
ŠOLSKI KOLEDAR za š.l. 2017/18 

 

 

SEPTEMBER 

 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.  prvi dan pouka – uvodna prireditev za učence od 2. do  

9. razreda (učenci 9.a razreda)  

 sprejem prvošolcev ST (učenci 9.b razreda)  

 sprejem prvošolcev IV 

T. Lekan 

6.  športni dan za učence 9. razreda: Pohod na Viševnik 

 roditeljski sestanek za starše učencev 5. razreda 

Al. Curl 

8.  Žogarija - Bled 

 naravoslovni dan za učence 6. razreda: Botanični vrt 
(ogled in delavnice) 

H.N. Obreza, B. Turk 

 

A. Ponikvar 

11.  110 - obletnica PŠ Iga vas in zaključek prenove zunanje 

podobe stavbe, častni gost prireditve predsednik RS 

Borut Pahor 

program: N.V. Plos 

  roditeljski sestanek za starše učencev 7. razreda  

11. – 15.  šola v naravi – tečaj plavanja za učence 5. razreda v 

Strunjanu 

Al. Curl 

15.  Žogarija - Zagreb H.N. Obreza, B. Turk 

14. - 15.  kulturni in športni dan za učence 9.a razreda: 

Doživljajska pedagogika 

S. Breznik 

18.  predavanje za starše: Prijazna šola 

 roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 4., 6., 8. in 

9. razreda (izvolitev predstavnikov staršev učencev 1., 3. in 9. 

razreda v svet staršev šole) 

Igor Saksida (FF) 

18. – 22.  CŠOD Štrk za učence 7. razreda An. Benčina 

K. Zbačnik 

21.  svetovalna storitev za naravoslovje B. Moravec (ZRSŠ) 

21. – 22.  kulturni in športni dan za učence 9.b razreda: 

Doživljajska pedagogika 

S. Breznik 

22.  športni dan za učence 8. razreda: Pohod na Nanos 

 športni dan za učence IV: Pohod na Babno Polico 

 medpredmetna povezava pouka športa in tehnike in 

tehnologije 

Al. Ožbolt 

 

 

Al. Curl, An. Ravšelj 

23. – 30.  Evropski teden športa Al. Curl, K. Komidar 

26.  kulturni dan za učence I. triade ST v Lutkovnem 

gledališču v Ljubljani: Pepelka 

 svetovni dan jezikov 

 svet staršev šole 

 

 

S. Nardin 

27.  kulturni dan za učence 7. razreda: Rastem s knjigo in 

ogled razstave Frana Gerbiča (delni kulturni dan) 

 predtekmovanje za Male sive celice v Logatcu 

L. Zalar 

 

K. Zbačnik 

28.  ogled razstave Frana Gerbiča za učence 8. razreda  

 tekmovanje iz logike – OŠ 

 svetovalna storitev: Letne priprave 

 svet šole 

V. Truden 

Al. Ponikvar 

 

V. Bevc (ZRSŠ) 

29.  kulturni dan za učence 9. razreda: Literarno - geografsko- 

zgodovinska ekskurzija – Rašca – Velike Lašče –Muljava 

T. Farkaš 

 



OKTOBER 

 

 datum dejavnost učitelj / vodja 

1.  mednarodni dan starejših oseb T. Lekan 

2.  kulturni dan za učence IV: Pekarna Mišmaš B. Turk 

2. – 6.  teden otroka – mednarodni mesec šolskih knjižnic L. Zalar 

3.  svetovalna storitev: Različni didaktični pristopi in 

formativna spremljava 

M. Novak (ZRSŠ) 

4. – 10.  svetovni teden vesolja Al. Ponikvar 

5.  razvedrilna matematika - OŠ 

 svetovni dan učiteljev 

 

An. Ravšelj 

6.  tehniški dan za učence 8. in 9. razreda: Dan 

eksperimentov 

Al. Ponikvar 

9.  kulturni dan za učence 8. razreda: Grad Snežnik skozi 

zgodovino 

 govorilne ure za starše učencev 1. do 5. razreda 

 roditeljski sestanek za starše učencev 5. in 6. razreda 

M. Telič 

10.  govorilne ure za starše učencev 6. do 9. razreda 

 roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda 

 svetovni dan hoje in druženja treh generacij 

 svetovni dan duševnega zdravja 

 

 

 
K. Ogrinc, M.M. Novak 

12.  kulturni dan za učence 8. razreda: Po Prešernovih 

stopinjah 

 ogled razstave o Franu Gerbiču za učence 9. razreda 

T. Farkaš, CŠOD 
 

V. Truden 

12. – 13.  kulturni in športni dan za učence 6.a razreda: 

Doživljajska pedagogika 

T. Lekan 

13.  tekmovanje o znanju iz sladkorne bolezni - OŠ J. Štritof 

16.  tekmovanje iz angleščine za 8. razred - OŠ 

 svetovni dan hrane 

S. Nardin 

T. Leskovec, L. Lužar 

18.  tehniški dan za učence 8. razreda: Center varne vožnje 

Vransko 

 naravoslovni dan za učence 9. razreda: Center varne 

vožnje Vransko 

 

An. Ravšelj 

16. – 20.  plavalno opismenjevanje učencev 3. razreda v Logatcu Al. Ožbolt 

19. – 20.  kulturni in športni dan za učence 6.b razreda: 

Doživljajska pedagogika 

T. Lekan 

21.  tekmovanje iz logike – SLO  Al. Ponikvar 

23. – 27.  CŠOD Soča za učence 8. razreda - Projektni teden: 

Reka Soča – vir življenja nekoč, danes, jutri 

M. Telič 

25.  tekmovanje iz znanja biologije - OŠ J. Štritof 

27.  tehniški dan za učence 6. in 7. razreda: Dan 

eksperimentov 

 komemoracija ob obletnici smrti narodnega heroja 

Janeza Hribarja 

 obisk grobov 

 

 

 

program: N. Dražetić 

 

D. Mulec 

30.  Drobtinica – tržnica Stari trg 

 jesenske  počitnice 

 

31.  dan reformacije  
 

Začetek dela v interesnih dejavnosti. 
 



NOVEMBER 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.  dan spomina na mrtve   M. Nelc 

2. - 3.      jesenske  počitnice  

  roditeljski sestanek za starše učencev 4. razreda  

7.  predavanje: Vloga vrednot v motivacijskem sistemu S. Šinkovec 

9.  srečanje učencev 6. razreda z ustvarjalci radijske igre z 

RTV SLO 1:  Butalci; (delni KD – 3 ure) 

L. Zalar 

13.  roditeljski sestanek za starše učencev 2. razreda 

 govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda 

 

13. – 17.  tekmovanje Bober – OŠ 

 CŠOD Planinka za učence 4. razreda 

S. Lunka 

M. Nelc, A. Jelinčič 

14.  govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda 

 roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda 

 

15.  tekmovanje iz angleščine za 9. razred - OŠ P. Šivec 

17.  tradicionalni slovenski zajtrk 

 naravoslovni dan: tradicionalni slovenski zajtrk za 

učence I. triade   

L. Lužar, T. Leskovec 

18.  tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni – SLO 

 razvedrilna matematika - SLO 

 

19.  svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč  

20.  tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda – 
SLO 

S. Nardin 

21.  svetovni dan pozdrava K. Ogrinc 

22.  tekmovanje iz nemščine za 9. razred - OŠ T. Lekan 

23.  predavanje: Komunikacija in pomoč otrokom s 

težavami v vedenju 

D. Šmid (Zavod Modrin) 

29.  predavanje: Komunikacija in pomoč otrokom s 

težavami v vedenju 

D. Šmid (Zavod Modrin) 

 

DECEMBER 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.  svetovni dan aids-a 

 tekmovanje iz znanja biologije – SLO 

 otvoritev spomenika Frana Milčinskega 

J. Štritof 

J. Štritof 

T. Farkaš 

5.  mednarodni dan prostovoljstva 

 tekmovanje iz zgodovine - OŠ 

K. Ogrinc, An. Bajec 

An. Benčina 

6.  novoletne delavnice 

 obisk in obdarovanje starostnikov v Medgencentru in 

Miklavžev program 

An. Benčina, P. Šivec 

 

K. Ogrinc, M.M. Malnar 

 

7.  tekmovanje iz astronomije  - OŠ Al. Ponikvar 

11.  roditeljski sestanek za starše učencev 3. razreda 

 govorilne ure za starše učencev 1. do 5. razreda 

 

11. - 15.   Anina zvezdica – zbiralna akcija hrane K. Ogrinc, M.M. Malnar 

12.  tekmovanje za Cankarjevo priznanje - OŠ 

 govorilne ure za starše učencev 6. do 9. razreda 

K. Zbačnik 

22.  proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti program: I. J. Sterle 

scena: D. Mulec 



25.  božič  

26.  dan samostojnosti in enotnosti 

 11. dobrodelni novoletni tek in hoja 

 

Al. Curl 

27. - 29.   novoletne počitnice  

 

JANUAR 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.-2.  novo leto  

6.  tekmovanje iz astronomije  - SLO Al. Ponikvar 

8.  roditeljski sestanek za starše učencev 1. razreda 

 govorilne ure za starše učencev 1. do 5. razreda 

 

9.  govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda  

13.  tekmovanje Bober - SLO S. Lunka 

15. – 19.  šola v naravi – smučanje na Rogli za učence 6. razreda A. Ožbolt 

15.  tekmovanje za Preglovo priznanje - OŠ J. Štritof 

16.  tekmovanje iz geografije - OŠ M. Telič 

18.  tekmovanje iz angleščine za 9. razred - RE P. Šivec 

24.  tekmovanje za Cankarjevo priznanje - RE K. Zbačnik 

27.  svetovni dan spomina na žrtve holokavsta M. Telič 

29.   I. redovalna konferenca za učence od 1. do 5. razreda  

30.  I. redovalna konferenca za učence od 6. do 9. razreda  

31.  delavnice za učence od 3. do 8. razreda: Varni internet 

 tekmovanje iz angleščine za 7. razred - OŠ 

 zaključek I. ocenjevalnega obdobja 

Varni internet 

 

FEBRUAR 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.  tekmovanje iz zgodovine – RE  An. Benčina 

5.  roditeljski sestanek in govorilne ure za starše 

učencev 3. razreda 

 govorilne ure za starše učencev 1., 2.,4. in 5. razreda 

 

6.  tekmovanje za Stefanovo priznanje – OŠ 

 tekmovanje Kresnička 

 roditeljski sestanek in govorilne ure za starše 

učencev 8. razreda 

 govorilne ure za starše učencev od 6., 7. in 9. razreda 

Al. Ponikvar 

7.  proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

 kulturni dan za učence 1., 2. in 3.razreda: Slovenski 

kulturni praznik 

 kulturni dan (delni) za učence 5. razreda: Slovenski 

kulturni praznik  

program: K. Zbačnik 

scena: H.N. Obreza 

 

 

 

 

8.  slovenski kulturni praznik  

9.  informativni dan  

10.  informativni dan  

11.  svetovni dan varne rabe interneta S. Lunka 

12. – 15.  CŠOD Fara za učence 3. razreda N. Dražetić, S. Brus 

13.  roditeljski sestanek za starše učencev 8. razreda 

 Pust 

 



19. - 23.  zimske počitnice  

28.  tekmovanje iz angleščine za 7. razred - SLO  

 

 svet staršev šole 

 svet šole 

   

MAREC 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

7.  obisk in obdaritev starostnikov v Medgencentru 

 tekmovanje iz geografije - RE 

K. Ogrinc, M.M. Malnar 

M. Telič 

  sejem Altermed v Celju N. Dražetić, L. Truden 

10.  tekmovanje za Cankarjevo priznanje - SLO K. Zbačnik 

12.  govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda   

13.  tekmovanje iz nemščine za 9. razred - SLO 

 govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda 

T. Lekan 

14.  dan števila 𝜋 

 Vesela šola - OŠ 

An. Ravšelj 

P. Šivec  

15.  tekmovanje za Vegovo priznanje - OŠ An. Ravšelj 

17.  tekmovanje iz zgodovine – SLO An. Benčina 

20.  tekmovanje iz angleščine za 9. razred - SLO P. Šivec 

21.  svetovni dan Downovega sindroma S. Breznik 

22.  svetovni dan voda L. Lužar 

24.  tekmovanje za Preglovo priznanje - SLO J. Štritof 

  

APRIL 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

2.  velikonočni ponedeljek  

5.  podelitev bralne značke: Igor Saksida in Trkaj  

6.  konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov  - RE 

 tekmovanje za Cankarjevo priznanje Mehurčki za I. VIO 

An. Ravšelj 

7.     pouk po urniku za ponedeljek  

9.  roditeljski sestanek za starše učencev 1. razreda 

    govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda 

    predstavitev NIP za učence 3. razreda 

  

10.  govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda  

11.  Vesela šola - SLO P. Šivec 

12.  tehniški dan za učence 6. razreda:  Spoznajmo svet 

merjenja 

Al. Ponikvar 

12. – 18.  plavalno opismenjevanje učencev  2. razreda v Logatcu Al. Curl 

13.  tekmovanje iz geografije - SLO M. Telič 

14.  tekmovanje za Stefanovo priznanje - SLO Al. Ponikvar 

18.  svetovni dan mladih prostovoljcev: delavnica za učence  J. Perko 

Sožitje 

K. Ogrinc, M.M. 

Malnar 

19. -  25.  plavalno opismenjevanje učencev  1. razreda v Logatcu U. Cimprič 

21.  tekmovanje za Vegovo priznanje - SLO An. Ravšelj 

22.  svetovni dan Zemlje M. Telič 

23.  svetovni dan knjige: Noč knjige v Iga vasi L. Zalar 



 fotografiranje otrok vrtca in učencev PŠ IV 

24.  fotografiranje učencev ST  

27.  dan upora proti okupatorju  

30.  prvomajske počitnice  

 

 

 

       MAJ 
 

datum dejavnost učitelj / vodja 

1.-2.  praznik dela  

4.  svetovni dan boja proti medvrstniškemu  nasilju 

 srečanje mladih tehnikov 

 roditeljski sestanek za starše učencev 3. razreda 

K. Ogrinc, M.M. Malnar 

An. Ravšelj 

  NPZ iz slovenščine  za učence 6. in 9. razreda  

5.  41. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev An. Truden 

7.  NPZ  iz matematike za učence  6. in  9. razreda 

 govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda 

 

  tek trojk v Ljubljani Al. Curl, Al. Ožbolt 

8.  mednarodni dan Rdečega križa 

 govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda 

An. Bajec 

9.  NPZ iz angleščine za učence 6. razreda in tehniko in 

tehnologijo za učence 9. razreda 

 

10.  tehniški dan za učence 9. razreda:  Električne naprave v 

našem okolju 

Al. Ponikvar 

12.  konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov  - SLO An. Ravšelj 

14.  srečanje mladih raziskovalcev - SLO  

Al. Curl 

15.  roditeljski sestanek za starše učencev 7. razreda  

28.  svetovni dan Sonca  Al. Ponikvar 

31.  otvoritev razstave likovnih in tehničnih izdelkov učencev 

osnovne šole v gradu Snežnik  

program: S. Brus 

razstava: V. Truden,  

Al. Ravšelj, An. Ravšelj  

pogostitev: H. Baraga 

 

 športni dan: Atletika, kros in Veter v laseh (Al. Curl) 

 

Zaključek dela interesnih dejavnosti, analiza in poročilo o delu. 

 

JUNIJ 

 

datum dejavnost učitelj / vodja 

2.  tekmovanje v modelarstvu - SLO An. Ravšelj 

4.  roditeljski sestanek in/ali govorilne ure za starše učencev od 

1. do 5. razreda 

 

5.  svetovni dan okolja 

 roditeljski sestanek in/ali govorilne ure za starše učencev od 

6. do 9. razreda 

H. Baraga 

  S pesmijo na počitnice program: P. Setnikar 

PZ: V. Truden 

scena: D. Mulec 

  roditeljski sestanek za starše učencev 1. razreda v š.l. 2018/19  

13.  II.  redovalna konferenca za učence  9. razreda  



15.  zaključna prireditev in podelitev spričeval za učence 9. razreda  

18. – 30.  roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9.  

razreda 

 

19.  II. redovalna konferenca za učence od 1. do 5. razreda  

20.  II. redovalna konferenca za učence od 6. do 8. razreda  

22.  zadnji dan pouka in podelitev spričeval za učence od 1. do 8. 

razreda  

 proslava pred dnevom državnosti in podelitev kolesarskih 

izpitov  

 

 

 

program: A. Jelinčič 

scena: D. Mulec 

 

25.  dan državnosti  

26. – 30.  roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 

1. - 8.  razreda 

 

26.6. - 

31.8. 
 poletne počitnice za učence  

 

 svet staršev šole 
 

JULIJ 

 

datum dejavnost 

do 2.  roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9.  razreda 

4.  zaključna konferenca 

do 9.  roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda 

 

AVGUST 

   

datum dejavnost 

20. - 31.  roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda 

23.  začetek dela za strokovne delavce 

24.  uvodna  konferenca 

 


