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“Ta svet je lep, 

če nekomu nekaj daš, 

ta svet je lep, 

če nekoga rad imaš, 

če roko stisneš komu, 

ki ga kaj boli, 

ta svet je lep, 

če si človek do ljudi.”   

                    (Tone Pavček) 

Spoštovani starši, dragi učenci!  

Jutranje meglice in vedno krajši dnevi so naznanili, da vstopamo v novo šolsko leto. Prihajajo 

čudoviti in pisani dnevi; zdi se mi, da je jesen kakor druga pomlad, ko je vsak list na drevesu 

kakor cvet. Če smo se v preteklem letu vsi skupaj naučili veliko novega, zrli v nove izzive in 

premagovali neznanke, smo zdaj ponovno tukaj — močnejši in nekaj odtenkov bolj modri. 

Naša šola je ponovno oživela in ponovno so jo napolnili čudoviti zvoki čebljanja, petja in 

najlepšega otroškega smeha. Upam, da ste med počitnicami neznansko uživali, se družili s 

prijatelji in se prepustili omamnim poletnim vonjavam. Nekateri ste se morda v šolo vrnili nekaj 

centimetrov višji, nekaterim so počitnice dale takšne in drugačne nove izkušnje. Kakorkoli, 

dobrodošli nazaj! Lepo pozdravljeni tudi prvošolčki, ki ste, kot bi mignil, odkorakali iz 

domačega gnezdeca in na rame ponosno oprtali šolsko torbico. Odslej bodo vaši dnevi tekli 

malce drugače, a iz dneva v dan boste spoznavali nove stvari in počeli tudi zabavne reči. Vsi 

skupaj se bomo trudili, da boste z željo po znanju vsak dan prihajali med nas ter se počutili 

varne in zadovoljne.  

Začrtana pot leta, ki prihaja, je jasna — s skupnimi močmi bomo v našem hramu učenosti 

dosegali pričakovane načrte, si pri tem pomagali in našo barko učenosti ponovno pripeljali do 

cilja. Želimo si tudi krasnega sodelovanja z vami, dragi starši, kot smo to zmeraj znali in zmogli 

izpeljati do sedaj, saj le tako gradimo trden most, po katerem uspešno hodimo z roko v roki.  

Dragi učenci! Ob pričetku leta vam želim nešteto drobcev znanja, ki naj se vtisnejo v spomin, 

osvojenih (takšnih in drugačnih) vrhov, ki naj bodo lepa popotnica za življenje, in zaupanja 

vase; ne pozabite, da zmeraj in povsod zmorete premagovati vse ovire, le verjeti morate vase. 

Šolsko leto 2020/21 bomo speljali po navodilih in smernicah NIJZ in MIZŠ. 

Dobrodošli torej nazaj, naj bo novo šolsko leto le še en čudovit izziv na poti, ki jo bomo 

prehodili skupaj! Šolsko leto 2020/2021, zelo se te veselimo! 

  

Ravnateljica Suzana Petek 
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Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 
Telefon: 02/761-0041 
Tel/fax:  02/795 2240 
 

Spletna stran: http:// www.cirkulane-zavrc.si 
e-pošta: osnovna.sola@cirkualne-zavrc.si 

1. Podatki o šoli 

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč je enovit zavod, sestavljen iz dveh enakovrednih delov. Del 

zavoda deluje na lokaciji Zavrč, drugi del, kjer je tudi sedež šole, na lokaciji Cirkulane. Pod 

okriljem vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Cirkulane-Zavrč delujeta dva javna vrtca. 

Ustanoviteljici šole sta Občina Cirkulane in Občina Zavrč. 

 

Davčna številka: 68357753 

Matična številka: 5089247000 

TRR: SI56 01396 6000000069 

 

Kontaktne informacije za lokacijo Cirkulane: 

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 

 

● Tajništvo: 02 761 00 41 

● Telefaks: 02 795 22 40 

● Ravnateljica: 02 795 23 90 

● Zbornica: 02 795 23 91 

● Svetovalna služba: 02 795 23 92 

● Računovodstvo: 02 795 23 93 

● Specialna pedagoginja: 02 795 23 94 

● Knjižnica: 02 795 23 95 

● Kuhinja: 02 795 23 96 

● Vrtec Cirkulane: 02 795 23 80 in 02 795 23 83 

 

Kontaktne informacije za lokacijo Zavrč: 

Zavrč 14, 2283 Zavrč 

 

● Telefon: 02  795 22 80 

● Telefaks: 02 795 22 83 

● Ravnateljičina pisarna: 02 795 22 81 

● Zbornica: 02 795 22 82 

● Svetovalna služba: 02 795 22 84 

● Knjižnica: 02 795 22 85 

● Kuhinja: 02 795 22 91 

● Telovadnica: 02 795 22 92 

● Vrtec Zavrč: 02 795 22 87 

 

Spletni naslov šole: 

http://www.cirkulane-zavrc.si/ 

http://www.cirkulane-zavrc.si/
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Elektronska pošta: 

osnovna.sola@cirkulane-zavrc.si 

Opredelitev šolskega okoliša in prostora 

Šolski okoliš 

Lokacija Cirkulane: Cirkulane, Gradišča, Veliki Vrh, Brezovec, Dolane, Slatina, Medribnik, 

Mali Okič, Pristava, Gruškovec, Paradiž, Meje, Pohorje.  

 

Lokacija Zavrč: Zavrč, Hrastovec, Goričak, Drenovec, Turški Vrh, Pestike, Korenjak, Belski 

Vrh, Gorenjski Vrh. 

 

Šolski prostor 

V šolski prostor OŠ Cirkulane-Zavrč sodita celotni šolski zgradbi, telovadnici, šolski dvorišči in 

zunanja igrišča v upravljanju šole. 

 

Organi upravljanja in strokovni organi šole 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga: pet 

predstavnikov šole (Ana Belšak, Izidor Gnilšek, Urška Horvat, Sonja Majcenovič in Bernardka 

Ropić), štirje predstavniki ustanoviteljev (Sandi Kokot, Branko Skok, Simon Milošič, Roman 

Pešec) in štirje predstavniki  staršev (Klavdija Petrovič, Martina Kolednik, Anton Furman in 

Hermina Golc). 

 

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. 

Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev. 

Člani šolskega sklada so predstavniki šole (Nastja Pančič Čurin, Miroslava Vršec in Janja 

Solina Črnivec) in predstavniki staršev (Klavdija Petrovič, Vanja Jurgec, Simona Pohorec in 

Petra Simonič). 

mailto:osnovna.sola@cirkulane-zavrc.si
https://sites.google.com/a/cirkulane-zavrc.net/publikacija-2018-2019/home/organi-upravljanja-in-strokovni-organi-sole
https://sites.google.com/a/cirkulane-zavrc.net/publikacija-2018-2019/home/organi-upravljanja-in-strokovni-organi-sole
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2. Predstavitev programa 

Pregled predmetov 

V šolskem letu bomo realizirali 35 tednov pouka (deveti razred 32 tednov). Med dneve pouka 

štejemo tudi tehniške, športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne 

strokovne ekskurzije. 

 

A. OBVEZNI PROGRAM po predmetniku 

PREDMET RAZRED 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Tuji jezik    2  2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

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

Družba       2 3         

Geografija           1 2 1,5 2 

Zgodovina           1 2 2 2 

Domovinska in državljanska 
kultura in etika 

            1 1   

Spoznavanje okolja 3 3 3             

Fizika               2 2 
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Kemija               2 2 

Biologija               1,5 2 

Naravoslovje           2 3     

Naravoslovje in tehnika       3 3         

Tehnika in tehnologija           2 1 1   

Gospodinjstvo         1 1,5       

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2             1 1 1 

Izbirni predmet 3             1 1 1 

 

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

   

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 14 16 14 

Število ur tedensko 20 23 24 24 26 26 29,5 30 30 

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

  

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
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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 

 

izbirni predmeti 

Izbirni predmeti na lokaciji Cirkulane: 

 NI2 - nemščina izbirno 2 

 NI3 - nemščina izbirno 3 

 LS1 - likovno snovanje 1 

 LS3 - likovno snovanje 3 

 IŠP - izbrani šport – odbojka 

 ŠZZ - šport za zdravje 

 MME – multimedija 

 UBE - urejanje besedil 

 OGK - obdelava gradiv – kovine 

 RGT - risanje v geometriji in tehniki 

 ROM – računalniška omrežja 

 

in izbirni predmeti na lokaciji Zavrč: 

 NI1 - nemščina izbirno 1 

 NI2 - nemščina izbirno 2 

 MD7 - matematične delavnice 

 MD8 - matematične delavnice 

 LIK - literarni klub 

 IŠP - izbrani šport – odbojka 

 ŠZZ - šport za zdravje 

 MME – multimedija 

 VNDN - varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Šola v naravi 

Šola v naravi je integralni pedagoški proces, ki poteka zunaj kraja stalnega bivanja. Prepletajo 

se vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Osnovni 
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namen je spodbuditi kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne in 

kulturne dediščine. Šola v naravi pa je tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih 

medsebojnih odnosov med učenci in učitelji. 

 

Za otroke starejše skupine vrtca bo organiziran vrtec v naravi v Domu Ajda - Libeliče od 18. 

5. do  20. 5. 2021. 

 

Za učence 5. razredov bomo organizirali letno šolo v naravi s programom plavanja v Strunjanu. 

Pridružili se bodo učenci 6.  razredov, saj zanje LŠN v prejšnjem šolskem letu, zaradi COVID- 

19, ni bila izvedena. Izvedba šole v naravi bo organizirana od 14. 6. 2021 do 18. 6. 2021 

 

Za učence 6. razreda bo izpeljana zimska šola v naravi na Treh kraljih, v času od  20. 12. 

2020 do 24. 12. 2020. 

Za učence 7. razreda bo izpeljana šola v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti  

Vojsko v Idriji od 29. 3. 2021 do 2. 4. 2021. 

 

V skladu s prvim odstavkom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04) je 

Svet šole Osnovne šole Cirkulane-Zavrč sprejel podrobnejše kriterije in postopek za 

uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi: 

1. Postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem 

Starši pravico za dodelitev sredstev za šolo v naravi uveljavljajo prostovoljno, na posebnem 

obrazcu, ki ga izda šola. Vlogo oddajo razredniku ali šolski svetovalni službi, najkasneje 4 

mesece pred izvedbo šole v naravi. 

Kot prilogo k vlogi morajo priložiti fotokopijo odločbe o otroškem dodatku, izdano pri pristojnem 

centru za socialno delo. Pri tem morajo biti obveščeni, da se podatki zbirajo izključno za 

dodelitev sredstev za šolo v naravi. 

O upravičenosti učenca do sredstev za šolo v naravi in o višini subvencije odloča šolska 

komisija glede na kriterije, stanje prejetih vlog in višino sredstev, ki so namenjena za 

subvencioniranje šole v naravi. 

Šola o odločitvi komisije starše pisno obvesti najkasneje 3 mesece pred izvedbo šole v naravi. 

2. Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev učencem 

Šola bo dodelila sredstva po kriterijih iz 13. člena pravilnika, pri tem bo upoštevala še 

naslednje: 

● zdravstveno in psihofizično stanje otroka, 

● enoroditeljske družine, 

● družine z več otroki, 

● druge posebnosti v družini (bolezni v družini, izguba stanovanja zaradi nesreče …). 

Šolska komisija, upoštevajoč stanje prejetih vlog, za vsako šolo v naravi posebej določi 

natančna merila za: 

● višino dohodkov na družinskega člana, 

● izjemne situacije v družini, ki opravičujejo dodelitev subvencije. 

* Navedeni pravilnik velja le za letno šolo v naravi. 
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Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo 

discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 

Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, 

pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in 

njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in 

odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

Naravoslovni dnevi 

 

TEMA / VSEBINA RAZRED ČAS / KRAJ NOSILCI 

Sadovi jeseni  1.–3. r. oktober 2020 
Cirkulane 
Zavrč 

razredniki, sorazredniki 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

1.–3. r. november 2020 
Cirkulane 
Zavrč 

razredniki, sorazredniki 

Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

4. b, 5. a, 5. b november 2020 
Cirkulane 
Zavrč 

Sonja Majcenovič 
Nikolina Vuzem 
Sergeja Perkovič 

Čas za zdravje je čas za 
nas 

(tradicionalni zajtrk, 
duševno zdravje, varni v 
šoli, razgibajmo se) 

6. r. 
7. r. 
8. r. 
9. r. 

november 2020 
Cirkulane, Zavrč 

Učiteljici gospodinjstva, 
učiteljica biologije, 
učitelji športa, učitelj 
tehnike, razredniki, 
sorazredniki in vodja 
Zdrave šole 

Prepoznavanje in 
določanje grmovnic in 
dreves pozimi 

6. r. december 2020 
Trije kralji 

Prisotni učitelji v šoli v 
naravi, 
učitelj naravoslovja 

Sledi v naravi 

 

6. r. december 2020 
Trije kralji 

Prisotni učitelji v šoli v 
naravi, 
učitelj naravoslovja 

Pust in zdravje 8. r. 
9. r. 

februar 2021 
Zavrč 

razredniki, sorazredniki 

Pustna povorka 
 

4. a februar 2021 Maja Belić 
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Preživetje v naravi 7. r marec 2021 
Vojsko 

učitelji spremljevalci in 
učitelji v  CŠOD, 

Lišaji - pokazatelji 
onesnaženega okolja 

7. r. marec 2021 
Vojsko 

učitelji spremljevalci in 
učitelji v  CŠOD, dom 
Vojsko 

Slišim, čutim, vidim, 
vonjam 

8. r. marec 2021  
Cirkulane, Zavrč 

učiteljica biologije 

Čudoviti svet rastlin in 
živali v dolini Trente 

9. r. maj 2021  
Bovec 

razredniki, sorazredniki 

Zaključna strokovna 
ekskurzija 

1.–3. r. maj 2021 razredniki, sorazredniki 

Gozd 4., 5. r. maj 2021 razredničarke 

Strokovna ekskurzija 4., 5. r. maj 2021 razredničarke 

Tehniški dnevi 

TEMA / VSEBINA RAZRED ČAS / KRAJ NOSILCI 

Izdelki iz jesenskih plodov 1.–2.a, b oktober 2020 razredniki 

Izdelava božičnih okraskov 1.–9. r.   november 2020,  
Cirkulane, Zavrč 

razredniki  

Reciklaža 5. a december Nikolina Vuzem 

Gonila vlečnice in druga 
tehnična oprema smučišča 

6. r. december 2020 
izvedba v zimski šoli v 
naravi 

razredniki in učitelji 
smučanja 

Izdelava tehniškega 
izdelka 

3. r. januar 2021 razredniki 

Kulinarika pustnega časa 4. b, 5. b februar 2021 Sergeja Perkovič 
Sonja Majcenovič 

Pustna maska – 
načrtovanje in izdelava 

1.–9. r.   februar 2021, 
 Cirkulane, Zavrč 

razredniki 
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Etnološka dediščina 6.–9. r. pomlad 2021, 
Cirkulane, Zavrč 

razredniki 

Orientiranje z naravnimi 
znaki in s tehničnimi 
sredstvi 

7. r. april 2021 
izvedba v šoli v naravi 

razrednika in CŠOD 

Elektrika 4. r. april 2021 Maja Belić 

Ogled zbirk Tehniškega 
muzeja Slovenije 

8. r maj 2021 (ekskurzija) razrednika 

Voda 4. a maj 2021 Maja Belić 

Gonila: Sestavljanje 
konstrukcijskih zbirk 

5. r. maj 2021 Sonja Majcenovič 
Nikolina Vuzem 

Priprava prizorišča 9. r. junij, 2021 razredničarke 

Športni dnevi 

TEMA / VSEBINA RAZRED ČAS / KRAJ NOSILCI 

Evropski šolski športni 
dan 

8., 9. r. 24 september 2020 
Cirkulane, Zavrč 

Športni pedagogi + 
razredniki 

Smučanje in igre na 
snegu 

6. r 23. december 2020 Mitja Vidovič, Dejan 
Vilčnik, Maja Tašner 

Zimske igre na snegu  1.–3. r. januar/februar 2021 
Cirkulane, Zavrč 

Razredniki, sorazredniki 

Zimske igre na snegu 5. r. januar, februar 2021 
Cirkulane, Zavrč 

razredničarki 

Zimske aktivnosti 6.–9. r. 29. januar 2021, Trije Kralji Športni pedagogi + 
razredniki 

Pustna povorka 4., 5. r. 13. februar 2021 
Cirkulane 

razredničarke 

Pustna povorka  1 –3. r. Zavrč, 12. februar 2021 razredniki, sorazredniki 

Atletski troboj / 
Spomladanski kros 

1.–9. r. 7.april 2021 / Cirkulane Športni pedagogi + 
razredniki 

Atletski troboj / 
Spomladanski kros 

1.–9. r. 7.april 2021 / Cirkulane Športni pedagogi + 
razredniki 

Plavalni tečaj 4. r. april 2021 Maja Belić 
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Terme Ptuj 

Plavanje  3. r. maj 2021 
Terme Ptuj 

razredniki 

Otroška varnostna 
olimpijada 

4. a maj 2021 Maja Belić 

Otroška varnostna 
olimpijada 

4. a maj 2021 Maja Belić 

Hoja v naravi  1., 2. r. junij 2021 razredniki 

Plavanje in vodne 
aktivnosti 

5. r. junij 2021 Cirkulane, Zavrč razredničarki 

Plavanje in vodne 

aktivnosti 

6. a–8. a 

6. b–8. b 

 Junij 2021,Terme Ptuj Mitja Vidovič, Dejan 

Vilčnik, Maja Tašner 

Kulturni dnevi 

TEMA / VSEBINA RAZRED ČAS / KRAJ NOSILCI 

Jesenska prireditev 1 –9. b  22. 10. 2020, Zavrč Barbara Čatar 

Ogled predstave 4., 5. r. oktober razredničarke 

Praznikom naproti 
 

1.– 9. r. 24. 12. 2020, Zavrč, 
Cirkulane 

Laura Mohorko Kumer 

240-letnica šolstva v 
Cirkulanah 

1.–9. a  Cirkulane Nikolina Vuzem 

Ogled gledališke 
predstave na II. 
gimnaziji Maribor, 
Figarova svatba 

6.–9. r.  21. 1.  2021, Maribor Nastja Pančič Čurin 
Marjeta Kovačec 

Pustna povorka  1.–3. r. Cirkulane, februar razredniki od 1.do 3.r 

Ogled kinopredstave  
(*Zaključna prireditev in 
podelitev spričeval ob 
koncu šol. leta) 

1.–3. r. Ptuj 
maj 
(Cirkulane 
junij) 

razredniki 
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B. RAZŠIRJENI PROGRAM po predmetniku 

NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMETI 
  

RAZRED 

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

Prvi tuji jezik 
 

 2              

Drugi tuji jezik ali 
umetnost, 
računalništvo, šport, 
tehnika 

       2/1 2/1  2/1       

Individualna in 
skupinska pomoč 
učencem 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni in dodatni 
pouk 

 1  1 1  1 1 1  1  1 1 

Interesne dejavnosti  2  2  2  2 2  2  2  2  2 

 

Neobvezni izbirne predmeti na lokaciji Cirkulane: 

 N1TJ angleščina 

 NI 2 nemščina 

  NŠP šport 

 

in neobvezni izbirni predmeti na lokaciji Zavrč: 

 N1TJ angleščina 

 NI 2 nemščina 

 NIP računalništvo 
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Dodatni in dopolnilni pouk 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. Z razširjenimi vsebinami in njihovim 

poglabljanjem ter z različnimi oblikami in metodami dela, kot so samostojno učenje, skupinsko 

delo, problemski pouk, projektno delo, priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih ciljev. 

Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Od prvega do petega razreda ga vodijo 

razredniki, od šestega do devetega razreda učitelji posameznih predmetov. 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, 

je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje dosegajo temeljne učne 

cilje, poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Od prvega do petega razreda ga vodijo 

razredniki, od šestega do devetega razreda učitelji posameznih predmetov. 

 

OPB in JUV  

Oddelki podaljšanega bivanja 

Podaljšano bivanje organiziramo za učence od 1. do 5. razreda. V času podaljšanega bivanja 

učenci sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih dejavnostih. 

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje aktivnosti: kosilo, samostojno učenje, 

sprostitvena dejavnost in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 

Kosilo ali malica učencev je dejavnost, v okviru katere bo potekala tudi priprava na kosilo. 

Poudarek bo na kulturi prehranjevanja. Učenci bodo osvojili higienske navade, se naučili 

primernega obnašanja pri jedi in se urili v uporabi pribora. 

Sprostitvena dejavnost bo namenjena počitku, sprostitvi, kjer si bodo učenci nabirali novih 

moči za delo. Igrali se bodo različne umirjene igre, poslušali glasbo, brali knjige, si ogledovali 

videoposnetke. V času dejavnosti bodo učenci zadovoljili svoje potrebe po počitku in socialnih 

stikih. 

Pri samostojnem učenju bodo učenci snov dodatno utrdili in poglobili, se naučili načrtovati svoj 

čas dela, partnerskega učenja, nudenja pomoči in sodelovanja pri reševanju skupnih nalog. 

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu z različnimi aktivnostmi: 

telesno gibalne igre, socialne igre, izdelovanje različnih izdelkov, literarne in dramske 

delavnice, glasbeni kotiček, lutke, filmska vzgoja, pravljični svet itn. 

 

Na šoli Cirkulane sta organizirana dva oddelka organiziranega podaljšanega bivanja. Glede 

na trenutno prisotnost otrok sta razdeljena v štiri skupine:  

1. skupina OPB Cirkulane: učenci 1. a (Silva Meznarič), 

2. skupina OPB Cirkulane: učenci 2. a (Mirjana Fuks in Laura Mohorko Kumer), 

3. skupina OPB Cirkulane: učenci 3. a  (Mirjana Fuks, Ana Belšak, Janez Zupanič), 
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4. skupina OPB Cirkulane: učenci 4. a in 5. a (Izidor Gnilšek, Janez Zupanič in Maja 

Tašner). 

V šoli Zavrč sta dva oddelka organiziranega podaljšanega bivanja: 

1. oddelek OPB Zavrč: učenci 1. b in 3. b (Laura Mohorko Kumer, Janez Zupanič, 

Barbara Čatar in Maja Tašner), 

2. oddelek OPB Zavrč: učenci 2. b, 4. b in 5. b (Renata Hrnčič, Metka Skočir, Sergeja 

Perkovič, Karla Domjan in Dragica Zagorec). 

Podaljšano bivanje traja od 12.00 do 16.10. 

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo je del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela, ki je 

zaradi potreb staršev organizirana za učence prvih razredov pred poukom. V jutranje varstvo 

se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. 

 

Jutranje varstvo je v Cirkulanah in v Zavrču organizirano od 6.30 do 8.00 ure. Poteka v 

prostorih prvega razreda, v Cirkulanah pa tudi v telovadnici. 

 

V Cirkulanah izvajata jutranje varstvo Dejan Vilčnik in Miroslava Vršec, v Zavrču pa izvajajo 

jutranje varstvo Karla Domjan, Renata Hrnčič in Metka Skočir.  

 

Interesne dejavnosti 

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, prav 

tako pa omogoča otrokom tudi pripravo na razna tekmovanja, jih vključuje v organizacije, … 

Dejavnosti vodijo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. 

 

 

DEJAVNOST: RAZRED: MENTOR: 

Knjižničarski krožek 6. a–9. a Marica Zebec 

Otroška varnostna olimpijada 4. a Maja Belić 

Dramski krožek 4. a, 5. a, 6. a Maja Belić 

Angleška bralna značka 3.–5., 9. r.  Marjana Protner 

Priprava na tekmovanje iz 
znanja angleščine 

9. a, 9. c Marjana Protner 

Angleška bralna značka 4.–7. r. Vesna Koren 
Barbara Čatar 
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Priprava na tekmovanje iz 
znanja angleščine 

8. a, b, 9. a, b Vesna Koren 
Barbara Čatar 

Šolska športna tekmovanja 1.–9. r. Mitja Vidovič 
Maja Tašner 
Dejan Vilčnik 
Izidor Gnilšek 

Bralna značka 6. b–9. b Petra Purgaj 

Bralna značka 6. a–9. a Marjeta Kovačec 

Šah 2. b–9. b 
2. a–9. a 

Ana Belšak 
Dejan Vilčnik 

Kaj veš  o prometu 6.–9. r. Dejan Vilčnik 

Bralna značka 1.–3. r. učiteljice RP Cirkulane, Zavrč 

Likovni krožek 5.–9. b Karla Domjan 

Šolski radio Zavrč 6.–9. b Barbara Čatar 

Vesela šola 4. a–6. a Mirjana Fuks 

Vesela šola 7. a–9. a Tea Horvat 

Mladi planinci 4.–9. r. Maja Tašner, Sergeja Perkovič, 
Janez Zupanič 

Mladi čebelarji 4.–9. r. Janez Jurgec, Edvard Hojnik, 
Janez Zupanič 

Otroški ljudski plesi 1. b–5. b Dragica Zagorec 

Šolska skupnost Cirkulane 
Zavrč 

Milena Mali 
Izidor Gnilšek 

Nogomet dečki  Cirkulane 2.–8. r. Dejan Vilčnik 

Nogomet deklice Cirkulane 3.–9. r. Dejan Vilčnik 

Igre z žogo deklice Zavrč 5.–9. r. Dejan Vilčnik 

O prehrani od A do Ž Zavrč 4. r. Darka Korošak Hazenmali 

Zgodovinski krožek Zavrč, Cirkulane Suzana Petek 

Mladinski pevski zbor 6.–9. r. Nastja Pančič Čurin 
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Računalniški krožek Zavrč, Cirkulane, 4., 
5. in 6. r. 

Robert Železnik 

Šolski radio Cirkulane 6.–9. r. Laura Mohorko Kumer 

Otroški pevski zbor 2–5. r. Nastja Pančič Čurin 

Folklora 7.–9. b Janja Solina Črnivec 

Matematična delavnica 8. b Janja Solina Črnivec 

Podjetniški krožek 8. in 9. b Petra Purgaj 

 

Oblike diferenciacije 

V prvem VIO učitelji pri pouku diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti (notranja 

diferenciacija). Prav tako tudi učitelji drugega in tretjega VIO pri delu z učenci uveljavljajo 

notranjo diferenciacijo pouka pri vseh predmetih. 

Pouk bomo, skladno z veljavnimi normativi, izvajali tudi v manjših učnih skupinah. V 7. a v eni 

četrtini ur pri MAT, SLJ in TJA. V 8. a in 9. b pri vseh urah MAT, SLJ in TJA. 

 

 

Tekmovanja in preverjanja 

Učenke in učenci se udeležujejo tekmovanj v znanju in športnih tekmovanj. Po programu se 

tudi naučijo plavati in preverijo svoje plavalne sposobnosti. 

 

Plan šolskih tekmovanj 

 

TEKMOVANJE: RAZRED  MENTOR: DATUM: 

Mala Groharjeva likovna 
kolonija 

5.–9. r. Karla Domjan 
 

september 
2020 

Tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

8.,9. r. Darka Korošak Hazenmali 16. 10. 2020 
(šol.) 
21.11. 2020 
(drž.) 

Angleščina 8. r. Barbara Čatar 
Vesna Koren  

19. 10. 2020 
(šol.) 
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23. 11. 2020 
(drž.) 

Tekmovanje za Proteusovo 
priznanje 

8., 9. r. Suzana Stopajnik, Darka 
Korošak Hazenmali 

21. 10. 2020 
(šol.) 
4. 12. 2020 
(drž.) 

Angleščina 9. r. Barbara Čatar  
Vesna Koren 
Marjana Protner 

12. 11. 
2020(šol.) 
20. 1. 2021 
(obm.) 
16. 3. 2021 
(drž.) 

Nemščina 9. r. Terezija Štumberger 26.11.2020 
(šol.) 
23. 3. 2021 
(drž.) 

Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje 

4.–9. r. Petra Purgaj, Marjeta Kovačec, 
Laura M. Kumer 

17. 11. 2020 

Tekmovanje iz znanja 
zgodovine 

8.,9. r. Milena Mali, Suzana Petek 8. 12. 2020 
(šol.) 
2. 2. 2021 ( 
obm.) 
20. 3. 2021 
(drž.) 

Področno tekmovanje v 
šahu-posamezno, ekipno 

2. b–9. b 
2. a–9. a 

 
Dejan Vilčnik, Ana Belšak 

december 
2020 
februar 2021 

Tekmovanje za Preglovo 
priznanje 

8., 9. r. Darka Korošak Hazenmali 18. 1. 2021 
(šol.) 
27. 3. 2021 
(drž.) 

Vesela šola 4. a–6. a Mirjana Fuks 10. 3. 2021 
(šolsko), 
14. 4. 2021 
(državno) 

Vesela šola 7. a–9. a Tea Horvat 10. 3. 2021 
(šolsko), 
14. 4. 2021 
(državno) 
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Nemščina 9. r. Terezija Štumberger 12. 3. 2020 

Matematični kenguru 1.–9. r. Janja Solina Črnivec 
Miroslava Vršec 

18. marec 
2021 

Cici vesela šola 1.–3. r. razredniki april 2021 

Tekmovanje v teku - kros 1.–3. r. razredniki april 2021 

Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje MEHURČKI 

2.,3. r. Marjana Duh, Dragica 
Kolednik, Dragica Zagorec, 
Renata Hrnčič 

8. 4. 2021 

Kaj veš o prometu 6.–9. r. Dejan Vilčnik maj 2021 

Državno tekmovanje mladih 
čebelarjev 

4.–9. r. Janez Jurgec, Janez Zupanič, 
Edvard Hojnik 

8. maj 2021 

Go-Car-Go 7.–9. r. Janez Zupanič maj 2021 

Računam z Lili in Bine 
 

2. b Dragica Zagorec maj 2021 

Otroška varnostna 
olimpijada 

4. a Maja Belić maj 2021 

Haloška likovna kolonija, 
Videm 

5.–9. r. Karla Domjan maj 2021 

 

Plan športnih tekmovanj 

 

TEKMOVANJE: RAZRED: MENTOR: 

Jesensko medobčinsko prvenstvo v krosu 4.–9. r. Mitja Vidovič 
Dejan Vilčnik 
Maja Tašner 

Nogomet (najmlajši učenci, mlajši dečki in deklice, 
starejši dečki in deklice, Zlatkov pokal, 
mednarodni turnir Lepoglava) 

4.–9. r. Dejan Vilčnik 
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Zimski atletski pokal 

Medobčinsko, področno in državno tekmovanje v 
atletiki 

4.–9. r. Dejan Vilčnik 
Mitja Vidovič 
Maja Tašner 

Otroška varnostna olimpijada 4. a  Maja Belić 

Tekmovanja v gimnastiki, akrobatiki in MPP 1.–9. r.  Dejan Vilčnik 
Mitja Vidovič 

Šolski plesni festival 4.–9. r.  Maja Tašner 

Medobčinsko, področno in državno tekmovanje v 
judu 

1.–9. r. Mitja Vidovič 

Področno tekmovanje v smučanju 6.–9. r. Mitja Vidovič, 
Dejan Vilčnik 

Medobčinsko tekmovanje v plavanju 1.–9. r. Dejan Vilčnik 
Mitja Vidovič 

Področno in državno tekmovanje v karateju 1.–9. r. Mitja Vidovič 

Medobčinsko tekmovanje v odbojki 7.–9. r. Mitja Vidovič 

Druge dejavnosti 

Učitelji stalno iščemo nove poti in načine dela z učenci. V tekočem šolskem letu bomo 

sodelovali pri naslednjih projektih in dejavnostih: 

 

● Projekt: ZDRAVA ŠOLA; 

● Projekt: FORMATIVNO SPREMLJANJE; 

● Projekt: SIMBIOZA ŠOLA; 

● Projekt: TRAJNOSTNA MOBILNOST; 

● Projekt: ERASMUS+; 

● Projekt: BRALNA ZNAČKA; 

● Projekt: RASTEM S KNJIGO (7. razred); 

● Projekt: ODPRTA KNJIGA: GG4U (bralni projekt za učence 3. VIO) 

● Projekt: PASAVČEK (1. VIO); 

● Projekt: V USTIH ZOBEK SE BLEŠČI; 

● Projekt: POLICIST LEON SVETUJE (5. razred); 

● Projekt: SPOZNAVAJMO DEŽELE EU; 

● Projekt: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK; 

● Projekt: GO-CAR-GO; 

● Športni program MALI SONČEK; 

● Športna programa ZLATI SONČEK in KRPAN (od 1. do 6. razreda); 

● Projekt: ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL; 
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● Projekt: SLOFIT; 

● Projekt  eTWINNING; 

● Projekt 50+1 JEZIKOVNI IZZIV; 

● Projekt THEATERSPIELE 

● Projekt MAX SUCHT DEN SUPERSTAR 

● Spodbujali in strokovno podpirali bomo RAZISKOVALNO DELO mladih raziskovalcev. 

 

Na področju poklicnega usmerjanja in pri organizaciji dni dejavnosti sodelujemo z nekaterimi 

srednjimi šolami in proizvodnimi podjetji. 

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega 

pouka ali znotraj interesnih dejavnosti. 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

 

Leto Mesec Datum Dejavnost 

2020 SEPTEMBER 1. 9. - torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi 
tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni 
osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z 
nacionalnim preverjanjem znanja 

NOVEMBER 30. 11. - 
ponedeljek 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. 
in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ. 

2021 MAJ 
  

4. 5. -  torek NPZ iz slovenščine 

6. 5. -  četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. - 
ponedeljek 

NPZ iz biologije za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
JUNIJ 
  
  

1. 6. -  torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z 
dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 

2. 6. - sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu 
na RIC 

3. 6. - četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
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Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu 
na RIC 

7. 6. - 
ponedeljek 

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z 
dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 

8. 6. - torek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu 
na RIC 

9. 6 - sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu 
na RIC 

15. 6. - torek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. 
razreda 

15. 6. - sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) v 6. razredu 

24. 6. - 
četrtek 

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. 
razreda 

 

 

Šolski koledar 

 

 
2020 

torek 1. 9. 2020 ZAČETEK POUKA 

sobota 31. 10. 2020 DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. 2020 DAN SPOMINA NA MRTVE 

nedelja–
četrtek 

20. 12. 2020–
24. 12. 2020 

ŠOLA V NARAVI (6. razred - zimska ŠVN 
alpsko smučanje na Treh Kraljih) 

četrtek 24. 12. 2020 PROSLAVA PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek 25. 12. 2020 BOŽIČ 
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sobota 26. 12. 2020 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek–sobota 25.12. 2020–     
2. 1. 2021 

NOVOLETNE POČITNICE 

 
2021 

sreda, četrtek 1. 1. 2021–  
2. 1. 2021 

NOVO LETO 

petek 29. 1. 2021 
 

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 5. 2.2021 
 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM 
KULTURNIM PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2.2021 
 

PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

petek, sobota 12. 2. 2021–  
13. 2 .2021 

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V 
SREDNJE ŠOLE  

petek 12. 2. 2021 DAN DEJAVNOSTI NA PUSTNI POVORKI V 
ZAVRČU 

sobota 13. 2. 2021 DAN DEJAVNOSTI NA PUSTNI POVORKI V 
CIRKULANAH 

ponedeljek–
petek 

15. 2. 2021–  
19. 2. 2021 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 2021 
  

ponedeljek– 
petek 

29. 3. 2021–   
2. 4. 2021 

ŠOLA V NARAVI (7. razred - naravoslovna 
ŠVN v domu Vojsko, Idrija) 

ponedeljek 5. 4. 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek–
petek 

12. 4. 2021–   
16. 4. 2021 

Plavalni tečaj - 4. razred 

sobota 17.4. 2021 
 

POHOD PRIJATELJSTVA OB DNEVU ŠOLE 
(delovna sobota) 

ponedeljek 26. 4. 2021 POUKA PROST DAN nadomeščanje 17.april 

torek 27. 4. 2021 DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek 27. 4. 2021–   
2. 5. 2021 

PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota, 
nedelja 

1. 5. –2. 5. 2021 PRAZNIK DELA 
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četrtek 20. 5. 2021 EKSKURZIJA za učence od 1.–8. razreda 

sreda, četrtek 19. in 20. 5. 
2021 

EKSKURZIJA za učence 9. razreda 

ponedeljek– 
petek 

24. 5.–28. 5. 
2021 

Plavalni tečaj - 3. razred 

petek 21. 5. 2021 POUKA PROST DAN (nadomeščanje na 
pustno povorko v Cirkulanah, sobota, 
13.2.2021 

petek, sobota 28.–29. 5. 2021 TABOR mladih planincev 

ponedeljek–
petek 

14. 6.–18. 6. 
2021 

ŠOLA V NARAVI (5. in 6. razred - plavalna 
ŠVN - Strunjan) 

torek 15. 6. 2021 
 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV 
SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

četrtek 24. 6. 2021 
 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 
ZA UČENCE OD 1. DO 8. 
RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM 
DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. 2021 
 

DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek–
torek 

28. 6. 2021– 
31. 8. 2021 

POLETNE POČITNICE 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

od 16. 6–30. 6 2021 1. rok učenci 9. razreda 

od 28. 6–9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 
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3. 5.–15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5.–24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8.–31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

Kadrovska zasedenost v zavodu 

Vodstvo šole in vrtcev 

Suzana Petek - ravnateljica 

Terezija Štumberger - pomočnica ravnateljice šole 

Simona Milošič - pomočnica ravnateljice vrtca do 14.9.2020,  
Dušanka Kokot - pomočnica ravnateljice vrtca od 15.9.2020 

Razredništva 

1. a Marija Petrovič 

1./2. b Dragica Zagorec  - OPB;  
Marjetka Skočir - JUV, OPB 

2. a Marjana Duh 

3. a Dragica Kolednik 

3./4. b Sergeja Perkovič - OPB;  
Hrnčič Renata - OPB, JUV 

4. a Maja Belić 

5. a Nikolina Vuzem 

5. b Sonja Majcenovič 

6. a Laura Mohorko Kumer - ZGO, SLO, OPB 

6./7. b  Barbara Čatar - TJA, ISP, OPB 

7. a Maja Tašner - ŠPO, OPB 

8. a Mitja Vidovič - ŠPO, ŠSP, NŠP, IŠP 

8. b Karla Domjan - LUM, LS1, LS3, JUV, OPB 
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9. a Marjana Protner - TJA, N1A 

9. b Petra Purgaj - SLJ, ISP 

9. c Nastja Pančič Čurin - GUM, OPZ, MPZ 

Ostali učitelji 

Suzana Petek - ZGO,TVZ 

Silva Meznarič - OPB 

Marjeta Kovačec - SLJ 

Izidor Gnilšek - GEO, DKE, OPB 

Janez Zupanič - TIT, OPB, OGK, RGT, VNDN 

Miroslava Vršec - MAT 

Darka Korošak Hazenmali - BIO, KEM, RDO, ZIG 

Janez Jurgec - FIZ, TIT, NAR  

Maša Razboršek - FIZ, MAT 

Suzana Stopajnik - NAR 

Janja Solina Črnivec - MAT, MD7, MD8, GLK 

Terezija Štumberger - NI1, NI2, NI3, N2N,  

Marica Zebec - knjižničarka, SLJ 

Milena Mali - ZGO 

Tea Horvat - MAT 

Robert Železnik - ROID, MME, UBE, ROM, NIPR, fakultativno računalništvo 

Ana Belšak - šolska svetovalna delavka 

Mirjana Fuks - OPB 

Saška Serec Šijanec  (specialna pedagoginja - OŠ dr. Ljudevita Pivka) 

Dejan Vilčnik - JUV, ŠPO, RaP, NŠP,ZIG 
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Ostali delavci šole 

Ostali delavci šole in vrtcev: 

Irena Semenič - računovodja 

Miroslava Voglar - knjigovodkinja 

Simon Simonič - tajnik 

 

Kuhinja: 

Mira Meško - kuharica 

Danica Voglar - kuharica 

Helena Zebec - kuharica   

Metka Jurgec - pomoč v kuhinji in čistilka 

  

Vzdrževanje prostorov: 

Danica Črnivec - čistilka 

Marija Voglar - čistilka 

Darinka Štumberger - čistilka v vrtcu 

Melita Majcenovič - čistilka 

Irena Pravdič - čistilka 

Antun Debeljak - čistilec 

Marjan Jurgec - hišnik, čistilec 

Dejan Bezjak - hišnik, čistilec 

 

 

Šolska svetovalna služba 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji šole ter v tem okviru tudi temeljni cilji svetovalne službe v 

šoli je optimalni razvoj otroka, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 

narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi skupaj čim 

bolj uspešni, pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi 

institucijami. 
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Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj v šoli preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti in dejavnosti 

načrtovanja in evalvacije. Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga 

vsem možnim udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega 

življenja in dela v šoli: 

● učenja in poučevanja, 

● šolske kulture, vzgoje, klime, reda, 

● telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, 

● šolanja in karierne orientacije  (oz. njihovega prehoda v šolo) in 

● na področju socialno-ekonomskih stisk. 

Prioritetne naloge v tem šolskem letu: 

● aktivnosti za izvedbo prioritetnih nalog iz vzgojnega načrta šole, 

● organiziranje pomoči učencem z učnimi težavami, 

● svetovanje in posvetovanje z učitelji in vsemi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za 

učence s posebnimi potrebami, 

● sodelovanje v strokovnem timu za izdelavo individualiziranih programov za učence s 

posebnimi potrebami, 

● svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem, 

socialnem razvoju, 

● individualno svetovanje, skupinsko delo z učenci in pomoč učencem, ki zaključujejo 

šolsko obveznost, ob prehodu v srednjo šolo, 

● pomoč pri izvedbi sistematskih pregledov za učence 1., 3., 6., 8. in 9. razreda, 

● sodelovanje pri evidentiranju in pomoč pri identificiranju nadarjenih učencev, 

● svetovanje in pomoč učiteljem pri pripravi in izvajanju individualiziranih programov za 

nadarjene učence, 

● vpis otrok v 1. razred, 

● sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju izobraževanja in izpopolnjevanja 

učiteljev in predavanj ter delavnic za učence in starše, 

● sodelovanje v šolskem projektnem timu za Zdravo šolo, 

● organiziranje in izvedba Tržnice poklicev, 

● sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost v OŠ in 

● pomoč učencem pri vpisu v srednjo šolo. 

 

Šolska knjižnica 

Šolska knjižnica je informacijsko, učno in kulturno središče šole. Zelo pomemben cilj knjižnice 

je pritegniti učenca h knjigi in ga vzgojiti za vseživljenjskega bralca in obiskovalca knjižnice, 

obenem pa ga usposobiti za iskalca in uporabnika informacij.  Šolska knjižničarka daje veliko 

prednost spodbujanju branja in se na različne načine trudi otrokom približati knjige. Knjižnica 

ima prav tako pomembno vlogo pri razvijanju bralne pismenosti otrok. Spodbujali bomo torej 

obiskovanje šolske knjižnice, branje mladinskega tiska, sodelovanje pri Bralni znački, starše 

bomo seznanjali s pomenom branja za otroke, saj le to spodbuja njihov jezikovni in 

intelektualni razvoj. 



 

 
 

28 

 

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 
Telefon: 02/761-0041 
Tel/fax:  02/795 2240 
 

Spletna stran: http:// www.cirkulane-zavrc.si 
e-pošta: osnovna.sola@cirkualne-zavrc.si 

Šolska knjižnica je torej vir informacij in znanja za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega 

procesa in podpira vse predmete, ki se poučujejo na šoli. Hkrati je prostor za druženje, zbiranje 

in preživljanje prostega časa. 

Knjižnični prostor naše šole je vabljiv za otroke vseh starosti, knjižnih polic in omar je dovolj 

za sedanji in prihodnji fond knjig, prostor je razdeljen na več kotičkov, imamo potrebne police 

za periodiko … Čitalniški prostor je tisti del knjižnice, ki služi več namenom in ni fizično ločen 

od ostale knjižnice. 

Šolska knjižnica je torej s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo redni del vzgojno-

izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. 

Delo je načrtovano z letnim delovnim načrtom šolske knjižnice, ki je sestavni del letnega 

delovnega načrta šole in vključuje sodelovanje knjižnice pri učnem načrtu, integracijo knjižnice 

v pouk, partnerstvo z učitelji, zlasti pri načrtovanju programov, ki razširjajo in dopolnjujejo delo 

v razredu. 

 

V tekočem šolskem letu bo knjižničarka nadaljevala z vnašanjem knjižnega gradiva v 

programsko opremo COBISS3.  

 

Sodelovanje s starši 

Šola sodeluje s starši pri usklajevanju prizadevanj za zdrav telesni in duševni razvoj otrok in 

pri neposredni pomoči staršem za uresničevanje nekaterih nalog iz programa življenja in dela 

šole. Sodelovanje staršev in šole uresničujemo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur z 

razrednikom, z drugimi učitelji, s šolsko svetovalno delavko, ravnateljico šole ali s pomočnico 

ravnateljice, v delavnicah in na drugih prireditvah. 

 

Starše vključujemo v šolske komisije, upravne organe, kot mentorje interesnih dejavnosti, kot 

spremljevalce na ekskurzijah, letovanjih, vabimo jih na prireditve in druge akcije šole. 

Šola intenzivno sodeluje s starši pri poklicnem usmerjanju učencev. Za starše organizira 

izobraževalne teme.  

Roditeljski sestanki: 

Roditeljski sestanki so najmanj trikrat letno. Eden je skupen, ostali pa so po oddelkih ali 

razredih. Več roditeljskih sestankov je za starše 1. in 9. razreda. 

Obravnavamo sprotno problematiko, starše informiramo o aktualnih vprašanjih iz življenja in 

dela šole ter jih vključujemo v razne delavnice. 

Letos bomo posebno pozornost namenili vsebini Pravilnika o obravnavanju nasilja v družini 

za vzgojno-izobraževalni zavod. 

Izobraževalne teme za razredne roditeljske sestanke: 

● Seznanitev staršev šolskih novincev s šolanjem v 1. razredu. 

● Prometna varnost otrok – predstavnik policije in razredniki. 

● Otrok in knjiga - učiteljica slovenskega jezika oz. knjižničarka šole. 

● Mladi in spolnost, kontracepcija, AIDS – zdravnik, ginekolog. 
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● Tržnica poklicev - predstavitev srednjih šol. 

● Učne skupine, izbirni predmeti, fleksibilni predmetnik, preverjanje in ocenjevanje 

znanja, tutorstvo, nacionalni preizkusi znanja – razredniki in ravnateljica. 

● 7., 8., 9. razred - Omejevanje pitja alkohola pri mladih. 

● 8. razred - Kam po osnovni šoli, predvidoma v maju. 

● 9. razred - Razpis za vpis v srednje šole, v februarju. 

Govorilne ure: 

Šola načrtuje govorilne ure vsak prvi torek v mesecu, ob 16.uri in dopoldanske pogovorne ure 

z učitelji posameznih predmetov, enkrat tedensko po urniku, ki je objavljen na spletni strani 

šole. 

Na pogovorne ure v dopoldanskem času se je potrebno predhodno najaviti. 

Šolska prehrana 

Zdrava prehrana je del zdravega načina življenja. Zdravo življenje se začne v otroštvu. Z 

načinom prehrane v vrtcu in šoli želimo razvijati ustrezne prehrambene navade otrok ter 

spodbuditi aktiven odnos pedagoškega osebja in staršev do zdrave hrane. 

 

Prizadevamo si, da bi otrokom ponudili čim več raznovrstne hrane, tudi tiste, ki jim morda ni 

tako mikavna. Učenci se lahko naročijo na zajtrk, dopoldansko malico in kosilo. Zaželeno je, 

da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. 

 

Obeležili bomo tudi svetovni dan hrane, 16. oktober. Ta dan bomo v okviru razrednih ur nekaj 

besed namenili problematiki, povezani s hrano. 

 

Jedilniki so sestavljeni tako, da ustrezajo predpisanim standardom in normativom za prehrano 

osnovnošolskih otrok. Pri sestavi jedilnikov se upošteva: 

● smernice zdravega prehranjevanja pri načrtovanju in pripravi obrokov, 

● raznovrstnost jedi, 

● izbor zdrave in sveže surovine (prednost živila integrirane pridelave oz. ekološke 

pridelave v okviru možnosti), 

● želje otrok, 

● ceno na tržišču, 

● možnost priprave v zahtevanem času. 

 

V šolski kuhinji pripravljamo tudi malice in kosila za učence, ki imajo dieto. Posebno pozornost 

namenjamo kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo v 

pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do 

sošolcev, pospravljanje in podobno). V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo 

prehrano po telefonu v šolsko kuhinjo. 

 

Pri planiranju šolske prehrane bomo upoštevali: 

● fiziološke potrebe učencev od 6. do 15. leta, 
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● celodnevno procentualno razdelitev dnevnih obrokov, 

● biološko in energijsko vrednost živil, 

● prehrambene navade učencev, 

● lokalno pridelano hrano (jajca, meso, kruh), 

● navodila strokovnih (zdravstvenih) služb, 

● projekt treh ministrstev o pripravi slovenskega zajtrka, 

● z organizacijo skrbimo za ustrezen ritem prehranjevanja, 

● skrbimo za ustrezen način postrežbe, 

● skrb za ustrezno izbiro in količino živil, 

● ustrezno kombiniranje živil, 

● vključevali bomo v obroke čim več sadja in zelenjave, 

● uvajali polnovredna živila, 

● spodbujali pitje vode (plastenke, skodelice), 

● odsvetovana živila bomo redko vključevali v jedilnik ter poleg ponudili sadje ali 

zelenjavo, 

● hrano bomo pripravljali iz osnovnih živil, 

● pred vsakim obrokom poskrbimo za higieno rok, 

● razredi malicajo skupaj – socialni vidik prehranjevanja, 

● za prehrano namenimo dovolj časa, skrbimo za prijetno vzdušje in pazimo na glasnost, 

● spoštljivo ravnamo s hrano, 

● po končanem obroku pospravimo za seboj in sortiramo odpadke. 

V šolskem letu 2020/2021 si bomo prizadevali: 

● ozaveščati starše na roditeljskih sestankih o pomenu prehranjevalnih navad v družini; 

● skrbeti za kulturno prehranjevanje učencev; 

● upoštevati higienski režim; 

● upoštevati zahteve HACCP sistema, za kar nas zavezuje zakonodaja. 

Delo organizatorice šolske prehrane opravlja ga. Nikolina Vuzem (šola Cirkulane) in ga. Karla 

Domjan (šola Zavrč). Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge 

organizirane dejavnosti šole. Do subvencionirane malice so upravičeni samo otroci staršev, 

katerih dohodek ne presega 53% povprečja na družinskega člana. Do subvencioniranega 

kosila so upravičeni otrocih staršev, katerih dohodek ne presega 36 % povprečja na 

družinskega člana. Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano: 

 

● praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma 

● kadarkoli med šolskim letom. 

 

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane v mesecu septembru, v kateri 

so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če je učenec odsoten, starši odjavijo 

prehrano v kuhinjo v času do 8.00 po telefonu, št. 02 795 2396 (šola Cirkulane) in 02 795 2291 

(šola Zavrč). Starši sporočijo tudi prihod otroka po odsotnosti v šolo. Odjava se upošteva z 

naslednjim dnem. Neodjavljeni ali prepozno odjavljeni obroki se obračunajo staršem. V kolikor 

starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s 
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subvencijo. Vsaj enkrat letno vodja prehrane obišče posamezen razred. Učenci lahko svoja 

mnenja sporočajo neposredno vodji prehrane ali preko svojih predstavnikov v šolski skupnosti. 

 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti s področja hrane in prehranjevanja: vsebine s področja 

prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja so vključene v učne načrte že na 

razredni stopnji, največ vsebin s področja prehrane učenci pridobijo pri predmetu 

gospodinjstvo in pri izbirnih predmetih sodobna priprava hrane, pri kemiji in biologiji. O kulturi 

prehranjevanja se spregovori na urah oddelčnih skupnosti v začetku šolskega leta ter med 

letom, če je to potrebno. 

Vodja šolske prehrane v šoli Cirkulane je Nikolina Vuzem, v šoli Zavrč pa Karla Domjan. 

Organizacija prevozov 

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Posebej prvošolca večkrat pospremite tudi sami do šole in 

ga poučite o nevarnostih na poti v šolo. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci 

prvega in drugega razreda nosijo okoli vratu rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v 

mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. 

Vozni redi šolskih in rednih prevozov so objavljeni na šolski spletni strani. 

Zagotavljanje varnosti učencev 

Varnost in dobro počutje učencev zagotavljamo z ukrepi, ki so predpisani v veljavnih 

zakonskih in podzakonskih aktih, v Vzgojnem načrtu in Šolskem redu OŠ Cirkulane-Zavrč ter 

podrobnejših Šolskih pravilih. 

 

Ukrepe za zagotavljanje varnosti v prometu na poti v in iz šole ureja Prometno-varnostni načrt 

šole. Z varnostnimi načrti dnevov dejavnosti, ki se izvajajo izven šolskega prostora, se 

izogibamo morebitnim nezgodam na izvedbi teh. 

 

Zdravstveno varnost učencev zagotavljamo z organizacijo sistematskih pregledov učencev, ki 

jih opravlja zasebna zdravstvena ambulanta dr. Jadranke Šolman. V tekočem šolskem letu 

bodo imeli sistematske preglede učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. 

 

Učenci 9. razreda si bodo do meseca februarja pridobiti zdravniška potrdila zaradi vpisa v 

srednje šole. 

 

Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Za 

zobno preventivo skrbi zobozdravstveni zavod. 

Pravice in dolžnosti učencev 

Izvleček iz Konvencije o otrokovih pravicah 

https://sites.google.com/a/cirkulane-zavrc.net/publikacija-2018-2019/3-prikaz-organizacije-dela-sole/organizacija-prevozov
https://sites.google.com/a/cirkulane-zavrc.net/publikacija-2018-2019/3-prikaz-organizacije-dela-sole/organizacija-prevozov
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Družina 

Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča v krogu svoje 

družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar povsod ni tako. Veliko otrok je brez 

staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke. V takih primerih mora država poskrbeti 

zanje, nadomestiti jim mora starševsko skrb. Država mora pomagati tudi družinam, katerih 

otroci trpijo pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za  preživetje. 

Šola 

Pravico imaš do brezplačnega šolanja. Dostopna ti mora biti tako poklicna kot srednja šola, 

če si sposoben, pa lahko nadaljuješ šolanje tudi na višji in visoki šoli. Če si uspešen dijak in 

študent, a nimaš dovolj sredstev, te mora država podpreti, tako da ti da štipendijo. V šoli te 

morajo vzgajati v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva, disciplino pa uveljaviti v 

skladu s tvojim človeškim dostojanstvom. Med učiteljem in teboj naj vlada obojestransko 

spoštovanje in zaupanje, kajti le v zdravem vzdušju lahko uspešno razvijaš svojo osebnost in 

dosegaš zastavljene cilje. 

Prosti čas 

Pravico imaš do prostega časa, do igre in razvedrila, ki je primerno tvoji starosti. Lahko se 

svobodno izražaš, družiš z vrstniki, se udeležuješ kulturnega življenja in umetniških prireditev. 

Nihče se ne sme nezakonito vmešavati v tvoje zasebno življenje in v družino. Zaščiten si pred 

ekonomskim izkoriščanjem in pred tem, da bi se moral zaposliti, preden boš star toliko, kot za 

to določa zakon. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne smeš zlorabljati. Ko s svojim 

ravnanjem ogrožaš pravice drugih, kršiš moralo in javni red, to ni več igra. Zapomni si, od 

mladostne objestnosti do nasilja je včasih le majhen korak. 

Vzgojni načrt 

Vzgoja in izobraževanje sta skozi zgodovino neločljivo povezani. V šoli že nekaj let 

sistematično spremljamo in izboljšujemo naše delovanje na obeh najpomembnejših področjih 

našega poslanstva. 

Z vzgojnim načrtom želimo v skladu z našo vizijo: 

● uresničevati in razvijati vrednote v osnovni šoli, 

● prispevati k boljšim medsebojnim odnosom, 

● povečati doslednost, red in varnost v šoli. 

Učitelji, starši in učenci smo izbrali vrednote, ki jim bomo v prihodnje posvečali posebno 
pozornost:  
 
Spoštovanje: medsebojno spoštovanje in spoštovanje pravil in dogovorov. Vse te vrednote 
so pogoji za uspešnost pri doseganju naših ciljev. 
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Zaupanje: zaupanje med učenci, učitelji, starši je eden od temeljnih ciljev naše šole. Le z 

zaupanjem bomo lahko gradili kakovostno šolo in zdrave medosebne odnose. 

 

Znanje: znanje nam odpira pot in omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, 

uspešnost, aktivnost. 

 

Še naprej bomo razvijali tudi odgovornost, doslednost, strpnost, poštenost, prijateljstvo, … 

Prizadevamo si vsakemu posamezniku omogočiti, da »odkrije, predrami in obogati svojo 

ustvarjalnost /…/ da spravi na dan zaklad, ki se skriva v vsakem izmed nas in se v vseh 

svojih razsežnostih uči biti.« (Delors, 1996, str. 78). 

 

S skupnimi močmi smo oblikovali vzgojni načrt in pravila šolskega reda, ki nam bodo 

pomagala priti k skupnemu cilju: naučiti otroke, da bodo znali živeti v pozitivnem sožitju z 

drugimi ljudmi in da bodo našli pravo mesto in smisel tako v poklicu kot v osebnem življenju. 

 

Predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učence šole: 

Urnik zvonjenja in šolske ure 

 

šolska ura/odmor: čas: 

0. 730 - 815 

1.  815 - 900 

odmor 900 - 905 

2. 905 - 950 

rekreativni odmor in 
malica 

950 - 1025 

od 1. do 5. razreda (950 - 1005 rekreacija, od 1010 - 1025 malica) 

od 6. do 9. razreda (950 - 1005 malica, od 1010 - 1025 rekreacija) 

3. 1025 - 1110 

odmor 1110 - 1115 

4. 1115 - 1200 

odmor 1200 - 1205 

5. 1205 - 1250 

odmor 1250 - 1255 

6. 1255 - 1340 

kosilo 1340 - 1350 
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7. 1350 - 1435 

odmor 1435 - 1440 

8. 1440 - 1525 

9. 1525 - 1610 

Šolska pravila in hišni redi šole 

so objavljeni na spletni strani šole. 

 

https://www.cirkulane-zavrc.si/ 
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Podatke so zapisali strokovni delavci OŠ Cirkulane-Zavrč 

Odgovorna oseba: Suzana Petek, ravnateljica 

Izdala: OŠ Cirkulane-Zavrč 

Obdelal in uredil: Robert Železnik 

Lektoriranje: Laura M. Kumer 

Naklada: objava publikacije na šolski spletni strani  

Ilustracija: učenka Teja Kolednik (kulturni dan: Poustvarjanje največjih umetnin) 


