
september 19 

1 
 

ned  16 
 

pon  

2 
 

pon začetek pouka 17 
 

tor  

3 
 

tor  18 
 

sre  

4 
 

sre  19 
 

čet  

5 
 

čet  20 
 

pet  

6 
 

pet  21 
 

sob  

7 
 

sob  22 
 

ned  

8 
 

ned  23 
 

pon 
CŠOD Cerkno – 5. r., CŠOD 
Burja – 3. r. 

9 
 

pon  24 
 

tor 
CŠOD Cerkno – 5. r., CŠOD 
Burja – 3. r. 

10 
 

tor  25 
 

sre 
CŠOD Cerkno – 5. r., CŠOD 
Burja – 3. r. 

11 
 

sre  26 
 

čet 
Logika – šolsko tekmovanje, 
CŠOD Cerkno – 5. r., CŠOD 
Burja – 3. r. 

12 
 

čet  27 
 

pet 
CŠOD Cerkno – 5. r., CŠOD 
Burja – 3. r. 

13 
 

pet  28 
 

sob  

14 
 

sob  29 
 

ned  

15 
 

ned  30 pon  

      

      

 



oktober 19 

1 tor  17 čet zbiralna akcija papirja 

2 sre  18 pet  

3 čet  19 sob logika – državno tekmovanje 

4 pet  20 ned  

5 sob  21 pon 
angleščina – šolsko tekmovanje 
za 8. r. 

6 ned  22 tor  

7 pon  23 sre  

8 tor šola za starše 24 čet  

9 sre  25 pet  

10 čet  26 sob  

11 pet 
sladkorna bolezen – šolsko 
tekmovanje 

27 ned  

12 sob  28 pon jesenske počitnice 

13 ned  29 tor jesenske počitnice 

14 pon  30 sre jesenske počitnice 

15 tor zbiralna akcija papirja 31 čet dan reformacije 

16 sre 
biologija – šolsko tekmovanje, 
zbiralna akcija papirja 

  

 

     

 

 



november 19 

1 pet dan spomina na mrtve 16 sob 
sladkorna bolezen – državno 
tekmovanje 

2 sob  17 ned  

3 ned  18 pon  

4 pon  19 tor  

5 tor  20 sre  

6 sre  21 čet  

7 čet  22 pet  

8 pet  23 sob  

9 sob  24 ned  

10 ned  25 pon 
angleščina – državno tekmovanje 
za 8. r. 

11 pon  26 tor  

12 tor 
slovenščina – šolsko tekmovanje, 
 
pogovorne ure Mokronog 

27 sre  

13 sre  28 čet  

14 čet 
angleščina – šolsko tekmovanje 
za 9. r., 
pogovorne ure Trebelno 

29 pet 
biologija – državno tekmovanje 
 

15 pet  30 sob  

      

      

 



december 19 

1 ned  17 tor  

2 pon  18 sre  

3 tor zgodovina – šolsko tekmovanje 19 čet  

4 sre  20 pet  

5 čet  21 sob  

6 pet  22 ned  

7 sob  23 pon  

8 ned  24 tor  

9 pon  25 sre božič 

10 tor pogovorne ure Mokronog 26 čet dan samostojnosti 

11 sre geografija – šolsko tekmovanje 27 pet novoletne počitnice 

12 čet pogovorne ure Trebelno 28 sob  

13 pet  29 ned  

14 sob  30 pon novoletne počitnice 

15 ned  31 tor novoletne počitnice 

16 pon     

      

 



januar 20 

1 sre novo leto 17 pet  

2 čet novo leto 18 sob  

3 pet pouka prost dan 19 ned  

4 sob  20 pon 
kemija – šolsko tekmovanje 
 

5 ned  21 tor  

6 pon  22 sre  

7 tor  23 čet  

8 sre  24 pet  

9 čet 
pogovorne ure Trebelno, 
slovenščina – območno 
tekmovanje 

25 sob  

10 pet  26 ned  

11 sob  27 pon  

12 ned  28 tor  

13 pon  29 sre  

14 tor pogovorne ure Mokronog 30 čet  

15 sre 
angleščina – regijsko tekmovanje 
za 9. r. 
 

31 pet 
angleščina – šolsko tekmovanje 
za 7. r. 
 

16 čet     

      

 



februar 20 

1 sob  15 sob Informativni dan 

2 ned  16 ned  

3 pon  17 pon  

4 tor 
zgodovina – območno 
tekmovanje 
 

18 tor  

5 sre 
fizika – šolsko tekmovanje 
 

19 sre  

6 čet  20 čet  

7 pet  21 pet  

8 sob Prešernov dan 22 sob  

9 ned  23 ned  

10 pon  24 pon zimske počitnice 

11 tor  25 tor zimske počitnice 

12 sre  26 sre zimske počitnice 

13 čet 
geografija – območno tekmovanje 
 

27 čet zimske počitnice 

14 pet Informativni dan 28 pet zimske počitnice 

   29 Sob 
angleščina – državno tekmovanje 
za 7. r. 
 

      

      

 



marec 20 

1 ned  17 tor 

CŠOD Planinka – 6. r., 
angleščina – državno tekmovanje 
za 9. r. 
 

2 pon  18 sre CŠOD Planinka – 6. r. 

3 tor  19 čet 
CŠOD Planinka – 6. r., 
matematika – šolsko tekmovanje 

4 sre  20 pet CŠOD Planinka – 6. r. 

5 čet  21 sob  

6 pet  22 ned  

7 sob 

slovenščina – državno 
tekmovanje 
robotika – državno 
 

23 pon  

8 ned Slovenska glasbena olimpijada 24 tor  

9 pon  25 sre  

10 tor 
zbiralna akcija papirja, 
pogovorne ure Mokronog 

26 čet  

11 sre 
Vesela šola – šolsko tekmovanje, 
zbiralna akcija papirja 
 

27 pet fizika – področno tekmovanje 

12 čet 
pogovorne ure Trebelno, 
zbiralna akcija papirja 
 

28 sob Graz – ekskurzija LS 

13 pet  29 ned  

14 sob zgodovina – državno tekmovanje 30 pon CŠOD Medved – 2. r. 

15 ned  31 tor CŠOD Medved – 2. r. 

16 pon CŠOD Planinka – 6. r.    

      

 



april 20 

1 sre CŠOD Medved – 2. r. 16 čet plavalni tečaj – 1. r. 

2 čet Mehurčki – šolsko tekmovanje 17 pet 
plavalni tečaj – 1. r., 
geografija – državno tekmovanje 

3 pet 
Konstruktorstvo in tehnologija 
obdelav materialov – regijsko t. 

18 sob 
matematika – državno 
tekmovanje 

4 sob kemija – državno tekmovanje 19 ned  

5 ned  20 pon  

6 pon  21 tor  

7 tor  22 sre  

8 sre 
Vesela šola – državno 
tekmovanje 

23 čet  

9 čet pogovorne ure Trebelno 24 pet  

10 pet  25 sob  

11 sob  26 ned  

12 ned velika noč 27 pon dan upora proti okupatorju 

13 pon velikonočni ponedeljek 28 tor prvomajske počitnice 

14 tor 
pogovorne ure Mokronog, 
plavalni tečaj – 1. r. 

29 sre prvomajske počitnice 

15 sre plavalni tečaj – 1. r. 30 čet prvomajske počitnice 

      

      

 



maj 20 

1 pet praznik dela 17 ned  

2 sob praznik dela 18 pon  

3 ned  19 tor zbiralna akcija papirja 

4 pon  20 sre zbiralna akcija papirja 

5 tor NPZ slovenščina (6. in 9. r.) 21 čet zbiralna akcija papirja 

6 sre  22 pet  

7 čet NPZ matematika (6. in 9. r.) 23 sob  

8 pet  24 ned  

9 sob 
fizika in čebelarstvo – državno 
tekmovanje 

25 pon  

10 ned  26 tor  

11 pon 
NPZ angleščina (6. r.) in  NPZ 
šport (9. r.) 

27 sre  

12 tor pogovorne ure Mokronog 28 čet  

13 sre  29 pet  

14 čet 
pogovorne ure Trebelno, 
Cici Vesela šola 

30 sob  

15 pet  31 ned  

16 sob 
Konstruktorstvo in tehnologija 
obdelav materialov – državno t. 

   

      

 



junij 20 

1 pon  16 tor  

2 tor  17 sre  

3 sre  18 čet  

4 čet  19 pet  

5 pet  20 sob  

6 sob  21 ned  

7 ned  22 pon  

8 pon  23 tor  

9 tor  24 sre zaključek pouka 1.–8. r. 

10 sre  25 čet dan državnosti 

11 čet  26 pet  

12 pet  27 sob  

13 sob  28 ned  

14 ned  29 pon  

15 pon zaključek pouka 9. r. 30 tor  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


