevoz. 

-Vhod v šolo: vstopajo samo zdravi otroci, spremstvo staršev oz. skrbnikov je dovoljeno DO vhodnih vrat 

na dvorišče, učenci in delavci šole vstopajo individualno skozi vrata zasilnega izhoda na dvorišču za šolo, 

pazijo na varnostno razdaljo (1,5-2 metra) – sledijo talnim označbam in napotkom informatorke, vstop 

nezaposlenim je dovoljen le po posebnem dogovoru in z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov.  

-Obnašanje v celotnem šolskem prostoru: nujni sta higiena kihanja in kašljanja, nujno je izogibanje 

dotikanja obraza z nečistimi rokami, nujna je redna higiena rok (uporaba vode, mila, razkužila), nošenje 

mask je potrebno v skladu s priporočili medicinske stroke, gibanje po šolskih hodnikih je usmerjeno,  

potrebno je vzdrževanje medosebne razdalje, prehajanje otrok iz ene skupine v drugo je dovoljeno le v 

skladu z oblikovanim urnikom,  

-Učilnice: pouk se izvaja le v prostorih, ki imajo umivalnike, v vseh učilnicah so na razpolago razkužila ter 

slikovni in pisni prikazi za izvajanje preventivnih ukrepov, učilnice se intenzivno zračijo, vse osebe naj se 

čim manj dotikajo kljuk in stikal ter odpirajo koše za smeti z nogo, računalnik v učilnici uporablja le učitelj.  

-Malica:  je naročnikom prinesena v razred,  pred in po obroku je potrebno očistiti mize in umiti roke, v 

učilnicah se ne shranjujejo ostanki malice. 

-Potek pedagoškega dela:  dodatna učna gradiva (učne liste) razdeli učitelj, ki si je prej umil/razkužil roke, 

skupne šolske prireditve, ekskurzije, tečaji se organizirajo v skladu s priporočili medicinske stroke.  

-Sanitarije: se ves čas intenzivno zračijo, večkrat se razkužuje kljuke, stikala in pipe, v sanitarijah se učenci 

in odrasli ne zadržujejo in ne družijo, vsi skrbijo za higieno rok.  

-Pouk na prostem: je zaželena in zdrava oblika pedagoškega dela, skupine otrok se tudi pri delu zunaj 

objekta šole ne združujejo, nujna je higiena kašljanja in kihanja tudi na prostem, učitelj otrokom ves čas 

omogoča uporabo razkužil in papirnatih robčkov.  

-Razdeljevalnica hrane:  pogosto umivanje rok,  upoštevanje varne razdalje v vrsti, učenci počakajo na 

postreženo hrano (si ne strežejo sami).  

-Jedilnica: postreže se zgolj kosilo, poudarjena higiena kihanja in kašljanja, kosilo se razdeljuje izključno 

po  pripravljenem urniku. 

-Računalniška učilnica: se v času omejevalnih varnostnih ukrepov uporablja le občasno (OIP, NIP), soba 

je namenjena morebitni izolaciji otroka ali odraslega, ki kaže znake okužbe, strokovni delavec o sumu 

obvesti sorodnike otroka, ki prevzame otroka, oseba, ki kaže znake okužbe (otrok ali zaposleni delavec 

šole) o morebitni okužbi nujno obvesti ravnateljico. 

-Sodelovanje s starši poteka glede na aktualne razmere. 

-Zbornica: zbiranje ali zadrževanje večjega števila oseb ni dovoljeno, sestanki učiteljskega zbora oz. 

sestanki zaposlenih praviloma potekajo v spletnem okolju (na daljavo).  
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-Knjižnica: nepotrebno zadrževanje v šolski knjižnici ni dovoljeno; izvede se več ur KIZ, izvaja se izposoja 

po oddelkih itd. 

-Odhod domov: učenci zapuščajo zgradbo šole posamično in  pri tem ohranjajo varnostno razdaljo, starši 

oz. skrbniki otroke počakajo in prevzamejo na dvorišču pred šolo, učenci se na dvorišču za šolo in pred njo 

ne zadržujejo in ne združujejo.  

Odgovornost za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora prevzeti vsak posameznik.   

Naloga odgovornih odraslih, izobraženih pedagoških delavcev šole pa je, da s strpnim in vzornim 

delovanjem prenašamo svoje znanje na učence.   

Pomembno je zavedanje, da je doseganje temeljnih standardov znanja pravica vseh učencev, dolžnost 

odraslih pa je, da jim to omogočimo v zdravem in varnem okolju.   

Pravila šolskega reda se bodo v šolskem letu 2021/2022 spreminjala, dopolnjevala, adaptirala v skladu s 

priporočili strokovnjakov medicinske in pedagoške stroke zaradi upoštevanja epidemiološke slike in načina 

poteka izobraževanja. 

 

10. Hišni red Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje (povzetek)  

 

Hišni red OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je dostopen v tajništvu šole in na šolski spletni strani. 

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci, drugi udeleženci dejavnosti, 

najemniki prostorov (učilnic in telovadnice) in vsi obiskovalci šole. Povzetek: 

1. Dostop v šolske prostore 

Vhod v šolo je mogoč od 6. do 16. ure. Vhod v telovadnico skozi šolo je dovoljen le v času pouka.  

Vstop nezaposlenim skozi razdeljevalno kuhinjo ni dovoljen. 

2. Tehnični nadzor: v šoli je nameščen alarmni sistem.  

3. Vzdrževanje reda in čistoče je obveznost vseh uporabnikov šolske zgradbe, telovadnice in dvorišča, torej 

učencev, strokovnih delavcev šole, obiskovalcev, vseh zaposlenih in zunanjih uporabnikov in izvajalcev: 

- varovanje šolske lastnine; 

- osebna in prostorska higiena; 

- varovanje čistega in urejenega šolskega in širše naravnega okolja (ločevanje odpadkov ipd.); 

- namenska in racionalna uporaba sanitetnega materiala; 

- energetska varčnost (zračenje prostorov, preverjanje radiatorjev, varčevanje z vodo ipd.). 

 

Šolski protokoli 

 

Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemičnimi razmerami v družbi, se morajo vsi zaposleni, 

učenci, starši oz. skrbniki, zunanji sodelavci in vzdrževalci držati ukrepov predpisanih s strani vlade, 

MIZŠ; MZ, NIJZ. V skladu z njimi so zapisani tudi šolski protokoli: 

- o izvajanju dela v šoli, 

- o testiranju,  

- o prezračevanju. 

 

11. Varna pot v šolo  

Občina Trbovlje je pripravila elaborat šolskih poti, ki je dostopen na spletni strani AVP. 

Šola ima izdelan Prometno varnostni načrt (objavljen na šolski spletni strani, v celoti dostopen v tajništvu 

šole),  vsi učenci in zaposleni delavci šole se morajo držati navodil varnosti v prometu, ki so v njem 

zapisane (prečkanje ceste, hoja po pločniku, vstopanje na avtobus itd.).  

Na poti v šolo in domov učenci uporabljajo najvarnejšo pot in prehode čez cesto in ne prečkajo ceste brez 

potrebe, nenadno ter nekontrolirano.  

Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom, so še posebej pozorni pri čakanju na avtobus, pri vstopanju in 

izstopanju ter na primerno vedenje na avtobusnem postajališču, sedaj tudi upoštevanje preventivnih 

zdravstvenih ukrepov.  

Šola organizira in izvaja varstvo ter spremstvo najmlajših učencev vozačev. 
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Starši oz. skrbniki otrok so odgovorni za morebitno prihajanje otrok v šolo s kolesom.  

Vožnja s kolesom je dovoljena izključno tistim otrokom, ki imajo opravljen kolesarski izpit.  

Pri vožnji s kolesom je nujna uporaba zaščitne čelade. Kolesa so nujno parkirana na urejenem parkirišču 

za kolesa in nikakor v šolski zgradbi.  

Starši oz. skrbniki otrok so odgovorni za morebitno prihajanje otrok v šolo s skiroji. Parkiranje je nujno 

le na za to določenem mestu.  

Šola ne odgovarja za kolesa in skiroje, ki so parkirani v okolici šole. 

Z motornimi kolesi, rolerji ali rolkami je prepovedano prihajati v šolo, prepovedano je vstopanje v zgradbo 

šole ali telovadnice s skiroji ali rolkami. 

Zaradi bolj pogostega izvajanja pouka izven šole, tudi na dvorišču za Domom Svoboda je potrebna še 

posebna pozornost v prometu. 

Učiteljice, izvajalke priprav na opravljanje kolesarskega izpita, pa izpostavljajo, da učiteljice ne morejo 

in ne bi smele biti pristojne za potrdila o usposobljenosti otrok v prometu s kolesom. 

Zaradi zagotavljanja bolj varnega načina ustavljanja in začasnega parkiranja vozil staršev oz. skrbnikov, 

ki pripeljejo otroke v šolo, so na voljo tri označena parkirna mesta za začasno parkiranje (pri pošti oz. 

Domu Svoboda), ki niso plačljiva.  

 

12. Povezovanje šole z okoljem  

 

V lokalni skupnosti šola sodeluje:  

z ustanoviteljem (programi, projekti, vpis, vzdrževanje zgradbe, najem telovadnice…), s podjetji in 

tovarnami (ogledi, sponzorstvo, …), z drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami (šole: skupno 

načrtovanje prireditev, dogovori o organizaciji dela, skupno reševanje pedagoških problemov; vrtci: 

sodelovanje na prireditvah, ...), s knjižnico Toneta Seliškarja (razstave, pomoč pri dostopu do literature), z 

Zasavskim muzejem (ogled razstav in pedagoške delavnice), z DPM (delavnice, prireditve, parlament), s 

Centrom za socialno delo (reševanje socialnih težav, regresirana prehrana), z Zavodom za zaposlovanje: 

javna dela, UDM, s  športnimi društvi (vzajemna podpora in pomoč), s kulturnim društvom Svoboda in 

Delavskim domom Trbovlje (organizacija prireditev), s policijsko postajo (prometna varnost), z Zavodom 

za mladino in šport Trbovlje (ESC, skupne aktivnosti), z Rdečim križem in Karitasom, z radiem Kum in 

lokalno TV postajo (obveščanje), z Zdravstvenim domom Trbovlje (sistematični zdravniški pregledi 

učencev, zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena preventiva, testiranje zaposlenih), sodelovanje pri lokalnih 

akcijah, ki so splošnega pomena (čistilna akcija, medgeneracijsko sodelovanje…).  

Širše sodelovanje:   

z Zavodom RS za šolstvo (strokovna pomoč, izobraževanje učiteljev, izvedba tekmovanj), z resornim 

ministrstvom, z univerzami (študentska praksa, pripravništvo, …), z inštituti in svetovalnimi ustanovami, s 

kulturnimi ustanovami, z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi (projekti), s strokovnimi revijami 

(objave člankov), s CŠOD po Sloveniji (šola v naravi), z organizacijami in posamezniki, ki organizirajo in 

izvajajo različne dni dejavnosti itd.  

  

13. Šolska knjižnica   

 

Šolska knjižničarka Urška Cilenšek izvaja uvajanje učencev v svet knjige in neknjižnega gradiva, širi 

učencem literarna obzorja, posodablja knjižnično gradivo, izposoja knjižnično gradivo in dviga bralno 

kulturo učencev ter jih navaja na knjižnični red.   

Šolska knjižničarka izvaja bibliopedagoške ure v sodelovanju z učiteljicami.   

Šolska knjižnica je odprta vsak dan:  

ponedeljek, sredo in petek od 11 do 15. ure in 

torek in sreda od 7. do 11. ure. 

Posluje pa v skladu s Poslovnikom šolske knjižnice (ki je dostopen tudi na šolski spletni strani).  
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14. Učbeniški sklad  

 

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci si v začetku šolskega leta lahko brezplačno izposodijo 

učbenike, ki jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Za prevzete učbenike materialno odgovarjajo učenci oz. 

njihovi starši ali skrbniki. Naročene učbenike lahko učenci prevzamejo predvidoma prvi šolski dan. 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo učenci 1.,2. in 3. razreda dobili brezplačno učno gradivo v šoli 

(financiranje MIZŠ).  

Novi nakupi se bodo opravili sorazmerno s prejetimi finančnimi sredstvi MIZŠ in glede na stanje učbenikov 

oz. potreb (število otrok v razredih in število že nabavljenih učbenikov). 

Z učbeniškim skladom bo tudi v šolskem letu 2021/2022 upravljala knjižničarka Urška Cilenšek.  

 

15. Svetovalno delo  

 

V šolski svetovalni službi sta v šolskem letu 2021/2022 zaposleni dve delavki: šolska svetovalna delavka 

(psihologinja) in učiteljica za izvajanje DSP (pedagoginja). 

Šolska svetovalna delavka opravlja svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom 

šole in zunanjimi ustanovami, organizira vpis v prvi razred, pripravlja gradiva za učence, starše in učitelje, 

sodeluje pri pripravi srečanj s starši, pridobiva soglasja staršev in drugih šol ob menjavi šolskega okoliša 

in ob prešolanju, sodeluje z zunanjimi ustanovami (Zdravstveni dom, VVZ, CSD, šole, MIZŠ), evidentira 

potrebe staršev in otrok (jutranje varstvo, prehrana, OPB, vozači…). Svetuje v primerih ponavljanja ali 

prešolanja učencev. Evidentira in identificira nadarjene učence (sodelovanje z učitelji, učenci in starši, 

izvedba postopka, spodbujanje razvoja, individualizirani programi za nadarjene, analiza izvedbe). 

Svetovalna delavka evidentira in usklajuje integracijo otrok s posebnimi potrebami (evidentiranje, 

poročila, sodelovanje s komisijo za usmerjanje, individualizirani programi dela, spremljanje, koordinacija 

dela, obveščanje učiteljev in staršev). Vodi dokumentacijo v zvezi z regresirano šolsko prehrano in 

sodeluje pri reševanju socialno ekonomskih problemov učencev oz. družin. Sodeluje z drugimi zavodi pri 

reševanju te problematike.   

 

Obe delavki v šolski svetovalni službi pomagata reševati individualne probleme učencev, medvrstniške 

spore in svetujeta učiteljem. Prav tako individualno svetujeta in pomagata pri reševanju učnih težav, pri 

čemer sodelujeta z učenci, učitelji in starši oz. skrbniki.  

Obe sodelujeta pri obravnavi tem s področja poklicnega informiranja: usmerjanje učence v  spoznavanje 

lastnih potencialov, usmerjanje v poklicni orientaciji in v 9. razredu pri izbiranju ustrezne srednje šole, 

organizirata predstavitev srednjih šol in pomagata pri vpisu v želeno srednjo šolo. 

Izvaja tudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami (na osnovi odločb o usmeritvi). 

 

Dodatno strokovno pomoč staršem nudi tudi specialna pedagoginja, sicer zaposlena v OŠ Tončke Čeč 

(mobilna služba). 

Žal ni mogoča pomoč otrokom s strani logopedinje (zaradi manjka kadra s tega strokovnega področja). 

 

Sicer pa vsi strokovni delavci šole svetujejo vsem učencem in njihovim staršem oz. skrbnikom, ko 

nastopijo težave ali problemi, ki jih sami ne znajo ali zmorejo rešiti. To delo poteka v okviru svetovalnih 

storitev in izven njih. 

 

16. Informacijska tehnologija 

 

Zaradi epidemičnih razmer  družbi je v preteklih dveh šolskih letih del izobraževanja potekal na daljavo, 

kar je pomenilo hitro učenje rabe tehnologij in pridobivanja znanja s področja uporabe tehnologij, metod 

dela z različnimi orodji v spletnem okolju. 
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Dodatna posodobitev opreme (računalniki in projektorji) bo predvidoma mogoča z dodatnimi finančnimi 

sredstvi EU, MIZŠ, Občine Trbovlje in donatorjev. Priključili smo se programu React EU – IKT za VIZ 

(Arnes, financiranje s sredstvi evropskega kohezijskega sklada) – dodaten nakup potrebne IKT opreme. 

Zaposleni se bodo še naprej izobraževali, verjetno pretežno na daljavo (on-line seminarji, predstavitve, 

študijske konference in podobno), sestanki zaposlenih in tudi sestanki s starši oz. skrbniki bodo predvidoma 

v večini potekali na daljavo.  

Sodelovali bomo v projektu ZRSŠ Dvig digitalne kompetentnosti (2021-2023), projekt je sofinanciran z 

evropskimi sredstvi iz socialnega sklada. Šolski vodja: Gašper Ovnik. 

Planiramo tudi izobraževanja-delavnice o varnosti na medmrežju, in sicer za učence v organizaciji Safe.Si 

in A1 (po dve uri na vsak oddelek od 4. do 9. razreda, termin: od septembra do decembra 2021). 

 

V primeru InD bomo del tehnične opreme znova posojali učencem in ob tem nudili tudi individualno 

in skupinsko tehnično podporo (ROID). 

 

17.     Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022 
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 ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                         SEPTEMBER (kimavec) 2021 

Kdor pozablja, da je bil nekoč otrok, je slab vzgojitelj.  (von Ebner Eschenbach) 

sreda 1. Začetek pouka  

NPZ- 3. predmet=geografija  (9. razred)  

Roditeljski sestanek za starše prvošolcev; obisk policista 

četrtek 2.  

petek 3.  

sobota 4.  

nedelja 5  

ponedeljek 6  

torek 7 Spoznajmo spretnosti-zaglej nove priložnosti (delavnica v TVU, J. Jazbec, 

popoldan) 

sreda 8 Spoznajmo spretnosti-zaglej nove priložnosti (delavnica v TVU, J. Jazbec, 

popoldan) 

Delavnica za starše prvošolcev 1. A (delo v spletni učilnici Office 365) ob 

17.uri v šoli 

četrtek 9 Spoznajmo spretnosti-zaglej nove priložnosti (delavnica v TVU, J. Jazbec, 

popoldan) 

Obisk upokojenega rudarja v 1. in 2. razredu (vodja B. Borštnar; TVU) 

Delavnica za starše prvošolcev 1. B (delo v spletni učilnici Office 365) ob 

17. uri v šoli 

petek 10  

sobota 11  

nedelja 12  

ponedeljek 13 Učenje je življenje – naj krepi in radosti! delavnice za 4. razred, 

koordinatorica: Katja Podmenik, obisk Društva za zdravilna zelišča 

20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Roditeljski sestanki (volitve članov v  svet staršev) – na daljavo. 

- za 2. razred ob 17. uri, 

- za 3. razred ob 18. uri 

torek 14 Beremo skupaj-sodelovanje z Vrtcem Trbovlje (TVU, vodja Blanka 

Gombač) 

20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Predavanje za starše (na daljavo): Učinkoviti načini učenja (IZVAJA Mojca 

Potočnik, OŠdrSGZ), ob 18. uri, Teams (na daljavo) 

Roditeljski sestanki (volitve članov v  svet staršev) – na daljavo. 

- za 4. razred ob 17. uri, 

- za 5. razred ob 18. uri 

sreda 15 Samooskrba in gastronomija (TVU, delavnice za učence 2.-4. razred, vodja 

S. Potrbin) 

Trajnostna raba vode - v sodelovanju s Komunalo Trbovlje (TVU, za 6. in 7. 

razred, vodja I. Štusej) 

20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Roditeljski sestanki (volitve članov v  svet staršev) – na daljavo. 

- za 6. razred ob 17. uri, 

- za 7. razred ob 18. uri 

četrtek 16 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Popoldanska udeležba učencev (8. in 9. razred) na Ulici obrti v Ljubljani; 

organizator GZS, spremljevalca:  
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Roditeljski sestanki (volitve članov v  svet staršev) – na daljavo. 

- za 8. razred ob 17. uri, 

- za 9. razred ob 18. uri 

petek 17 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

sobota 18  

nedelja 19  

ponedeljek 20 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Sestanek sveta staršev (in volitve za svet zavoda) ob 18. uri. 

torek 21 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. B RAZRED (KRC HRASTNIK)  

sreda 22 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

četrtek 23 Dan športa-državni praznik → Šport špas (- druženje generacij vodja Irena 

Štusej) 

Šolsko izbirno tekmovanje v znanju logike (ZOTKS). 

20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

petek 24 20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 2. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Tehniški dan za 6. in 8. razred (vodja M. Lenič) 

sobota 25  

nedelja 26  

ponedeljek 27 Evropski dan jezikov (dan dejavnosti za 5. razred), vodja B. Zupančič 

10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1.A RAZRED (KRC HRASTNIK) 9.00-

12.00  

Sestanek sveta zavoda (ob 18. uri). 

torek 28 10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1.A. RAZRED (KRC HRASTNIK) 9.00-

12.00 

Kulturni dan za 4. in 5. razred (Celje, Maribor), rezervirala Trugar 5.7.2021 

sreda 29 10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1.A. RAZRED (KRC HRASTNIK) 9.00-

10.30 

10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1.B. RAZRED (KRC HRASTNIK) 

10.30-12.00 

Literarna ekskurzija za 9. razred (Dolenjska) 

NVO za 2., 3. in 4. razred-koordinacija Simona Božič 

četrtek 30 10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1.B RAZRED (KRC HRASTNIK) 9.00-

12.00 

Ekskurzija 6. razred (Primorska; vodja B. Rotar). 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                              OKTOBER (vinotok) 2021 

Cilj vzgoje ni učiti, kako zaslužiti kruh, ampak napraviti vsak grižljaj slajši. (Angell) 

petek 1.  10 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 1. B. RAZRED (KRC HRASTNIK) 9.00-

12.00 

sobota 2.   

nedelja 3.   

ponedel

jek 

4.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

torek 5.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

Tehniški dan  v tednu evropske kulturne dediščine Lonček kuhaj! - za vse 

učence šole, koordinacija S. Potrbin in B. Gombač, tehnična pomoč: Andreja 

Škorjanc in Matic Lenič. 

Popoldanski dobrodelni sejem (Tina Matko in Katja Podmenik) in nastop 

pevskega zbora (N. Petrović), pričetek ob 17. uri. 
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sreda 6.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. A RAZRED (KRC HRASTNIK 

četrtek 7.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

petek 8.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. A RAZRED (KRC HRASTNIK) 

sobota 9.   

nedelja 10.   

ponedel

jek 

11.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

torek 12.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

sreda 13.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. B  RAZRED (KRC HRASTNIK) 

četrtek 14.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

petek 15.  20 URNI PLAVALNI TEČAJ ZA 3. B RAZRED (KRC HRASTNIK) 

sobota 16.  Regijsko tekmovanje iz logike (ZOTKS) 

nedelja 17.   

ponedel

jek 

18.  Popoldanske govorilne ure: 

- za 1. razred ob 17. uri, - za 2. razred ob 18. uri, za 3. razred ob 17. uri, 

Seja sveta zavoda (1. redna)  

torek 19.  Popoldanske govorilne ure: 

- za 4. razred ob 17. uri, - za 5. razred ob 18. uri 

sreda 20.   

četrtek 21.  Popravni izpit (1. rok v novem šol. letu): fizika za 9. razred 

Popoldanske govorilne ure za učence od 6. do 9. razreda (po razporedu). 

petek 22.   

sobota 23.   

nedelja 24.   

ponedel

jek 

25.  Jesenske počitnice  

torek 26.  Jesenske počitnice  

sreda 27.  Jesenske počitnice  

četrtek 28.  Jesenske počitnice 

petek 29.  Jesenske počitnice 

sobota 30.   

nedelja 31.  Dan reformacije – praznik 

Teden otroka z naslovom: Razigran uživaj dan! (od 4. do 10. 10. 2021) 

Lonček kuhaj! objavljen dogodek na: https://www.zvkds.si/sl/entityform/4702/ 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                                  NOVEMBER (listopad) 2021 

Vzgoja ni priprava na življenje, vzgoja je življenje.           (John Dewey) 

ponedeljek 1.  Dan spomina na mrtve-praznik 

torek 2.   

sreda 3.   

četrtek 4.   

petek 5.   

sobota 6.  Državno tekmovanje iz logike (ZOTKS) 

nedelja 7.   

ponedeljek 8.   

torek 9.  KD za 6., 7. in 8. razred: Operno popotovanje od baroka do muzikala, 

CD ob Ljubljana, ob 13. uri, GML (rezervirano 21. 6. 2021) 

https://www.zvkds.si/sl/entityform/4702/
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Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (ZRSŠ)  

sreda 10.   

četrtek 11.  Šolsko tekmovanje v znanju angleščine za 8. in 9. razred (ZRSŠ) 

petek 12.   

sobota 13.   

nedelja 14.   

ponedeljek 15.   

torek 16.  Šolsko tekmovanje iz znanja geografije (ZRSŠ) 

sreda 17.  Kulturni dan (Maribor, Celje) za 4. in 5. razred (rezervirala T.T.) 

četrtek 18.  Šolsko tekmovanje v znanju nemščine (ZRSŠ) 

petek 19.  Dan slovenske hrane-tradicionalni slovenski zajtrk 

sobota 20.   

nedelja 21.   

ponedeljek 22.  Popoldanske govorilne ure: 

- za 1. razred ob 17. uri, - za 2. razred ob 18. uri, -za 3. razred ob 17. uri 

torek 23.  Dan Rudolfa Maistra –državni praznik  

Blanka Gombač seminar v Ljubljani 

Popoldanske govorilne ure: 

- za 4. razred ob 17. uri, - za 5. razred ob 18. uri 

sreda 24.   

četrtek 25.  Popoldanske govorilne ure od 6. do 9. razreda (po razporedu). 

petek 26.   

sobota 27.   

nedelja 28.   

ponedeljek 29.   

torek 30.  Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo 

opravljali NPZ 

*Prireditev OB 120 LETNICI ŠOLE v DDT ob 18.uri: Vi, ki imate v 

srcu mladost ……- koordinator: Tina Trugar 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                         DECEMBER (gruden) 2021 

Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.              (Helen Keller) 

sreda 1.   

četrtek 2.   

petek 3.   

sobota 4.   

nedelja 5.   

ponedeljek 6.  Postavitev razstave likovnih izdelkov učencev šole v prostorih 

Zavarovalnice Triglav, enota Trbovlje, vodja Eva Makarovič 

torek 7.  Postavitev razstave likovnih izdelkov učencev šole v Bolnici Trbovlje, 

vodja Eva Makarovič 

Šolsko tekmovanje v znanja zgodovine  (ZRSŠ) 

sreda 8.   

četrtek 9.  Regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine (ZRSŠ) 

petek 10.   

sobota 11.   

nedelja 12.   

ponedeljek 13.   
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torek 14.   

sreda 15.   

četrtek 16.   

petek 17.   

sobota 18.   

nedelja 19.   

ponedeljek 20.   

torek 21.   

sreda 22.   

četrtek 23.   

petek 24.  Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti (Moja Slovenija), 

vodja: Petra Horvat. 

sobota 25.  Božič - praznik 

nedelja 26.  Dan samostojnosti in enotnosti - praznik 

ponedeljek 27.  Novoletne počitnice 

torek 28.  Novoletne počitnice 

sreda 29.  Novoletne počitnice 

četrtek 30.  Novoletne počitnice 

petek 31.  Novoletne počitnice 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                             JANUAR (prosinec) 2022 

Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, je slaba. (Komensky) 

sobota 1.  Novo leto - praznik 

nedelja 2.  Novo leto 

ponedeljek 3.   

torek 4.   

sreda 5.   

četrtek 6.   

petek 7.   

sobota 8.   

nedelja 9.   

ponedeljek 10.   

torek 11.  Informativne delavnice za bodoče prvošolce 

sreda 12.   

četrtek 13.   

petek 14.  KD za 9. razred: Jazz latino, CD Ljubljana, GML, ob 11. uri  

sobota 15.   

nedelja 16.   

ponedeljek 17.  od 17. do 21 januarja 2022: teden pisanja z roko 

Šolsko izbirno tekmovanje v znanju kemije za 8. in 9. razred (ZOTKS)  

torek 18.   

sreda 19.   

četrtek 20.   

petek 21.   

sobota 22.   

nedelja 23.   

ponedeljek 24.   

torek 25.  Roditeljski sestanek za 9. razred – predstavitev srednjih šol (vodi ŠSS) 
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sreda 26.  Ocenjevalna konferenca ob zaključku 1. ocen. obdobja (ob 16. uri) 

četrtek 27.   

petek 28.   

sobota 29.   

nedelja 30.   

ponedeljek 31.  Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                               FEBRUAR (svečan)  2022 

Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, so jih pa vedno zvesto posnemali.                   

                                                                                                      (Baldwin) 

torek 1.   

sreda 2.  Šolsko tekmovanja v znanju fizike za 8. in 9. razred (DMFA)  

četrtek 3.  Prešerno ob Prešernovem prazniku-proslava pred slovenskim 

kulturnim praznikom, skupna prireditev GESŠ in OŠICT ob 18. uri v 

Domu Svobode-koordinacija Alenka Ramšak 

petek 4.   

sobota 5.   

nedelja 6.   

ponedeljek 7.  Pouka prost dan. 

torek 8.  Prešernov dan – slovenski kulturni/državni praznik 

sreda 9.   

četrtek 10.   

petek 11.  Informativni dan za devetošolce za vpis v srednje šole 

sobota 12.  Informativni dan za devetošolce za vpis v srednje šole 

Državno tekmovanje iz znanja slovenščine (ZRSŠ) 

nedelja 13.   

ponedeljek 14.  Popoldanske govorilne ure: 

- za 1. razred ob 17. uri,  - za 2. razred ob 18. uri, za 3. razred ob 17. uri 

torek 15.  Popoldanske govorilne ure: 

-za 4. razred ob 17. uri, za 5. razred ob 18. uri 

 

sreda 16.   

četrtek 17.  Popoldanske govorilne ure za učence od 6. do 9. razreda (po razporedu). 

petek 18.   

sobota 19.   

nedelja 20.   

ponedeljek 21.  Zimske počitnice 

torek 22.  Zimske počitnice 

sreda 23.  Zimske počitnice 

četrtek 24.  Zimske počitnice 

petek 25.  Zimske počitnice 

sobota 26.   

nedelja 27.   

ponedeljek 28.  Sestanek sveta zavoda 

Angleška bralna značka (EPI) med 28. 2 in 4. 3. 2022 
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ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                                    MAREC (sušec) 2022 

Vzgoja je umetnost oblikovanja etičnih ljudi. (Georg Hegel) 

torek 1.   

sreda 2.   

četrtek 3.   

petek 4.   

sobota 5.   

nedelja 6.   

ponedeljek 7.   

torek 8.   

sreda 9.  Šolsko tekmovanje iz Vesele šole (MKZ) 

četrtek 10.  Državno tekmovanje iz znanja zgodovine (ZRSŠ) 

petek 11.   

sobota 12.   

nedelja 13.   

ponedeljek 14.   

torek 15.   

sreda 16.  Državno tekmovanje v znanju angleščine za 8. in 9. razred (ZRSŠ) 

četrtek 17.  Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (DMFA) 

petek 18.   

sobota 19.   

nedelja 20.   

ponedeljek 21.   

torek 22.   

sreda 23.  Državno tekmovanje v znanju nemščine za devetošolce (ZRSŠ) 

četrtek 24.  2. roditeljski sestanek in govorilne ure: 

- za 1. razred ob 17. uri, 

- za 2. razred ob 18. uri 

petek 25.   

sobota 26.  Regijsko tekmovanje v znanju kemije (ZOTKS) 

Državno tekmovanje elastomobili (Hiša eksperimentov) 

nedelja 27.   

ponedeljek 28.  2. roditeljski sestanek in govorilne ure: 

- za 3. razred ob 17. uri, 

- za 4. razred ob 18. uri 

torek 29.  2. roditeljski sestanek in govorilne ure: 

- za 5. razred ob 17. uri, 

- za 6. razred ob 18. uri 

sreda 30.   

četrtek 31.  2. roditeljski sestanek in govorilne ure: 

- za 7. razred ob 17. uri, 

- za 8. razred ob 18. uri. 

Govorilne ure za 9. razred pri razredniku (po razporedu). 

Med 8. 3. in 19. 4. 2022:  36. Državno tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava  v organizaciji TZS 

–mentorici: S. Potrbin in B. Rotar. 

Nemška bralna značka (EPI) med 7. 3. in 11. 3. 2022 
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ŠOLSKO LETO 20201/2022:                                           APRIL  (mali traven) 2022 

Otroci potrebujejo vzornike, ne kritike.                  (Joseph Joubert) 

petek 1.   

sobota  2.  Državno tekmovanje v znanju geografije (ZRSŠ) 

nedelja 3.   

ponedeljek 4.   

torek 5.   

sreda 6.  Regijsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (DMFA) 

četrtek 7.   

petek 8.   

sobota 9.   

nedelja 10.   

ponedeljek 11.   

torek 12.   

sreda 13.  Državno tekmovanje iz Vesele šole (MKZ) 

četrtek 14.  Regijsko tekmovanje iz znanja fizike (DMFA) 

Šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička za 1.-7. raz. (DMFA) 

petek 15.   

sobota 16.   

nedelja 17.   

ponedeljek 18.  Velikonočni ponedeljek - praznik 

torek 19.   

sreda 20.   

četrtek 21.   

petek 22.   

sobota 23.  Državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja (DMFA) 

nedelja 24.   

ponedeljek 25.   

torek 26.   

sreda 27.  Dan upora proti okupatorju – državni praznik 

četrtek 28.  Prvomajske počitnice 

petek 29.  Prvomajske počitnice 

sobota 30.   

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                               MAJ (veliki traven)  2022 

Le človek, ki ima vzgojeno srce, duha in roke, je toliko zrel, da si lahko pomaga sam.                       

                                                                                                  (Pestalozzi) 

nedelja 1.  Praznik dela 

ponedeljek 2.  Praznik 

torek 3.   

sreda 4.  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

četrtek 5.   

petek 6.  NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

sobota 7.  Državno tekmovanje iz znanja kemije (ZOTKS) 

nedelja 8.   

ponedeljek 9.   

torek 10.  NPZ iz angleščine za 6. razred, 
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NPZ iz 3. predmeta za 9. razred 

sreda 11.   

četrtek 12.   

petek 13.   

sobota 14.   

nedelja 15.   

ponedeljek 16.   

torek 17.   

sreda 18.   

četrtek 19.   

petek 20.  Fotografiranje za celo šolo (Artpro) 

sobota 21.  Državno tekmovanje iz znanja fizike (DMFA) 

nedelja 22.   

ponedeljek 23.  Skupne govorilne ure: 

- za 1. razred ob 17. uri, 

- za 2. razred ob 18. uri, 

- za 3. razred ob 17. uri 

torek 24.  Skupne govorilne ure: 

- za 4. razred ob 17. uri, 

- za 5. razred ob 18. uri 

sreda 25.   

četrtek 26.  Skupne govorilne ure za učence od 6. do 9. razreda (po razporedu). 

petek 27.  Noč pod zvezdami (šolski dogodek za učence od 6. do 9. razreda, A. K. 

Šimunič) 

sobota 28.   

nedelja 29.   

ponedeljek 30.   

torek 31.  RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev 9. razreda pri 

NPZ. Seznanitev učencev 9. razreda. Uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 9. razredu. 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/2022:                                                     JUNIJ  (rožnik) 2022 

Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti.                  

                                                                                        (Platon) 

sreda 1.  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 9. 

razredu in posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

četrtek 2.  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 9. 

razredu in posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 

petek 3.  Športni dan 9. razred: zaključna ekskurzija devetošolcev (adrenalinska 

Gorenjska), G. Ovnik 

Sorica za petošolce (vodja Tina Trugar) 

sobota 4.   

nedelja 5.   

ponedeljek 6.   

torek 7.  RIC posreduje šolam vrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. 

razredu. Seznanitev učencev z dosežki pri NPZ v 6. razredu. Uveljavljanje 

pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 6. razredu. 



 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, tel: 03 56 33 202, www.osic.si, os-ic.trbovlje@guest.arnes.si 

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 6. 

razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

sreda 8.  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 6. 

razredu in posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

četrtek 9.  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene naloge NPZ v 6. 

razredu in posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

petek 10.  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. 

razreda. 

Ocenjevalna konferenca za 9. razred (ob 7. uri) 

sobota 11.   

nedelja 12.   

ponedeljek 13.   

torek 14.  Tehniški dan za 9. razred-priprava na valeto 

Valeta (dvorišče za šolo, ob 18. uri (vodja: A. K. Šimunič) 

dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

sreda 15.  Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev 

spričeval in obvestil.  

Razdelitev obvestil o dosežku na NPZ za učence 9. razreda. 

Dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

četrtek 16.  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. 

razreda. 

Dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

petek 17.  Dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

sobota 18.   

nedelja 19.   

ponedeljek 20.  Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

Dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

Ocenjevalna konferenca 1.- 8. razred (ob 16. uri) 

torek 21.  Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

Dopolnilni pouk 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

sreda 22.  Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8., 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

četrtek 23.  Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8., 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

petek 24.  Proslava ob dnevu državnosti ob 11. uri (Praznujemo), vodji Katja 

Podmenik in Urška Cilenšek. 

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja, razdelitev spričeval za učence od 1. do 

8. razreda. 

Razdelitev obvestil o dosežku na NPZ za učence 6. razreda. 

Popravni oz. predmetni izpiti 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8., 9. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

sobota 25.  Dan državnosti – praznik 

nedelja 26.   

ponedeljek 27.  Pričetek šolskih poletnih počitnic. 

Popravni in predmetni izpiti za 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8., razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

torek 28.  Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. in 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 
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sreda 29.  Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. in 9. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

četrtek 30.  Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda: 16. 6. – 29. 6. 2022 (1. rok).                                                                                     

Predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda: 27. 6. – 8. 7. 2022 (1. rok). 

 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu (9. razred): 1. rok: od 3. 5. do 15. 6. 2022. 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu (1.-8. razred): 1. rok: od 3. 5. 2021 do 24. 6. 

2022. 

 

 

ŠOLSKO LETO 20201/2022:                                              JULIJ (mali srpan)  2022 

Učenec, od katerega nikdar ne zahtevamo, naj naredi, česar ne zmore, ne bo  

nikoli dosegel, kar zmore.                                                             (Mill) 

petek 1.  Pedagoška konferenca  

Dopolnilni pouk 7., 8. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. razred;      

sobota 2.   

nedelja 3.   

ponedeljek 4.  Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. razred 

Dopolnilni pouk 7., 8. razred (priprava na popravne oz. predmetne izpite) 

torek 5.  Popravni oz. predmetni izpit za 7., 8. razred 

Zaključna pedagoška konferenca 

sreda 6.   

četrtek 7.   

petek 8.   

sobota 9.   

nedelja 10.   

ponedeljek 11.   

torek 12.   

sreda 13.   

četrtek 14.   

petek 15.   

sobota 16.   

nedelja 17.   

ponedeljek 18.   

torek 19.   

sreda 20.   

četrtek 21.   

petek 22.   

sobota 23.   

nedelja 24.   

ponedeljek 25.   

torek 26.   

sreda 27.   

četrtek 28.   

petek 29.   
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sobota 30.   

nedelja 31.   

AVGUST (velik srpan) 2022 

ponedeljek 1.   

torek 2.   

sreda 3.   

četrtek 4.   

petek 5.   

sobota 6.   

nedelja 7.   

ponedeljek 8.   

torek 9.   

sreda 10.   

četrtek 11.   

petek 12.   

sobota 13.   

nedelja 14.   

ponedeljek 15.  Državni praznik 

torek 16.   

sreda 17.   

četrtek 18.   

petek 19.   

sobota 20.   

nedelja 21.   

ponedeljek 22.                              

torek 23.                  

sreda 24.  Pedagoška konferenca 

Popravni in predmetni izpiti 

četrtek 25.  popravni in predmetni izpiti 

petek 26.  popravni oz. predmetni izpiti             

sobota 27.   

nedelja 28.   

ponedeljek 29.  izobraževanje za strokovne delavce šole  

torek 30.  popravni in predmetni izpiti 

sreda 31.  Pedagoška konferenca 

Predmetni in popravni izpiti – 2. rok:   18. 8. – 31. 8. 2022 za učence od 1. do 9. razreda. 

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu (1. – 9. razred): 2. rok: 18. 8. -31. 8. 

2022. 
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"Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč.  

Vi glejte, na vaših plečih bo slonelo življenje…"  

(Ivan Cankar)  

  

  
  
  
  
  

DOBRODOŠLI MED NAMI NA 

CANKARJU!  

  

   

  

  

  
  

  
  

Smo šola odgovornih, strpnih in solidarnih ljudi!  
 

 

    
foto: arhiv šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


