
Mentor Vrsta dejavnosti in razred Ura 

MOČNIK G.,Vlasta  likovni krožek (1.–3. r.) 
dan in čas izvajanja bosta 

znana naknadno 

GALIČ, Zlatka oblikovalni krožek (1.–3. r.) ponedeljek, 6. ura 

ZORIČ, Maja otr. pevski zbor (1.–4. r.) 
torek, 6. ura,             

četrtek, predura 

HRIBAR, Mateja Vesela šola (4.–6. r.) po dogovoru 

DRAGMAN, Marjetka Vesela šola (7.–9. r.) po dogovoru 

razredničarke,  

uč. SLJ 
bralna značka (1.–9. r.) po dogovoru 

ZORIČ, Maja mladinski pevski zbor (5.–9. r.) 
ponedeljek, 6. in 7. ura, 

sreda, 6. ura, četrtek, 6. ura 

CANIČ, Gorazd atletika (7.–9. r.) 
dan in čas izvajanja bosta 

znana naknadno 

CANIČ, Gorazd fitnes (9. r.) 
dan in čas izvajanja bosta 

znana naknadno 

MIKLIČ, Boštjan gimnastika (1.–3. r.) torek, predura 

MIKLIČ, Boštjan gimnastika (4.–9. r.) četrtek, predura 

BURGAR, Damjana igre z žogo (4.–9. r.) 
dan in čas izvajanja bosta 

znana naknadno 

BURGAR, Damjana 
badminton, namizni tenis (5.–9. 

r.) 

dan in čas izvajanja bosta 

znana naknadno 

KLOBUČAR, Anica likovni krožek (4.–6. r.) torek, 6. ura 

mentor naknadno krožek rdečega križa (5.–9. r.)  po dogovoru 

ŠPELIČ, Lidija novinarski krožek (5.–9. r.) torek, predura 

PRAH, Andrej šahovski krožek (4.–9. r.)  nov.–april, četrtek 7., 8. ura 

PRAH, Andrej šahovski krožek (1.–3. r.) nov.–april, pon.13.10– 14.10 

PRAH, Andrej 

logika (5. r) sept., april, maj, torek predura 

logika (6.–9. r.) 
sept., okt., apr., maj –             

četrtek, 7. in 8. ura 

ŠAREC ROJC, Romana  pišem z roko (3.–9. r) četrtek, 7. ura 

HUSU, Justina in            

DAROVEC, Jaka 
Erasmus+ (7.–9. r) po dogovoru 



 

Zunanji izvajalci za šport – po dogovoru (rokomet, nogomet, odbojka, namizni tenis, 

košarka, atletika). V času izvajanja modela B sodelovanja z zunanjimi izvajalci ne bo. 

 

   

INTERESNE DEJAVNOSTI – PODRUŽNICA  

Mentor Vrsta dejavnosti Dan in ura 

ŠOŠKO, Marjanca računam in raziskujem (2. r.) ponedeljek, 5. ura 

ŽELEZNIK, Mateja otroški pevski zbor (1.–5. r.) torek in četrtek, 6. ura 

KOLENC, Majda cicibanija (1. in 2. r.) petek, 5. ura 

HUDOKLIN, Milka Vesela šola (4. in 5. r.) po dogovoru 

KRNC, Andreja  računam in raziskujem 1 (1. r.) ponedeljek, 5. ura 

ŠENICA, Sara ustvarjalnice (2. do 5. r.) petek, 6. ura 

SLANA PEVEC, Marjetka gledališki krožek (3. r.) petek, 5. ura 

razredničarke  bralna značka (1.–5. r.) po dogovoru 

ŽELEZNIK, Mateja  športni krožek (1.–3. r.) sreda, 6. ura 

LUMPERT, Špela likovni krožek (2. do 5. r.) po dogovoru 

ŠAREC ROJC, Romana  pišem z roko (3.--5. r.) sreda, 6. ura 

 

 


