
 1 

OŠ DRSKA  
 
VIZIJA ŠOLE: 
 

ŠOLA, ODPRTA ZA ZNANJE, RAZVIJA ČUT DO OKOLJA, KREPI OSEBNOSTNO RAST IN SPREJEMA 
DRUGAČNOST 

(sposobnosti, učenci s posebnimi potrebami, nadarjenost) 
 
 
Ime in priimek:______________________________ 
 
Naslov:____________________________________ 
 
Razred:____________________________________ 
 
Razrednik:_________________________________ 
 
Domači telefon:_____________________________ 
 
Telefon očeta:______________________________ 
 
Telefon matere:_____________________________ 
 
PODATKI O ŠOLI 

 
 

OSNOVNA ŠOLA DRSKA 
Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto 

 
 

Ravnateljica: mag. Natalija Novak, tel.: 07/ 39-35-862 
Pomočnik ravnateljice: Roman Judež, tel.: 07/ 39-35-866 
 
Svetovalna delavka: Tina Močnik, tel.:   07/ 39-35-886 
                          Neva Bambič, tel:  07 39 35 884 
Tajništvo: Ana Jenič, tel.: 07/ 39-35-860 
Računovodstvo: Majda Šterk, tel.: 07/ 39-35-864 in Valerija Rozman, tel: 07/ 39 35 885 
 
Fax: 07/ 39-35-876 
e-pošta: info@os-drska.si 
Št. računa: SI56 0110 0600 8344 933 
Davčna številka: SI63882612 
Spletna stran:  http://www.os-drska.si

http://www.os-drska.si/
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1. USTANOVITEV ŠOLE 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska je Mestna občina Novo 
mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

2. ŠOLO UPRAVLJAJO: 

 
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki 
ustanovitelja (Suzana Hočevar, Simon Judež, Anton Progar), pet predstavnikov delavcev šole (Liljana 
Barun Čop, Mateja Grahek, Zdenka  Humek, Luka Mamlič) in trije predstavniki staršev 
(__________________________). 
 
Svet staršev vodi ____________________. 
* Svet staršev in predsednika sveta staršev bosta imenovana septembra 2021. 
 
 

3. STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

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

4. ŠOLSKI OKOLIŠ 

 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: 
 
Srebrniče,Vrh pri Ljubnu in Novo mesto z ulicami: 
Brod, Cesarjeva ulica, Dularjeva ulica, Drska, Irča vas, Julijino sprehajališče – del, Komeljeva ulica, 
Lebanova ulica, Na Dragah, Ograja, Pod Šipčevim hribom, Šalijeva ulica, Šegova ulica, Šmihelska cesta, 
Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica in iz skupnega 
šolskega okoliša še: ulica Brezje, Žabjak ter  del Mirnopeške ceste in Zobčeve ulice. 
 

5. ŠOLSKI PROSTOR  

 
je prostor, ki se uporablja za učno-vzgojni proces in se na njem zadržujejo učenci šole.  
 

6. PREDSTAVITEV ŠOLE 

 
Osnovna šola DRSKA je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu 
devetletne osnovne šole od 1. do 9. razreda. Delo je organizirano v 27 rednih oddelkih, v 1,4  
bolnišničnega oddelka, v 11 skupinah podaljšanega bivanja. Organizirano imamo tudi jutranje varstvo v 
4 skupinah. 
Šolo obiskuje 586 učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 

   SVET ŠOLE  

   RAVNATELJICA  

   POMOČNIK RAVNATELJICE  

        
STROKOVNI DELAVCI   TEHNIČNI DELAVCI 

UČITELJSKI ZBOR   TAJNIK 

RAZREDNI UČITELJSKI ZBOR   RAČUNOVODJA 

SVETOVALNA SLUŽBA   ČISTILEC 

KNJIŽNIČAR   KUHAR 

RAČUNALNIKAR   HIŠNIK 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE   KNJIGOVODJA 

LABORANT   ADMINISTRATOR 

        
ODELKI   ODDELKI JV IN PB 

1. a 4. a 7. a    JUTRANJE VARSTVO 1. SKUPINA 

1. b 4. b 7. b    JUTRANJE VARSTVO 2. SKUPINA 

1. c 4. c 7. c    JUTRANJE VARSTVO 3. SKUPINA 

2. a 5.a 8.a    JUTRANJE VARSTVO 4. SKUPINA 

2. b 5. b 8. b     
2. c 5. c 8. c      
3.a 6. a 9. a   PODALJŠANO BIVANJE 1. SKUPINA 

3. b 6. b 9. b   PODALJŠANO BIVANJE 2. SKUPINA 

3. c 6. c 9. c   PODALJŠANO BIVANJE 3. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 4. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 5. SKUPINA 

BOLNIŠNIČNI ODDELEK RS  PODALJŠANO BIVANJE 6. SKUPINA 

BOLNIŠNIČNI ODDELEK PS  PODALJŠANO BIVANJE 7. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 8. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 9. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 10. SKUPINA 

     PODALJŠANO BIVANJE 11. SKUPINA 
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I. PREDSTAVITEV PROGRAMA 

Predmetnik 9-letne OŠ: 

OBVEZNI PROGRAM V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI 

Predmeti 
število ur tedensko v razredih 

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

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5  

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4  

Angleščina  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   ter etika 

      1 1   

Spoznavanje okolja 3 3 3        

Fizika        2 2  

Kemija        2 2  

Biologija        1,5 2  

Naravoslovje      2 3    

Naravoslovje in tehnika    3 3      

Tehnika in tehnologija      2 1 1   

Gospodinjstvo     1 1,5     

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2  

Izbirni predmet        2/3 2/3 2/3  

Neobvezni IP 2   2/1 2/1 2/1     

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

  

Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/14 14/16 12/14  

Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27/28,5 28,5  

Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 32  
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

Pričetek šolskega leta: torek, 1. 9. 2021 

Zaključek šolskega leta: za učence 9. razreda v petek, 15. 6. 2022, s podelitvijo spričeval in obvestil, za 
učence od 1. do 8. razreda pa v ponedeljek, 24. 6. 2022, s podelitvijo spričeval, obvestil in s proslavo ob 
dnevu državnosti.  

Valeta za učence 9. razreda bo predvidoma v torek, 14. 6. 2022.  

 
OCENJEVALNA OBDOBJA 

 

1. ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 

2. ocenjevalno obdobje 

9. razred 

1. do 8. razred 

 

od 1. 2. 2022 do 15. 6. 2022 

od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 

 

 
POČITNICE  

 

Jesenske počitnice: 25. 10. 2021 – 1. 11. 2021.   

Novoletne počitnice: 25. 12. 2021 – 2. 1. 2022. 

Zimske počitnice: 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022 

Prvomajske počitnice: 27. 4. 2022 – 2. 5. 2022. 

 

PROSTI DNEVI / PRAZNIKI  
 

- nedelja, 31. 10. 2021 – DAN REFORMACIJA 

- ponedeljek, 1. 11. 2021 - DAN SPOMINA NA MRTVE 

- sobota, 25. 12. 2021 – BOŽIČ 

- nedelja, 26. 12. 2021 – DAM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

- sobota -  nedelja, 1. 1. 2022  - 2. 1. 2022 – NOVO LETO 

- torek, 8. 2. 2022 – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

- ponedeljek, 18, 4, 2022 - VELIKONOČNI PONEDELJEK 

- sreda, 27. 4. 2022 - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

- nedelja - ponedeljek, 1 5. 2022 – 2. 5. 2020 – PRAZNIK DELA 

- sobota, 25. 6. 2022 – DAN DRŽAVNOSTI  

 

 
PROSLAVE/PRIREDITVE PO ŠOLSKEM KOLEDARJU 

 
- PETEK, 24.  12.  2021 – proslava pred  dnevom samostojnosti in enotnosti 

- PONEDELJEK, 7. 2. 2022  –      proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

- PETEK, 24. 6. 2022 –        proslava pred dnevom državnosti 
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OCENJEVALNE KONFERENCE 
 

1. ocenjevalno obdobje  

2. ocenjevalno obdobje  

za učence 9. razredov  

 
 

INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH 
 

petek, 11. 2. 2022 in sobota, 12. 2. 2022. 

 
NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA 

 
Opravljajo jih vsi učenci ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred). Dosežki NPZ so 
šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju. Obvestilo o dosežkih 
prejmejo  učenci ob zaključku šolskega leta.  
Znanje učencev 9. razreda se preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi 
minister. Znanje učencev 6. razreda se preverja iz matematike, slovenščine in tujega jezika.  
 

PREDMET ROK 

Slovenščina 6. in 9. razred sreda, 4. 5. 2022 

Matematika 6. in 9. razred petek, 6. 5. 2022 

Angleščina   6. in  
_____________   9. razred 

torek, 10. 5. 2022 

 
 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 
 

16. 6. - 29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda 

27. 6. - 8. 7. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 5. - 15. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 24. 6. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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V 6. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Milijana 
Maksimović, , Petra Jenič in Nina Barukčić. ), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, 
Klavdija Bizjak) in pri matematiki ( Katja Pečaver,  Ana Rozman, Mateja Bartolj, Irena Grum Kulovec). 
 
V 7. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Milijana 
Maksimović, , Petra Jenič in Nina Barukčić. ), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, 
Klavdija Bizjak) in pri matematiki (Marko Glavan, Katja Pečaver, Mateja Grahek, Ana Rozman, Mateja 
Bartolj). 
 
V 8. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Milijana 
Maksimović, , Petra Jenič in Nina Barukčić. ), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, 
Klavdija Bizjak) in pri matematiki (Marko Glavan, Katja Pečaver, Mateja Grahek, Ana Rozman, Mateja 
Bartolj). 
 
V 9. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Milijana 
Maksimović, , Petra Jenič in Nina Barukčić. ), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, 
Klavdija Bizjak) in pri matematiki (Marko Glavan, Katja Pečaver, Ana Rozman, Mateja Bartolj). 

 

Naš temeljni cilj je s prilagojenimi metodami in oblikami dela ter z višjo motiviranostjo doseči boljše 
rezultate in dobro počutje vseh sodelujočih v procesu. 
 

 
 
 

Izmed ponujenih predmetov v družboslovno-humanističnem in naravoslovno-tehničnem sklopu ter 
glede na normative, ki veljajo pri oblikovanju učnih skupin, bomo po izboru učencev izvajali naslednje  
neobvezne in obvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu: 
 
1. razred – neobvezni izbirni predmet 
     ANGLEŠČINA (Ana Oman, Valentina Bizjak),  
 

4. razred, 5. razred  in 6. razred– neobvezni izbirni predmeti: 
1. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj/Glavan) 
2. NEMŠČINA (Šega) 
3. UMETNOST (Sgerm) 
4. FRANCOŠČIMA (P. Jenič) 
5. ŠPORT (Imperl) 

 

7. razred- obvezni izbirni predmet: 
1. FILMSKA VZGOJA 1 (Srpčič) 
2. ANSAMBELSKA IGRA  (Srpčič 
3. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič) 
4. LIKOVNO SNOVANJE 1 (Medle) 
5. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)  

6. IZBRANI ŠPORT ODBOJKA (Judež) 

7. IZBRANI ŠPORT KOŠARKA (Judež) 

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH  

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 

http://www.os-drska.si/drska/wp-content/uploads/2014/03/UN_4-do6_racunalnistvo.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Sport_izbirni.pdf
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8. GLEDALIŠKI KLUB (Skube) 

9. NEMŠČINA 1 ( Šega) 

 

8. razred: obvezni izbirni predmet: 
1. FILMSKA VZGOJA  2 (Srpčič) 
2. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek) 
3. ŠPORT ZA ZDRAVJE (Fernandez Moyano)  
4. LIKOVNO SNOVANJE 2 (Medle) 

5. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)  

6. GLEDALIŠKI KLUB (Skube) 

7. MULTIMEDIJA (Bartolj) 

8. NEMŠČINA 2 ( Šega) 

9. ANSAMBELSKA IGRA  (Srpčič) 
 

 

9. razred: obvezni izbirni predmet: 
1. KEMIJA V ŽIVLJENJU   (Kavšek) 

2. ANSAMBELSKA IGRA  (Srpčič)  
3. MULTIMEDIJA (Glavan/Bartolj) 

4. NEMŠČINA 3 (Šega) 
5. LIKOVNO SNOVANJE 3 (Medle) 

6. ŠPORT ZA SPROSTITEV (Fernandez Moyano ) 

7. FILMSKA VZGOJA  3 (Srpčič) 
8. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Glavan) 

 

 
 
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se povezujejo ali 
izvajajo samostojno. Programi so prilagojeni razvojni stopnji učenca. 
Nekatere dejavnosti bomo v posameznih razredih izvajali v Šoli v naravi. 
 
 

KULTURNI DNEVI 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

ŠPORTNI DNEVI 
 

TEHNIŠKI DNEVI 

    

    

    

*Podrobnejši program in časovni termini izvajanja bodo objavljeni na spletni strani šole v LDN 2021/22, 
ko bo le-ta sprejet na svetu šole. Učenci bodo z načrtom dejavnosti seznanjeni na sestankih oddelčnih 
skupnosti v septembru. 
 
Učenec pod vodstvom razrednika sam vpiše posamezne dejavnosti. 
 

DODATNI POUK 
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, 
je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot 
so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih 
ciljev. Poteka pred ali po pouku v skladu z dogovorjenim urnikom. 

RAZŠIRJENI PROGRAM DELA 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI 
 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Kemija_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Sport_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Kemija_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Nemscina_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Sport_izbirni.pdf
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DOPOLNILNI POUK 
V okviru dopolnilnega pouka poteka individualna pomoč posameznim učencem, ki ob posameznih učnih 
vsebinah potrebujejo dopolnilno razlago in več utrjevanja že znanega. Urnik učitelji izvajalci 
dopolnilnega pouka letno usklajujejo z učenci, ki redno ali občasno potrebujejo to pomoč. 
 

PREDMET UČITELJ DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

Slovenščina    

Angleščina    

Matematika    

    

    

    

Vpiši si predmet, učitelja ter termin tvojih obveznosti. 
 
 
 
 
Učenci imajo možnost obiskovati interesne dejavnosti z vseh področij: jezikovno-umetniškega, 
tehniškega, naravoslovnega in športnega. Učenci bodo septembra dobili seznam vseh razpoložljivih 
dejavnosti, njihov termin izvedbe ter mentorja.  
 
V dogovoru z MO Novo mesto v šolah lahko izvajajo svoje športne dejavnosti tudi klubi in društva in 
njihovi mentorji. Kontakt in prijavnice na dejavnosti ZUNANJIH IZVAJALCEV bodo učenci prejeli 
neposredno od zunanjih izvajalcev in se bodo neposredno njim tudi prijavili. Šola za izvajanje teh 
dejavnosti zagotovi prostor, odgovornost za varstvo otrok pri teh dejavnostih prevzamejo izvajalci 
dejavnosti. Učenci se v te dejavnosti praviloma vključujejo po 13. uri in po dejavnosti odidejo domov – 
se ne vračajo v skupine OPB: 
 
Skupaj s starši naj se odločijo, katero interesno dejavnost bodo obiskovali. In to sporočijo razredniku.  
Seznam interesnih dejavnosti bo objavljen na spletni strani šole. 
 
 
V spodnjo tabelo vpiši svoj urnik interesnih dejavnosti: 
 

INTERESNA DEJAVNOST UČITELJ, MENTOR TERMIN 

   

   

 

 

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5., 7. razreda in 8. razred. 

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju 

v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti 

življenja v naravi. 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 

ŠOLA V NARAVI 
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 Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno, 

-   termin: 13. 12. 2021 – 17. 12. 2021 

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja. 

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planinka, 

- termin: 8. 11. 2021 – 12. 11. 2021 

 

V 5-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi 

panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi. 

 

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje, 

- termin: 11. 4. 2022 – 15. 4. 2022  

 

V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in 

z večernimi družabnimi dejavnostmi. 

 

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD Brežanka, 

- termin: 18. 10. 2021 – 22. 10. 2021 

 

V tem programu se bodo učenci udeležili tematskega tedna  z naslovom Ob robu morja. 

 

 
 
Šest skupin jutranjega varstva (JV) bo organizirano od 6.00 do 8.10, za učence od 1. do 3. razreda. Ob 
8.10 bodo otroke prevzele učiteljice razredničarke. JV je brezplačno samo za učence 1. razreda, varstvo 
učencev drugih razredov starši plačajo. V septembru bo svet šole določil cene. Predlog: vpis pred 7. 00 
13 eur/mesec, po 7. uri 8 eur/mesec. Plačilo velja v celoti ne glede na število dni prisotnosti v skupini. 
Med letom je možna le pisna odjava. 
 

 UČITELJ/-ICA 

1. skupina Tanja Krhin (pon, tor, čet) Mojca Jelenc (sre) 
Tina Murn (petek) 

2. skupina Mojca Kadivnik 

3. skupina Dež. učitelj 

4. skupina Mateja Šurla (pon) Lea Levak (tor) Ana Mavec 
(sre) Petra Lukman (čet) Tjaša Kulovec (pet) 

 
 
 
 
 
 

JUTRANJE VARSTVO 
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V oddelke podaljšanega bivanja bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda, in sicer v enajstih skupinah.  
Podaljšano bivanje bo organizirano od 11.50 do 16.00. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko 
učitelj OPB napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev. 
Da bi delo v OPB nemoteno potekalo, učenci naj ne bi odhajali domov pred 14.30. 
 
 

 UČITELJ/-ICA 

1. skupina Tanja Krhin in Valentina Bizjak  

2. skupina Lea Levak 

3. skupina Zala Zabukošek  

4. skupina Ana Oman 

5. skupina Amedea Klopčič Vukšinič 

6. skupina Minka Kočevar 

7. skupina Metka Božič 

8. skupina Tjaša Kulovec 

9. skupina Zdenka C. Šafar in Tanja Sgerm  

10. skupina Uroš Srpčič in Jose Fernandez Moyano 

11. skupina Irena Grum Kulovec  

 
  

  
Glede na prijave učencev 1.  razreda bodo učenje angleščine (2 uri tedensko) izvajale učiteljice Ana 
Oman in Valentina Bizjak . 
Glede na interes učencev bomo v obliki interesne dejavnosti nadaljevali s poukom španščine, učitelj 
Jose F. Moyano in francoščine, učiteljica Petra Jenič. 
 
 
 
 
V okviru sistemiziranih ur individualne pomoči (12,5 ur tedensko) bomo organizirali učno pomoč na 
predmetni in na razredni stopnji, s ciljem krepiti samopodobo učencev in približati učenje kot potrebo 
življenja vsem učencem, ki bodo potrebovali pomoč zaradi učnih primanjkljajev in povečali število ur 
pomoči učno nadarjenim učencem. 
 
 
 
Objavljena na spletni strani šole – v septembru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
 
 

PODALJŠANO BIVANJE 
 
 

ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 
 
 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
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II. ORGANIZACIJA DELA ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA 

RAZREDNA STOPNJA 
 

URA DEJAVNOST OPOMBE 

6.00–8.10 Jutranje varstvo 
 

8.10–8.20 Varstvo pri RU * Razredniki 

8.20–9.05 1. ura 
 

9.05–9.25 Malica 20 min- malica 

9.25–10.10 2. ura 
 

10.15–11.00 3. ura  

11.00- 11.15 Rekreativni odmor 15 minut 

11.15–12.00 4. ura 
 

12.00–12.50 5. ura, OPB 
 

12.50–16.00 Podaljšano bivanje 
 

* RU – razredni učitelj 

 

PREDMETNA STOPNJA 
7.30–8.15 Predura DOD, DOP, ISP, interesne 

dejavnosti, izbirni predmeti 

8.20–9.05 1. ura 
 

9.05–9.10 1. odmor 5 min 

9.10–9.55 2. ura 
 

9.55–10.15 2. glavni odmor 20 min – malica 

10.15–11.00 3. ura 
 

11.0–11.15 3. rekreativni odmor 15 min 

11.15–12.00 4. ura 
 

12.00–12.05 4. odmor 5 min 

12.05–12.50 5. ura 
 

12.50–12.55 5. odmor 5 min 

12.55–13.40 6. ura 
 

13.40-13.45 6. odmor 5 minut 

13.45–14.30 7. ura 
 

Ker na šoli poteka veliko število dejavnosti, moramo nekatere izvajati tudi pred začetkom pouka, v 

tako imenovanih predurah. Predura traja od 7.30 – 8.15. 

Po drugi in tretji šolski uri sta na predmetni stopnji glavna odmora, ki trajata 20 oziroma 15 minut. V 

tem času učenci malicajo oz. so na rekreaciji. Med ostalimi šolskimi urami so krajši 5 minutni odmori. 

Učenci razredne stopnje imajo 15 minutni rekreativni odmor. 

Učencem razredne stopnje čas za kosilo in popoldansko malico organizirajo učitelji v OPB glede na 
potrebo otrok. Pri delitvi kosil na razredni stopnji po potrebi pomagajo učitelju v OPB razredničarke. 
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PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE 
 

Ker je za uspešno šolanje potrebno uspešno sodelovanje vseh treh strani, tako učencev, učiteljev, kot 
staršev, si na šoli želimo, da bi se tudi starši čim bolj aktivno in odgovorno vključevali v vzgojno-
izobraževalni proces, kar ne pomeni le primernega motiviranja učencev za delo doma in zagotavljanje 
zdravega družinskega okolja, ampak tudi tvorno sodelovanje s strokovnimi delavci šole. 
 
Redne govorilne ure so predvidoma DRUGI TOREK v mesecu od 16.00 do 18.00. Staršem so dostopni 
vsi razredniki, učitelji in svetovalna delavka. Učenci in starši imajo možnost napovedanega 
individualnega pogovora z učiteljem, z drugimi strokovnimi delavci in vodstvom šole tudi izven rednih 
govorilnih ur.  
 
Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na spletnih straneh šole. Učenec naj ga vpiše v 
publikacijo. 
 

STROKOVNI DELAVCI OŠ DRSKA 

1. Razredniki 

ODDELEK RAZREDNIK 

1. a Tina Murn/ Tanja Krhin 

1. b Mateja Šurla/ Žura Barbara 

1. c Petra Lukman/ Mojca Kadivnik 

2. a Mojca Jelenc 

2. b Božidarja Štukelj 

2. c Ana Mavec 

3. a Zdenka Humek 

       3.   b Olga Jenič 

       3.   c Barbara Muhič 

4. a Barbara Gorenčič 

       4.   b mag. Andreja Burger Muhič 

4. c  Lilijana Barun Čop 

      5.  a David Hrovat 

       5.  b Renata Golić 

       5.  c Damjana Tramte 

6. a Katja Pečaver 

       6.   b Tanja Sgerm 

       6.  c Simona Lešnjak 

7. a Katja Medle 

7. b David Imperl 

       7.  c Klavdija Bizjak 

8. a Suzana Zoran 

8. b Lidija Skube 

8. c Karmen Sepaher 

9. a Ana Rozman 

9. b Petra Jenič 

       9.  c Irena Šega 
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2. Učitelji in predmetna področja 

Priimek in ime PODROČJE DELA 

BAMBIČ Neva pedagoginja - DSP, šolska svetovalna delavka 

BARTOLJ Mateja računalničar, MAT, UBE, MME, NIP- RAČ., 

BARUN ČOP Liljana razredna učiteljica  

BARUKČIĆ Nina TJA 

BIZJAK Klavdija SLJ, OPB,  

BIZJAK Valentina učit. Angleščine, OPB, JV,  

BOŽIČ Metka OPB 

BRGAN Nina porodniška 

CIMERMANČIČ  ŠAFAR Zdenka OPB,  

FERNANDEZ MOYANO Jose ŠPO, ŠZZ, ŠSP 

GOLIĆ Renata razredna učiteljica 

GORENČIČ Barbara razredna učiteljica 

GRAHEK Mateja MAT 

GLAVAN Marko MAT, računalnikar, NIP-rač., ROM 

GRUM KULOVEC Irena OPB 

HROVAT David razredni učitelj 

HUMEK Zdenka razredna učiteljica 

IMPERL David ŠPO,OPB, ŠZZ 

JAKLIČ Tanja defektologinja – DSP, mobilna  

JELENC Mojca razredna učiteljica 

JENIČ Olga razredna učiteljica 

JENIČ Petra TJA, N1F – francoščina RS 

JUDEŽ Roman IŠP, pomočnik ravnateljice 

KADIVNIK Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu, JV 

KAVŠEK Darja KEM, NAR, POK, KEŽ, BO 

KRHIN Tanja  

KULOVEC Tjaša OPB 

LEŠNJAK Simona ZGO, BO, DKE 

LEVAK LEA OPB 

LUKMAN Petra razredna učiteljica, JV 

mag. BURGER MUHIČ Andreja razredna učiteljica 

mag. NOVAK Natalija Ravnateljica 

MAKSIMOVIĆ Milijana TJA 

MEDLE Katja GEO, LUM, LS1, LS2, LS3 

MEŽIK Mojca Knjižničarka 

MILOŠEVIĆ Ankica TIT 

MOČNIK  Tina svetovalna delavka 

MUHIČ Barbara  razredna učiteljica 

MUHIČ Jožica BIO, JV, org. šolske prehrane,  SPH, BO 

MURN Tina  razredna učiteljica 
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OMAN Ana učiteljica ang., OPB 

PEČAVER Katja MAT, FIZ 

RODIČ Mojca soc. pedagoginja – DSP, 

ROZMAN Ana MAT, KEM 

RUKŠE LEJA računalnikar 

SEPAHER Karmen SLO 

SGERM Tanja GUM, MPZ, NIP -umetnost 

SIMONČIČ Marjeta razredna učiteljica v bolnišnični šoli 

SKUBE Lidija SLO, GKL 

SRPČIČ Uroš LUM, OPB, DSP, FVZ 

ŠEGA Irena SLO, NI1, NI2, NI3, N1N- nemščina RS 

ŠIMEC Nuša porodniška 

ŠTUKELJ Božidarja  razredna učiteljica 

ŠURLA Mateja razredna učiteljica 

ŠVAJGER Jasna porodniška 

TRAMTE Damjana razredna učiteljica 

VUKŠINIČ KLOPČIČ Amedea OPB, laborant, BO 

ZABUKOŠEK Zala OPB 

ZORAN Suzana ŠPO 

ŽURA Barbara razredna učiteljica 

  

  

 
  ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI 

JENIČ Ana tajnica 

ŠTERK Majda računovodja 

METELKO Sanja porodniška 

ROZMAN Valerija knjigovodja-administrator 

KAVŠEK Matjaž hišnik 

PEČAVER Drago hišnik/čistilec 

KASTELIC Barbara spremljevalka 

ŠKUFCA Aleš vodja kuhinje 

MRVAR Sonja  kuharica 

MAMLIČ Luka kuhar 

PAVLENČ Andreja kuharica 

ZUPANČIČ Renata kuharska pomočnica 

ROZMAN Valerija kuharska pomočnica 

BARUKČIĆ Snježana čistilka  

FEKONJA Sonja  čistilka 

KNEŽEVIĆ Milka  čistilka 

KONČINA Jožica čistilka 

UCMAN Anica čistilka 

ZORKO Katja čistilka 

MATEJKA Rifelj čistilka 
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 Javna dela 

 Javna dela 

 
Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@os-drska.si ali 
v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@os-drska.si. 
 
 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Kadar na naši šoli želite vpisati otroka v prvi razred ali v srednjo šolo, imate učne ali vzgojne težave, 
čustvene, socialne ali drugačne stiske, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. 
 
Učenci lahko pridejo na razgovor kadarkoli med odmori oz. v času, dogovorjenim z razrednikom in 
svetovalno delavko. Govorilne ure za starše ima svetovalna služba vsak drugi torek v mesecu od 15.30. 
do 16.30. ure, lahko pa se tudi individualno dogovorite za obisk in pogovor. 
 
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Knjižnica s čitalnico je namenjena izposoji knjižničnega gradiva, branju revij in knjig, iskanju informacij 
za šolsko delo, izdelavi plakatov, pripravi na pouk, kulturnim prireditvam, ogledu filmov iz šolske 
medioteke itd. 
 
 
Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan po naslednjem urniku: 
 

• PONEDELJEK:  7.30 – 8.15 in od 10.00 – 13.30 

• TOREK:              7 30 – 8.15 in od 10. 00 – 14.00 

• SREDA:              7.30 – 8.15 in od 10.00 do 14.30 

• ČETRTEK:         10.00 – 14.30 

• PETEK:               7.30 – 8.15 in od 10.00 do 14. 30 

 
Kadar poteka v knjižnici pouk, izposoja ni možna. 
 
Izposoja knjig je avtomatizirana, vse delo je računalniško vodeno. Učencem je v knjižnici na voljo tudi 
računalnik za brskanje po internetu. Podatkovna baza Šolska knjižnica zajema vse knjižnično gradivo, ki 
je na voljo v šolski knjižnici, vključeni pa smo tudi v sistem COBISS/OPAC. 
  

UČBENIŠKI SKLAD 
 
Na šoli imamo učbeniški sklad, katerega skrbnik je knjižničarka. Upravljanje učbeniškega sklada poteka 
v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada v OŠ Drska. 
  
V sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo in so potrjeni za 
tekoče šolsko leto. Izberejo jih učitelji na strokovnih aktivih. Sklad omogoča učencem brezplačno 
izposojo učbeniških kompletov.  
 
 
 

mailto:ime.priimek-priimek@os-drska.si
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VARNA POT V ŠOLO  
 
Otroci in mladostniki sodelujejo v cestnem prometu v različnih vlogah – kot pešci, kolesarji, potniki v 
osebnih vozilih in avtobusih, kasneje kot vozniki koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. 
 

• Vsako sodelovanje v prometu zahteva od njih in drugih udeležencev vsak trenutek posebno skrb in 
pozornost. 

• Varnost v prometu ni le enkraten nasvet ali opozorilo, pomeni način življenja. Šola in starši s svojim 
ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu. 

• Starši skupaj z otrokom načrtujemo pot v šolo. Vedno izberejo najvarnejšo pot in ne najkrajšo. 

• Da bodo ostali udeleženci v prometu pozorni na vaše otroke, naj imajo, posebno ob slabši vidljivosti, 
oblečena svetla oblačila, pripeto kresničko ali drugo svetlobno znamenje. 

• Starši morajo poskrbeti, da bo otrok, star do 7 let, imel ustrezno spremstvo na poti v prvi razred 
osnovne šole. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to s pisnim soglasjem 
potrdijo starši otroka, ki potrebuje spremstvo. 

• Otroci, ki jih vozimo v osebnih avtomobilih, morajo biti, glede na njihovo starost in višino, 
zavarovani z otroškim varnostnim sedežem ter pripeti z varnostnim pasom, kolesarji pa  zaščiteni 
s čeladami. 

 
Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan načrt šolskih poti, kjer so vpisane najvarnejše šolske 
poti in označene nevarne točke na njih. Z načrtom šole seznanimo pristojen organ na Mestni občini 
Novo mesto, Policijsko postajo Novo mesto in učence na razrednih urah. 
 
Starši, svetujemo, da z otroki večkrat skupaj prehodite najvarnejšo šolsko pot, jih ob tem opozarjate 
na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno previdnost! Kasneje ni odveč preveriti, če otrok 
dogovorjeno pot tudi dejansko uporablja. 
 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 
 
Skupnost učencev šole povezuje posamezne oddelčne skupnosti. 
 
Šolska skupnost učencev sprejme letni program dela, ki vsebuje stalne naloge, kot so: sodelovanje v 
raznih akcijah, čiščenje okolice, urejanje učilnic ter ostalih prostorov, reševanje raznih težav ter naloge, 
ki jih izberejo učenci sami. 
 
Svoja mnenja, stališča in pobude o različnih aktualnih vprašanjih in temah v družbi ter o življenju na šoli 
izražajo preko oddelčnih predstavnikov v šolskem parlamentu, ki ga sestavljajo po dva predstavnika 
vsakega oddelka. 

 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 
Z rednim obiskovanjem govorilnih ur in roditeljskih sestankov boste lahko spremljali delo in napredek 
vašega otroka.  
Dodatne pisne informacije in navodila bomo staršem pošiljali sproti med šolskim letom. Še posebej bi 
vas radi opozorili na tematske roditeljske sestanke, kjer boste dobili s strani zunanjih strokovnjakov  
informacije, kako sodelovati z vašim otrokom in mu nuditi oporo in pomoč. 
Prav tako vas prosimo, da ne prezrete vabil na izredne sestanke, ki so namenjeni izključno reševanju 
težjih situacij, so dobronamerni in v korist otroka, staršev in delavcev šole. 
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Določene informacije boste starši, ki boste to želeli,  lahko prejemali preko e-asistenta. Strokovni 
delavci bodo v glavnem odgovarjali na vaša vprašanja v času dopoldanskih govorilnih ur, vendar vas 
prosimo, naj moderna tehnologija ne prevzame žive besede in neposrednega kontakta s šolo. 
 
 
 

RODITELJSKI SESTANKI 
 
Na prvem roditeljskem sestanku v septembru vam bomo podali informacije o organizaciji in vsebini dela 
v novem šolskem letu. Na razrednih roditeljskih sestankih bomo obravnavali aktualno problematiko, 
oddelčna praznovanja, predstavitve posameznih dejavnosti, šolo v naravi, poklicno usmerjanje, 
nacionalno preverjanje, delo z nadarjenimi idr. 
 
O datumih in vsebini roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste obveščeni (pisno in 
splet) pred vsakim sestankom.  
 
 

GOVORILNE URE 
 
Starši lahko pridete na pogovor z učiteljem v dopoldanskih ali popoldanskih urah.  
 
Termini popoldanskih govorilnih ur so naslednji: 

VSAK DRUGI TOREK V MESECU od 16.00 do 18.00 ure, in sicer 

• september -  RS po dogovoru 

• torek, 12. okt. 2021, 

• torek, 9. nov. 2021, 

• torek, 14. dec. 2021, 

• torek, 11. jan. 2022, 

• februar, RS po dogovoru 

• torek, 8. mar. 2022, 

• torek, 12. apr. 2022, 

• torek, 10. maj. 2022 

• junij - RS po dogovoru 

 
Termini dopoldanskih govorilnih ur bodo objavljeni naknadno (tudi na spletni strani šole). Termine si 
naj učenci zapišejo v rokovnik. 
 

 
DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 

 
Starše vabimo, da se kar najaktivneje vključujejo v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih različnih 
dejavnosti, odprtih dnevih in drugih projektih šole (Sprejem prvošolcev in njihovih staršev, kulturne 
prireditve, Nagradimo uspeh, valeta, obisk staršev pri pouku, obisk staršev na oddelčnih prireditvah, 
zaključne prireditve …). 
 
Želimo splesti najtesnejše vezi med šolo in Vami, dragi starši, saj je le tako mogoče graditi dobre 
odnose in dosegati skupno zastavljene cilje. 
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI 
 

Zakon o osnovni šoli, Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012-Zujf in Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) 63/2013)- izvleček iz zakona 

  
50.člen 

(Obiskovanje pouka) 
 Učene ima pravico obiskovati pouk oziroma se udeleževati drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. 
Učencu šola lahko občasno zagotovi doseganje ciljev izobraževanja tudi v drugih oblikah organiziranega 
dela z učenci z namenom, da se učencem zagotovi varnost in nemoten pouk. 
Učenec mora redno obiskovati pouk v okviru obveznega programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, 
določene z akti osnovne šole. 
  

51. člen  
(Perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik) 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca 
perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja 
umetnosti. 
 
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. 
 
Pridobitev statusa iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca. 
 
Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. 
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se 
obiskovanje pouka in drugih  dejavnosti ter  načini in roki za ocenjevanje znanja. 
Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom 
časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, 
če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, oziroma če se mu status odvzame. 
 
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena,  mu šola lahko status iz 
prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora. 
 
Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o 
mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. 
 
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem 
izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. 
 
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek pridobitve statusa in 
prilagajanje šolskih obveznosti. 
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52. člen 
(Oprostitev) 

Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-
izobraževalnega dela v šoli. 
Učence 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev 
oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. 
O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj. 
  

53. člen 
(Izostanki) 

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne 
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učence in jih 
pozove, da izostanek pojasnijo. 
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek v naprej 
napovejo, vendar ne več kot pet delovnih dni v šolskem letu. 
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 
  

54. člen 
(Prešolanje) 

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. 
Če je iz učnih ali vzgojnih  razlogov potrebno, lahko osnovna šola v soglasju ali na zahtevo staršev vključi 
učenca v drugo osnovno šolo, če ta s tem soglaša. 
Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev: 

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

-    če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega 
vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira 
šola. 

Če se učenec prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju na drugo šolo pridobi 
mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa 
tudi mnenje drugih inštitucij. 
Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to 
šolo. 
Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona je mogoče vključiti v drugo 
osnovno šolo na podlagi odločbe o usmeritvi. 


