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Svet Osnovne šole Trzin  
Mengeška c. 7/B 
1236 Trzin 
 
Zadeva: Nadstandardni programa Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/2019 

V skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16-popr.) je Svet Osnovne šole Trzin podal soglasje k nadstandardnemu programu Osnovne 
šole Trzin in Enote vrtca Žabica za šolsko leto 2018/2019 na 18. seji z dne 27. 9. 2018. 

ŠOLA: 
- plavalni tečaj (1.r), 
- jutranje varstvo (2.-5.r), 
- naravoslovni tabor (2.r), 
- naravoslovno-raziskovalni tabor (4.r),  
- tekaški tabor (7.r), 
- športni teden (8.r), 
- mediatorski tabor (5.-7.r), 
- likovni tabor (4.-9.r) 
- ekskurzija v Avstrijo - za učence izbirnega predmeta nemščina, 
- ekskurzija v Pariz - za učence 8. in 9. razreda, ki obiskujejo izbirna predmeta francoščina in likovno 

snovanje 
- nadstandardni program športa v 2., 3. in 5. razredu, 
- dve intenzivni pevski soboti za učence pevskega zbora in drugih umetniških interesnih dejavnosti, 

VRTEC: 
- plesni tečaj (Plesna šola Miki), 
- zgodnje učenje angleškega jezika (Irena Narobe), 
- abonma za otroke vseh skupin, 
- ritmična gimnastika (ŠK Bleščica), 
- tenis (ŠD Taubi), 
- cici planinec, 
- cici pevski zbor, 
- balet (ŠD Labod), 
- telovadba (ŠD Skirca), 
- judo, 
- plavalni tečaj – prilagajanje na vodo –deseturni tečaj (Fakulteta za šport Ljubljana), 
- deseturni tečaj rolanja, 
- tridnevni tabor »Gori, doli, naokoli« na Pokljuki (Medvedki in Pikapolonice), 
- zimovanje na Pokljuki od 4. – 8. 2. 2019 (Sovice, Ptički, Čmrlji), 
- tridnevni tabor v Logarski dolini od 27. – 29. 5. 2019, (Sovice, Ptički, Čmrlji). 

 
Lepo pozdravljeni.                         
                                                                                                                                   Ravnateljica: 
                      Matejka Chvatal 
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