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Vizija naše šole: 
 
S spoštljivimi medsebojnimi odnosi ustvarjajmo pozitivno vzdušje in učno okolje, ki bo 
učencem pomagalo razvijati in spodbujati njihove sposobnosti, ustvarjalnost, motivacijo 
za delo, odgovornost in kritično mišljenje ter hkrati omogočalo prijetno počutje. 
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OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica 

  

Telefon:  05 335 81 00                   
Spletna stran:     http://www.osms.si   
Elektronska pošta: o-ms.ng@guest.arnes.si   
Podračun:  01284-6030672398  

Davčna številka:  SI96298197  

   

Ravnatelj:  Janez Kobe  05 335 81 02 

Pomočnica ravnatelja:  Mojca Klinec  05 335 81 03 

Tajništvo:  Iris Kocijančič  05 335 81 00 

   

Psihologinja:  Doris Lozej   05 335 81 04 

Socialna delavka:  Lilijana Sulič   05 335 81 05 

Pedagoginja: Irena Žorž Kisilak   05 335 81 06 

Knjižničarka:  Boža Peršič    05 335 81 07 

   

Odjava prehrane:  
Ladislava Vasiljević  05 335 81 09 racunovodstvo-osngmstr@guest.arnes.si 

  Prehrano odjavite najkasneje na dan odsotnosti do 8. ure. 

Računovodstvo:  Teja Bajc 05 335 81 11 

 Martina Vulić  05 335 81 11 

Kuhinja:  Flavijana Brecelj   05 335 81 08 

Hišnika:  Danilo Lukežič    041 734 075 

 Martin Florijančič    041 734 079 
Športna dvorana: Alojz Škrlj 
 Ciril Germek  031 464 798 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE 

Cankarjeva 23, 5000 Nova Gorica 

Elektronska pošta:   pos.ledine@osms.si 
 

Pomočnica ravnatelja: Teheira L. Bolterstein 05 333 29 85 
Zbornica:    05 333 29 83 
Knjižnica:                           Nataša Gerbec                           05 333 29 87 
Kuhinja:  Snježana Damjanović  05 333 29 84        
Hišnik:  Klemen Kodelja 051 303 493 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE – 1. triletje in 4. razred        

  Oddelek Učiteljica Pogovorne ure:    1. polletje         2. polletje 

1. a Ljubinka Popović/Elizabeta Humar   

1. b Tanja Gulin/Irena Puc   

1. c Anja Prinčič/Magda Fajdiga   

2. a Sonja Abramič   

2. b Keli Pintar   

2. c Monika Žigon Kokoravec   

3. a Neva Polanc   

3. b Janja Kapelj   

3. c Mateja Bavčar   

3. d Anika Presl/Teheira L. Bolterstein   

4. b Suzana Pertovt   

4. d Nadja Živec   
 

PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE - Podaljšano bivanje 

1. a Barbara Koncut   

1. b Katja Klanjšček   

1. c Danjela Šinigoj/Neža Markočič   

2. a    

2. b Tina Rajko   

2. c Tina Jarc   

3. a Florjana Podgornik   

3. b  Laura Debeljak   

3. c Kombinacija več učiteljev   

3. d Anika Presl   

4. b Teja Žerjal   

4. d Martina Fabčič        

 
 



- 6 - 

MATIČNA ŠOLA – 2. in 3. triletje        

  Oddelek   Učitelj-ica Pogovorne ure: 1. polletje 2. polletje 

4. a Jana F. Bremec   

4. c Iris Mohorič        

5. a Valentina Volk   

5. b Tarin Turk Cink   

5. c Mirjam Vuga   

5. d Onorina Milost   

Učitelji, ki še poučujejo v 4. in 5. razredu 

4. raz. Jana Sušanj; GUM, DRU,         

4. raz. Jasna Černic; N2I        

5. a  Jasmina Mikulić; TJA   

5. b Marina Rabzelj; TJA   

5. c, d. Anja Praček; TJA        

5. raz Kaja Gomišček;  GUM   

5. raz. Suzana Harej; NRA        

5. d Albert Pušnar; LUM, GOS        

5. raz. Tanja Batistič Poljšak; NUM        

5. raz. Mojca Kuhar; N2I   

5. raz. Andrej Minkuž; NTE   
 

MATIČNA ŠOLA – Podaljšano bivanje 

4. a Jana Sušanj   

4. c Jasna Černic   

5. a, b Jasna Besednjak, Kaja Gomišček        

5. c, b Laura Ozebek, Anja Praček        

5. d, b Albert Pušnar   
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MATIČNA ŠOLA – Predmetna stopnja 

6. a Maja Maček; SLJ        

6. b Jože Štrukelj; TIT, FIZ, IP   

6. c Ana Kašček Bučinel; ŠPO, IP   

6. d Vasja Zajc; ŠPO, IP   

7. a Mojca Kuhar; TJA, NIP, IP   

7. b Petra Brankovič; MAT, TIT   

7. c Nataša Štrancar; TJA   

8. a Andrej Minkuž; TIT, LUM, IP, NIP   

8. b Tanja Batistič Poljšak; LUM, IP, NIP   

8. c Tanja Kogoj; MAT, FIZ, IP   

9. a Aleš Bremec; ŠPO   

9. b Tatjana Boscarol; MAT   

9. c Darja Kašček; KEM, GOS, IP    

9. d Mirjam Florijančič; GEO, DKE, IP   

 
Predmetna stopnja – učitelji nerazredniki 

Mojca Klinec; BIO   

Alenka Čelik; SLJ   

Marina Rabzelj; TJA   

Hermina Ličen; MAT, FIZ   

Katjuša Batič; ZGO, IP   

Martina Bratuž; NAR, IP, GOS   

Tanja Čutura; ZGO, GEO, DKE, IP   

Eleonora Ipavec Šaver; GUM   

Laura Ozebek; BIO, IP   
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Jasmina Mikulić; TJA        

Suzana Harej; MAT, IP   

Barbara Markič Gerbec; SLJ   

Špela Sušanj; SLJ   

Jasna Besednjak; BIO   

Jasna Černic; SLJ   

Tina Žerjal; MAT   

Kaja Gomišček; ŠPO   

 

  



- 9 - 

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20 
 

Leto Dan Datum Obrazložitev 

2
0

1
9

 

ponedeljek 2. 9. začetek pouka 

pon.–pet. 28. 10.–1. 11. jesenske počitnice 

četrtek 31. 10. dan reformacije 

petek 1. 11. dan spomina na mrtve 

torek 24. 12. proslava pred dnevom samostojnosti in 
enotnosti 

sreda 25. 12. božič 

četrtek 26. 12. dan samostojnosti in enotnosti 

sre.–čet. 25. 12.–2. 1. novoletne počitnice 

2
0

2
0

 

petek 3. 1. pouka prosti dan 

torek–sreda 1. 1.–2. 1. novo leto 

petek 31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

petek 7. 2. proslava pred slovenskim kulturnim 
praznikom 

sobota 8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

petek, sob. 14. 2., 15. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole 

pon.–petek 17. 2.–21. 2. zimske počitnice 

ponedeljek 13. 4. velikonočni ponedeljek 

ponedeljek 27. 4. dan upora proti okupatorju 

pon.–pet. 27. 4.–1. 5. prvomajske počitnice 

pet.–sob. 1. 5.–2. 5. praznik dela 

ponedeljek 15. 6. zaključek 2. oc. obdobja za učence 
9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil, 
valeta 

sreda 24. 6. zaključek 2. oc. obdobja za učence od 1. do 
8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; 
pouk in proslava pred dnevom državnosti 

četrtek 25. 6. dan državnosti 

pet.–pon. 26. 6.–31.8. poletne počitnice 
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 6. in 9. razred 

Datum  Aktivnost 

torek, 5. maj 2020 
 

četrtek, 7. maj 2020 
 

ponedeljek, 11. maj 2020 
 

NPZ iz slovenščine za 6. in  9. razred 
 

NPZ iz matematike za 6. in  9. razred 
 

NPZ iz tretjega predmeta za  9. razred 

NPZ iz angleščine za 6. razred 

ponedeljek, torek, sreda         
1., 2. in 3. junij 2020 

seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu in 
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 

ponedeljek, torek, sreda 

8. , 9.  in 10. junij 2020 

seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu in 
uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu 

ponedeljek, 15. junij 2020 razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. 
razreda 

sreda, 24. junij 2020 razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. 
razreda 

 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

Termin Rok Razred 

16. junij do 29. junij 2020 1. rok učenci 9. razreda 

26. junij do 9. julij 2020 1. rok učenci od 7. do 8. razreda 

18. do 31. avgust 2020 2. rok učenci od 7. do 9. razreda 
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DNEVI DEJAVNOSTI v šolskem letu 2019/2020 
  

DNEVI DEJAVNOSTI V 1. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 1. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Sprejem prvošolcev  na šoli sept. razred./vzgojit.  

Dan samostoj. in enotnosti, 
novoletno praznovanje  

na šoli dec. razred./vzgojit. 
 

Pustovanje na šoli feb. razred./vzgojit.  

Dan državnosti,  
podelitev spričeval  

na šoli jun. razred./vzgojit. 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 1. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Zdrave navade  
Medvedek Tom nas uči 
bonton 

N. Gorica april 
razred./vzgojit./ 
med. sestre 

 

EKO dan: mlaka N. Gorica april razred./vzgojit.  

Snovi  učilnica maj razred./vzgojit.  

ŠPORTNI DNEVI – 1. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Pohod Cerje sept. razred./vzgojit.  

Pohod Katarinin grič januar razred./vzgojit.  

Atletika stadion april razred./vzgojit.  

Aerobne dejavnosti v naravi trim steza maj razred./vzgojit.  

Športne igre Nova Gorica maj/junij razred./vzgojit.  
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TEHNIŠKI DNEVI – 1. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Urejanje šolskih potrebščin na šoli sept. razred./vzgojit.  

Izdelovanje novoletnih izdelkov na šoli nov. razred./vzgojit.  

Izdelovanje iz odpadnega 
materiala 

na šoli marec razred./vzgojit. 
 

 
 

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 2. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

1. Ogled gledališke predstave in 
poustvarjanje 

Nova Gorica dec. razredničarke 
glede na 
ponudbo 

Proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, 
novoletno praznovanje 

na šoli dec. razredničarke 
 

2. Pustovanje na šoli februar razredničarke  

3. Proslava ob dnevu državnosti, 
podelitev spričeval  

na šoli junij razredničarke 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 2. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Osebna higiena 
Kaj storim vsak dan za svoje 
zdravje? 

na šoli januar razred./med. s. 
 

Sadimo na šoli 
marec/ 
april 

razredničarke 
 

Eko dan – VODA Solkan, Soča 
maj/ 
junij 

razredničarke 
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ŠPORTNI DNEVI – 2. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Mala olimpijada  stadion NG sept. 
olimpijski komite, 
razredničarke 

 

Pohod Cerje sept. razredničarke  

Pohod 
Katarinin 
grič 

okt. razredničarke 
 

Aerobne dejavnosti v naravi Panovec 
marec, 
april 

razredničarke 
 

Atletika stadion NG april razredničarke  

TEHNIŠKI DNEVI – 2. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Urejanje šolskih potrebščin na šoli sept. razredničarke  

Gasilec – dejavnosti v mesecu 
požarne varnosti 

na šoli okt. razred./gasilci 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk, 
obisk čebelarja 

na šoli nov. razredničarke 
 

 
 

DNEVI DEJAVNOSTI V 3. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 3. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Sprejem prvošolcev na šoli sept. razredničarke  

Dan samostoj. in enotnosti, 
novoletno praznovanje 

na šoli decem. razredničarke 
 

Pustovanje na šoli februar razredničarke  

Dan državnosti,  
podelitev spričeval 

na šoli junij razredničarke 
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NARAVOSLOVNI DNEVI – 3. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Živalski vrt Ljubljana junij razredničarke 
vstopnina, 
prevoz 

Zdrav način življenja – 
preprečevanje nalezljivih 
bolezni  
Rojstvo 

na šoli marec 
razred./med. 
sestre 

 

Urejanje šolske okolice za 
boljše počutje 

N. Gorica april razredničarke 
 

ŠPORTNI DNEVI – 3. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Pohod Cerje sept. razredničarke  

Pohod ob Soči marec razredničarke  

Pohod 
Sv. 
Katarina 

marec razredničarke 
 

Atletika N. Gorica april razredničarke  

Male olimpijske igre N. Gorica maj/junij razredničarke  

TEHNIŠKI DNEVI – 3. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Urejanje razreda in šolskih 
potrebščin 

na šoli sept. razredničarke 
 

Gozd Postojna sept. zunanji izvajalec prevoz 

Izdelki iz odpadnega materiala  na šoli nov. razredničarke  
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DNEVI DEJAVNOSTI V 4. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 4. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Kulturne prireditve, film, 
gledališke predstave 
(prireditve) 

N. Gorica 
po 
ponudbi 

razredničarke 
plačilo po 
položnici 

Slovenski kulturni praznik N. Gorica 7. februar  razredničarke 
      

Šolski muzej – Ljubljana Ljubljana 
9. in 10. 
junij 

razredničarke 
plačilo po 
položnici 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 4. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Črmošnjice in okolica – 
ekskurzija (CŠOD) 

Črmošnjice januar razredničarke 
v sklopu 
CŠOD 

Čutila in prebavila 
Preprečevanje poškodb 

N. Gorica 
sept. 
3. in 4. 
junij 

razredničarke 
medicinske 
sestre 

V različnih okoljih so različna 
živa bitja 

Borov 
gozdiček 

junij razredničarke 
 

ŠPORTNI DNEVI – 4. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Pohod (CŠOD) Črmošnjice januar razredničarke  

Igre na snegu (CŠOD) Črmošnjice januar razredničarke  

Orientacija (CŠOD) Črmošnjice januar razredničarke  

Atletika N. Gorica maj razredničarke  

Pohod  Panovec junij razredničarke  
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TEHNIŠKI DNEVI – 4. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Izdelki za praznično tržnico na šoli nov., dec. razredničarke  

Izdelava hiške  na šoli  nov., dec. razredničarke  

Elektrika (CŠOD) Črmošnjice januar razredničarke  

Sile delujejo na telo – voziček na šoli januar razredničarke  

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 5. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Slovenski kulturni praznik (3h), 
predstava po ponudbi (2h)  

na šoli februar razredničarke 
 

Obisk muzeja in čipkarske šole na šoli junij razredničarke šola v naravi 

Obisk Ljubljane Ljubljana februar razred., CŠOD 
vstopnina, 
prevoz 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 5. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Puberteta (telesni znaki);  
Zasvojenost z IKT;  
Zdrava prehrana 

N. Gorica marec 
razredničarke/med. 
sestre 

 

Antonijev rov, muzej Idrija junij razredničarke šola v naravi 

Gozd; prehranjevalni spleti Cerkno junij razredničarke šola v naravi 
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ŠPORTNI DNEVI – 5. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Pohod Ravnica sept. razredničarke  

Igre na snegu/atletika 
Črni Vrh/ 
stadion NG 

januar/april razredničarke 
prevoz 

Igre v vodi 
N. Gorica 
(Cerkno) 

sept./junij razredničarke šola v naravi 

Prometni dan N. Gorica april 
učitelji TIT, 
razredničarke 

 

Pohod k bolnici Franji  Cerkno junij razredničarke šola v naravi 

TEHNIŠKI DNEVI – 5. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Izdelki za praznično tržnico na šoli november razredničarke  

Izdelava termo škatle  na šoli marec razredničarke  

Pust  na šoli februar razredničarke  

“Prijateljstvo”; Spletni bonton na šoli oktober 
MC Nova 
Gorica; Safe.si 

 
prispevek 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI V 6. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 6. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Zakojca – Bevkova  domačija Zakojca september Maja Maček 
vstopnina, 
prevoz 

Proslave in prireditve, 
gledališka predstava, film, 
Glasbena mladina 

N. Gorica 
učiteljice 
SLJ in GUM 

učiteljice SLJ in 
GUM 

vstopnina 

4. Zadnji šolski dan N. Gorica 24. 6. 2020 razredniki  
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NARAVOSLOVNI DNEVI – 6. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Kraški svet Notranjske 
Postojna 
Cerkniško 
jezero 

april učiteljice GEO 
vstopnina, 
prevoz 

Ne kadim – moja izbira;  
Odraščanje – dve plati medalje 

na šoli januar 
učitelj 
NAR/med. 
sestre 

 

Orientacija in gozd Panovec 
oktober ali 
april  

učiteljica NAR, 
učiteljice GEO 

 

ŠPORTNI DNEVI – 6. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Atletika stadion NG september učitelji ŠPO  

Zimski športni dan v šoli v 
naravi/kombiniran ŠD (kdor ne 
gre v šolo v naravi) 

Cerkno/na 
šoli 

januar učitelji ŠPO 
šola v 
naravi/na 
šoli 

Športne igre  na šoli maj učitelji ŠPO  

Igre v vodi bazen NG junij/sept. učitelji ŠPO vstopnina 

Pohod na Škabrijel Škabrijel oktober učitelji ŠPO  

TEHNIŠKI DNEVI – 6. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Skupnost; 
Zasvojenost z novimi 
tehnologijami  

na šoli februar 
MC Nova Gorica; 
Safe.si 

 
prispevek 

Izštekani     

Priprava računalniške 
predstavitve 

na šoli oktober 
učitelji, R OID, 
psihologinja, 
ravnatelj 

 

Zdrava prehrana – Od čebele 
do medu 

na šoli oktober učitelji GOS 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 7. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 7. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Gregorčičev rojstni kraj Vrsno september Špela Sušanj 
vstopnina, 
prevoz 

Zadnji šolski dan N. Gorica 24. 6. 2020 učitelji  

5. Simfonična matineja in voden 

ogled Cankarjevega doma 
Ljubljana 

12. 11. 
2019 

učiteljica GUM 
vstopnina, 
prevoz 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 7. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Po programu CŠOD 
Rakov 
Škocjan 

 razredniki 
 

Po programu CŠOD 
Rakov 
Škocjan 

 razredniki 
 

Pozitivna samopodoba in stres, 
Mladi in alkohol 

na šoli januar 
učit. NAR/med. 
sestre 

 

ŠPORTNI DNEVI – 7. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Atletika stadion NG sept. učitelji ŠPO  

Pohod (se izvede v CŠOD) 
Rakov 
Škocjan 

oktober CŠOD 
v sklopu 
CŠOD 

Kombinirani ŠD – drsanje Bled januar učitelji ŠPO  

Športne igre na šoli junij učitelji ŠPO  

Igre v vodi bazen NG junij/sept. učitelji ŠPO vstopnina 
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TEHNIŠKI DNEVI – 7. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober razredniki  

Po programu CŠOD Rakov Škocjan oktober razredniki  

Pozitivnost; Spletno nasilje 
in ustrahovanje 

na šoli februar 
MC Nova Gorica; 
Safe.si 
 

 
 
prispevek 

Luka Koper, Škocjanski zatok Obala marec Učitelji TIT in NAR 
vstopnina, 
prevoz 

 

DNEVI DEJAVNOSTI V 8. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 8. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Po poti kulturne dediščine 
(CŠOD) 

Žirovnica 10./11. okt. 
Barbara 
Markič 
Gerbec, CŠOD 

vstopnina, 
prevoz 

Zadnji šolski dan N. Gorica 24. 6. 2020 učitelji 
 

6. Proslave in prireditve, 

gledališka predstava, film, 

Glasbena mladina 

N. Gorica po ponudbi 
učiteljice SLJ 
in GUM 

učiteljice 
SLJ in GUM 

NARAVOSLOVNI DNEVI – 8. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Medosebni odnosi/temeljni 
postopki oživljanja z uporabo 
AED 

na šoli september 
učit. BIO/ 
med. sestre 

 

eHiša – Festival znanosti, 
poskusi 

Nova Gorica 4. oktober učitelji FIZ 
 

Obdelava podatkov  na šoli marec 
učitelji 
MAT/GEO 
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ŠPORTNI DNEVI – 8. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Atletika stadion NG september učitelji ŠPO  

Pohod na Vodice Vodice oktober učitelji ŠPO  

Kombinirani ŠD Nova Gorica januar učitelji ŠPO  

Športne igre na šoli april učitelji ŠPO  

Igre v vodi bazen NG junij (sept.) učitelji ŠPO vstopnina 

TEHNIŠKI DNEVI – 8. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Fizikalna merjenja na šoli oktober 
učitelji 
FIZ/KEM/GEO 

 

Jaz in ti v družbi na šoli december 
medpredmet. 
sodelovanje 

 

Komunikacija; varovanje 
zasebnosti in uporaba 
družabnih omrežij 

na šoli po dogovoru 
Mladinski 
center NG; 
Safe.si 

 
 
prispevek 

Planetarij  na šoli po dogovoru učitelji FIZ vstopnina 

 

DNEVI DEJAVNOSTI V 9. RAZREDU 

KULTURNI DNEVI – 9. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Avstrijska Koroška  Koroška 14. 4. 2020 
Alenka Čelik, 
razredniki, 
CŠOD 

vstopnine, 
prevoz 

Proslave in prireditve, 
gledališka predstava, film 

N. Gorica Po ponudbi Učiteljice SLJ  

Operna predstava in voden 
ogled SNG Opera in balet  

Ljubljana 11. 2. 2020 
učiteljica 
GUM 

vstopnina, 
prevoz 
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NARAVOSLOVNI DNEVI – 9. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS  NOSILCI OPOMBA 

Vzgoja za zdravo spolnost, 
Sr(e)čne želje? 

na šoli september 
učit. 
BIO/med. 
sestre 

 

Soška dolina, Muzej 1. 
svetovne vojne 

Kobarid oktober 
učitelji ZGO, 
GEO 

prevoz, 
vstopnina 

Kraški rob Socerb november CŠOD 
vstopnina, 
prevoz 

ŠPORTNI DNEVI – 9. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Atletika stadion NG september učitelji ŠPO  

Pohod na Sveto goro Sveta gora oktober učitelji ŠPO  

Kombinirani ŠD Nova Gorica januar učitelji ŠPO  

Športne igre na šoli maj učitelji ŠPO  

Ples (na dan NPZ in generalka 
pred valeto) 

na šoli maj, junij Plesna šola 
 

TEHNIŠKI DNEVI – 9. razred 

DEJAVNOST KRAJ ČAS NOSILCI OPOMBA 

Reševanje sporov; Lažne 
informacije in prevare na 
internetu 

na šoli  februar 
MC Nova 
Gorica; Safe.si 

 
 
prispevek 

Poklicna orientacija – 
delavnice spoznavanja 
samega sebe 

na šoli okt. psihologinja 
 

Gibanje, Festival znanosti ŠC NG/eHiša 4. oktober učitelji FIZ  

Spoznavanje poklicev na šoli 
20. 
november 

zun. sodelavci 
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4. razred – NARAVOSLOVNI TEDEN  

● po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom LIPA, Črmošnjice  
● 20. 1.–24. 1. 2020  dva oddelka  
● 27. 1.–31. 1. 2020  dva oddelka 

 

5. razred – PLAVANJE 

● Cerkno 
● 1. 6.–5. 6. 2020  dva oddelka 
● 8. 6.–12. 6. 2020 dva oddelka 

 

6. razred – SMUČANJE 

● 13.–17. 1. 2020, Cerkno 
 

7. razred – NARAVOSLOVNI TEDEN  

● po programu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti: Dom BREŽENKA, Fiesa 
● 20. 1.–24. 1. 2020 dva oddelka 
● 27. 1.–31. 1. 2020 en oddelek 

 

3. razred – PLAVALNI TEČAJ 

● v septembru 
● v bazenu v Štandrežu v Italiji 

 

5. razred – KOLESARSKI IZPIT 

● na šoli 
● vodja Andrej Minkuž 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  1., 4. do 6. RAZRED 
 

Na osnovi prijav bomo izvajali pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 
● 1. razred:    ANGLEŠČINA 

● 4. razred:    ITALIJANŠČINA 

● 5. razred:    ITALIJANŠČINA, TEHNIKA, UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO 

● 6. razred:    ITALIJANŠČINA, TEHNIKA, UMETNOST 

  

ŠOLA V NARAVI 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  7. do 9. RAZRED 

 
Na osnovi prijav bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov: 

● NAČINI PREHRANJEVANJA: 9. razred 

● LOGIKA 1/2: 7.– 9. razred 

● ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI: 8. razred 

● POSKUSI V KEMIJI: 9. razred 

● MULTIMEDIJA: 7. razred 

● ITALIJANŠČINA 1, 2, 3: 7.– 9. razred (7. r: začetna in nadaljevalna skupina) 

● OBDELAVA GRADIV – les: 7.– 9. razred 

● OBDELAVA GRADIV – kovine: 8. in 9. razred 

● VERSTVA IN ETIKA 3: 9. razred 

● ELEKTROTEHNIKA: 8. in 9. razred 

● LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3: 7.– 9. razred 

● SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 8. razred 

● PLES – dekleta: 7.– 9. razred 

● Izbrani šport: GIMNASTIKA:   7. razred 

● ŠPORT ZA SPROSTITEV: 8. in 9. razred 

● Izbrani šport: NOGOMET: 7. in 8. razred 

 

 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 
 

● 5., 6. in 7. razred 

Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk občasno izvajali v  

manjših učnih skupinah. 

● 8. in 9. razred 

Pri slovenščini, matematiki in angleščini bomo pouk skozi celo šolsko leto 

izvajali v manjših učnih skupinah. 
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KOLEDAR TEKMOVANJ 

 

Datum Naziv tekmovanja Vrsta 

18. 9. 2019 Male sive celice  
pred- 
tekmovanje 

26. 9. 2019 logika šolsko 

 tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni šolsko 

19. 10. 2019 logika državno 

21. 10. 2019 tekmovanje iz angleškega jezika, 8. r. šolsko 

16. 10. 2019 tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje šolsko 

 
Bober –  mednarodno tekmovanje  v 
informacijski in računal. pismenosti 

šolsko 

14. 11. 2019 tekmovanje iz angleškega jezika, 9. r. šolsko 

      tekmovanje v  znanju o sladkorni bolezni državno 

25. 11. 2019 tekmovanje iz angleškega jezika, 8. r. državno 

3. 12. 2019 tekmovanje iz znanja zgodovine šolsko 

29. 11. 2019 tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje državno 

december 2019 tekmovanje iz SLO za Cankarjevo priznanje šolsko 

januar 2020? WSC kvalifikacije – Ljubljana mednarodno 

20. 1. 2020 tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja KEM šolsko 

      tekmovanje iz znanja geografije šolsko 

januar 2020 tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 8., 9. r. področno 

      
Bober –  mednarodno tekmovanje  v 
informacijski in računal. pismenosti 

državno 
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15. 1. 2020 tekmovanje iz angleškega jezika, 9. r. regijsko 

4. 2. 2020 tekmovanje iz znanja zgodovine regijsko 

5. 2. 2020 
tekmovanje za Stefanovo priznanje 
tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička 

šolsko 

 tekmovanje iz znanja italijanščine šolsko 

11. 3. 2020 Vesela šola  šolsko 

 tekmovanje iz znanja geografije regijsko 

      tekmovanje iz znanja italijanščine državno 

marec 2020 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje, 8., 9. r. državno 

 tekmovanje za Vegovo priznanje šolsko 

27. 3. 2020 tekmovanje za Stefanovo priznanje regijsko 

4. 4. 2020 
tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja 
kemije 

državno 

8. 4. 2020 Vesela šola državno 

14. 3. 2020 tekmovanje iz znanja zgodovine državno 

17. 3. 2020 tekmovanje iz angleškega jezika, 9. r. državno 

      
Festival Labirint;  
Praktične rešitve – pridi, naredi in pokaži 

regijsko 

      Državni festival Turizmu pomaga lastna glava državno 

april 2020 Ciciveselošolski dan šolsko 

9. 5. 2020 tekmovanje za Stefanovo priznanje državno 

 tekmovanje za Vegovo priznanje državno 

      tekmovanje iz znanja geografije državno 

april, maj 2020 "Zlata kuhalnica" 
šolsko, 
regijsko 
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POGOVORNE URE 

 

Popoldan od 16. do 17. ure Popoldan od 16. do 17. ure 

MATIČNA ŠOLA PODRUŽNICA LEDINE 

 

8. oktober 2019 1. oktober 2019 

12. november 2019 5. november 2019 

10. december 2019 3. december 2019 

14. januar 2020 7. januar 2020 

11. februar 2020 4. februar 2020 

10. marec 2020 3. marec 2020 

14. april 2020 7. april 2020 

 

12. maj 2020 5. maj 2020 

DOPOLDAN 
 

Enkrat tedensko  
od oktobra 2019 dalje. 

Urnik bo objavljen v septembru. 

DOPOLDAN 
 

Enkrat tedensko  
od oktobra 2019 dalje. 

Urnik bo objavljen v septembru. 

                     
Starši sproti spremljajte učni uspeh in napredek otroka na pogovornih urah in roditeljskih 

sestankih. Prosimo, da svojo udeležbo na pogovornih urah najavite razredniku oz. 

učitelju posameznega predmeta, kar bo pripomoglo k bolj učinkoviti izpeljavi pogovornih 

ur. 
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PRIJAVA NA POGOVORNE URE 
Želim razgovor o svojem otroku: 

● v dopoldanskem času (datum): _____________________________ 

● v popoldanskem času (datum): _____________________________ 

      

Podpis starša:  
Podpis učiteljice: 

 

 

PRIJAVA NA POGOVORNE URE 
Želim razgovor o svojem otroku: 

● v dopoldanskem času (datum): _____________________________ 

● v popoldanskem času (datum): _____________________________ 

 

Podpis starša: 
Podpis učiteljice: 

 

 

PRIJAVA NA POGOVORNE URE 
Želim razgovor o svojem otroku: 

● v dopoldanskem času (datum): _____________________________ 

● v popoldanskem času (datum): _____________________________ 

 

Podpis starša: 
Podpis učiteljice: 

 

 

PRIJAVA NA POGOVORNE URE 
Želim razgovor o svojem otroku: 

● v dopoldanskem času (datum): _____________________________ 

● v popoldanskem času (datum): _____________________________ 

 

Podpis starša: 
Podpis učiteljice: 
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ŠOLSKI URNIK 

 

MATIČNA ŠOLA 

POUK 

0. ura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05 

2. ura 9.10–9.55 

MALICA 9.55–10.15 

3. ura 10.15–11.00 

ODMOR 11.00–11.15 

4. ura 11.15–12.00 

5. ura 12.05–12.50 

6. ura 12.55–13.40 

7. ura 13.45–14.30 

8. ura 14.35–15.20 

PODALJŠANO BIVANJE 

● jutranje varstvo od 7.00 do 8.00 za 4. in 5. razred 

● neusmerjeni prosti čas od konca pouka do kosila 
● kosilo  
● različne dejavnosti do 14.30 

● pisanje domačih nalog in samostojno učenje od 14.30 do 15.30 

● popoldanska malica 

● usmerjeno preživljanje prostega časa od 15.30 do 15.50 

● varstvo 15.50 do 16.15 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE 

POUK 

1. ura 8.00–8.45 

2. ura 8.50–9.35 

MALICA 9.35–9.55 

3. ura 9.55–10.40 

ODMOR 10.40–11.00 

4. ura 11.00–11.45 

5. ura 11.50–12.35 

PODALJŠANO BIVANJE 

● sprostitvene dejavnosti/neusmerjen prosti čas od konca pouka  
ter kosilo do 14.00 

● popoldanska malica od 14.00 do 14.10 
● učna ura od 14.10 do 14.55 
● usmerjeni prosti čas od 14.55 do 16.15 

VARSTVO 

Jutranje varstvo: od 6.30 do 8.00 

 

SPREMSTVO UČENCEV V PRVEM TRILETJU 

 

Prvošolci morajo imeti na poti v šolo ter domov spremstvo odraslih oseb in nosijo 

rumeno rutko.  

Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, s pisnim dovoljenjem 

staršev.  

PEŠBUS: 
● to je organizirano spremljanje otrok v šolo peš po stalni poti, 
● otroke spremlja odgovorna odrasla oseba, 
● na podlagi prijav učencev se določi pot in postaje. 
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DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

 
Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka bo objavljen v septembru. 

Dopolnilni pouk 
Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj 

časa odsotni in želijo dodatno razlago. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka 

oblikuje učitelj predmeta, ki ugotovi vzroke za učenčevo slabšo uspešnost in redno 

spremlja učenčev napredek. Pouk poteka v času pred poukom ali po njem. 

 

Učitelj Predmet Dan Ura 

    

    

    

 
 

Dodatni pouk 

Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci se 

običajno tudi udeležujejo tekmovanj. 

 

Učitelj Predmet Dan Ura 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Vsak učenec je član šolske knjižnice, kjer si lahko izposoja knjižnično gradivo. 

Izposojevalni rok je 21 dni. Zamudnike opozarjamo. Vsako izgubljeno, uničeno ali 

poškodovano knjižnično gradivo se nadomesti z novim. 
 

UČBENIŠKI  SKLAD  

Vsak učenec-ka si lahko iz učbeniškega sklada brezplačno izposodi učbenike.  
 

V šolskem letu 2019/20 sem si na OŠ Milojke Štrukelj izposodil-a naslednje šolske 

učbenike: 
 

Številka učbenika:    Naslov  učbenika: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10    

 

Izposojene učbenike bom ob koncu pouka vrnil-a šoli. 
Izgubljene, uničene ali poškodovane učbenike bom nadomestil-a z novimi.  
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SKRB ZA ZDRAVJE 

 
Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi, in sicer: 

● do osnovnega in dispanzerskega varstva, 

● specialističnega varstva, 

● bolniškega varstva, 

● zobozdravstvenega varstva. 

 

Šola bo sodelovala z zdravstvenimi delavci v šolskem dispanzerju. Učenci bodo obvezno 

sistematično pregledani (1., 3., 6. in 8. razred).  
Dejavnosti zobozdravstvene preventive obsegajo sistematske preglede učencev v 1., 2. 

in 6. razredu. 
 

 

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE 

Akcija za čiste zobe poteka od 1. do 9. razreda. Enkrat mesečno zunanji sodelavki zobne 

preventive opravita barvanje in želiranje zob. Za nemoten potek akcije morajo učenci 

prinesti zobno ščetko, ki jo pustijo v šoli. 

 

september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 

januar 2020 februar 2020 marec 2020 april 2020 
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ŠOLSKI SKLAD 

 

V šolskem skladu zbiramo sredstva s pomočjo prostovoljnih prispevkov, sponzorstev, 

donacij … Z njimi omogočamo zagotovitev enakih možnosti za vse učence pri udeležbi 

na ekskurzijah, v šoli v naravi, prireditvah, taborih in podobno. 

Pridobljena sredstva namenjamo tudi za zviševanje standarda pouka s financiranjem 

dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz 

javnih sredstev. 
      

Vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada oddate socialni delavki na šoli. 
      

Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na transakcijski račun 01284-6030672398.  

Vsak vaš prispevek bo dobrodošel. 

 

PROSTOVOLJCI 

                                                

Na šoli poteka prostovoljno delo. Učenci se zanj odločijo prostovoljno. Svojo odločitev 

potrdijo z izpolnitvijo prijavnice, ki jo dobijo pri socialni delavki. 

Izberejo svoje področje dela: druženje z varovanci Doma upokojencev Nova Gorica, učna 

pomoč mlajšim učencem, pomoč učencem iz drugih kulturnih okolij, druženje z  vrstniki, 

sodelovanje pri humanitarnih akcijah, sodelovanje na festivalih ... 

Vsak prostovoljec, ki opravi letno 24 ur in več prostovoljnega dela, dobi Zahvalo za 

sodelovanje pri prostovoljnem socialnem delu, ki jo izda in na zaključni prireditvi podeli 

Center za socialno delo Nova Gorica. Ostali učenci dobijo šolsko zahvalo. 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
 

Individualno in skupinsko pomoč izvajajo učitelji naše šole. Namenjena je UČENCEM Z 

UČNIMI TEŽAVAMI in je organizirana v dopoldanskem času. 

Učitelj Predmet Dan Ura 
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DODATNA STROKOVNA IN UČNA POMOČ 
 

Namenjena je otrokom s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Le-to  

na naši šoli izvajajo učitelji, mobilni specialni pedagog, logoped, socialni pedagog, šolska 

psihologinja.  
 

Učitelj Predmet Dan Ura 

    

    

    

      

NADARJENI UČENCI 
 

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali 

srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, 

specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega 

šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  
 

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci šole, saj le-ti 

evidentirajo potencialno nadarjene učence od 3. do 9. razreda. 
 

Naš cilj je identifikacija nadarjenih učencev v četrtem razredu devetletke ali kasneje v 

soglasju s starši in ponudba obogatitvenega programa za nadarjene učence.  
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 

evidentiranih učencev glede na ocene učitelja s pomočjo posebnega ocenjevalnega 

pripomočka LESTVICE NADARJENOSTI, TESTA SPOSOBNOSTI in USTVARJALNEGA 

MIŠLJENJA. Testiranje sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.  
 

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od treh 

kriterijev dosežejo nadpovprečen rezultat – 90 %.  
 

Z namenom razvijanja otrokovih sposobnosti se v soglasju s starši zanje pripravi poseben 

program in se jih vključi v različne dejavnosti (interesne dejavnosti, neobvezni predmeti, 

izbirni predmeti, dodatni pouk, sodelovanje na natečajih, tekmovanja, sodelovanje na 

različnih šolskih prireditvah).  
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Učenci se bodo lahko v zadnjem triletju vključili v delavnice za nadarjene, ki jim bodo 

posebej predstavljene s strani učiteljev izvajalcev. Ponudili bomo delavnice z različnih  

področij, tako naravoslovja kot družboslovja. Lahko se izkažejo kot prostovoljci in s tem 

razvijajo socialni čut in čustveno inteligenco. 

Učenci imajo možnost sodelovanja pri številnih interesnih dejavnostih, šolskem glasilu 

Žvečkalnik, na tekmovanjih (Male sive celice, The  World Scolar's Cups – tekmovanje v 

angleščini z več področij, od znanosti do umetnosti) in natečajih ter projektih (Zdrava 

šola, Popestrimo šolo ..., Jaz in ti v družbi – 8. r), saj s tem razvijajo svoj ustvarjalni 

potencial.  

Vsak mesec bomo predstavili posamezne nadarjene učence, ki se dokazujejo na različnih 

področjih. 

Potekale bodo tudi delavnice možganske telovadbe, sproščanja ter delavnice Učenje 

učenja za učence petega razreda. 
 

Ob koncu devetega razreda organiziramo tabor za nadarjene devetošolce. 

 

Prav tako smo namenili NADARJENIM UČENCEM v zadnji triadi delavnice za pripravo na 

razna tekmovanja in za razvijanje sposobnosti na področju jezikov, turizma, 

naravoslovja, matematike, razvijanja pozitivnega samovrednotenja … 

 

Učitelj Predmet Dan Ura 

    

    

    

 

 
POKLICNA ORIENTACIJA 

Namen programa poklicne orientacije je pomagati učencem pri presojanju, izbiranju in 

sprejemanju poklicne odločitve. Izvaja ga šolski psiholog v zadnjem razredu osnovne 

šole. 
Učenci se v okviru tehniškega dne POKLICNA ORIENTACIJA učijo spoznavati sebe, svoje 

interese, sposobnosti, posebnosti oz. prednosti. 
S starši se bodo udeležili predstavitve različnih poklicev pri delodajalcih. 
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14. 11. 
2019 
 

  
oktober 

Dogodek območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica  
»PROMOCIJA POKLICEV«, spoznavanje in ogled poklicev pri delodajalcih v 
popoldanskem času po izbiri skupaj s starši 

Delavnice: Spoznavanje samega sebe, mreža šol v naši regiji, rokovnik  
(Tehniški dan) 

november 
  
20. 11. 2019 

Roditeljski sestanek: Poklicna orientacija 
 

Dejavnosti na Šolskem centru NG za spoznavanje poklicev (strojništvo, 
lesarstvo, mehatronika, logistika, elektronika, tehniška gimnazija, 
računalništvo, zdravstvo, živilstvo, kmetijstvo, naravovarstvo, 
podjetništvo in ekonomija) 

december Anketiranje učencev z ANKETO O IZBIRI POKLICA 

december Odprta vrata srednjih šol za starše in učence 

dec.–april Individualno svetovanje učencem, pomoč pri izbiri primernega poklica oz. 
nadaljnjega izobraževanja, pogovori s starši in učenci 

februar Informativni dnevi na srednjih šolah za devetošolce 

april Izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole 

maj Obveščanje učencev o stanju prijav v srednjih šolah 

junij Prinašanje dokumentov na srednje šole 

 

POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE 

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje 

izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, 

raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.  

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemen dosežek, srebrno ali zlato 

priznanje v zadnjih dveh razredih OŠ in je v zaključenem razredu osnovne šole dosegel 

povprečno oceno najmanj 4,70. Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije Republike 

Slovenije v juniju objavi Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Rok za oddajo prijav je do 

septembra 2020. 
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STATUS UČENCA 

 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni 

dosežek mednarodne vrednosti. 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja 

mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec najkasneje do 20. 9. v tekočem 

šolskem letu. Izjemoma se učencu lahko dodeli status med letom, če izpolnjuje pogoje. 

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti in se le-te uredijo s pisnim 

dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, način 

in rok za ocenjevanje znanja ter drugo. Status učenca preneha na zahtevo učenca in 

staršev, s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi 

katerih mu je bil dodeljen, ali če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status oz. če se 

mu status odvzame.  

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora oz. zaradi kršitve njegovih dolžnosti, 

določenih z zakonom ter pravili šolskega reda, mu šola lahko status začasno oz. trajno 

odvzame na predlog razrednika oz. učiteljskega zbora.  

Učencu lahko status miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko v primeru poškodbe ali 

drugih zdravstvenih težav podajo starši. 

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloča ravnatelj s sklepom. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Na šolski spletni strani v zavihku »Dokumentacija« je objavljen Pravilnik o izvajanju 

interesnih dejavnosti. Učenci izpolnite prijavnico v Publikaciji, jo izrežete in oddate 

razredniku do 17. septembra 2019.                                                                                     
      

MATIČNA ŠOLA 

Dejavnost Učenci Vsebina Mentor 

Otroški pevski 
zbor  
 
 
Mladinski 
pevski zbor 

4.–5. r. 
 
 
 
 

6.–9. r. 

- usposabljanje in razvijanje smisla za  
enoglasno muziciranje in estetsko 
doživljanje zborovskega petja 

- učenje slovenskih ljudskih pesmi in 
umetnih pesmi z instrumentalno 
spremljavo 

- sodelovanje na revijah otroških in 
mladinskih pevskih zborov 

- sodelovanje na šolskih in izvenšolskih 
prireditvah 

Eleonora Ipavec 
Šaver 
 
 
Eleonora Ipavec 
Šaver 

Računalniški 
krožek 

4.–5. r. - spoznavanje osnov računalništva 

- delo na računalniških programih 

- priprava PPT  
- varna uporaba interneta 

Iris Mohorič 

Ročne 
spretnosti 

4.–5. r. 
 

- spoznavanje različnih ročnih spretnosti 
(vozlanje, šivanje …) 

- oblikovanje z različnimi materiali 
- priprava razstav 

Onorina Milost 

Ročne 
spretnosti 

6.–9. r. - urjenje ročnih spretnosti šivanja, 
vezenja, kvačkanja, pletenja 

- izdelava izdelkov in razstava le-teh 

Laura Ozebek 

Kuharski 
krožek 

7.–9. r. 
 

- razvijanje spretnosti kuharskih veščin 
- razvijanje individualne ustvarjalnosti pri 

pripravi različnih jedi in peciva 

Laura Ozebek 

Vesela šola 4.–5. r. - obravnava tem s področja kulture, 
estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, ki 
so objavljene v reviji Pil 

Mirjam Vuga 
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- sodelovanje na tekmovanju v znanju 
Vesele šole 

Bralna značka 4.–9. r. - oblikovanje priporočilnih  
seznamov knjig    

- pogovori o prebranih knjigah 

razredničarke, 
učiteljice 
slovenščine in 
šolski knjižničarki 

Angleška 
bralna značka 

4.–9. r. - branje angleških knjig z lažjo 
(prilagojeno) vsebino  

- bogatenje in utrjevanje besedišča, kar 
pripomore k samozavestnejši 
komunikaciji v tujem jeziku 

učiteljice 
angleščine 

Utrdimo 
angleščino 

6. r. - ponavljanje in utrjevanje učne snovi Marina Rabzelj 

Vivaristika 6.–9. r. - skrb za živali v šolskem vivariju, urejanje 
vivarija, skrb za živali med šolskimi 
počitnicami 

Jasna Besednjak 

Naravoslovni 
krožek  

6., 7. r. - dopolnjevanje, poglabljanje in 
razširjanje znanja naravoslovja 

- priprava na tekmovanje iz znanja 
naravoslovja – Kresnička 

Martina Bratuž 

Gospodinjski 
krožek 

6.–9. r. - urejanje šolske okolice 
- oblikovanje drobnih izdelkov iz 

različnih  materialov 
- učenje osnov gospodinjskih veščin  

Martina Bratuž 

Kemijski krožek 8.–9. r. - poglabljanje znanja kemije  
- priprava na šolsko in državno 

tekmovanje 

- raziskovalno delo 
- ogledi 

Darja Kašček 

Male sive 
celice 

6.–9. r. - obravnava različnih tematskih področij 
ob uporabi referenčne literature in 
spletnih virov v okviru priprav na 
tekmovanje v TV-kvizu Male sive celice 

Boža Peršič 
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Vesela šola 6.–9. r. - obravnava veselošolskih tem in člankov 
revije PIL v okviru priprav na tekmovanje 
v znanju Vesele šole 

Boža Peršič 

Geografski 
krožek 

6.–9. r. - poglabljanje znanja s področja geografije 

- spoznavanje osnov geografskega 
raziskovanja 

Tanja Čutura 
 

 

Zgodovinski 
krožek 

6.–9. r. - poglabljanje znanja s področja 
zgodovine 

- obisk razstav 

- dogodki v tekočem mesecu skozi čas 

Katjuša Batič 

Likovni krožek 6.–9. r. - spoznavanje različnih likovnih tehnik 

- ustvarjanje z različnimi materiali 
- sodelovanje na natečajih in razpisih 

- razstavljanje izdelkov 

- animirani film 

Tanja Batistič 
Poljšak 

Šolsko 
novinarstvo 

4.–9. r. - priprava šolskega glasila 
- priprava prispevkov, poročil, novic, 

reportaž, intervjujev 
- obisk lokalnega radia in uredništva RTV 

Slovenija 
- šolski radio 

Nina Rogelja 

Delavnice 
spodbujanja 
branja 

4. r. - izboljšanje bralne pismenosti 
- razvijanje bralne motivacije in 
razumevanja 
- uvajanje bralno-učnih strategij 
- razvijanje kritičnega mišljenja in 
samostojnega tvorjenja besedil 

Projekt 
Popestrimo šolo 

Filatelija 4.–9. r. - zbiranje in proučevanje poštnih 
znamk 

zunanji mentor 
Vinko Troha 

Šolski bend 6.–9. r. Pogoj: uspešno opravljena avdicija 
- učenje osnov skupinskega igranja 

inštrumentov 
- nastopi na prireditvah 

zunanji mentor 
Andraž Lasič 

Gimnastika in 
akrobatika 
 

4.–9. r. 
 

- razvijanje osnovnih motoričnih 
sposobnosti (moč, gibljivost, ravnotežje, 
eksplozivnost …) ter ob tem učenje 

zunanji mentor 
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osnovnih akrobatskih prvin (prevali, 
stoje, kolesa, mostovi ...) 

- skakanje z malo prožno ponjavo (kanvas)  

Cheerleading 

 
4.–9. r. 

 

- razvijanje osnovnih motoričnih 
sposobnosti 

- učenje osnovnih akrobatskih elementov 
(kolesa, stoje, mostovi ...)  

- učenje osnov dvigov  
- povezovanje elementov v koreografijo 

zunanji mentor 

Cheer ples 

4.–9. r. 
 

- razvijanje smisla za ritem  
- učenje osnovnih plesnih gibov, piruet, 

plesnih skokov 
- povezovanje elementov v koreografijo s 

cofi 

zunanji mentor 

Nogomet  6.–9. r. - priprava šolske ekipe na tekmovanja Vasja Zajc 

Namizni tenis 4. r. - učenje osnov individualnega igranja 
namiznega tenisa 

- priprava na tekmovanje 

zunanji mentor  
Igor Varl 

Rokomet 4.–6. r. - učenje osnov igre zunanji mentor 

Šah 4.–9. r. - poglabljanje šahovskega znanja 
- šahovska tekmovanja 

zunanji mentor 

Odbojka 4.–6. r. 
7.–9. r. 

- spoznavanje osnov odbojke 
- razvijanje gibalnih in koordinacijskih 

sposobnosti, ravnotežja, preciznosti 

zunanji mentor 
(Odbojkarska 
šola) 

Dramsko - 
gledališka 
delavnica 

4. in 
5.r. 

- osvajanje osnov nastopanja 
- razvijanje veščin za interpretacijo 
dramskega besedila 
- spoznavanje tehnik govora, obrazne 
mimike in telesne izraznosti 
- improvizacija 

Jana Sušanj 

Dramski klub 6.–9. r. - različne improvizacijske vloge 
- lastno izvirno krajše dramsko besedilo 
- interpretacija in uprizoritev dramskega 

besedila 
- priprava kostumov, scene, rekvizitov 

Nina Rogelja 

Fotografski 
krožek 

4.–6. r. 
7.–9. r. 

- osvajanje tehničnih znanj za 
obvladovanje digitalnih fotoaparatov 

- računalniška obdelava digitalnih 
fotografij 

Projekt 
Popestrimo šolo 
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- fotografiranje različnih motivov, šolskih 
prireditev in dejavnosti 

 

Debatni klub 6.–9. r. - razprava na organiziran in civiliziran 
način 

- racionalna razlaga lastnih stališč na 
podlagi logično utemeljenih razlogov in 
zanesljivih dokazov 

- razvijanje objektivnega odnosa in 
upoštevanje pogleda z drugega zornega 
kota 

Projekt 
Popestrimo šolo 

Varnost v 
spletu 

8.–9. r. - priprava in izvedba aktivnosti za 
ozaveščanje učencev o varni rabi 
interneta 

Suzana Harej 
Janez Kobe 

Kreativno 
pisanje 

6.–9. r - spodbujanje kreativnosti na literarnem 
področju 

- tvorjenje besedil na podlagi slik, 
posnetkov, asociacij 

- razvijanje kritičnega mišljenja in 
argumentiranja 

- ubesedovanje doživetega 
- medsebojno sodelovanje 

samoopažanje in samoizražanje 
- objavljanje v šolskem glasilu 
- sodelovanje na Cankarjevem 

tekmovanju in literarnih natečajih 

Špela Sušanj 
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PODRUŽNICA LEDINE 

Dejavnost Učenci 
1. – 4. 

Vsebina Mentor 

Bralna značka 1.–3. r. - oblikovanje priporočilnih seznamov 
knjig 

- pogovori o prebranih knjigah 
 

razredničarke in 
šolski knjižničarki 

Bralno 
ustvarjalne urice 
v oddelkih PB 
 

1.–3. r. 
PB 
 
 

- spoznavanje različnih likovnih tehnik 
- ustvarjanje z različnimi materiali 
- dramatizacija krajših besedil 
- razstavljanje izdelkov 
- eko bralna značka 

B. Koncut, K. 
Klanjšček, N. 
Markočič, T. Jarc, 
T. Rajko, A. Presl,  
M. Fabčič, T. Žerjal 

Delavnice 
spodbujanja 
branja 

1.–4. r. - izboljšanje bralne pismenosti 
- razvijanje bralne motivacije in 
razumevanja 
- uvajanje bralno-učnih strategij 
- razvijanje kritičnega mišljenja in 
samostojnega tvorjenja besedil 

Projekt 
Popestrimo šolo 

Otroški pevski 
zbor 

1.–3. r. - usposabljanje in razvijanje smisla za 
enoglasno muziciranje in estetsko 
doživljanje zborovskega petja 

- učenje slovenskih ljudskih pesmi in 
umetnih pesmi z instrumentalno 
spremljavo 

- sodelovanje na šolskih in izvenšolskih 
prireditvah 

Keli Pintar 

Šahovski krožek 2., 3. r. - osnove šaha zunanji mentor 

Cici Vesela šola naroč-
niki 
revije 
Ciciban 

- obravnava tem s področja kulture, 
estetske vzgoje, naravoslovja, tehnike, 
ki so objavljene v reviji Ciciban 

- sodelovanje na ciciveselošolskem 
dnevu 

Ljubinka Popović 

Likovni krožek 3. r. - poznavanje različnih likovnih tehnik 
- ustvarjanje z različnimi materiali 

zunanji mentor 
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Kajak 1.–3. r. - učenje osnov in spoznavanje  
tega športa 

zunanji mentor 

Namizni tenis 1.–3. r. - učenje osnov individualnega igranja 
namiznega tenisa 

- priprava na tekmovanje 

zunanji mentor 

Odbojka 1.–3. r. - osnove odbojke zunanji mentor 

Taborniki 1.–3. r. - spoznavanje narave skozi igro in 
pustolovščino  

- učenje vozlov  
- postavljanje šotora 
- učenje drugih veščin za življenje v 

naravi 

zunanji mentorji 

Rokomet 2.–3. r. - učenje osnov igre zunanji mentorji 

Košarka 1.–2. r. - navajanje na zdrav način življenja 
 in redno ukvarjanje s športom 
- učenje osnovnih košarkaških elementov 
skozi različne zabavne igre 
- razvoj osnovnih gibalnih in motoričnih 
sposobnosti 

zunanji mentorji 

Dramski krožek 1.–4. r. - - različne improvizacijske vloge 

- - lastno izvirno krajše dramsko besedilo 

- - interpretacija in uprizoritev 

dramskega besedila 

- - priprava kostumov, scene, rekvizitov 

Projekt 
Popestrimo šolo 

Šolsko 
novinarstvo 

1.–4. r. - priprava prispevkov, poročil, novic, 

reportaž, intervjujev 

- - obisk lokalnega radia in uredništva RTV 
Slovenija 

- šolski radio 

Projekt 
Popestrimo šolo 

 

Fotografski 
krožek 

1.–4. r. - osvajanje tehničnih znanj za 
obvladovanje digitalnih fotoaparatov 

- fotografiranje različnih motivov, 

šolskih prireditev in dejavnosti 
 

Projekt 
Popestrimo šolo 
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PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenec(ka) _______________________________________________ iz 

__________ razreda se prijavljam v šolskem letu 2019/2020 k interesni 

dejavnosti: _____________________________________________________ 

Podpis učenca: 

Podpis staršev: 

 

 

----------------------------------odreži in oddaj razredniku------------------------------- 
 

 

PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenec(ka) _______________________________________________ iz 

__________ razreda se prijavljam v šolskem letu 2019/2020 k interesni 

dejavnosti: _____________________________________________________ 

 

Podpis učenca: 

Podpis staršev: 

 

 

----------------------------------odreži in oddaj razredniku------------------------------- 
 

PRIJAVNICA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 

Učenec(ka) _______________________________________________ iz 

__________ razreda se prijavljam v šolskem letu 2019/2020 k interesni 

dejavnosti: _____________________________________________________ 

 

Podpis učenca: 

Podpis staršev: 
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POT SKOZI ŠOLSKO LETO: DOGOVORI IN PRAVILA 

  

● V šolo prihajam pravočasno. 

● Pred pričetkom pouka izklopim mobilni telefon. 

● V učilnico vstopam v šolskih copatih. 

● Šolske stavbe ne zapuščam med poukom brez vednosti učitelja. 

● Med odmori ne zapuščam šolskega dvorišča. 

● Upoštevam pravila šolskega reda. 

● Z ustreznim odnosom do sošolcev in delavcev šole prispevam k boljšemu vzdušju na 

šoli. 
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OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 
Publikacija 2019/2020 
Naklada: 1100 izvodov 
BESEDILO: strokovni delavci šole 
SLIKA NA NASLOVNICI: Vladimir Danilov, 5. a (šol. leto 2018/2019); mentor: Albert 

Pušnar 

 
Nova Gorica, avgust 2019 

 

   

 
Izvedba, tisk: Artpro, d. o. o. 


