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1. Uvod 
 
Osnovno šolo Gradec sestavljajo matična šola in štiri podružnice: POŠ Vače, POŠ 
Hotič, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica. Šola izvaja program devetletnega izobraževanja, 
ki je sestavni del letnega delovnega načrta. Sodelujemo na široki paleti tekmovanj, ki 
so razpisana, tako po posameznih predmetnih področjih kot na športnih tekmovanjih. 
Letni delovni načrt Osnovne šole Gradec je zasnovan v skladu z Zakonom o osnovni 
šoli, s smernicami za delo osnovne šole in z obvestili osnovnim šolam za šolsko leto 
2018/2019. Je osrednji dokument, s katerim zagotavljamo sistematično 
uresničevanje z zakonom in programom dela zavoda predvideno vzgojno-
izobraževalno in drugo delo. Dokument vsebuje aktivnosti šole iz obveznega in 
razširjenega programa devetletne osnovne šole, upoštevani so normativi in standardi 
za izvajanje devetletnega izobraževalnega programa, Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi predpisi. Na osnovi letnih delovnih 
načrtov učiteljev, knjižničark, svetovalne službe, ravnatelja in posameznih podružnic, 
je bil sestavljen najprej predlog letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 
2018/2019. Pričujoči dokument je učiteljski zbor pregledal in komentiral v tednu od 
10. 9. do 14. 9. 2018. Svet staršev OŠ Gradec je na seji 20. 9. 2018 podal pozitivno 
mnenje k dokumentu, dokončno pa ga je sprejel in potrdil Svet OŠ Gradec na seji 27. 
9. 2018. 
Letni delovni načrt je zastavljen operativno. Med celoletnim spremljanjem izvajanja 
letnega delovnega načrta bomo beležili predloge dopolnitev in sprememb. 
Spremembe, ki se obravnavajo na rednih delovnih sestankih učiteljskega zbora, 
sestankih aktivov in na pedagoških konferencah, se beležijo mesečno – mesečni 
načrt aktivnosti, prav tako razne pripombe in realizacija. Dopolnila in spremembe 
bodo osnova za letni delovni načrt prihodnjega šolskega leta. 
 

2. Vizija Osnovne šole Gradec 
OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno 
in ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju 
vseh udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in 
evropskem prostoru. 
OŠ Gradec je šola odgovornih učencev, učiteljev in staršev. 
 

3. Vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2018/2019 
3.1. Cilji osnovne šole 

Letni delovni načrt je sestavljen tako, da uresničujemo cilje osnovnošolskega 
izobraževanja, zapisane v 2. členu Zakona o osnovni šoli: 

 zagotavljanje kakovosti splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 
 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, 

 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi 
in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, 
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 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s 
poudarkom na usposabljanju za vseživljenjsko učenje, 

 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 
družbenega okolja, prihodnjih generacij, 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o 
zgodovini Slovencev, njihovi kulturi in naravni dediščini ter spodbujanje 
državljanske odgovornosti, 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 
tradicije, 

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besednem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem in umetnostnem področju, 

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 
slovenskem jeziku, 

 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, 

 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 
presojanja, 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, 
 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje 

umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih, 

 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. 

 

3.2. Cilji Osnovne šole Gradec 
V šolskem letu 2018/2019 bomo še naprej sledili naslednjim ciljem: 

 poudarek na vlogi šole kot vzgojni instituciji: 
o državljanska vzgoja (obeleževanje praznikov) in vzgoja medosebnega 

sprejemanja in spoštovanja, 
o izvajanje posodobljenega vzgojnega načrta in šolskih pravil, 
o sodelovanje s starši s ciljem uresničevanja vzgojnega načrta, 
o spoštovanje dogovorov in vseh ustreznih aktov na šoli, 
o varnost vseh učencev; 

 uspešnost na področju znanja in športa: 
o dosledno izvajanje letnega delovnega načrta, 
o kvalitetno učno delo z učenci z namenom doseganja trajnosti in 

uporabnosti znanja, 
o vsesplošna uspešnost učencev – trud usmerjen v iskanje močnih 

področij učencev, podpiranje in spodbujanje učencev, 
o spodbujanje samoiniciativnosti in uvajanje novih pristopov poučevanja s 

strani strokovnih delavcev šole, 
o medsebojno sodelovanje, medpredmetno povezovanje in timsko 

načrtovanje, 
o strokovno izobraževanje zaposlenih, 
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o sodelovanje s starši naših učencev na vseh ravneh, 
o tekoč pretok informacij in odgovorna komunikacija na vseh ravneh na 

relaciji šola–starši, 
o ena šolska ura mesečno pri vseh predmetih namenjena bralnemu 

razumevanju (odpravljanje težav z branjem in razumevanjem 
prebranega), 

o spodbujanje ustvarjalnosti in iniciativnosti vseh učencev, 
o promocija športa, zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih 

navad, 
 povezovanje s širšim okoljem, 

 širjenje jezikovnih znanj, 
 izvedba projektov, v katerih imajo učenci možnost napredovati na različnih 

področjih, 

 mednarodno sodelovanje (Evropski prostovoljci, mednarodna izmenjava ter 
uvajanje projektov za prihajajoče obdobje z namenom vključevanja na 
področju mobilnosti učiteljev in partnerskih izmenjav učiteljev in učencev). 

 

4. Osnovni podatki o šoli 
4.1. Šolski okoliš 

Določa ga uredba o šolskem okolišu. 
Matična šola: mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg 
Save), Ponoviče, Zgornji Log. 
  
Podružnična šola Vače: Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala 
sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, 
Vače, Vovše. 
  
Podružnična šola Hotič: Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, 
Zapodje, Zgornji Hotič. 
  
Podružnična šola Kresnice: Kresnice, Kresniški Vrh. 
  
Podružnična šola Jevnica: Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica. 
 

4.2. Podatki o številu učencev 
V šolskem letu 2018/2019 bo pouk potekal v 39 oddelkih, delo izvajamo v 4 oddelkih 
jutranjega varstva (na POŠ Vače v tem šolskem letu ne zadostimo pogoju po 
jutranjem varstvu / min. 5 učencev) in 11,00 oddelkih podaljšanega bivanja. 
Število učencev po oddelkih: 
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Ob začetku šolskega leta je na matični šoli je 394 učencev v 20 oddelkih, na POŠ 
Vače 106 učencev v 8 oddelkih, na POŠ Hotič 42 učencev v 3 oddelkih, na POŠ 
Kresnice 55 učencev v 3 oddelkih in na POŠ Jevnica je 64 učencev v 5 oddelkih. 
V tabeli so z rumeno barvo obarvani kombinirani oddelki. 
 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
3,92 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
182 učencev 

20 oddelkov 
3,92 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
394 učencev 

6. – 9. razred: 
10 oddelkov 
212 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
1,68 oddelka OPB 
0 oddelkov JUV 

55 učencev 

8 oddelkov 
1,68 oddelka OPB 
0 oddelkov JUV 
106 učencev 

6. – 9. razred: 
4 oddelki 

51 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,68 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
42 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,76 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
55 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  5 oddelkov 
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1,96 oddelka OPB 
1 oddelek JUV 

64 učencev 

Skupaj:  

39 oddelkov 
11,00 oddelkov OPB 

4 oddelki JUV 
661 učencev 

 

4.3. Delavci šole 
 

Vodstvo (ravnatelj, pomočnici) 3 

Svetovalna služba 4 

Učitelji 78 

Administracija (tajništvo, računovodstvo) 3 

Tehnični delavci (hišnika, snažilke, kuharice, gospodinjke) 20 

Bolniška/porodniška odsotnost 6 

Skupaj 114 

Pridobljeni nazivi delavcev: 

brez naziva 21 

naziv učitelj mentor 29 

naziv učitelj svetovalec 30 

naziv učitelj svetnik 11 

Skupaj 91; v tabeli so zajeti vsi delavci, ki imajo možnost pridobiti katerega od 
omenjenih nazivov (tudi knjižničarka, računalničar, 4 delavke na 
bolniškem/porodniškem dopustu, vodstvo). 
 

5. Organi šole 
5.1. Svet šole 

Šolo upravlja ravnatelj in Svet šole. Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ 
šole. Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev 
zavoda in trije predstavniki staršev. Od 27. 9. 2018 je sestava sveta zavoda 
naslednja: 
 
Predstavniki delavcev: Predstavniki Sveta staršev: Predstavniki ustanovitelja: 
Mateja Gorše – 
predsednica 
Urška Pišek 
Anita Kušar 
Tanja Vesel 
Tadeja Resnik 

Nada Golouh 
Sebastjan Gorenc 
Janez Žgajnar 

Tjaša Brinovec Obolnar 
Marko Zajc 
Filip Fele 

 
Načrt dela Sveta zavoda OŠ Gradec 2018/2019: 
Sestava Sveta, pristojnosti oziroma naloge so določene z ZOFVI, odlokom o 
ustanovitvi in poslovnikom. Predsednik Sveta zavoda sklicuje seje na podlagi sklepa, 
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sprejetega na seji, na pobudo organov zavoda, na zahtevo ravnatelja zavoda, 
ustanovitelja, ene tretjine članov Sveta ali po lastni presoji. Seje so lahko redne, 
izredne ali korespondenčne.  
V šolskem letu 2018/2019 bo Svet zavoda OŠ Gradec na sejah med drugim 
obravnaval: 

 poročilo o realizaciji LDN za 2017/2018  

 sprejem LDN za 2018/2019  

september 

 letno poročilo 2018 (poslovno, računovodsko)  

 finančni načrt 2019  

februar 

 kadrovski načrt in program dela 2019 

 ocena delovne uspešnosti ravnatelja 2018 

april 

 

5.2. Vodstvo šole 

5.2.1. Ravnatelj 
Damjan ŠTRUS damjan.strus@osgradec.si 01 897 33 01 030 479 100 

 

5.2.2. Pomočnici ravnatelja 
Jana ISOSKI jana.isoski@osgradec.si 01 897 33 02  
    
Katarina MURN katarina.murn@osgradec.si 01 897 33 02  

 

5.2.3. Podružnična šola VAČE 
Vače 24, 1252 Vače vodja: Jernej GRDUN 

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

5.2.4. Podružnična šola HOTIČ 
Zg. Hotič 6, 1270 Litija vodja: Elizabeta BUČAR 

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

5.2.5. Podružnična šola KRESNICE 
Kresnice 26a, 1281 Kresnice vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

5.2.6. Podružnična šola JEVNICA 
Jevnica 33, 1281 Kresnice vodja: Darja RAJŠEK 

darja.rajsek@osgradec.si 
01 897 33 24 

 

5.3. Svet staršev 
Svet staršev sestavljajo predstavniki posameznih oddelkov (39 predstavnikov). 
Predsednica sveta staršev je Nada Golouh. 
 

Svet staršev OŠ Gradec bo v šolskem letu 2018/2019 izvedel tri seje sveta 
staršev: 
Jesenska seja (september), kjer bo med drugim obravnaval: 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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 poročilo o delu v preteklem šolskem letu, 
 predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto (dajanje 

mnenja), 

 predlog ravnatelja o nadstandardnih storitvah (dajanje soglasja), 
 seznanitev z Vzgojnim načrtom OŠ Gradec. 

 
Zimska seja (februar, marec), kjer bo med drugim obravnaval: 

 poročilo o učno-vzgojnih rezultatih, 
 poročilo o poslovanju šole, 
 poročilo o poslovanju in delovanju šolskega sklada v preteklem 

koledarskem letu. 
 

      Spomladanska seja (maj, junij), kjer bo med drugim obravnaval:  

 nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (dajanje 
soglasja). 
 

Na vseh sejah sveta staršev se obravnava točka dnevnega reda: pobude, predlogi 
in vprašanja staršev.   

 

5.4. Strokovni organi šole 

5.4.1. Učiteljski zbor 
Sestavljajo ga vsi na OŠ Gradec zaposleni pedagoški delavci. Sestajajo se na jutranjih 
pedagoških sestankih ter na rednih pedagoških, redovalnih in orientacijskih 
konferencah. Na svojih srečanjih člani izmenjujejo informacije, načrtujejo in 
usklajujejo tekoče aktivnosti, obravnavajo in rešujejo učno in vzgojno problematiko, 
izrekajo vzgojne ukrepe, podajajo mnenja in odločajo o zadevah iz njihove 
pristojnosti. Pomembno je njihovo aktivno vključevanje v načrtovanje in izvajanje 
letnega dela šole in izrekanje mnenja ob imenovanju ravnatelja. 
 
V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo naslednja srečanja učiteljskega zbora: 

 uvodno druženje učiteljev OŠ Litija, OŠ Gabrovka-Dole, OŠ Gradec v petek, 
24. avgusta 2018 

 pedagoške konference: 
o uvodna v ponedeljek, 27. avgusta 2018: usmeritve za delo, organizacija 

pouka 
o zaključna v torek, 2. julija 2019: zaključen pregled šolskega leta in 

usmeritve za prihodnje šolsko leto 
o za šolsko leto š.l.2019/2020: uvodno druženje v petek, 23. avgusta 

2019, uvodna konferenca v ponedeljek, 26. avgusta 2019 

 orientacijske konference: 
o 1.OK: v ponedeljek, 29. oktobra 2018, od 8.00 do 12.00 izobraževanje: 

»Kako ohraniti možgane današnjih otrok« (Tatjana Jakovljević) 
o 2.OK: v četrtek, 20. decembra 2018, od 16.00 do 18.00 izobraževanje: 

»Vpliv gibanja na otrokov razvoj« (Društvo za motopedagogiko in 
psihomotoriko, Matevž Petelin), sledi prednovoletno druženje 
zaposlenih 



 

 

 

 

 

 

11 
 

o 3.OK: v četrtek, 21. marca 2019: učitelji učiteljem (delavnice 
zaposlenih) 

o 4.OK: v četrtek, 23. maja 2019: pregled dela učencev (individualna 
obravnava) in načrti dela s posameznimi učenci do konca pouka 

 Izobraževanja (poleg zgoraj omenjenih): 
 v četrtek, 30. avgusta 2018: 1-urne delavnice na temo Office 

365 (Uroš Rozina) 
 v četrtek, 30. avgusta 2018 ob 11.00: prikaz uporabe 

defibrilatorja (Davor Bilič, Defib GmbH) 
 
Učiteljski zbor se bo sestajal na rednih tedenskih sestankih, ki bodo potekali ob 
torkih, od 7.00 do 7.45 v zbornici matične šole (izmenično razredna 
stopnja/predmetna stopnja/skupni sestanek). 
V ponedeljek, 1. julija 2019 načrtujemo strokovno ekskurzijo za vse zaposlene 
(pedagoške in tehnične delavce šole). 
 
Kolegialne hospitacije: 
V preteklem šolskem letu smo na šoli pričeli uvajati kolegialne hospitacije. Za letošnje 
šolsko leto je namen na tem področju, da vsak zaposleni opravi 3 kolegialne 
hospitacije, pri čemer se sam odloči ali bo opravil 1 hospitacijo na tisti stopnji, kjer 
praviloma poučuje in 2 na sosednji stopnji ali obratno. Nekaj težav predstavlja 
organizacija pri zaposlenih na podružnicah, kljub temu se bomo trudili čim bolj 
približati omenjenemu namenu. 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo zaposlene spodbujali k skupni rekreaciji; v ta namen 
imajo zaposleni rezervirano veliko telovadnico: 

 vsako sredo od 18.00 do 20.00 in 
 vsak petek od 12.25 do 14.15 

 
Načrtovane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Konference 

1. 
  

od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 
31. 1. 2019 za 1.–5.r 

31. 1. 2019 za 6.–9.r 

2. 
  

od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (za 9.r) 11. 6. 2019 za 9.r 

od 1. 2. 2018 do 24. 6. 2019 (1.–8.r) 
18. 6. 2019 za 1.–5.r 

18. 6. 2019 za 6.–8.r 

 

5.4.2. Oddelčni učiteljski zbori 
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi 
sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi učitelji dodatne strokovne 
pomoči in svetovalni delavci. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-
izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje programe za delo z nadarjenimi 
učenci in za učence, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih. 
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5.4.3. Strokovni aktivi 
Povezujejo med seboj učitelje po razredih (na razredni stopnji) ali po sorodnih 
strokah na predmetni stopnji. Na OŠ Gradec smo v šolskem letu 2018/2019 oblikovali 
8 strokovnih aktivov; vsak aktiv ima svojega vodjo. Vodja skliče sestanek 8-krat v 
šolskem letu. Na sestankih načrtujejo in usklajujejo delo, obravnavajo, usklajujejo in 
potrjujejo kriterije ocenjevanja, se dogovarjajo o skupnih dejavnostih, izmenjujejo 
izkušnje, se izobražujejo ter pripravijo predloge za letno načrtovanje dela šole. Ob 
srečanjih pišejo zapisnike in vodijo evidenco prisotnosti. Ob zaključku šolskega leta 
vodja napiše poročilo o delu svoje strokovne skupine in skupaj s člani odda načrt dela 
za naslednje šolsko leto. Načrte dela strokovnih aktivov hrani ravnatelj. 
 

aktiv vodja aktiva 

prva triada Alenka Planinšek 

4. in 5. razred Maja Lenart 

oddelki podaljšanega bivanja Ines Štaut 

naravoslovno-matematični aktiv Astrid Žibert 

družboslovno-slovenistični aktiv Vanja Arhnaver 

aktiv tujih jezikov Saša Setničar Jere 

aktiv športnih pedagogov Petra Kobe 

dodatna strokovna pomoč Andreja Bregar Rop 

 

5.4.4. Razredniki in nadomestni razredniki 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo 
razredne skupnosti, poroča o rezultatih dela oddelka na konferencah, analizira stanje 
v oddelku sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih, 
opravičuje izostanke učencev, predlaga pohvale in nagrade za učence. V vseh 
oddelkih predmetne stopnje imamo tudi nadomestne razrednike. 
 
Matična šola 
 

RAZRED RAZREDNIK 

1.A Maja Bregar, Nina Đorić (2. učiteljica) 

1.B Alenka Planinšek, Urška Pišek (2. učiteljica) 

2.A Sandra Železnik 

2.B Nives Koželj 

3.A Tatjana Gombač 

3.B Alma Prijatelj 

4.A Anita Kušar 

4.B Mateja Gorše 

5.A Suzana Likar 

5.B Judita Nemeček 

 

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 

6. a Darija Kokalj Marija Savšek 

6. b Vanja Arhnaver Katarina Poglajen 
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7. a Petra Kobe Srečko Somrak 

7. b Manca Poglajen Anja Knežević 

7. c Tjaša Lemut Novak Tina Hojnik 

8. a Anita Mirjanić Ana Tori 

8. b Katja Kotar Saša Setničar Jere 

8.c Marijana Sebastijan Anita Mikša 

9. a Alenka Zupančič Bojana Kotar 

9. b Damjan Grobljar Aleksandra Krnc 

 
POŠ Vače 

RAZRED RAZREDNIK 

1.V Janja Amršek, Nuška Mlekuž (2. učiteljica) 

2.V Janja Amršek 

3.V Barbara Kodrman 

4.V Marjeta Pečnik 

5.V Aleksandra Štrus 

 

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 

6.V Astrid Žibert Dajana Maurič 

7.V Irena Kokalj Maja Žibert 

8.V Bernarda Imperl Jernej Grdun 

9.V Nuška Mlekuž Jernej Grdun 

 
POŠ Hotič 

RAZRED RAZREDNIK 

1.H Maruša Krnc, Špela Mahkovec (2. učiteljica) 

2.H Irma Nemec Bric 

3.H Maruša Krnc 

4.H Elizabeta Bučar 

5.H Elizabeta Bučar 

 
POŠ Kresnice 

RAZRED RAZREDNIK 

1.K Tadeja Resnik, Špela Mahkovec (2. učiteljica) 

2.K Tadeja Resnik 

3.K Špela Lajovic, Angelca Koprivnikar 

4.K Angelca Koprivnikar 

5.K Anica Brvar 

 
POŠ Jevnica 

RAZRED RAZREDNIK 

1.J Tanja Vesel 

2.J Ana Terzić 

3.J Darja Rajšek 
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4.J Nuška Štros 

5.J Maja Lenart 

 

6. Šolski koledar 
ZAČETEK POUKA :    3. 9. 2018 
ZADNJI DAN POUKA:  14. 6. 2019 za učence 9. razreda 
        24. 6. 2019 za učence od 1. do 8. razreda 
POČITNICE: 
JESENSKE    od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018 
NOVOLETNE    od 25. 12. 2018 do  2. 1. 2019 
ZIMSKE   od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019 
PRVOMAJSKE   od 27. 4. 2019 do 2. 5. 2019 
POLETNE    od 26. 6. 2019 do 31. 8. 2019 
  
PRAZNIČNI DNEVI:  
31. 10. 2018         DAN REFORMACIJE      
1. 11. 2018      DAN SPOMINA NA MRTVE 
25. 12. 2018      BOŽIČ 
26. 12. 2018      DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
1. 1. in 2. 1. 2019  NOVO LETO 
8. 2. 2019   SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  
22. 4. 2019      VELIKONOČNI PONEDELJEK 
27. 4. 2019   DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
1. 5. in 2. 5. 2019     PRAZNIK DELA 
25. 6. 2019      DAN DRŽAVNOSTI 
15. 9. 2018   delovna sobota 
2. 2. 2019   delovna sobota 
11. 5. 2019   delovna sobota 
 
INFORMATIVNA DNEVA ZA UČENCE  9. RAZREDA:  15. 2. in 16. 2. 2019 
 
OCENJEVALNA OBDOBJA: 
Prvo ocenjevalno obdobje:  od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 
Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (9.R) 
     od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1.R – 8.R) 
 
ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 
1. rok  17. 6. — 1. 7. 2019 (9.R) 
1. rok  26. 6. — 9. 7. 2019 (od 1. do 8.R) 
2. rok  19. 8. — 30. 8. 2019 (od 1. do 9.R) 
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7. Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 
7.1. Časovna razporeditev pouka 

Matična šola POŠ Vače 

1.ura  8.00—8.45 

2.ura  8.50—9.35 

Malica  9.35—9.55 

3.ura  9.55—10.40 

4.ura  10.45—11.30 

5.ura  11.35—12.20   

6.ura  12.25—13. 10 

Odmor za kosilo  13.10—13.30 

7.ura  13.30—14.15 
 

1. ura  8.00—8.45 

2. ura  8.50—9.35 

Malica  9.35—9.55 

3. ura  9.55—10.40 

4. ura  10.45—11.30 

5. ura  11.35—12.20 

6. ura  12.25—13.10 

7. ura  13.15—14.00 
 

Ob sredah učenci od 4. do 9. razreda začenjajo pouk ob 7.30 z razredno uro. 
 

7.2. Prevozi otrok 
Matična šola 

PREVOZI V ŠOLO 

 Ponedeljek, torek,  četrtek, petek Sreda 

Senožeti— Ribče— OŠ Gradec 7.25 7.00 

Kresnice— OŠ Gradec 7.25 7.00 

Sava—OŠ Gradec 7.05 7.05 

Konj—Boltija—OŠ Gradec 7.35 7.05 

POVRATEK 

OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti 12.45, 13.35, 14.25 

OŠ Gradec— Boltija— Konj 12.30, 13.30 

OŠ Gradec—Ponoviče—Sava 14.20 

 
POŠ Vače 

PREVOZI V ŠOLO                                     neparni  mesec          parni mesec 

Cirkuše 13—Cirkuše—Potok—Vače       6.25                          6.50 

Široka Set—Podbukovje—Laze—Vače       6.40                          7.10 

Vovše—Vače       7.15                          7.15 

Strnica– Zg. Gora—Vrtače—Slivna—Vače       7.12                          6.25 

Tolsti Vrh—Ržišče—Vače       6.32                          6.32 

Boltija—Vače       6.44                          6.44 

POVRATEK                                               neparni mesec          parni mesec 

Vače—Laze—Podbukovje—Široka Set                14.35                      14.35 
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Vače—Vovše                                                  14.05                      14.05 

Vače—Slivna—Mala Sela—Vrtače—Zg. Gora       14.40                      15.05 

Vače—Ržišče—Boltija—Tolsti Vrh                      14.40                      15.10 

 
POŠ Hotič 

PREVOZI V ŠOLO                                                   sreda                                                           

Kurja vas— Sp. Hotič - Bitiče—Zg. Hotič 7.03 7.08 

Jesenje– Zgornji Hotič 6.30 6.20 

Vernek—Ribče- Zgornji Hotič 7.25 7.33 

POVRATEK    

Zgornji Hotič—Bitiče—Sp. Hotič—Kurja Vas               15.35 

Zgornji Hotič—Jesenje                                            15.35 

Zgornji Hotič—Ribče– Vernek                                  15.35 

 
POŠ Kresnice 

PREVOZI V ŠOLO 

  Ponedeljek, torek,  četrtek, petek Sreda 

Golišče—Kresniški Vrh— Kresnice 6.50  6.25 

Sp. Kresniški Vrh—Kresnice 7.10  7.10 

POVRATEK 

Kresnice– Kresniški Vrh—Golišče 14.40 

 
POŠ Jevnica 

PREVOZI V ŠOLO 

Golišče—Jevnica  7.25       (sreda, 7.00) 

Kresniške Poljane—Jevnica  7.45 

POVRATEK 

Jevnica—Golišče                     13.50, 14.10 

Kresniške Poljane—Jevnica      13.30, 13.40   



 

 

 

 

 

 

17 
 

 
 

7.3. Predmetnik 

predmet/razred 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R 

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 

šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

geografija      1 2 1,5 2 

zgodovina      1 2 2 2 

spoznavanje okolja 3 3 3       

naravoslovje in tehnika    3 3     

družba    2 3     

domovinska in državljanska 
kultura in etika 

      1 1  
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biologija        1,5 2 

kemija        2 2 

fizika        2 2 

tehnika in tehnologija      2 1 1  

gospodinjstvo     1 1,5    

naravoslovje      2 3   

oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

število ur / teden 20 23 24 24 26 26 25,5 26 26 

 

7.4. Jutranje varstvo (JUV) 
Šola organizira jutranje varstvo za učence 1. razreda na matični šoli in na 
podružničnih šolah (razen v letošnjem šolskem letu na POŠ Vače, zaradi 
premajhnega števila učencev) od 6.00 do 8.00. V jutranje varstvo se vključujejo 
učenci prostovoljno po predhodni prijavi staršev v februarju za naslednje šolsko leto. 
Posamezni učenci 2., 3. in 4. razreda se lahko brezplačno vključijo v jutranje varstvo 
izjemoma glede na izražene potrebe staršev. Dejavnosti, ki jih izvajajo v jutranjem 
varstvu so počitek, sprostitvene dejavnosti, zajtrk in priprava na pouk. 
 

7.5. Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) 
Podaljšano bivanje urejata Zakon o osnovni šoli in Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Naša šola ga izvaja v okviru razširjenega programa glede na 
potrebe učencev in staršev (20. člen ZOŠ) in je organizirano za učence od prvega do 
petega razreda. 
MIZŠ nam je dodelilo naslednje število ur podaljšanega bivanja: 

šolsko leto 2018/2019 

matična šola 98 ur 

POŠ Vače 42 ur 

POŠ Hotič 42 ur 

POŠ Kresnice 44 ur 

POŠ Jevnica 49 ur 

skupaj: 275 ur 

Na matični šoli in vseh štirih podružnicah imamo skupaj organiziranih 11,00 oddelkov 
podaljšanega bivanja. 

št. oddelkov podaljšanega bivanja v 2018/2019 

matična šola 3,92 oddelkov 

POŠ Vače 1,68 oddelkov 

POŠ Hotič 1,68 oddelkov 

POŠ Kresnice 1,76 oddelkov 

POŠ Jevnica 1,96 oddelkov 

skupaj: 11,00 oddelkov 
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Opredelitev in splošni cilji oddelkov podaljšanega bivanja 
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po 
pouku. V oddelku podaljšanega bivanja se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo 
staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Podaljšano bivanje mora biti strokovno 
vodeno in mora vsebovati naslednje elemente: 

 samostojno učenje, 
 sprostitveno dejavnost, 
 ustvarjalno preživljanje časa in 
 prehrano. 

Cilji oddelkov podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob 
upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev. 
V okviru splošnih ciljev oddelkov podaljšanega bivanja je učencem 
potrebno: 

 zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj 
in izobraževanje, 

 omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim 
v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč, 

 omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje 
programa posamezne dejavnosti, 

 omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni 
razvoj, 

 omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za 
dobro počutje in skupne dosežke. 

 
Učenci, prijavljeni v podaljšano bivanje: 

Matična šola POŠ Vače 

1.A 14 1.B 14 1.R 4 

2.A 18 2.B 18 2.R 9 

3.A 18 3.B 17 3.R 13 

4.A 14 4.B 9 4.R 7 

5.A 11 5.B 14 5.R 13 

 

POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

1.R 6 1.R 9 1.R 12 

2.R 12 2.R 11 2.R 13 

3.R 10 3.R 8 3.R 12 

4.R 9 4.R 11 4.R 10 

5.R 4 5.R 13 5.R 11 

Na OŠ Gradec obiskuje podaljšano bivanje 344 učencev, kar predstavlja 86,4% vseh 
učencev na razredni stopnji OŠ Gradec (398). 
 

7.6. Dnevi dejavnosti 
Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Šola jih je 
dolžna obvezno organizirati. 
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7.6.1. Kulturni dnevi (KD) 
Kulturni dnevi so namenjeni spoznavanju različnih jezikovnih, družboslovnih in 
umetnostnih področij, naravnih vrednot in vrednot človeške družbe ter njihovemu 
medsebojnemu povezovanju. V izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, 
dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na 
sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. 
Učenke in učenci si v okviru kulturnih dnevov razvijajo ustvarjalno sposobnost 
dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, 
barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in 
njenih sestavnih delov. 
 

7.6.2. Naravoslovni dnevi (ND) 
Naravoslovni dnevi so namenjeni aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in 
poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga učenke in učenci pridobili med rednim 
poukom in ga povezujejo v različne kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k 
samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanja 
novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko delo, laboratorijsko delo itd.). 
Učenke in učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in 
posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. 
Učenke in učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, 
oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Učenke in učenci se 
zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja. 
 

7.6.3. Tehniški dnevi (TD) 
Tehniški dnevi so namenjeni opazovanju tehničnega problema v svojem okolju, 
njegovemu raziskovanju ter oblikovanju in preverjanju rešitve. Učenke in učenci 
razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, 
skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah in primerjajo svoje 
ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav izmenjujejo 
izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 

7.6.4. Športni dnevi (ŠD) 
Športni dnevi so namenjeni zadovoljevanju potreb po gibanju, gibalnem izražanju 
ustvarjalnosti, sproščanju in razvedrilu. Učenke in učenci razvijajo prijateljstvo, 
medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest 
in pridobivajo trajne športne navade. Učenke in učenci se seznanjajo z različnimi 
športnimi dejavnostmi, športom v prostem času in se usposabljajo za samostojne 
športne dejavnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi 
dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja ter si oblikujejo spoštovanje 
do narave. 
 
Natančna razporeditev dnevov dejavnosti za matično šolo in vse podružnice je 
predstavljena v šolskem rokovniku, ki ga brezplačno prejmejo vsi učenci in vsi učitelji 
OŠ Gradec. 
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7.7. Izbirni predmeti 

7.7.1. Obvezni izbirni predmeti 
 
Matična šola: 

Predmet  Učitelj Dan, ura/teden 

Načini prehranjevanja Marija Grabnar torek, 6. in  7. ura /B 

Sodobna priprava hrane  Marija Grabnar ponedeljek, 6. in 7. ura /B 

Ples Vanja Arhnaver ponedeljek, 6. in  7. ura /B 

Šport za zdravje  1 
Šport za zdravje  2 

Srečko Somrak 
Petra Kobe 

torek, 6. in  7. ura /A 
ponedeljek 6. in 7. ura /B 

Šport za sprostitev 1 
Šport za sprostitev  2 

Srečko Somrak 
Srečko Somrak 

sreda, 6. in  7. ura /A 
sreda, 6. in  7. ura /B 

Izbrani šport — odbojka 1 
Izbrani šport — odbojka 2 

Petra Kobe 
  

torek, 6. in 7. ura /B 
ponedeljek, 6. in 7. ura /A 

Izbrani šport — nogomet Srečko Somrak četrtek, 6. ura 

Likovno snovanje 1 Maria Primožič ponedeljek, 6. ura 

Likovno snovanje 2 Maria Primožič sreda, 6. in  7. ura /B 

Likovno snovanje 3 Maria Primožič sreda, 6. in  7. ura /A 

Nemščina 1 Darija Kokalj torek, 6. in petek, 6. ura 

Nemščina 2 Darija Kokalj ponedeljek, 7. in četrtek, 6. ura 

Nemščina 3 Darija Kokalj ponedeljek, 6. in sreda, 7. ura 

Gledališki klub Bojana Kotar torek, 6. in  7. ura /A 

Računalniška omrežja  Uroš Rozina torek, 6. in  7. ura /B 

Multimedija Anja Knežević ponedeljek, 6. in  7. ura /B 

Urejanje besedil Anja Knežević ponedeljek, 6. in  7. ura /A 

Poskusi v kemiji  
Marijana 
Sebastijan 

torek, 6. in  7. ura /A 

Obdelava gradiv — les Damjan Grobljar četrtek, 6. in 7. ura /A 

Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

Uroš Rozina ponedeljek, 6. in 7. ura /A 

 
POŠ Vače: 

Predmet  Učitelj Dan, ura  

Sodobna priprava hrane Jernej Grdun ponedeljek, 6. in 7. ura /B 

Retorika Dajana Maurič ponedeljek, 6. ura 

Šport za zdravje 1 
Šport za zdravje 2 

Nuška Mlekuž 
četrtek, 6. in 7. ura /A 
četrtek, 6. in 7. ura /B  

Sonce, Luna, Zemlja Astrid Žibert ponedeljek, 6. in 7. ura /A 
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7.7.2. Neobvezni izbirni predmeti 
V 1. razredu matične šole, na POŠ Kresnice in POŠ Jevnica izvajamo v letošnjem 
šolskem letu neobvezni izbirni predmet tuj jezik angleščina. Na POŠ Vače in POŠ 
Hotič je učencev premalo, da bi zadostili normativom po oblikovanju oddelka 
neobveznega izbirnega predmeta TJA v 1. razredu. 
 
Glede na izražen interes učencev in zmožnosti šole ponujamo učencem 4., 5. in 6. 
razreda v tem šolskem letu naslednje neobvezne izbirne predmete: 
 

matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

nemščina 
šport 

računalništvo 
tehnika 

umetnost 

šport 
računalništvo 

tehnika 
šport 

tehnika 
umetnost 

 
Oba tuja jezika (TJA in TJN) se izvajata 2 uri tedensko, šport, tehnika, umetnost in 
računalništvo pa 1 uro tedensko. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju 
izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih predmetih 
ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učencev pri 
neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako 
odsotnost pa morajo starši opravičiti. 
V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih 
predmetov tedensko. Posamezen neobvezni izbirni predmet se izvaja, če je 
prijavljenih najmanj 12 učencev, 8 učencev za edino skupino neobveznega izbirnega 
predmeta na šoli. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne 
šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. 
 

7.8. Interesne dejavnosti 
Spodnje tabele prikazujejo interesne dejavnosti, ki jih bodo izvajali naši učitelji. 
Nekatere šolske dejavnosti se bodo izvajale tudi v času podaljšanega bivanja. Pri 
dejavnostih, ki so vezane na telovadnico, se izvajanje interesnih dejavnosti prilagodi 
urniku telovadnice. 
 
Matična šola-razredna stopnja 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

Gibalne igre in pohodništvo Maja Bregar 35 1. 

Športne igre Alenka Planinšek 35 2. 

OPZ Nives Koželj 70 1.-2. 

OPZ Judita Nemeček 70 3. -5. 

Bralni krožek Anita Kušar 30 4. in 5. 

Prometni krožek Sandra Železnik 85 5. 

Vesela šola Suzana Likar 10 4.-9. 

Angleška bralna značka Almira G. Kolenc 10 4. in 5. 

Skrbimo za živali Nives Koželj 35 2. 
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Skrbimo za živali Maja Bregar 35 1. 

Dramski krožek Sandra Železnik 30 4. in 5. 

Darila iz domače delavnice Dunja Požaršek 30 4. in 5. 

Prva pomoč Uroš Rozina 10 1.-6. 

Likovne ustvarjalnice Nataša Brezovšček 38 1. 

Grem z Yumo Tatjana Gombač 70 1.-3. 

Športne dogodivščine Petra Kobe 30 3. 

Govorim pravilno Alena Đ. Dedić 70 1.-3. 

Nemščina Barbara Toš 20 1.-3. 

Dramski krožek Nina Đorić 30 2. 

Angleška bralna značka Špela H. Maglić 20 2. in 3. 

 
Matična šola-predmetna stopnja 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

Miprostovoljci.si Aleksandra Krnc 20 6.-9. 

Miprostovoljci.si Andreja B. Rop 20 6.-9. 

Logika Astrid Žibert 25 6.-9. 

Glasbena olimpijada Ana Tori 15 7.-9. 

MPZ Ana Tori 152 6.-9. 

Matematični krožek Tina Hojnik 30 6.-9. 

Angleška bralna značka Tjaša L. Novak 20 7.-9. 

Angleška bralna značka Sasa S. Jere 20 6., 8. in 9. 

Računalništvo Uroš Rozina 20 7.-9. 

Nemška bralna značka Darija Kokalj 10 7.-9. 

Svet naravoslovja in biologije Anita Mikša 38 8.-9. 

The Black & White Theatre Tjaša L. Novak 70 6.-9. 

Prva pomoč Uroš Rozina 40 7.-9. 

Šunder Tjaša L. Novak 70 6.-9. 

Lepopisje Maria Primožič 30 6.-9. 

Izdelava učnih pripomočkov Damjan Grobljar 30 6.-9. 

Športna tekmovanja Srečko Somrak 20 6.-9. 

Športna tekmovanja Matej Bajde 20 8. in 9. 

Fizikalni krožek Katja Kotar 25 8. in 9. 

Mladi in gore Maja Bregar 20 7.-9. 

Nemščina Mateja Troha 35 5.-6. 

NIP-RAČ Anja Kneževič 38   

Ustvarjalnica knjig Janja Hostnik 35 5. in 6. 

 
Od 14.30 do 15.15 dvakrat tedensko ponujamo tudi malo šolo rokometa in dvakrat 
tedensko malo šolo nogometa. Na ta način ponujamo učencem seznanjanje s tema 
dvema športoma in krepimo pomen športa v vsakdanjem posameznikovem življenju. 
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POŠ Vače 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

OPZ Aleksandra Štrus 76 1.-5. 

Prometni krožek Aleksandra Štrus 35 5. 

Angleška bralna značka Irena Kokalj 20 4.-9. 

Yes We Can Irena Kokalj 45 6.-9. 

MPZ Ana Tori 152 6.-9. 

Pravljičarski krožek Janja Amršek 35 1.-2. 

Slovenska BZ  Bernarda Imperl 30 6.-9. 

Logika Astrid Žibert 15 6.-9. 

Ustvarjalnica Astrid Žibert 35 6.-9. 

Hop poskok Nuška Mlekuž 20 1.-3. 

Dramski krožek Barbara Kodrman 30 4. in 5. 

Priprave na tekmovanje iz 
geografije Bernarda Imperl 16 6.-9. 

Ročna dela Maja Žibert 40 6.-9. 

Priprave na tekmovanje iz 
zgodovine Maja Žibert 16 6.-9. 

Naučimo se nemščine skozi igro Tadeja Ocepek 35 3.-4. 

Šolski radio Dajana Maurič 20 8. in 9. 

 
POŠ Hotič 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

OPZ Špela Kovič 76 1.-5. 

Prometni krožek Irma N. Bric 35 5. 

Angleška bralna značka Irena Kokalj 10 4.-5. 

Planinski krožek Maruša Krnc 35 1.-5. 

Bralne urice Andreja B. Rop 30 1. in 2. 

Berem z Lindo Maja Bregar 20 1.-3. 

Dramski krožek Maruša Krnc 10 1.-5. 

Z igro se učim Irma N. Bric 15 4. in 5. 

Angleščina Špela Kovič 30 1. 

 
POŠ Kresnice 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

OPZ Špela Lajovic 76 1.-5. 

Prometni krožek Tadeja Resnik 35 5. 

Angleška bralna značka Tjaša L. Novak 10 4.-5. 

Pohodništvo Katja Strmljan 35 1.-5. 

Dramski krožek Tadeja Resnik 35 1.-5. 

Angleška bralna značka Špela H. Maglić 10 2.-3. 

Mladi bolničar Tadeja Resnik 10 1.-5. 
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Vesela šola 
Angelca 
Koprivnikar 10 4. in 5. 

 
POŠ Jevnica 

Interesna dejavnost Izvajalec Število ur Razred 

OPZ Ana Terzić 76 1.-5. 

Prometni krožek Maja Lenart 5 5. 

Angleška bralna značka Saša S. Jere 10 4. in 5. 

Vrtnarski krožek Tanja Vesel 20 1.-3. 

Mladi bolničar Maja Lenart 15 1.-2. 

S poskusi do znanja Maja Lenart 15 1.-2. 

Zeliščarski krožek Darja Rajšek 15 1.-3. 

Angleška bralna značka Špela H. Maglić 10 2.-3. 

Planinski krožek Nuška Štros 35 1.-5. 

 

7.9. Dopolnilni in dodatni pouk 
 
Matična šola: 

DOP/DOD/DDP Učitelj Dan, ura  

DDP/KEM Marijana Sebastijan ponedeljek, 6. ura, četrtek, 6. ura 

DDP/FIZ Katja Kotar torek, 6. ura 

DOD/MAT Tina Hojnik torek, 6. ura 

DOP/MAT Tina Hojnik ponedeljek, 6. ura 

DOD/Astronomija, FIZ Katja Kotar ponedeljek, 6. ura 

DOD/TJA Saša S. Jere ponedeljek, 6. ura 

DOP/TJA Saša S. Jere torek, 6. ura 

DDP/GEO Manca Poglajen ponedeljek, 6. ura/6. in 7. razred 
torek, 6. ura /8. in 9. razred 

DDP/SLJ Bojana Kotar ponedeljek, 6. ura 

DOP/SLJ Bojana Kotar četrtek, 6. ura 

DOD/ZGO Anita Mirjanić sreda, 6. ura 

DOP 1. r. Alenka Planinšek četrtek, 5. ura 

DOD 1. r. Maja Bregar četrtek, 5. ura 

DOD 2. r Nives Koželj četrtek, 5. ura 

DOP 2. r  Sandra Železnik četrtek, 5. ura 

DDP 3. r. Tatjana Gombač ponedeljek, 5. ura 

DOD 4. r. Mateja Gorše torek, 6. ura 

DOP 4. r. Anita Kušar torek, 6. ura 

DOP  5. r. Suzana Likar ponedeljek, 6. ura 

DOD  5. r. Suzana Likar četrtek, 6. ura 

DOP/TJA 4. in 5. r. Almira G. Kolenc četrtek in petek, 6. ura 
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POŠ Vače: 

DOP/DOD Učitelj Dan, ura 

DOD/FIZ,MAT Astrid Žibert sreda, 6. ura 

DOP/FIZ,MAT Astrid Žibert sreda, 7. ura 

DDP/NAR, BIO, KEM Jernej Grdun četrtek, 6. ura 

DDP/ SLJ, GEO Bernarda Imperl četrtek, 6. ura 

DOP/ 4. in 5. Aleksandra Štrus torek, 5. ura 

DOD/ 4. in 5. Aleksandra Štrus petek, 5. ura 

DDP/1.-3. Barbara Kodrman torek, 6. ura 

 
POŠ Hotič: 

DOP/DOD Učitelj Dan, ura 

DOD Špela Mahkovec sreda, 5. ura 

DOP  Irma Nemec Bric sreda, 5. ura 

DOP/4. in 5. Elizabeta Bučar četrtek, 7.10 

 
POŠ Kresnice: 

DOP/DOD Učitelj Dan, ura 

DDP  Angelca Koprivnikar četrtek, 6. ura 

DDP Anica Brvar sreda, 5. ura 

DDP  Tadeja Resnik sreda, 5. ura 

 
POŠ Jevnica: 

DOP/DOD Učitelj Dan, ura 

DOD Maja Lenart petek, 7. ura 

DOD Tanja Vesel sreda, 6. ura 

DOP Tanja Vesel četrtek, 6. ura 

DOP Nuška Štros torek, 6. ura 

 

7.10. Dodatna strokovna pomoč (DSP) 
Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z 
dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem 
po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. Za vsakega učenca se izdela individualiziran program. Delo  
izvajajo strokovne delavke DSP in posamezni učitelji. 
Program dela DSP: 

 delo z učenci, ki imajo odločbo za dodatno strokovno pomoč, pri individualnem 
ali skupinskem pouku, 

 oblikovanje individualiziranih programov (IP) za posamezne učence na 
razredni stopnji v sodelovanju z razrednikom, skupna evalvacija ter analiza,  
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 oblikovanje individualiziranih programov (IP) za posamezne učence na 
predmetni stopnji v sodelovanju s šolsko svetovalno službo, razrednikom, 
učitelji ter skupna evalvacija in analiza,  

 sodelovanje pri dopolnjevanju, spremembah individualiziranih programov skozi 
šolsko leto, 

 svetovanje učencem v okviru svetovalne storitve ter načrtovanje dela, rešitev 
skupaj z učenci, 

 specialnopedagoško in psihodiagnostično testiranje učencev, pri katerih so se 
pokazale težave na različnih področjih,  

 priprava, organizacija in izvedba delavnic v okviru projekta Primi šolo za roge 
za izboljšanje učnih strategij, razvoj ustrezne samopodobe za vse učence od 1. 
do 9. razreda, 

 priprava zloženke za starše, učitelje in učence na različne tematike 
 aktivno sodelovanje z ostalimi strokovnimi aktivi skozi šolsko leto,  
 sodelovanje na evalvacijskih sestankih ob koncu ocenjevalnih obdobij ter na 

podlagi skupnih ugotovitev priprava priporočil za delo z učenci s posebnimi 
potrebami v razredu, 

 sodelovanje in izmenjava mnenj za delo s posameznim učencem s pomočjo 
med strokovnimi sodelavci v aktivu ter izmenjava izkušenj našega dela, 

 priprava didaktičnih pripomočkov za delo pri individualnem pouku in v razredu, 
 skrb za dodatno in strokovno izobraževanje, bodisi v formalnih, neformalnih 

izobraževanjih, na študijskih skupinah bodisi prek literature, 

 analiza in vrednotenje ter načrtovanje (novih) rešitev pri posameznem učencu 
za tekoče in naslednje šolsko leto, 

 udeleževanje na timskih sestankih zunanjih institucij, na katerih so 
obravnavani učenci z dodatno strokovno pomočjo, 

 govorilne ure za starše, na katerih se predstavi delo z otrokom, 
 spodbujanje močnih področij in posebnih talentov učencev, pomoč pri 

razvijanju le-teh ter sodelovanje pri predstavitvi njihovih izdelkov v šolskem 
prostoru ali širši javnosti, 

 oblikovanje sklepov o imenovanju članov strokovne skupine za posameznega 
učenca z odločbo,  

 sodelovanje pri internem izobraževanju strokovnega kadra, 

 udeležba na pedagoških in redovalnih konferencah, 
 sodelovanje z drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami, zavodi in 

zunanjimi institucijami, 

 sodelovanje pri organizaciji, pripravi in izvedbi šolskih prireditev ter 
sodelovanje pri okrasitvi avle. 

 

7.11. Delo z nadarjenimi učenci (DNU) 
Ustvarjalnost, kritično in fleksibilno mišljenje ter multiperspektivnost so kompetence 
prihodnosti, za katere želimo, da jih naši učenci v čim večji meri začnejo razvijati že v 
času izobraževanja. Zato jih spodbujamo k čim bolj aktivnemu vključevanju v proces 
njihovega šolanja, preko različnih interesnih dejavnosti, šolskih projektov, šolskih 
tekmovanj in bogatih dodatnih vsebin z naslednjih področij: umetnostno, športno, 
naravoslovno-računalniško, jezikoslovno in družboslovno področje. 
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Program dela 

Naloga Nosilec Izvajalci Čas izvedbe 

Evidentiranje nadarjenih 
učencev 

Marjeta Žagar 
Rupar 

učitelji maj in 
september 

Načrtovanje dela z 
nadarjenimi učenci v novem 
šolskem letu 

Marjeta Žagar 
Rupar in Anita 
Mirjanić 

Marjeta Žagar 
Rupar in Anita 
Mirjanić 

september 

Priprava programa in 
zbirnika vseh programov ter 
aktivnosti za delo z 
nadarjenimi učenci 

Marjeta Žagar 
Rupar in Anita 
Mirjanić 

Marjeta Žagar 
Rupar in Anita 
Mirjanić 

september  

Seznanitev staršev z 
evidentiranjem nadarjenih in 
pridobitev soglasij za 
identifikacijo ter nadaljnje 
delo z učenci 

Marjeta Žagar 
Rupar 

Marjeta Žagar 
Rupar 

september 

Izpolnjevanje ocenjevalnih 
lestvic (OLNAD) za 
evidentirane učence 

Marjeta Žagar 
Rupar 

učitelji september in 
oktober 

Oblikovanje INDEP-ov in 
začetek vodenja osebne 
mape učenca (v 6. razredu) 

Marjeta Žagar 
Rupar 

Marjeta Žagar 
Rupar 

september in 
oktober 

Izvajanje in sprotno 
spremljanje izvajanja 
INDEP-a 

Anita Mirjanić Anita Mirjanić in 
učitelji 

od oktobra do 
junija 

Oddaja poročil o izvedenih 
aktivnosti z nadarjenimi 
učenci 

Anita Mirjanić Anita Mirjanić in 
učitelji 

od oktobra do 
junija 

Testiranje evidentiranih 
učencev (test inteligentnosti 
in test ustvarjalnosti) 

Marjeta Žagar 
Rupar 

Marjeta Žagar 
Rupar 

oktober  

Analiza ocenjevalnih lestvic 
(OLNAD) 

Marjeta Žagar 
Rupar 

Marjeta Žagar 
Rupar 

september in 
oktober 

Analiza testov za 
identificiranje nadarjenih 
učencev 

Marjeta Žagar 
Rupar 

Marjeta Žagar 
Rupar 

oktober in 
november 

Potrditev nadarjenih 
učencev 

Marjeta Žagar 
Rupar 

učitelji december 

Seznanitev staršev z 
rezultati testiranj 

Marija Mohar Marija Mohar december in 
januar 
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Evalvacije dela z 
nadarjenimi učenci ob 1. 
ocenjevalni konferenci  

Marija Mohar Marija Mohar in 
učitelji 

januar 

Evalvacija izvajanja 
testiranja in dela z 
nadarjenimi učenci 

ravnatelj, 
Marjeta Žagar 
Rupar, Anita 
Mirjanić in Marija 
Mohar 

ravnatelj, 
Marjeta Žagar 
Rupar, Anita 
Mirjanić in Marija 
Mohar 

maj 

Evalvacije dela z 
nadarjenimi učenci ob 2. 
ocenjevalni konferenci 

Marija Mohar Marija Mohar in 
učitelji 

junij 

Shranitev starih INDEP-ov v 
osebne mape učencev 

Marija Mohar Marija Mohar junij 

INDEP = individualiziran načrt dela z nadarjenimi 
 
Za delo z nadarjenimi učenci načrtujemo: 

 Vikend za nadarjene učence – Obnovljivi viri z lego mehanizmi (24. 5. – 26. 5. 
2019, CŠOD Trilobit). 

 Dogodke z/s: 
o umetnostnega področja,  
o športnega in naravoslovno-računalniškega področja, 
o jezikoslovnega področja, 
o družboslovnega področja, 
o športnega področja, 
o naravoslovnega področja,  
o jezikoslovnega področja,  
o družboslovnega in umetnostnega področja. 

 Notranja diferenciacija pouka (znotraj učne ure v razredu). 
 Vključitev v projektno-raziskovalno delo (Generacije generacijam, Primi šolo za 

roge, Ženske, Ob 100 letnici smrti Ivana Cankarja, Skriti pomeni simbolov, 
kulturne prireditve). 

 Možnost razvijanja močnih področij z udeležbo na interesnih dejavnostih, 
tekmovanjih in natečajih. 

 
(priporočene) Obveznosti nadarjenih učencev so: 

 3 vsebine (po lastnem izboru) + 2 tekmovanji  za učence 6. in 7. razreda. 
 3 vsebine (po lastnem izboru) + 3 tekmovanja za učence 8. in 9. razreda. 

 

OŠ Gradec pri učencih krepi tudi veščine empatije do sočloveka, živali in okolja, 
ekološko zavest, humanitarne akcije in dobrodelnost. Zato lahko učenec namesto 
tekmovanj izbere: BRALNO ZNAČKO (slovenska, angleška, nemška bralna značka), 
AKTIVNO SODELOVANJE V EKOLOŠKIH AKCIJAH ŠOLE, SODELOVANJE V 
HUMANITARNIH DEJAVNOSTIH ŠOLE, SODELOVANJE V AKCIJAH PROSTOVOLJSTVA 
IN DOBRODELNOSTI. 
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Operativni načrt DNU za šolsko leto 2018/2019: 
 

PODROČJE NASLOV VSEBINE 
IN NOSILEC 

CILJI ČAS 

ŠPORT FUNKCIONALNOST 
GIBANJA IN 
PREHRANA MLADIH 
ŠPORTNIKOV – 
vadba za učence MŠ 
in Vače. 
Učiteljici: Tjaša 
Končina in Petra 
Kobe. 
 

 učenci poznajo pomen 
vadbe moči in 
vzdržljivosti na 
kardiovaskularni 
sistem, 

 učenci poznajo 
praktična priporočila za 
prehrano mladega 
športnika. 

november 
2018, 6. in 
7. uro za 7. 
– 9. razred. 

TEČEMO SKUPAJ – 
tekaška delavnica. 
Učiteljici: Tjaša 
Končina in Petra 
Kobe. 
 

 učenci poznajo pravilno 
tehniko teka, 

 učenci poznajo različne 
vrste tekov 
(stopnjevalni tek, 
vzdržljivostni tek, 
fartlek), 

 učenci poznajo uporabo 
mobilnih aplikacij za 
spremljanje telesne 
dejavnosti. 

 

april 2019, 
6. in 7. uro 
za 7. – 9. 
razred. 

JEZIKOSLOVJE PESNIŠKA 
USTVARJALNICA 
Učiteljica: Alenka 
Zupančič. 

 pesniška ustvarjalnica 
bo namenjena učencem 
od 6. do 9. razreda. V 
delavnici bodo pobliže 
spoznali ustvarjanje 
poezije s pomočjo 
pesmarice pesniških 
oblik, kot je svoje delo 
Oblike duha podnaslovil 
Boris A. Novak. Učenci 
bodo tako spoznali in 
ustvarjali različne 
pesniške oblike, 
primerne svojemu 
znanju in starostni 
stopnji, kot so: 
abecedna pesem, 

20. 3. 2019, 
6. in 7. uro. 
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alpska poskočnica, 
haiku, Fibonaccijeva 
pesem, glosa, 
izštevanka, likovna 
pesem, naraščajoča 
pesem in glede na 
interes učencev še 
mnoge druge. Ob 
ustvarjanju se bodo 
spoznali tudi z 
različnimi posebnimi 
besednimi prvinami, 
pesniškimi sredstvi in 
pojmi, kot so akrostih, 
aliteracija, definicija, 
grafit itd. 

 pesniško ustvarjalnico 
je mogoče izpeljati 
večkrat v letu, 
posamezna delavnica 
pa lahko traja od ene 
do več šolskih ur 
skupaj. 

 

3, 2, 1 – SNEMAMO 
… 
Učiteljici: Vanja 
Arhnaver in Tjaša 
Lemut Novak. 

 spoznavanje življenje 
Ivana Cankarja in 
primerjava z današnjim 
življenjem; 

 preko dramatizacije in 
aktualizacije ustvariti 
kratek film o možu s 
slavnimi brki. 

November 
2018. 

Ogled razstave v 
NUK-u in obisk 
Rožnika za učence 
MŠ in Vače. 
Učiteljica: Vanja 
Arhnaver in Manca 
Poglajen. 

 učenci spoznavajo 
Cankarjevo življenje in 
njegovo literarno delo: 
branje literarnih del, 
ogled Cankarjeve 
spominske sobe, 
razstave v NUK-u, 
spoznavanje krajev, 
kjer se je gibal (Rožnik, 
Ljubljana, Cankarjev 
dom). 

 

29. 10. 
2018. 
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SEN KRESNE NOČI 
– muzikal za učence 
MŠ in Vače. 
Učiteljici: Saša 
Setničar in Irena 
Kokalj. 

 učenci si ogledajo 
predstavo v sodobnem 
angleškem jeziku, v 
izvedbi English Student 
Theatra, 2. gimnazije 
Maribor, 

 učenci si ogledajo 
muzikal Sen kresne 
noči, ki je glasbena 
predelava 
Shakespearove 
romantične komedije o 
ljubezni in zmešnjavah, 
ki jih lahko povzroča, 

 izvedba nudi vpogled v 
zgodovino glasbe, 
kakor tudi v sodobno 
popularno glasbo, 
kreativne kombinacije 
zimzelenih jazz 
standardov, rock’n’rolla, 
latinskih in brazilskih 
ritmov ter sodobnega 
popa. 

 

Po 
dogovoru. 

NARAVOSLOVJE Ogled razstave v 
Ljubljani BODY 
WORLDS – človeška 
telesa za učence 8. 
in 9. razreda MŠ in 
Vače. 
Učitelja: Anita Mikša 
in Jernej Grdun. 

 učenci si ogledajo 
razstavo pravih 
človeških teles, 

 spoznavajo anatomijo 
in fiziologijo človeškega 
telesa, 

 spoznavajo razlike med 
zdravimi, ogroženimi in 
obolelimi deli telesa. 

 

Med 22. 10. 
in 26. 10. 
2018. 

Ogled muzeja 
Krapinski 
neandertalec v 
Krapini za učence 9. 
razredov MŠ in 
Vače. 
Učitelja: Anita Mikša 
in Jernej Grdun. 

 učna snov sovpada z 
učnim načrtom 9. 
razreda, ko 
obravnavamo evolucijo 
človeka in nastanek 
življenja, 

 učenci si ogledajo 
geološka obdobja in 
razvoj življenja, 

Marec 2019. 
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 podrobno spoznajo 
življenje neandertalca 
in si ogledajo najdišče. 

 

Obisk dogodka Dan 
očarljivih rastlin v 
Ljubljani za učence 
od 6.-9. razreda. 
Učiteljica: Anita 
Mikša. 

 učenci spoznavajo 
uporabnost rastlin v 
različnih panogah, 

 spoznavajo 
biotehnološke smeri kot 
so kloniranje, GSO, 
genski inženiring, 

 se udeležijo praktičnih 
delavnic, ki prikazujejo 
vzgojo in uporabo 
rastlin. 

  

24. 5. 2019. 

Vikend za nadarjene 
– Lego mehanizmi 
Učitelj: Uroš Rozina. 
 

 učenje programiranja in 
druženje. 

 

UMETNOST Uglasbitev 
Cankarjeve poezije s 
pomočjo 
računalniškega 
programa. 
Učiteljica: Ana Tori. 

 učenci ustvarijo lastno 
melodijo k 
Cankarjevemu besedilu, 

 učenci spoznajo in 
uporabljajo računalniški 
program za zapis 
glasbe MuseScore. 

 

1. in 3. 10. 
2018, 6. in  
7. šolska 
ura. 
 
* število 
učencev je 
omejeno. 

Ogled mladinske 
opere Všeč si mi in 
ogled Cankarjevega 
doma. 
Učiteljica: Ana Tori. 

 učenci razvijajo 
pozitiven odnos do 
sodobne ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti, 

 učenci spoznajo 
zgodovino in pomen 
Cankarjevega doma. 

 

6. 12.  2018, 
popoldne. 
 
*število 
učencev je 
omejeno 
(15). 

Slikarske umetnine 
(sodelovanje v 
likovnih natečajih). 
Učiteljica: Maria 
Primožič. 

 učenec v izvirnem 
likovnem motivu ustvari 
svojo likovno zamisel, 

 v likovni izvedbi učenec 
spretno uporabi 
različne zahtevnejše 
likovne slikarske 
tehnike. 

 V okviru 
likovnih ur 
(redni pouk, 
obvezni in 
neobvezni 
izbirni 
predmeti) in 
domače 
likovne 
naloge. 
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DRUŽBOSLOVJE Skriti pomeni 
simbolov. 
Učiteljica: Manca 
Poglajen. 

 učenci spoznajo vedo 
grboslovje in zgodovino 
posameznih simbolov 
Slovencev (zastava, 
grbi slovenskih dežel), 

 učenci spoznajo 
pravilen način 
izobešanja zastave ter 
uporabe državnih 
simbolov na uniformah, 

 učenci okvirno spoznajo 
heraldično pravilno 
zasnovan grb oz. 
zastavo, 

 * učenci prepoznajo 
posamezne simbole v 
književnih delih in 
ovrednotijo njihov 
pomen (Ivan Cankar), 

 učenci spoznajo pomen 
izbranih mestnih grbov 
v Sloveniji, 

 učenci razvijajo 
pozitivna čustva do 
domovine, občutka 
pripadnosti svojemu 
narodu in državi, 

 učenci uporabijo 
komunikacijske, 
miselne, praktične in 
socialne veščine za 
raziskovanje 
geografskih in 
zgodovinskih tem na 
lokalni ter regionalni 
ravni, 

 učenci se učijo strategij 
dela v skupini, 
kritičnega mišljenja in 
raziskovalnega dela. 

 

April 2019. 

TEČAJ RETORIKE za 
učence 8. in 9. 
razreda. 

 učenci spoznajo 
osnovne zakonitosti 
dobrega in zanimivega 
javnega nastopa, 

9. 10. 2018, 
6. in 7. uro 
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Učiteljica: Anita 
Mirjanić 

 poskusijo se z 
nastopom pred 
kamero. Po nastopu 
sledi analiza mimike 
telesa, obraza in 
neverbalne 
komunikacije. 

 

10. 10. 
2018, 6 in 7. 
uro. 

Ob 100 letnici konca 
1. svetovne vojne.  
Učiteljica: Anita 
Mirjanić 

 obeležitev konca prve 
svetovne vojne z 
ogledom muzeja v 
Kobaridu, 

 učenci si bodo ogledali 
tudi kostnico nad 
Kobaridom, kjer je 
pokopanih več kot 7000 
vojakov vojne, 

 učenci bodo obiskali 
spomenik Simona 
Gregorčiča, kjer bo 
potekala recitacija 
pesmi Soči. 

 

11. 11. 
2018. 

PRO ET CONTRA. 
Filozofska delavnica. 
Učiteljica: Anita 
Mirjanić 

 učenci se naučijo 
argumentiranja, 
zakonitosti 
argumentacije, 
zastavljanja 
argumentiranih 
vprašanj in trditev, 

 učenci se naučijo 
pravilnega 
razpravljanja, razlike 
med debato in 
diskurzom in poseganja 
onkraj besed. 

 

April 2019. 

Projekt ŽENSKE. 
Učiteljica: Anita 
Mirjanić 

 učenci spoznavajo 20 
ključnih žensk, 
njihovega dela in 
pomena v družbi, 

 učenci presegajo 
stereotipe spolnih vlog, 

 učenci spoznavajo 
problem feminiziranosti 
ženskih poklicev, 

November 
2018 – 
februar 
2019, 2 
mesečno, 6. 
uro. 
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 učenci primerjajo lik 
mame danes in nekoč, 

 učenci slikajo portrete 
mam in učiteljic. 

 

7.12. Strokovne ekskurzije 
Strokovne ekskurzije na OŠ Gradec so interdisciplinarne in usmerjene v spoznavanje 
različnih naravnogeografskih regij (enot) Slovenje. Učenci predmetne stopnje v 
vsakem razredu spoznajo najmanj eno geografsko regijo Slovenije, tako da v štirih 
letih spoznajo različne naravno in družbenogeografske značilnosti regije. Terensko 
delo omogoča učencem urjenje v opazovanju, primerjanje, logično sklepanje, 
posploševanje, razvijanje sposobnosti komuniciranja in dela v skupini. 

 6. razred: Dinarskokraške pokrajine: ogled Postojnske jame in Cerkniškega 
jezera (spoznavanje kraškega tipa površja in kraške oblike): 13. 3. 2019 

 7. razred: Obpanonske pokrajine: ogled Rimske nekropole v Šempetru, Muzeja 
na prostem v Rogatcu ter ogled zeliščnega vrta, samostana Olimlja in 
čokoladnice Olimlje: 19. 9. 2018 

 8. razred: Obsredozemske pokrajine: ogled Sečoveljskih solin, Pirana in 
Hrastovelj (freska Mrtvaški ples): 13. 5. 2019 

 9. razred: Alpske in predalpske pokrajine: ogled vojvodskega prestola na 
Gosposvetskem polju, Celovca in Vrbskega jezera ter Minimundusa: 10. 4. 
2019 

 
Na poti do posameznih točk bodo učenci opazovali, spoznali, razumeli, analizirali, 
vrednotili spreminjanje naravno in družbenogeografskih značilnosti posamezne 
pokrajine Slovenije, prehodnost med njimi ter spoznali zgodovino Slovencev.  
 

7.13. Ekskurziji v tujino 
Obe ekskurziji preko državnih meja (v London in mesto nemško govorečih držav) sta 
postali že stalnica nadstandardnega programa OŠ Gradec. Prva je izvedena za 
zainteresirane učence devetih razredov MŠ in POŠ Vače predvidoma v januarju 
oziroma februarju (časovno najprimernejše – tako cenovno kot organizacijsko, takrat 
nimajo veliko drugih obveznosti), druga pa predvidoma v aprilu za učence od 7. do 9. 
razreda, ki obiskujejo IP TJN. Letos bo lokacija Graz ali Lienz, ekskurzija pa 
enodnevna. Mesto bo določeno naknadno v dogovoru z učenci, datum pa je 25. april 
2019. 
Pri ekskurziji v London bo letos dodan tudi ogled mesta Oxford (zadnji dve leti je bil 
dodan Brighton; vsako leto ponudimo nekaj, kar je zanimivo, izvedljivo in cenovno 
dostopno). Termin za London še ni natančno določen, bo pa znan vsaj tri tedne pred 
odhodom. 
Vodji teh nadstandardnih ekskurzij za šolsko leto 2018/2019 sta: 

 Darija Kokalj (Graz ali Lienz) in 
 Saša Setničar Jere (London z Oxfordom ali Brightonom). 

Predstavitev ekskurzije v London, ki poteka v sodelovanju s turistično agencijo Twin, 
načrtujemo za učence 9. razredov in njihove starše 13. septembra 2018. Tudi za 
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letošnje leto smo se na šoli odločili, da ponudimo možnost udeležbe na ekskurziji 1 
staršu, da širimo vpogled v program izbirne ekskurzije tudi med starši. 
V aktivu tujih jezikov so se pred 13 leti odločili, da je ponudba takšne ekskurzije 
lahko dodana vrednost poučevanju tujega jezika, saj preko nje učenci aktivno 
spoznavajo kulturo in navade dežel/mest in ljudi, katerih jezika se učijo v šoli. Na 
ekskurziji lahko tuji jezik uporabijo v življenjskih in konkretnih situacijah (npr.: 
naročanje, orientiranje, pogovor …). 
Pri obeh ekskurzijah si jemljemo pravico, da učencu, ki je vzgojno problematičen in 
ne upošteva določil v Vzgojnem načrtu šole, odklonimo spremstvo in s tem udeležbo 
na ekskurziji. 
 

7.14. Šole v naravi 
Šola v naravi je del obveznega programa, ki se izvaja izven šole z našimi učitelji. Če 
odidejo učenci v domove CŠOD, pa le-ti izvajajo tudi program, tako da so naši učitelji 
le spremljevalci in pomočniki pri izvajanju dejavnosti in nadzoru.  
Vsako šolsko leto šola kandidira za posamezne razrede na razpisana mesta v CŠOD, 
kjer je strošek bivanja manjši in zato za učence ugodnejši. 
Letno šolo v naravi že mnogo let izvajamo v Žusterni, ker so za nas tam pogoji 
najboljši, saj lahko izvedemo načrtovan program ne glede na vremenske razmere. 
Letna šola v naravi je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, šolo v naravi pa sofinancira tudi Občina Litija. Na šoli smo se odločili, da 
sofinanciranje Občine Litija namenimo zimski šoli v naravi, tako da je znesek 
družinam naših učencev bolj dostopen. 
Zimsko šolo v naravi bomo letos izvedli v CŠOD Bohinj, ker smo bili uspešni na 
razpisu in nam je uspelo rezervirati ugoden termin. Tudi številčno se nam zimska šola 
v naravi lepo izide na rezervirani lokaciji-naslednje leto pa je stanje precej drugačno, 
saj bomo zaradi številčnosti generacije najverjetneje morali zimsko šolo v naravi 
izvajati v dveh delih. 
Pri plačilu šole v naravi s prispevkom pomaga tudi šolski sklad, trudimo pa se 
pridobiti tudi finančno pomoč donatorjev. 
 

Razred/Šola Dejavnost Datum 

3./ MŠ Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri Litiji 
1. 4.-5. 4. 
8. 4. in 9. 4. 2019 

3./ POŠ Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri Litiji 
10. 4.-12. 4. 
15. 4.-18. 4. 2019 

4./ POŠ Bivanje v naravi—CŠOD Dom Medved 24. 9.-28. 9. 2018 

4./ MŠ Bivanje v naravi—CŠOD Dom Medved 1. 10.-5. 10. 2018 

5./ MŠ in POŠ Letna šola v naravi—Žusterna Koper 17. 9.-21. 9. 2018 

6./ MŠ in POŠ Vače Zimska šola v naravi—CŠOD Bohinj 14. 1.-18. 1. 2019 

7./ MŠ in POŠ Vače Bivanje v naravi—CŠOD Dom Soča  25. 3.-29. 3. 2019 
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6.-9. MPZ/MŠ Pevski vikend—CŠOD Dom Čebelica 16. 11.-18. 11. 2018 

7.-9./ MŠ in POŠ Vače Vikend za nadarjene—CŠOD Dom Trilobit  24. 5.-26. 5. 2019 

 

Vsa omenjena bivanja v naravi in ekskurziji v tujino predstavljajo za šolo 
nadstandardne storitve. Cena letne šole v naravi presega sredstva, ki jih dobimo od 
MIZŠ. Cena zimske šole v naravi presega sredstva, ki jih prejmemo od Občine Litija. 
Za plavalni tečaj MIZŠ nameni za vsakega učenca 16,48 €, s katerim pokrijemo 
stroške najema bazena. Starši plačajo prevoz učencev do bazena in nazaj. Ostale 
dejavnosti niso del obveznega programa osnovne šole in so ponujene v celoti kot 
nadstandardne dejavnosti. 
 

7.15. Tekmovanja 
 

7.15.1. Tekmovanja iz znanja 
V tabeli so navedena tekmovanja iz znanja, ki se jih bodo udeležili učenci OŠ Gradec: 

Tekmovanje/Koordinator šolsko področno državno 

Logika/ Astrid Žibert 27. 9. 2018 / 20. 10. 2018 

Logična pošast/ Astrid Žibert 10. 5. 2019 / 25. 5. 2019 

Matematika/ Tina Hojnik 21. 3. 2019 / 13. 4. 2019 

Angleščina/ 7. razred 
Angleščina/ 8. razred 
Angleščina/ 9. razred 
Saša S. Jere (MŠ) 
Irena Kokalj (POŠ Vače) 

31. 1. 2019 
15. 10. 2018 
14. 11. 2018 

/ 
/ 

17. 1. 2019 

28. 2. 2019 
19. 11. 2018 
20. 3. 2019 

Slovenščina – Mehurčki/  
Alenka Planinšek 

5. 4. 2019 / / 

Slovenščina - Cankarjevo/ 
Vanja Arhnaver 

11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 

Nemščina/ Darija Kokalj 22. 11. 2018 / 12. 3. 2019 

Vesela šola/ Suzana Likar 13. 3. 2019 / 10. 4. 2019 

Biologija–Proteus/ Anita Mikša 17. 10. 2018 / 30. 11. 2018 

Biologija–Diabetes/ Anita Mikša 12. 10. 2018 / 17. 11. 2018 

Fizika/ Katja Kotar 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 

Astronomija/ Katja Kotar 6. 12. 2018 / 12. 1. 2019 

Kemija/ Marijana Sebastijan 21. 1. 2019 / 30. 3. 2019 

Nar. – Kresnička/ Anita Kušar 
(RS), Marijana Sebastijan (PS) 

6. 2. 2019 / / 

Zgodovina/ Anita Mirjanić 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 

Geografija/ Manca Poglajen 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 

Računalništvo–Bober/ Anja 
Knežević 

12. –16. 11. 
2018 

/ 12. 1. 2019 
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Glasbena olimpijada/ Ana Tori 28. 1. 2019 / 13. 3. 2019 

Prva pomoč/ Uroš Rozina april 2019 / 11. 5. 2019 

 
 

7.15.2. Športna tekmovanja 

Mesec Tekmovanje Koordinator 

oktober Ljubljanski maraton Srečko Somrak 

november Občinsko tekmovanje v nogometu za starejše učence Matej Bajde 

november Regijsko tekmovanje Mladina in gore 
Maja Bregar in 
Srečko Somrak 

november Področno tekmovanje v rokometu za starejše učenke Matej Bajde 

december Področno tekmovanje v košarki za starejše učence Srečko Somrak 

december Področno tekmovanje v nogometu Matej Bajde 

januar Področno tekmovanje v odbojki za učenke in učence 
Srečko Somrak in 

Petra Kobe 

januar Področno tekmovanje v rokometu za učenke Matej Bajde 

januar Državno tekmovanje Mladina in gore 
Maja Bregar in 
Srečko Somrak 

februar Četrtfinalno tekmovanje v nogometu za starejše učence Matej Bajde 

februar Četrtfinalno tekmovanje v rokometu za starejše učenke Matej Bajde 

maj Šolski plesni festival 
Maša Mesarič, 
Nuška Mlekuž, 
Vanja Arhnaver 

maj Državno tekmovanje v Raftingu Srečko Somrak 

maj 
Področno tekmovanje v atletiki za mlajše in starejše 
učence 

Petra Kobe in 
Nuška Mlekuž 

junij Litijski tek 
Petra Kobe in 
Tjaša Končina 

 

7.16. Projekti 
Ustvarjalno delo v obliki projektov se nadaljuje. To je oblika spodbujanja in razvijanja 
inovacijskih dejavnosti učencev.  
 
Večletni projekti, ki potekajo na naši šoli: 

ŠOLA Naslov projekta Koordinator 

MŠ + POŠ Zdrava šola J. Grdun 

MŠ + POŠ Šolska shema J. Grdun 

MŠ + POŠ Evropski prostovoljci v osnovni šoli B. Toš 

MŠ + POŠ Primi šolo za roge D. Požaršek 

MŠ + POŠ Generacije generacijam I. S. Simončič, A. Krnc 

MŠ + POŠ Mehak prehod iz vrtca v šolo D. Požaršek 

MŠ/1.triada 
POŠ/OPB 

S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti T. Gombač 
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MŠ + 
POŠ/1.-9. 

 Slovenia      T. L. Novak 

POŠ 
Vače/1.-9. 

Aktivno v središču N. Mlekuž 

MŠ + POŠ  Pasavček Š. Kovič 

POŠ Jevnica Šolski ekovrt D. Rajšek 

 
Novi projekti v šolskem letu 2018/2019: 

ŠOLA/Razred Naslov projekta Koordinator 

MŠ/ 6.-9. Učilologija A. Žibert 

MŠ + POŠ/8. in 9. r. Izkusi Erasmus+ B. Toš 

MŠ/ 5.-9. Ženske A. Mirjanić 

MŠ + POŠ Vače/1.-9. Ivan Cankar V. Arhnaver 

MŠ + POŠ/5.r. Petošolska druženja J. Nemeček 

MŠ/ 6.-9. Skriti pomeni simbolov M. Poglajen 

MŠ/ 1. do 5. razred Kdor se giba, je zdrav kot riba P. Kobe 

MŠ/DSP 1.-5. r. Migalnice Andreja B. Rop 

POŠ Jevnica Manj odpadkov P. Prosen 

POŠ Hotič Rešujem svet – odgovorno ravnam s hrano Š. Kovič 

MŠ + POŠ/ OPB Šolski vrtiček 
I. Štaut, 
N. Brezovšček 

POŠ Vače Vrtičkanje 
M. Žibert, 
T. Ocepek 

POŠ Kresnice Vrtnarimo T. Resnik 

 
1. Zdrava šola 

Vodja projekta: Jernej Grdun 
Sodelujoči učitelji: Astrid Žibert, Jernej Grdun, Nuška Mlekuž, Petra Kobe, Alenka 
Planinšek, Alenka Zupančič, Elizabeta Bučar, Anita Mikša, Jana Isoski 
Cilji: 

 Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo 
pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 

 Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in 
učenci, učitelji med seboj ter med učenci. 

 Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in 
staršem. 

 Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali 
raznovrstne pobude. 

 Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 
 Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 
 Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev. 
 Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo 

obnašanje. 
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 Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem 
načrtu. 

 Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo 
in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov. 

 Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno 
službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt. 

 
2. Šolska shema 

Vodja projekta: Jernej Grdun 
Sodelujoči učitelji: Vsi razredniki matične in podružničnih šol. 
Cilji: 

 Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja, 
zelenjave in mleka. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe 
sadja, zelenjave in mleka ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne 
telesne teže in debelosti pri otrocih. 

 Sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki se bodo razdeljevali ob torkih v 
odmoru po malici za nižjo stopnjo (1. – 5. razreda) v razredih, za predmetno  
stopnjo pa v jedilnici, na podružničnih šolah pa ob sredah.Razdeljevanje bo 
potekalo skozi celo šolsko leto (najmanj 20 delitev). Živila pa bomo poskušali 
zagotoviti iz lokalnega okolja integrirane in ekološke pridelave. 

 Ob začetku šolskega leta bo narejen načrt izvedbe Šolske sheme, ki ga bomo 
rešili preko spletne strani. Podatki se bodo beležili na NIJZ Ljubljana. Ob 
koncu šolskega leta pa bo narejena analiza in evalvacija učinkovitosti ukrepa. 

 
3. Evropski prostovoljci v OŠ 

Vodja projekta: Barbara Toš 
Sodelujoči učitelji: Mentorica prostovoljcu Petra Prosen, Darija Kokalj. 
Cilji: 

 Promocija rabe tujih jezikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih. 
 Učenje in sprejemanje tuje kulture, jezika in drugačnosti. 
 Učenje strpnosti in družbene multikulturnosti.  
 Širjenje znanja na alternativne načine. 
 Spodbujanje bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku med učenci in tudi 

med strokovnimi delavci. 
 Usvajanje čim boljše izgovorjave tujega jezika v stiku z maternim govorcem. 

 Vključevanje elementov CLIL-a* v ure TJ. 
 Ozaveščanje učencev in učiteljev o neformalnih oblikah učenja. 

 
4. Primi šolo za roge 

Vodja projekta: Dunja Požaršek 
Sodelujoči učitelji: učiteljice DSP (v sodelovanju z vsemi učitelji) 
Cilji: 

 Učenci se naučijo učinkovito selekcionirati bistvene informacije od nebistvenih. 

 Učenci v šolo prihajajo pripravljeni in usvojijo redne delovne navade. 
 Izboljšanje učnega uspeha in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja. 
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 Učenci pridobijo učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne vrednosti 
in samozavesti. 

 Učenci zmanjšajo strahove in stiske ob izražanju znanja in pripravi na 
preverjanje in ocenjevanje. 

 Učenci razvijejo višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti. 
 Učenci prepoznajo lastne sposobnosti in omejitve, razvijejo toleranco do 

različnosti in poglabljajo zdrave medosebne odnose. 

 Učenci sprejemajo vsa živa bitja, navežejo odnos s terapevtskim psom in 
osvojijo osnove pravilne komunikacije. 

 
5. Generacije generacijam 

Vodji projekta: Irena Smrekar Simončič in Aleksandra Krnc 
Sodelujoči učitelji: razredniki, učiteljice v OPB, Dom Tisje (ga. Renata Ozimek), SVC 
Litija 
Cilji: 

 Razvijanje občutka  sočutja (empatija). 
 Pridobitev občutka, da jih drugi potrebujejo. 
 Občutek, da opravljajo koristno delo. 

 Pridobivanje novih znanj. 
 Preizkušanje svojih sposobnosti, veščin, spretnosti. 
 Krepitev občutka lastne vrednosti (krepitev občutka varnosti, sposobnosti, 

smisla, pripadnosti, identitete). 

 Spoznavanje, da medgeneracijsko navezovanje stikov in pogovori ob različnih  
dejavnostih, interesih lahko veliko prispevajo k sožitju v družbi. 

 Spoznavanje, da krepitev vezi med različnimi generacijami obogati vse 
udeležene. 

 Spoznavanje sprememb, ki jih prinaša staranje, bolezen. 
 Spoznavanje poklicev. 

 
6. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Vodja projekta: Dunja Požaršek 
Sodelujoči učitelji: Učiteljice 1. razredov in vzgojiteljice predšolskih skupin Vrtca Litija. 
Cilji: 

 Ustvarjanje pogojev za dobro počutje vseh – otrok, staršev in učiteljev – ob 
vstopu v šolo (sproščenost, vedoželjnost, zaupnost). 

 Omilitev in pozitiven izhod iz stresnih situacij ob vstopu. 
 Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 
 Razvoj pozitivnega odnosa do šole, sprememb in novosti. 
 Čim hitrejše in učinkovitejše oblikovanje ugodne razredne klime. 
 Skrb za polno in srečno otroštvo. 
 Razvijanje odgovornosti, čuta za mlajše, prijateljstva in pozitivne samopodobe 

pri starejših učencih, ki sodelujejo pri projektu. 
 

7. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 
Vodja projekta: Tatjana Gombač 



 

 

 

 

 

 

43 
 

Sodelujoči učitelji: Nives Koželj, Maja Bregar, Sandra Železnik, Tatjana Gombač, 
učiteljice OPB MŠ in POŠ 
Cilji: 
Tudi letos bomo izhajali iz doseženih ciljev preteklega šolskega leta in jih nadgradili, 
predvsem pa bomo sledili naslednjim ciljem: 

 Pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, doseči daljšo zbranost in zvišati 
motivacijo za delo, krepiti empatijo, solidarnost, strpnost in skrb za drugega. 

 Odpravljanje stisk otrok (osamljenost, komunikacijske ovire ipd.). 

 Učenci spoznajo in upoštevajo elemente lepega odnosa do živali. 
 Učenci samostojno pripravijo in uredijo bivališče morskega prašička. 
 Učenci spoznajo eksotične vrste živali in se soočijo s svojimi strahovi in 

predsodki. 

 Učenci spoznajo različne vrste zelenjave. 
 Učenci pojedo več zelenjavnih obrokov. 
 Učenci ob živali se sprostijo in lažje sodelujejo pri pouku. 

 Učenci ob prisotnosti živali si okrepijo samozavest. 
 Učenci samostojno oblikujejo zapise v dnevniku. 
 Učenci spoznajo zanimivo opismenjevanje in branje. 
 Učenci se udeležijo terapevtskega branja s psom v mirni sobi. 
 Učenci izboljšujejo medosebne odnose. 
 Učenci se seznanijo z delom veterinarja. 

 
8. Eye Slovenia 

Vodja projekta: Tjaša Lemut Novak 
Sodelujoči učitelji: članice aktiva TJ (pri medpredmetnem povezovanju v posameznih 
razredih bodo aktivno ali pa z oporo in podatki sodelovali tudi učitelji drugih aktivov) 
Glavni cilj: 
'Videti'/prikazati Slovenijo kot zanimivo, unikatno in našo. 
Cilji: 

 Ozaveščanje in krepitev narodne zavesti. 

 Širjenje in poglabljanje poznavanja domovine. 
 Aktivno delo z domovinskimi dodatki (v učbeniških gradivih, drugo). 
 Spoznavanje novega besedišča na temo domovine in domovinske vzgoje. 
 Delo s slovenskimi gradivi (pravljice, pesmi, enciklopedije …) in gradivi v 

angleščini o Sloveniji in slovenskem (turistične brošure, zemljevidi, blogi …). 

 Ustvarjalno spoznavanje in predstavljanje domovine (dežele, ljudi, 
literature/umetnosti, običajev/navad, kulture …) – govorni nastopi, kratke 
predstavitve in drugo, glede na želje, znanje in sposobnosti učencev. 

 Znati uspešno opraviti kviz oz. izpolniti vprašalnik o Sloveniji/'čebelah'. 
 Znati opisati/predstaviti Slovenijo – kraje, znamenitosti, ljudi, živali, dobrine, 

običaje, praznike… 

 Znati pripovedovati pravljice, zgodbe ter peti pesmi. 
 Znati pripraviti slovensko hrano in obeležiti praznike … tudi na tradicionalni 

način (medeni …). 

 Znati opazovati, ceniti, občudovati. 
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9. Aktivno v središču 
Vodja projekta: Nuška Mlekuž 
Sodelujoči učitelji: vsi učitelji POŠ Vače 
Cili: 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 
 Razvijanje občutka za estetiko. 
 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 
 Spodbujanje gibalno šibkejših. 

 Spodbujanje medvrstniške pomoči. 
 Spodbujanje zdravega načina življenja (gibanje in prehrana, manjša poraba 

sladkorja). 

 Osveščanje o pomenu kontinuiranega gibanja. 
 Vertikalno povezovanje razredov. 
 Spodbujanje in upoštevanje fair – play-a. 
 Upoštevanje pravil vedenja.  

 Krepljenje odnosa učenci, starši, krajani. 
 

10. Učilologija 
Vodja projekta: Astrid Žibert 
Sodelujoči učitelji: člani naravoslovno-matematičnega aktiva 
»Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v 
katerih lahko sodelujejo z drugimi« (John Goodland) 
Glavni cilj: 

 Priprava učil in didaktičnih iger, ki bodo učence spodbudile k lastni aktivnosti 
in sodelovanju. 

Učitelji naravoslovnih predmetov in matematike želimo, da pouk postane čim bolj 
raznolik in nudi učencem možnost lastnega raziskovanja in aktivnega razmišljanja. 
V okviru projekta bodo nastali učni pripomočki in didaktične igre za poučevanje 
predmetov s področja naravoslovja in matematike, razstava izdelanih učil v avli, 
pripravili bomo večer za starše, ki se bodo želeli z nami še kaj novega naučiti ali 
ponoviti in didaktične igre, ki jih bodo pripravili učenci 8. in 9. razredov za učence 
razredne stopnje. 
Cilji: 

 Pripraviti različna učila ali didaktične igre za popestritev pouka (učitelji in 
učenci). 

 Uporabiti učila za pripravo bolj aktivnih oblik pouka pri vseh naravoslovnih 
predmetih in matematiki (učenci). 

 Z učenci 8. ali 9. razredov pripraviti didaktične igre za učence razredne stopnje 
(MŠ in POŠ Vače). 

 Učencem razredne stopnje predstaviti didaktične igre, ki jih nato uporabijo pri 
uri učilologije (učenci učencem). 

 Pripraviti razstavo učil, ki so nastala znotraj projekta (učitelji in učenci). 
 Pripraviti družabni večer za starše (učitelji, starši). 

 
11. Izkusi Erasmus+ 

Vodja projekta: Barbara Toš 
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Sodelujoči učitelji: razredniki 8. in 9. razredov 
Cilji: 

 Promocija rabe tujih jezikov in spodbujanje bolj sproščene komunikacije v 
tujem jeziku med učenci in med strokovnimi delavci. 

 Izpostaviti mlade mednarodnemu okolju in sodelovanju v njem. 

 Razvijati kompetence dela v timu. 
 Razvijanje digitalnih kompetenc. 
 Spoznavanje programa Erasmus+. 
 Pridobivanje komunikacijskih kompetenc. 
 Ozaveščanje lastnih kompetenc. 

 Učenje in sprejemanje tuje kulture, jezika in drugačnosti. 
 Učenje strpnosti in družbene multikulturnosti.  
 Širjenje znanja na alternativne načine. 
 Razvoj solidarnosti in empatije (usvajanje prostora za medsebojno podporo). 

 
12. Ženske 

Vodja projekta: Anita Mirjanić 
Sodelujoči učitelji: učiteljice družboslovno-slovenističnega aktiva, Judita Nemeček, 
Anja Knežević 
Cilji: 

 Spoznavanje 20 ključnih žensk, njihovega dela in pomena v družbi. 
 Preseganje stereotipov spolnih vlog. 
 Problem feminiziranosti ženskih poklicev. 
 Primerjava lika mame danes in nekoč. 
 Slikanje portretov mam in učiteljic. 

 
13. Ivan Cankar 

Vodja projekta: Vanja Arhnaver 
Sodelujoči učitelji: učiteljice družboslovno-slovenističnega aktiva ter ostali učitelji na 
RS in PS 
Cilji: 

 Učenci aktualizirajo Cankarjeve politične ideje in dramatizirajo njegovo 
literarno besedilo. 

 Učenci oblikujejo in izdelajo priponke v obliki brkov. 
 Učenci spoznavajo Cankarjevo življenje in njegovo literarno delo: branje 

literarnih del, ogled Cankarjeve spominske sobe, razstave v NUK-u, 
spoznavanje krajev, kjer se je gibal (Rožnik, Ljubljana, Cankarjev dom). 

 Učenci poskušajo rekonstruirati Cankarjevo pisavo. 

 Učenci uglasbijo in igrajo Cankarjeve pesmi. 
 Učenci krepijo empatijo, solidarnost, domoljubje, razvijajo kritično mišljenje in 

pozitiven odnos do drugačnosti 
 

14. Petošolska druženja 
Vodja projekta: Judita Nemeček 
Sodelujoči učitelji: učiteljice 5. razreda na matični in podružničnih šolah 
Cilji: 
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 Druženje in spoznavanje petošolcev matične šole in podružničnih šol pred 
prihodom učencev s podružnične šole na matično šolo. 

 Spoznavanje krajev, kjer petošolci prebivajo. 
 Seznanitev s šolo, ki jo petošolci obiskujejo in posebnosti šole. 
 Dopisovanje učencev petih razredov. 

 Druženje ob gibanju in igrah. 
 Spoznavanje prostorov na matični šoli. 

 
15. Skriti pomeni simbolov 

Vodja projekta: Manca Poglajen 
Sodelujoči učitelji: učiteljice družboslovno-slovenističnega aktiva 
Cilji: 

 Spoznajo vedo grboslovje in zgodovino posameznih simbolov Slovencev 
(zastava, grbi slovenskih dežel). 

 Spoznajo pravilen način izobešanja zastave ter uporabe državnih simbolov na 
uniformah. 

 Okvirno spoznajo heraldično pravilno zasnovan grb oz. zastavo. 
 Prepoznajo posamezne simbole v književnih delih in ovrednotijo njihov pomen 

(Ivan Cankar). 
 Spoznajo pomen izbranih mestnih grbov v Sloveniji. 

 Razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu 
in državi. 

 Uporabijo komunikacijske, miselne, praktične in socialne veščine za 
raziskovanje geografskih in zgodovinskih tem na lokalni ter regionalni ravni. 

 Učijo se strategij dela v skupini. 
 Učijo se kritičnega mišljenja. 

 Učijo se raziskovalnega dela. 
 

16. Kdor se giba je zdrav kot riba 
Vodja projekta: Petra Kobe 
Sodelujoči učitelji: učiteljice razredne stopnje matične šole, Petra Kobe, Tjaša 
Končina 
Glavni cilj: 

 Omogočiti učencem čim več gibanja in gibalnih aktivnosti ter seznaniti učence 
z različnim možnostmi za gibanje. 

Cilji: 

 Povezovanje učencev, učiteljev in staršev. 
 Spodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti. 
 Predstavitev znanih športnikov. 
 Spoznavati možnosti uporabe vsakdanjih predmetov kot športnih rekvizitov. 
 Spodbujati gibanje pri učencih. 

 Razvijati pozitiven odnos do svojega telesa in samozavedanje. 
 Seznaniti učence z nekaterimi tehnikami sproščanja. 
 Sodelovanje z lokalnim okoljem. 
 Spoznati nekatere manj poznane športe. 
 Razvijati pozitivno medsebojno komunikacijo. 



 

 

 

 

 

 

47 
 

 Krepiti socialne veščine. 
 Spodbujati medsebojno sodelovanje. 
 Učenci spoznavajo možnosti gibanja na zabaven način. 

 Seznaniti učence s pomenom zdrave prehrane v športu. 
 

17. Migalnice 
Vodja projekta: Andreja Bregar Rop 
Sodelujoči učitelji: učiteljice DSP v sodelovanju z učitelji od 1. do 5. razreda 
Cilji: 

 Učenec poveže gibanje s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. 

 Učenec si olajša učenje ter povezuje in aktivira vse možganske predele, ki so 
potrebni za optimalno učenje. 

 Učenec premaguje težave in se osebnostno razvija – večja učinkovitost, 
zbranost (lažje dosega željene rezultate). 

 Učenec dobiva izkušnje za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje. 

 Učenec z gibanjem spodbudi aktivno mišično izražanje, ki je pomemben pogoj 
za učenje. 

 Učenec preko enostavnih gibalnih vaj izboljša spretnosti in sposobnosti, kot so 
branje, pisanje, računanje, koncentracija, spomin, komunikacija, organizacija, 
motivacija, motorika, logično mišljenje. 

 Učenec izboljša učni uspeh in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja. 
 Učenec pridobi učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne vrednosti 

in samozavesti. 

 Učenec prepozna lastne sposobnosti in omejitve, razvije toleranco do 
različnosti. 

 
18. Manj odpadkov 

Vodja projekta: Petra Prosen 
Sodelujoči učitelji: učitelji POŠ Jevnica 
Cilji: 

 Manjša poraba in uporaba embalaže v šolski kuhinji (primerjava prej - potem). 
 Povečati ozaveščenost učencev in staršev o pomenu ustreznega in 

odgovornega ravnanja z odpadki ter o zavedanju problemov, ki jih prinašajo 
odpadki. 

 Spodbujanje učiteljev k iskanju kreativnih in inovativnih pristopov za boljše 
ozaveščanje učencev o ravnanju z odpadki. 

 Vključevanje staršev v projekt. 
 Oblikovanje trajnostnih in vračljivih izdelkov. 

 Zbiranje in ponovna uporaba odpadnih izdelkov. 
 Spodbujanje učencev, da prinašajo svojo embalažo oz. vrečke za večkratno 

uporabo. 

 Zaključna predstavitev projekta z razstavo izdelkov iz reciklažnih materialov ter 
filmski večer na to temo za učence in starše. 

 
19. Pasavček 

Vodja projekta: Špela Kovič 
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Sodelujoči učitelji: Maja Bregar, Nina Đorič, Alenka Planinšek, Urška Pišek, Sandra 
Železnik, Nives Koželj, Maja Žibert, Tadeja Ocepek, Tadeja Resnik, Katja Strmljan, 
Anita Eltrin 
Cilji: 

 Učenci se seznanijo s pomenom varnostnega sedeža in pripenjanja z 
varnostnim pasom pri vožnji z avtomobilom. 

 Seznanijo se z varno in pravilno uporabo otroškega varnostnega sedeža. 
 Spoznavajo pravila varne hoje kot udeleženci v prometu. 
 Učijo se pravil na cesti, ko so udeleženci v prometu. 
 Sami spremljajo uporabo varnostnega pasu pri vožnji z avtom. 

 Likovno ustvarjajo in razvijajo kreativnost pri različnih dejavnostih. 
 

20. Rešujem svet-odgovorno ravnam s hrano 
Vodja projekta: Špela Kovič 
Sodelujoči učitelji: učiteljice POŠ Hotič 
Cilji: Učenci 

 spoznavajo in se učijo, kako hrano, ki ostane, ponovno uporabiti (ostanki za 
živali…). 

 se učijo ločevati biološke odpadke, ki jih lahko kompostirajo (deli zelenjave, 
olupki sadja…). 

 razumejo pomen obrokov in pravilo – vzemi toliko, kolikor boš pojedel. 
 spoznajo  pomen zdrave prehrane ter pravilno pripravo in shranjevanje, da se 

hrana ne kvari. 

 spoznavajo in okušajo različno sadje. 
 se učijo, kako iz sestavin, ki niso najlepše na pogled, narediti okusno sladico 

(načete banane spremenijo v sladoled). 
 spoznavajo zelišča v vrtu in kako se shranijo za poznejšo uporabo v 

gospodinjstvu. 

 sodelujejo pri ureditvi in negovanju vrtička. 
 sodelujejo pri obiranju sadja na šolskem vrtu. 

 spoznavajo, kako se jabolka shranijo v shrambo. 
 učijo se užiti tudi sadje, ki ni najlepše na pogled - pikasta domača jabolka, 

malo nagnito, obrezano jabolko 
 

21. Šolski ekovrt (POŠ Jevnica) 
Vodja projekta: Darja Rajšek 
Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Ana Terzič, Maja Lenart, Nuška Štros, Petra Prosen 
Cilji: 

 Učenci  razumejo pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega 
sodelovanja. 

 Vedo, kako se pridela ekološka hrana. 
 Spoznajo različna orodja in znajo rokovati z njimi. 
 Poznajo pomen povezanosti živih bitij. 

 Pridobivajo delovne navade. 
 Spoznavajo različne rastline in semena, vrtne prebivalce in procese v naravi. 
 Spremljajo rast posameznih vrst rastlin. 
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 Okušajo zelenjavo in sadje, ki zraste na vrtu. 
 

22. Šolski vrtiček (matična šola) 
Vodji projekta: Nataša Brezovšček, Ines Štaut 
Sodelujoči učitelji: Nina Đorič, Urška Pišek, Barbara Toš, Tjaša Končina, Špela Kovič, 
Anita Eltrin, Petra Prosen, Matej Bajde, Tadeja Ocepek, Maja Žibert, Katja Strmljan, 
Andrejka Setničar, Nives Koželj, Maja Bregar 
Cilji: Učenec 

 sodeluje pri oblikovanju šolskega vrtička. 
 spoznava orodja in pripomočke, ki jih potrebujemo na vrtu. 

 spoznava rastline, ki rastejo na vrtu in njihovo uporabo v prehranske namene. 
 pridela in se osvešča o pomenu zdrave hrane. 
 pridela zelenjavo za oskrbo morskega prašička (MŠ). 
 spoznava zelišča in njihove zdravilne učinkovine. 
 vzgaja sadike. 

 spoznava vrt v različnih letnih časih. 
 skrbi za urejeno okolico šole. 
 spozna, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo kompostiranja 

izdelamo humus. 

 vzpostavlja tesnejši stik z naravo. 
 spoznava, kaj potrebujejo živa bitja za življenje. 
 pridobiva izkušnje, kako sam in drugi vplivajo na naravo. 

 
23. Vrtičkanje (POŠ Vače) 

Vodji projekta: Maja Žibert, Tadeja Ocepek 
Sodelujoči učitelji: / 
Cilji: Učenec 

 skrbi za urejenost vrtička. 
 odstrani plevel z vrtička. 
 sodeluje pri prenovi celostne podobe vrtička. 
 izdela tablice za poimenovanje vrtnin. 

 se zave pomena odpadne vode. 
 spoznava vrste zelenjave, zelišč in rož. 
 se seznani z zdravilnimi učinki pridelkov na vrtu. 
 sodeluje pri obdelavi vrtička glede na letni čas. 
 se pouči o razliki med bio in nebio pridelki. 

 pridela svoje sadike in se zaveda vloženega truda od semena do ploda. 
 poglablja skrb za naravo. 
 se uči sodelovanja. 

 
24. Vrtnarimo (POŠ Kresnice) 

Vodja projekta: Tadeja Resnik 
Sodelujoči učitelji: Andrejka Setničar, Katja Strmljan 
Cilji: 

 Spoznavanje vrtnarskih opravil. 
 Urejanje šolske zeliščne gredice. 



 

 

 

 

 

 

50 
 

 Ustvarjalno preživljanje časa v naravi. 
 Razvijanje pozitivnega odnosa do narave in živali. 
 Spoznavanje zelišč, zdravilnih rastlin, dreves in živali v okolici šole. 

 Izdelava preprostih izdelkov iz zelišč (čaj, sirup, mazila..). 
 Spoznavanje pogojev za življenje rastlin in živali. 
 Pravilno rokovanje z vrtnimi orodji in zemljo. 
 Spoznavanje procesov v naravi. 
 Razvijanje delovnih navad. 

 Uporaba kompostnika na vrtu. 
 
Sam svoj mojster 
Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo na šoli v sodelovanju s starši in lokalnim 
okoljem nadaljevali z dejavnostjo Sam svoj mojster. Dejavnost bo potekala bodisi ob 
četrtkih bodisi ob petkih 6. in 7. učno uro (odvisno od prekrivanja z urnikom 
interesnih dejavnosti): 

Kdaj Predvidena vsebina 

oktober 
Osnove slikopleskarstva (barvanje ograje vrtne 
ute na POŠ Hotič) 

december Modelarstvo 

februar Lovstvo in upravljanje z divjadjo 

april Zašijem si sam 

Namen dejavnosti je učence opolnomočiti s spretnostmi, ki naj bi jim koristile pri 
različnih življenjskih opravilih. Dejavnost bodo izvajali starši učencev ali prijatelji OŠ 
Gradec iz lokalne skupnosti v sodelovanjem z učitelji OŠ Gradec. 
 
Kompost gre v šolo (delavnice kompostiranja): 
Na matični šoli, na POŠ Kresnice in na POŠ Jevnica bomo preko Inštituta za trajnostni 
razvoj sodelovali v dejavnosti projekta Kompost gre v šolo (organizacija regijskih 
delavnic na temo kompostiranja, učenje pravilnega kompostiranja…). 
Delavnica za 6 različnih VIZ bo na matični šoli potekala 26. 9. 2018 od 9. do 13. ure, 
potekala bo približno 4 ure (2 uri teorije-v učilnici in 2 uri praktičen del – postavitev 
kompostnika). Delavnice se bo iz naše šole poleg nekaterih učiteljev udeleži tudi 
hišnik, zaradi same postavitve kompostnika. Postavili bomo 2 kompostnika (dimenzije 
posameznega: 105×105×80 cm3. 
 
eTwinning 
Maja Bregar se je prijavila na eTwinning kontaktni seminar z naslovom »Math and 
Science«, ki bo med 4. in 7. 10. 2018 potekal v Varšavi na Poljskem in bila izbrana. 
CMEPIUS bo v ta namen sklenil z OŠ Gradec pogodbo o sofinanciranju izobraževanja 
in kril vse stroške udeležbe (pot, nastanitev, kotizacija, prehrana v času 
izobraževanja). Za OŠ Gradec to predstavlja novo priložnost za navezavo 
mednarodnih stikov in sodelovanje s prijatelji iz Evrope. 
 
 

http://konferencje.frse.org.pl/CS_Warsaw_2018_2/lang:en
http://konferencje.frse.org.pl/CS_Warsaw_2018_2/lang:en
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7.17. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 
Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in 
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Preverjanje znanja se 
izvaja v mesecu maju za učence 6. in 9. razreda in je za vse učence obvezno. V 6. 
razredu se preverja znanje slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa 
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v mesecu septembru vsako leto 
določi minister. V tem šolskem letu nas čaka nacionalno preverjanje znanja iz likovne 
umetnosti. Ob koncu šolskega leta učenci dobijo obvestilo o dosežkih pri 
nacionalnem preverjanju znanja. 
 

7.17.1. Rokovnik izvedbe NPZ v šolskem letu 2018/2019 
7. 5. 2019   slovenščina 
9. 5. 2019  matematika 
13. 5. 2019  angleščina (6. r.), likovna umetnost (9. r.) 

Več informacij na: 
https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/ 
 

7.18. Prireditve 
Okvirni načrt prireditev:  

 sprejem prvošolcev – 3. 9. 2018, 
 teden otroka – oktober 2018, 
 novoletna predstava za učence RS – december 2018, 

 novoletni sejmi: 
o 29. 11. 2018 (MŠ), 
o 10. 12. 2018 (POŠ Jevnica, Hotič in Kresnice), 
o 2. 12. POŠ Vače / Andrejev sejem, 

 novoletni koncert: 13. 12. 2018  / MŠ in POŠ Hotič, 
 OŠ Gradec poje – 17. 4. 2019, 
 sodelovanje na revijah pevskih zborov (pevska revija, Zborovski bum – junij 

2019), 
 zaključne prireditve po razredih ob koncu šolskega leta: 

o 1.-3. razred MŠ: 13. 6. 2019, 
o 4.-5. razred MŠ: 19. 6. 2019, 
o 6.-8. razred: 20. 6. 2019, 
o POŠ:  10. 6. 2019, 
o gledališka predstava za učence PS – junij 2019, 
o valeta – 14. 6. 2019, 
o sodelovanje učencev na krajevnih prireditvah v navezi z lokalno 

skupnostjo. 
 

7.19. Proslave ob praznikih, na katere izobešamo slovensko zastavo 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo na OŠ Gradec obeležili vse tiste praznike, na 
katere se kot to določa Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o 
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/1994), na poslopjih, v katerih so 
uradni prostori državnih organov ter organov lokalnih skupnosti izobesi zastava 

http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+osnovni+%C5%A1oli
http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Pravilnik+o+nacionalnem+preverjanju+znanja+v+osnovni+%C5%A1oli
https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/
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Republike Slovenije, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah 
ter na drugih primernih krajih. 
Obeležitve bodo v obliki krajših proslav: 

 pred šolo ob dvigu slovenske zastave, 
 preko šolskega radia, 

 v šolski jedilnici, ob nagovoru zunanjega gosta. 
Na matični šoli: 

Praznik Mesec Učitelj 

Dan vrnitve Primorske k matični domovini 14. 9. 2018 
Anita Mirjanić  
(MŠ in POŠ) 

Dan Rudolfa Maistra 23. 11. 2018 
Anita Mirjanić 
(MŠ in POŠ) 

Dan samostojnosti in enotnosti 21. 12. 2018 Maria Primožič (MŠ) 

Slovenski kulturni praznik 2. 2. 2019 Janja Hostnik (MŠ) 

Dan upora proti okupatorju 26.4.2019 
Anita Mirjanić  
(MŠ in POŠ) 

Dan državnosti 24. 6. 2019 Vanja Arhnaver (MŠ) 

 
Obeležja za Dan samostojnosti in Dan državnosti na podružnicah pripravijo: 

 Maja Žibert (POŠ Vače) 
 Katja Strmljan (POŠ Kresnice) 

 Nuška Štros (POŠ Jevnica) 
 Elizabeta Bučar (POŠ Hotič) 

 
Obeležje Slovenski kulturni praznik na podružnicah pripravijo: 

 Dajana Maurič (POŠ Vače) 

 Andrejka Setničar (POŠ Kresnice) 
 Ana Terzić  (POŠ Jevnica) 
 Maruša Krnc (POŠ Hotič) 

 
Obeležje za Vrnitev Primorske matični domovini, Dan Rudolfa Maistra in Dan upora 
proti okupatorju pripravi Anita Mirjanić za matično šolo in vse POŠ. 
  

7.20. Kolesarski izpit 
V 5. razredu (na matični šoli in vseh podružničnih šolah) imajo učenci možnost 
opravljati usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Namen dejavnosti je 
usposobiti učenca za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu z opravljanjem 
kolesarskega izpita in pridobitvijo kolesarske izkaznice. Dejavnost se izvaja kot del 
obveznega in razširjenega programa osnovne šole. 
Pri izvajanju dejavnosti občasno sodelujejo tudi predstavniki Policijske postaje Litija, 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Litija, upokojencev in 
mestnega redarstva. 
  
Cilji: 
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 usposobiti učenca za samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu z 
opravljanjem kolesarskega izpita in pridobitvijo kolesarske izkaznice,  

 učencu ponuditi možnost, da pridobi znanja, spretnosti in veščine za pravilno 
in varno vključevanje v javni cestni promet, 

 izuriti učenca za ustrezno presojanje različnih prometnih razmer in za varno 
ravnanje v cestnem prometu v skladu s predpisi in pravili glede na razmere na 
prometnih površinah, 

 navajati učenca na odgovorno, kulturno in humano sodelovanje v cestnem 
prometu, 

 privzgojiti zdrav in koristen način preživljanja prostega časa z uporabo kolesa, 

 navajati na kulturno vedenje in sobivanje kolesarja v cestnem prometu. 
 
Dejavnosti: 

 oktober 2018 ‒ marec 2019: teoretično usposabljanje preko spletne učilnice 
Kolesar in opravljanje teoretičnega dela izpita, 

 april 2019 ‒ maj 2019: praktično usposabljanje na neprometnih površinah 
(spretnostni in prometni poligon) v sklopu tehniškega dne in v času po pouku 
ter opravljanje prvega dela praktičnega izpita na spretnostnem poligonu, 

 maj 2019 ‒ junij 2019: praktično usposabljanje na javnih prometnih 
površinah  in opravljanje kolesarskega izpita v cestnem prometu, 

 junij 2019: podelitev kolesarskih izkaznic, 
 celotno šolsko leto 2018/2019: matična šola sodeluje v vseslovenski pobudi 

Varno na kolesu. 
 

8. Šolska skupnost učencev (ŠSU) 
ŠOLA Učitelj-mentor 

Matična šola Manca Poglajen 

POŠ Vače Maja Žibert 

Cilji in naloge: 

 Sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli; zbiranje predlogov in 
pripomb v zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, krožki, šolskimi plesi in drugimi 
prireditvami na šoli. 

 Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
morebitnega kršenja pravic učencev ipd. 

 Oblikovanje predlogov za kvalitetnejše delo in počutje učencev. 
 Organiziranje šolskih prireditev, sodelovanje pri izdajanju šolskega časopisa in 

informiranje učencev o svoji dejavnosti. 
 Načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije 

ipd.). 

 Predlaganje izboljšav bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in 
sodelovanje pri uresničitvi idej. 

 Oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem. 
 
Matična šola: 
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Sestanki SŠU so predvideni vsaka dva meseca, po potrebi tudi enkrat mesečno v 
učilnici geografije ali v skupni predavalnici. 

Mesec Okvirni program dela 

SEPTEMBER Izvolitev predstavnikov razredov za sodelovanje v SŠU. 
1. sestanek predstavnikov (zadnji teden v septembru): predstavitev 
programa, sprejemanje predlogov, izvolitev funkcij, potrditev zadolžitev 
posameznih predmetov, poudarek na šolski lastnini (hišni red), tema 
otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. 

OKTOBER Razprava z ravnateljem – realizacija tez, izpostavljenih na javni tribuni 
novembra 2017. 
Pobude in želje ob tednu otroka. 
Predlogi za šolski jedilnik. 
Glasba po izboru na šolskem radiu. 
Priprave na otroški parlament. 

NOVEMBER 
IN 
DECEMBER 

Obveščanje o skrbi za osebno higieno. 
Obveščanje o bontonu (Svetovni dan pozdrava). 
Predlogi za okrasitev šole.  
Sprejemanje pobud za krašenje šole. 
Večerno druženje 8. in 9. razredov. 
Odbojka učenci : učitelji. 

JANUAR Priprave na občinski parlament. 
Pregled učnega uspeha in potrebna učna medsebojna pomoč. 
Glasovanje za učenca in učenko, ki je najbolj pozitiven zgled. 

FEBRUAR IN 
MAREC 

Priprava na regijski otroški parlament. 
Sodelovanje na regijskem otroškem parlamentu. 
Pobude učencev. 
Pogovor o šolski prehrani. 

APRIL IN 
MAJ 

Čistilne akcije (Dan Zemlje). 
Šolska lastnina. 
Glasba po izboru na šolskem radiu. 
Večerno druženje 8. in 9. razredov.  
Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu. 
Predlogi za naslednje šolsko leto. 

 
Opombe: 
Poleg sestankov šolske skupnosti potekajo skozi šolsko leto dejavnosti v povezavi z 
razredniki. 
Dovoljujemo si določene spremembe programa. 
 
Program dela ŠSU POŠ Vače: 

 aktivno sodeluje pri šolskih in obšolskih dejavnostih, 
 načrtuje in organizira skupne akcije (Rdeči križ, zbiranje in izmenjava oblačil, 

zbiranje zamaškov za dobrodelne namene, …), 

 predlaga izboljšave na šoli in njeni okolici (skrb za čisto na šoli in v njeni 
okolici), 
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 sodeluje pri obeležju posebnih dni (teden otroka, valentinovo, materinski dan, 
novo leto, dan Zemlje …), 

 zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, 
dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki 
jih organizira šola, 

 sprotno rešuje probleme, vprašanja in pobude učencev, 
 spremlja pravice in dolžnosti učencev in opozarja na morebitne kršitve, 
 informira učence o svoji dejavnosti (zapisniki, oglasna deska, ustno 

poročanje), 

 opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci, 
 obveščati o raznih dogodkih (mesec preventive, dan boja proti Aids-u, teden 

boja proti nasilju, dan človekovih pravic, teden zdravja..). 
 
Nekatere predvidene aktivnosti: 

 sodelovanje v tednu otroka, 

 dan Zemlje; barvanje talnih iger na šolskih površinah, 
 zbiranje in izmenjava oblačil, 
 obeležitev dneva strpnosti (21. 3.) 
 izbiranje najlepših zvezkov, 
 učna pomoč med učenci, 
 novoletna pošta. 

 

9. Sodelovanje s starši 
9.1. Roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure 

Mesečne govorilne ure za starše so na matični šoli praviloma vsak prvi četrtek v 
mesecu, na podružničnih šolah pa vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem 
času. Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.  
Predvideni datumi govorilnih ur na matični šoli: 4. 10., 8. 11., 29. 11., 3. 1., 7. 2., 7. 
3., 4. 4., 9. 5. Na matični šoli bodo v času popoldanskih govorilnih ur vsi učitelji na 
voljo vsaj med 16.30 in 17.30, v avli pa bo objavljen razpored učiteljev po prostorih 
. 
Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je možno spreminjati in prilagajati 
glede na potrebe in predavatelje.  
O spremembah datumov govorilnih ur in roditeljskih sestankov vas bodo pisno 
obvestili razredniki. 
 
Roditeljski sestanki na matični šoli: 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 3. rod. sestanek 

1. 12. 9. 7. 3. 13. 6. 

2. 12. 9. 7. 3. 13. 6. 

3. 12. 9. 7. 3. 13. 6. 

4. 6. 9. CŠOD 7. 3. 19. 6. 

5. 6. 9. LŠN 7. 3. 19. 6. 
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6. 13. 9. 8. 11. ZŠN 20. 6. 

7. 13. 9. 7. 2. CŠOD 20. 6. 

8. 13. 9. 4. 4. 20. 6. 

9. 13. 9. 8. 11. 7. 2. 

 
 
 
 
Roditeljski sestanki na POŠ Vače: 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 3. rod. sestanek 

1. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

2. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

3. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

4. 6. 9. CŠOD 11. 3. 10. 6. 

5. 6. 9.  LŠN 11. 3. 10. 6. 

6. 10. 9. 8. 11. ZŠN 10. 6. 

7. 10. 9. 7. 2. CŠOD 10. 6. 

8. 10. 9. 4. 4. 10. 6. 

9. 10. 9. 8. 11. 7. 2. 

 
Roditeljski sestanki na POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ Jevnica: 

Razred 1. rod. sestanek 2. rod. sestanek 3. rod. sestanek 

1. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

2. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

3. 10. 9. 11. 3. 10. 6. 

4. 6. 9. CŠOD 11. 3. 10. 6. 

5. 6. 9.  LŠN 11. 3. 10. 6. 

 

9.2. Dopoldanske govorilne učiteljev 
Vsak učitelj ima v dopoldanskem času na voljo termin za individualne razgovore s 
starši. Termini dopoldanskih govorilnih ur in elektronski naslovi so predstavljeni v 
šolskem rokovniku. 
 

9.3. Družabna druženja 
Družabna druženja bodo potekala v okviru šolskih projektov. Namenjena so druženju 
učiteljev, učencev in njihovih staršev (tudi starih staršev). Organizirana bodo tako na 
matični kot na podružničnih šolah. 
 
Izhodišča oz. predlogi za šolsko leto 2018/2019: 
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Šola/Razred Oblika druženja Termin Koordinator 

MŠ/1.-9. Pohod na Krvavec 29. 9. 2018 Srečo Somrak 

MŠ/1.-9. Dan zdrave šole 4. 10. 2018 Jernej Grdun 

MŠ + POŠ Vače/1.-
9. 

Po Cankarjevih  
stopinjah 

29. 10. 2018 Vanja Arhnaver 

POŠ Jevnica/1.-5. Božično-novoletni 
sejem 

december 2018 Darja Rajšek 

POŠ Kresnice/1.-5. Sejem in pohod z 
lučkami 

10. 12. 2018 Andrejka Setničar 

MŠ + POŠ Vače/1.-
9. 

Aktivno sodelovanje 
na razstavi 

december/januar 
2019 

Vanja  Arhnaver 

MŠ/1.-9.   Gledališki večer 
  

9. 1. 2019 Tjaša L. Novak 
Sandra Železnik 

MŠ/1.-9. Učenje za življenje februar 2019 Andreja B. Rop 

MŠ/ 5.-9. Prireditev v KC Litija marec 2019 Vanja Arhnaver 

MŠ/6.-9.  Predstavitev učil marec 2019 Anita Mikša 

POŠ Hotič/1.-5. Pravljična noč in  
spanje v šotorih 

maj/junij 2019 Maruša Krnc 

MŠ/OPB 
  

Čajanka maj 2019 Ines Štaut 
Nataša Brezovšček 

MŠ/DSP Gibalne delavnice s 
starši 

maj 2019 Janja Hostnik 

POŠ Kresnice/1.-5. Čajanka junij 2019 Tadeja Resnik 

POŠ Vače/ 1.-9. Športna zaključna 
prireditev 

junij 2019 Nuška Mlekuž 

 

9.4. Počitniško varstvo 
Počitniško varstvo bo v šolskem letu 2018/2019 organizirano za učence prve triade v 
času jesenskih, zimskih in prva dva tedna v času poletnih počitnic. Organizirano bo 
od 7.00 do 16.00 in bo potekalo na matični šoli, tako za učence MŠ in POŠ. Za 
izvajanje počitniškega varstva mora biti dnevno prijavljenih najmanj 5 otrok. Glede 
na število prijavljenih otrok bomo pripravili urnik dejavnosti; pri tem bomo poskrbeli 
za raznolike dejavnosti. Starše prijavljenih otrok bomo o organizaciji počitniškega 
varstva pravočasno obvestili. 
 

9.5. Šolski sklad 
Na OŠ Gradec deluje šolski sklad. Sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, ki ga je za 
štiriletno mandatno obdobje imenoval Svet staršev, in se je konstituiral na seji dne 
14. 5. 2018: 

 Maja Jeglič (predsednica, predstavnica staršev) 
 Alenka Zupančič (namestnica predsednice, predstavnica šole) 

 Alenka Čebul(članica, predstavnica staršev) 
 Aleš Pregel (član, predstavnik staršev) 
 Sebastjan Gorenc (član, predstavnik staršev)  
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 Irma Nemec Bric (članica, predstavnica šole 
 Anica Brvar (članica, predstavnica šole) 

 
Letni program dela Šolskega sklada Osnovne šole Gradec s finančnim načrtom za leto 
2018/2019 (v nadaljevanju: Program dela) je pripravljen na podlagi 10. člena Pravil o 
delovanju šolskega sklada Osnovne šole Gradec Litija – čistopis (sprejeto dne 14. 5. 
2018) (v nadaljevanju: Pravila delovanja sklada).Predlog Programa dela je upravni  
odbor šolskega sklada obravnaval na 2. seji dne 5. 9. 2018. 
 
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz naslednjih virov: 

 prispevkov staršev in občanov, 
 donacij, 
 zapuščin, 

 iz drugih virov, ki so lahko: 
o prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, 
o prihodki od zbiralnih akcij učencev, 
o prihodki od prodaje izdelkov učencev, 
o prihodki dela tržne dejavnosti šole, ki jih odobri župan, in 
o drugo. 

 
Namen sklada je: 

 pomoč socialno šibkim učencem, 
 pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih, 
 financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma 

se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališče 
predstave, okrogle mize, delavnice, raziskovalna dejavnost na šoli, udeležba 
na tekmovanjih in podobno), da bi le te bile dostopne čim večjemu številu 
učencev, 

 nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna 
igrala, avdio video oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija), 

 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole, 
 zviševanje standarda pouka in podobno. 

 
PROGRAM DELA ZA LETO 2018/2019 
 
PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
Skladno s 5. členom Pravil o delovanju sklada bo sklad v letu 2018/2019 sredstva 
pridobival iz naslednjih virov: 

 prostovoljni prispevki staršev 
Ob položnici za prehrano bo dvakrat na leto (oktober in marec)  dodana tudi 
položnica v vrednosti 10 € za plačilo v šolski sklad. Ob položnici bo tudi krajše pisno 
obvestilo glede namena plačila sredstev vključno z opozorilom, da gre za prostovoljni 
prispevek. Položnica se izstavi na družino, ne glede na število otrok, ki se šolajo na 
OŠ Gradec. O prostovoljnem prispevku preko položnice bodo starši obveščeni na 
prvih roditeljskih sestankih. 

 prostovoljni prispevki učiteljev 
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Vsi učitelji bodo posebej informirani in zaprošeni k prostovoljnemu prispevku za šolski 
sklad.   

 prostovoljni prispevki občanov 
V eni od številk glasila Občan bo v rubriki OŠ Gradec obvestilo o glede zbiranja 
starega papirja z navezavo na šolski sklad (sredstva od zbranega papirja se namenijo 
za šolski sklad).   

 donacije 
Pripravljen bo dopis s prošnjo za doniranje potencialnim donatorjem. Dopis bo poslan 
podjetjem, ki sodelujejo s šolo ter preko elektronske pošte poslan učencem oziroma 
njihovim staršem . 

 ob šolskih prireditvah bo »stojnica« šolskega sklada na kateri so bodo zbirali 
prostovoljni prispevki obiskovalcev prireditve 

 spremljalo se bo, ali bo zopet vzpostavljena možnost da se del dohodnine 
nameni za šolski sklad 

 zbiralne akcije učencev 
V šolskem letu 2018/2019 se načrtuje izvedba zbiranja starega papirja. Predvidoma 
bosta dve zbiralni akciji (3. 10. – 5. 10. 2018 in 3. 4. – 5. 4. 2019). V zbiralni akciji 
bodo sodelovali vsi učenci matične šole in vseh podružnic. 

 prodaja izdelkov učencev 
V šolskem letu 2018/2019 se načrtuje naslednje prodaje izdelkov učencev: 

o prodaja izdelkov na božično-novoletnem sejmu 
o prodaja šolskega časopisa 

Božično – novoletni sejmi se organizirajo na vsaki šoli posebej.  

 drugo 
V okviru božično – novoletnega sejma bo organiziran tudi srečelov ter peka palačink, 
katerih izkupiček bo namenjen za šolski sklad. 
 
PORABA SREDSTEV 
V letu 2018/2019 bodo sredstva porabljena v skladu z nameni določenimi v 5. členu 
Pravil o delovanju sklada ter pobud, ki so bile podane s strani šole in predstavnikov 
Sveta staršev.    
 
Sredstva bodo porabljena za naslednje namene: 

 pomoč socialno šibkim učencem  
Na podlagi vloge/prošnje staršev, pobude razrednika ali svetovalne službe bodo 
socialno šibkim učencem dodeljena sredstva za naslednje namene: 

o udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, 
o (so)financiranje nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv in 

pripomočkov, 
o finančna pomoč ob izrednih socialno – zdravstvenih okoliščinah in 

dogodkih (ločitev, smrt v družini,...) . 
Na podlagi vloge/prošnje staršev, pobude razrednika ali svetovalne službe bodo 
socialno šibkim učencem (so)financirane udeležbe na izletih, taborih, lutkovnih, 
gledaliških in drugih predstavah, delavnicah ter podobnih dejavnostih z namenom, da 
bodo te vsebine dostopne čim večjemu številu učencev  
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Sredstva so lahko dodelijo v enkratnem (max 42 €) ali večkratnih mesečnih zneskih, 
vendar največ do skupne letne višine 84 €. 

 pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
Po potrebi in v okviru finančnih zmožnosti Sklada se bo s (so)financiranjem udeležbe 
pomagalo nadarjenim učencem pri različnih tekmovanjih ali raziskovalnih projektih.   

 financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma 
se ne financirajo iz javnih sredstev 

V šolskem letu 2018/2019 se bodo v celoti financirale prijavnine in drugi stroški (npr. 
stroški prevoza,...) za udeležbo učencev na uradno objavljenih programih šolskih 
tekmovanj (matematični tekmovanje, Cankarjevo tekmovanje, tekmovanje iz fizike, 
kemije, Proteus, Prva pomoč, Diabetes,…). Tekmovanj se lahko udeležijo vsi učenci, 
ki želijo sodelovati oz. se udeležijo priprav, ki jih v ta namen organizirajo učitelji.  

 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole 
V šolskem letu 2018/2019 se bo sofinanciralo naslednje projekte: 

o v celoti se financira nakup materiala za božično – novoletni sejem  
o (so)financira se prevoz otrok iz podružničnih šol na dogodke na matični 

šoli 
V kolikor se med šolskim letom pojavi potreba po (so)financiranju posameznih 
projektov, ki niso vključeni v letni delovni načrt šole, se te projekte lahko financira v 
okviru finančnih zmožnosti, po predhodni potrditvi upravnega odbora šolskega 
sklada.  

 sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev s katerimi 
se zvišuje standard pouka 

V šolskem letu 2018/2019 se načrtuje sofinanciranje obnove učne kuhinje na matični 
šoli. Drugi projekti na ostalih podružničnih šolah bodo določeni naknadno – na 
predlog učiteljic in staršev posamezne šole, pri čemer mora projekt potrditi tudi 
upravni odbor. Upravni odbor bo potrdil usklajenost načrtovanega projekta s Pravili o 
delovanju šolskega sklada. Projekti morajo biti v skladu z nameni porabe sredstev, ki 
jih določajo Pravila o delovanju šolskega sklada. 
 
Projekt obnove učne kuhinje ter drugi projekti iz te postavke, ki jih bodo predlagale 
posamezne podružnice, bodo (so)financirani iz šolskega sklada samo v primeru, da 
so sredstva zbrana iz postavke prodaje božično-novoletnega sejma ali/in namenskih 
donatorskih sredstev. 

 drugo 
V šolskem letu 2018/2019 se sofinancira jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah 
do šole na Vačah v višini 25 €/mesec.  
 
PROMOCIJA SKLADA 
Opravljene bodo naslednje aktivnosti: 

 sprotno in tekoče ažuriranje  spletne strani v okviru šolske spletne strani 
(objavljanje vseh pomembnih dokumentov in gradiv; zapisniki sej, finančna 
poročila, informativna obvestila,…), 

 manjše promocijske akcije na različnih dogodkih (»stojnica« na šolskih 
prireditvah, objava članka v občinskem glasilu, nagovor ravnatelja,..) 
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 z različnimi aktivnosti ob različnih priložnostih  se »popularizira slogan 
»OTROCI VAM SPOROČAJO: HVALA, DA NAM VSEM OMOGOČATE ENAKE 
MOŽNOSTI« 

 
ZAKLJUČEK 
Tudi v šolskem letu 2018/2019 se bo pri financiranju sledilo sloganu Šolskega sklada 
OŠ Gradec: vsem učencem omogočiti enake možnosti. Prioritetno se bo finančno 
pomagalo otrokom iz socialno šibkih družin, da se bodo lahko udeležili šole v naravi, 
taborov, predstav in drugih dogodkov, ki jih organizira šola in so del letnega 
delovnega načrta. Pomagalo se bo njihovim družinam pri nakupu potrebnih šolskih 
potrebščin. Vsem učencem se bo omogočila udeležba na šolskih tekmovanjih, tudi 
regijskih in državnih, ki običajno potekajo v drugih krajih po Sloveniji (krije se prevoz 
na tekmovanje). 
S sofinanciranjem jutranjega prevoza do šole pa se bo pomagalo staršem otrok iz 
vasi Gore pri Pečah, ki jim občina Moravče ne krije več prevoza do POŠ Vače. 
S šolskim letom 2018/2019 se uvede drugačno delitev sredstev zbranih na božično – 
novoletnem sejmu ter sredstev zbranih z namenskimi donacijami. Vsaka posamezna 
šola predlaga »svoj« projekt, ki ga potrdi upravni odbor. Le ta se (so)financira iz 
sredstev zbranih na božično-novoletnem sejmu, ki ga bo organizirala ter namenskih 
donacij. 
Prostovoljni prispevki staršev, učiteljev in občanov, sredstva iz zbiralnih akcij starega 
papirja ter druge donacije (to je donacije, ki niso namenske) se porabijo za prioritete 
navedene zgoraj. 
Namen šolskega sklada pa tudi to šolsko leto ne bo samo finančna uspešnost, 
temveč tudi spodbujanje prostovoljstva in družbene odgovornosti. Z aktivnostmi 
šolskega sklada se bo spodbujalo učence, starše in učitelje k prostovoljnemu delu in 
pomagati skladno s svojimi zmožnosti tistim, ki pomoč potrebujejo. Šolski sklad 
spodbuja tudi sodelovanje za skupen cilj (npr. izdelovanje božično-novoletnih 
izdelkov za namen zbiranja sredstev za izbrani projekt šole). 
 

10. Načrt dela šolske knjižnice 
 
Interno strokovno knjižničarsko delo 

 Intenzivno izvajanje aktivnosti, potrebnih za prehod knjižnice v sistem Cobiss, 
 nabava knjižničnega gradiva (preko celotnega leta), 
 strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva (preko celotnega leta), 
 oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva (preko 

celotnega leta), 
 oblikovanje letnega delovnega načrta (avgust), 

 uvajanje  sodelavke, ki bo v šolskem letu 2018/2019 polovično zaposlena v 
šolski knjižnici. 

 
Pedagoško delo 

 Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (preko celotnega leta), 
 pomoč pri iskanju na internetu, 
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 bibliopedagoško delo z oddelki (predmet knjižnična informacijska znanja (KIZ)) 
– zaradi prehoda v sistem Cobiss v zmanjšanem obsegu,  

 vodenje Bralne značke na predmetni stopnji OŠ Gradec, 
 priprava in izvedba prireditev ob zaključku Bralne značke na podružnicah in 

razredni stopnji matične šole, 

 izpeljava projekta Knjižni zaklad (3. 12. 2018–8. 2. 2019), 
 priložnostna nadomeščanja in priprave nanje. 

 
Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole 

 Posvet o nakupu knjižničnega gradiva, 
 sodelovanje pri pripravi različnih prireditev, 
 sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah (priložnostno), 
 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici (preko celotnega leta), 

 letna priprava za predmet knjižnična informacijska znanja (KIZ). 
 
Strokovno izpopolnjevanje 

 V okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev in podobno 
(priložnostno). 

 
Druge naloge 

 Vodenje učbeniškega sklada, 
 vodenje šolske kronike, 
 sodelovanje pri izvedbi kulturnih in naravoslovnih dni, 
 sodelovanje v projektih (Rastem s knjigo,  Cankarjevo leto, Ženske …), 
 priložnostno lektoriranje, 
 sodelovanje s Knjižnico Litija. 

 

11. Šolska svetovalna služba 
Nosilke nalog šolske svetovalne službe so Irena Simončič Smrekar, Dunja Požaršek, 
Aleksandra Krnc in Marjeta Žagar Rupar. Konkretne naloge šolske svetovalne službe 
so skupinska in individualna pomoč, razvojno – preventivno delo ter načrtovanje in 
evalvacija na naslednjih področjih: 
 

 Učenje in poučevanje 
Koordinacija in izvajanje pomoči učencem z učnimi težavami (sodelovanje SC, MHO, 
ZD, timski sestanki…). 
Sooblikovanje zahteve za usmerjanje (sodelovanje s starši), sooblikovanje poročila o 
otroku (sodelovanje z učitelji), izvedba in zapis razgovora z učencem, oblikovanje 
zbirnika dokumentacije, sooblikovanje ostale dokumentacije za postopek usmerjanja 
(5. korak in pošiljanje na Zavod za šolstvo).  
Pomoč in svetovanje učencem, ki so končali devetletno šolsko obveznost, a 
nadaljujejo 10. leto šolanja.  
Izvajanje koncepta izvirne delovne pomoči. 
Pomoč in svetovanje nadarjenim. 
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Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih načrtov (timski sestanki, oddelčni 
sestanki). 
Posvetovanje o različnih metodah in tehnikah učenja glede na specifike učencev.  
Sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za razvoj potencialov nadarjenih. 
Individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev. 
Individualno svetovanje staršem učencev, ki imajo učne težave, po potrebi 
usmerjanje v ustrezne institucije. 
Sodelovanje pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja za učitelje. 
Sodelovanje pri organizaciji učno vzgojnega programa. 
Sodelovanje na redovalnih, pedagoških konferencah, kolegijih, aktivih. 
Spremljanje in spreminjanje pogojev dela v šoli in doma. 
Sodelovanje, organizacija in izvajanje delavnic v okviru projekta Primi šolo za roge.  
Uvajanje izboljšav in samoevalvacija. 
 

 Šolska kultura, klima, red 
Svetovanje, organizacija, izvajanje in koordinacija pomoči učencem z vedenjskimi 
težavami (skupinsko delo, individualna obravnava, sodelovanje pri izvajanju 
vzgojnega načrta, sodelovanje pri interventnem  reševanju konfliktnih situacij). 
Pomoč razrednikom pri vzgojnem delu – preventivno delo, delavnice v okviru 
razrednih ur, v dogovoru z razrednikom. 
Posvetovanje o vzgojno izobraževalnih metodah v razredu, sodelovanje  pri  
načrtovanju programa razrednih ur, reševanje konfliktov. 
Spremljanje izvajanja, uresničevanja, dopolnjevanja,… vzgojnega načrta šole. 
Sodelovanje na sestankih učiteljskega zbora. 
Dežurstvo med glavnimi odmori. 
Sodelovanje na otroškem parlamentu. 
Spoštovanje in spodbujanje vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces k ničelni 
toleranci do nasilja in k nenasilni komunikaciji. 
 

 Telesni, osebni in socialni razvoj 
Koordinacija pomoči in pomoč učencem s težavami na učnem področju, v čustvenih 
stiskah, z zdravstvenimi težavami, individualni razgovori, po potrebi delo z razredno 
skupnostjo. 
Individualno svetovanje, organizacija delavnic za pozitivne odnose po dogovoru z 
razredniki (za razredne ure). 
Organizacija delavnic (socialne igre za krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov v 
skupnosti). 
Vodenje, koordinacija, izvedba in evalvacija projektov Primi šolo za roge, Mehak 
prehod iz vrtca v šolo, Generacije generacijam… 
Sodelovanje pri projektu S Tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti. 
Sodelovanje v projektu Zdrava šola. 
Načrtovanje strokovnega izobraževanja za starše in kolektiv – Pomen gibanja za 
zdrav otrokov celostni razvoj.  
Koordinacija preventivnih programov (CSD, RK, DPM, ZD). 
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Oblikovanje člankov o dejavnostih svetovalne službe za  Glasilo  občanov ter druge 
lokalne in širše medije, z  namenom predstavitve šolskih aktivnosti staršem in širši 
skupnosti. 
Spremljanje uspešnosti  posameznih nalog: svetovanja (učencem , staršem in 
učiteljem) izvajanja učne pomoči, izvedbe projekta.  
Spremljanje in evalvacija izvajanja projektov, uvajanje izboljšav v vzgojno-
izobraževalni proces – I. triada – učenje skozi gibanje in spodbujanje gibalnega 
razvoja, ki je pogoj za vzpostavitev uspešnega možganskega delovanja. 
 

 Šolanje 
Vpis šolskih novincev v prvi razred (sodelovanje in izvedba RS za šolske novince, 
sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok v šolo, projekt Mehak 
prehod iz vrtca v šolo, vodenje dokumentacije, prepisi, odložitve…). 
Prijave za OPB- seznam, jutranje varstvo, počitniško varstvo. 
Prepisi učencev, urejanje podatkov o učencih CEUVIZ – sodelovanje z 
računalnikarjem. 
Pomoč pri vključevanju v šolo (šolski novinci, prešolani  učenci, učenci 6. razreda) in 
posvetovanje ob težavah pri vključevanju v šolsko življenje. 
Organizacija predstavitve obveznih in neobveznih izbirnih predmetov (preko spletne 
strani v sodelovanju z računalnikarjem, preko oglasne deske), ponudbe  izbirnih 
predmetov (anketni vprašalnik), svetovanje učencem pri izbiri, vodenje izbirnega 
postopka, zamenjave IP. 
Delo  z nadarjenimi – svetovanje ob dilemah pri evidentiranju, identifikacija 
nadarjenih, vodenje in oblikovanje INDEP-a , svetovanje učiteljem pri dilemah glede 
dela z nadarjenimi učencih (organizacija izvenšolskih nadstandardnih vsebin - CŠOD). 
Posvetovanje ob dilemah glede oblikovanja malih učnih skupin. 
Sodelovanje ob evidentiranju, identifikaciji in pripravi IP nadarjenih.  
Sodelovanje pri oblikovanju oddelkov učencev 6. in 1. razreda. 
Prijave za NPZ v program - vpis in NPZ, oblikovanje prilagoditev za program KPP ter 
sodelovanje pri izvedbi (učenci s posebnimi potrebami). 
Sodelovanje VVZ, CSD, ZD, Svetovalni center, KUOPP, ZRSŠ, MRSŠŠ… 
 

 Socialno  ekonomske  stiske 
Šola v naravi, ekskurzije, učbeniki – oblikovanje predlogov za pomoč iz šolskega 
sklada. 
Letovanje in tabori (RK). 
Informacija o možnostih štipendiranja  (učenci 9.R). 
Subvencija prehrane s strani Občine Litija. 
Sodelovanje z učitelji ob posredovanju informacij ter posvetovanje ob prepoznani 
stiski učencev in staršev. 
Sodelovanje pri načrtovanju, iskanju in seznanjanju z možnostmi pomoči. 
Vodenje dokumentacije.  
Spremljanje in organizacija pomoči socialno ogroženim učencev. 
 

 Poklicna orientacija 
Izvajanje programa poklicne orientacije za učence 8. r. in 9. razreda: 
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o individualno svetovanje učencem in staršem, 
o organizacija in motivacija učencev za obisk na CIPS- u, 
o izpolnjevanje prijav za vpis v SŠ, pošiljanje prijavnic na SŠ, 
o svetovanje  glede prenosa prijave, 
o organizacija predstavitve nekaterih SŠ na šoli in organizacija 

srednješolskega sejma, 
o sodelovanje z razredniki  glede svetovanja učencem v zvezi z odločitvijo 

za SŠ in organizacije izvajanja programa, 
o izvedba roditeljskih  sestankov za 9. r. in 8. r, 
o sodelovanje z ZD glede zdravniških potrdil – po potrebi, 
o oblikovanje zloženke o PO,  
o vnašanje potrebnih podatkov za vpis v SŠ – učenci 9 r. – v program 

vpis v SŠ in NPZ – sodelovanje z računalničarjem, 
o udeležba na posvetu o poklicni orientaciji- LJ, 
o skupinsko delo z učenci: ugotavljanje poklicnih interesov, spoznavanje 

samega sebe – vaje, predstavitev poklicev, SŠ za učence 7.-ih, 8.-ih in 
9.-ih razredov, 

o rokovnik za vpis v SŠ za učence v 9.r – predstavitev učencem in 
staršem, 

o sodelovanje s SŠ glede izbirnega postopka in drugih informacij, 
o vodenje dokumentacije o poklicni orientaciji, 
o urejanje oglasne deske z informacijami glede vpisa in SŠ, 
o oblikovanje prispevka za Bilten devetošolcev, 
o zbirnik poklicnih odločitev. 

 

12. Šolska prehrana 
Starši otroka prijavijo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu (obrazec najdete  
na naši spletni strani). Vse spremembe v zvezi s prijavo na prehrano med šolskim 
letom so dolžni sporočati starši. Za učence imamo organizirane štiri obroke: zajtrk, 
dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 
Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci imajo možnost, 
da se naročijo na kosilo. Učencem, ki so v podaljšanem bivanju do vsaj 15.00 v 
podaljšanjem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen učencem, 
ki obiskujejo jutranje varstvo in pridejo v šolo do 7.15. V primeru, da pridejo v šolo 
po 7.30, zajtrka ne morejo več dobiti. 
 
Cene obrokov: 

Obrok Ura razdelitve Cena 

zajtrk od 7.00 do 7.30 0,60 € 

malica od 9.35 do 9.55 0,80 € 

kosilo (od 1. do 5. razreda) od 11.30 do 13.30 2,30 € 

kosilo (od 6. do 9. razreda) od 11.30 do 13.30 2,90 € 

popoldanska malica ob 15.00 0,60 € 
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Cene šolske prehrane veljajo od 3. 9. 2018 dalje in se lahko med letom        
spremenijo. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na       
položnici.  
Dietna prehrana: Na šoli se organizira tudi dietna prehrana za tiste učence, ki 
imajo zdravstvene težave in to dokazujejo s potrdilom o medicinsko indicirani dieti, 
ki ga izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater. O dieti se starši 
pred začetkom izvajanja le-te pogovorijo z organizatorko šolske prehrane. 
Organizatorka šolske prehrane je Anita Mikša. 
  
ODJAVA OBROKOV 
Starši učenca so dolžni v primeru odsotnosti učenca prehrano pravočasno odjaviti. Za 
pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo: 

 zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do 10. ure za naslednji 
delovni dan, 

 kosilo do 8. ure za tekoči delovni dan. 
Odjava obrokov poteka preko aplikacije Prehrana v osnovnem – brezplačnem paketu 
e-Asistenta.   
 
Več o prijavah in subvencijah malic in kosil si lahko preberete na spletni strani šole. 
 
V tabeli prikazujemo število posameznih obrokov: 

 
matična 

šola 
POŠ 
Hotič 

POŠ 
Kresnice 

POŠ 
Jevnica 

POŠ 
Vače 

skupaj 

zajtrk 15 8 21 / 13 57 

šolska malica 384 42 55 64 105 650 

učiteljska 
malica 

3 / 2 1 3 9 

malo kosilo 160 39 53 64 48 364 

veliko kosilo 143 / / / 36 179 

učiteljsko 
kosilo 

8 / / /  8 

dietni obroki 6m + 3k 1m+1k 1m+1k / / 8m+5k 

popoldanska 
malica 

25 15 5 18 14 77 

Skupaj dnevno pripravijo v kuhinji 548 kosil za učence (od tega 5 dietnih) in 8 
učiteljskih kosil = 556 kosil 
 

13. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano 
 
Zakon o šolski prehrani v 4. členu določa, da šola v letnem delovnem načrtu opredeli 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano in dejavnosti, s katerimi bo 
spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 
Na OŠ Gradec smo za letošnje šolsko leto načrtovali naslednje aktivnosti: 

 Izvajanje šolske sheme skozi celo šolsko leto ter organizirane praktične 
delavnice za učence in starše. 
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 Izvedba različnih dejavnosti na temo zdrava prehrana v posameznih oddelkih 
na razredni in predmetni stopnji. 

 Izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka v mesecu novembru z 
vzporednimi aktivnostmi. 

 Predavanja na roditeljskih sestankih o zdravi prehrani oz. prekomernem 
uživanju sladkorja.  

 Izdelava učila-piramide zdrave prehrane pri pouku gospodinjstva in njena 
uporaba. 

 Anketiranje učencev o zadovoljstvu s šolsko prehrano ter iskanje izboljšav. 
 Projektno delo: Zmanjšujemo in recikliramo odpadke in ostanke hrane. 

 
Nekatere aktivnosti je mogoče razbrati tudi na podlagi zapisanih ciljev projektov 
Zdrava šola in Šolska shema, zapisane pa so tudi v letnem delovnem načrtu 
naravoslovno-matematičnega aktiva. 
 

14. Vključevanje šole v okolje 
Na matični šoli in na vseh štirih podružnicah vsako šolsko leto pripravimo nekaj 
dogodkov in prireditev na šoli in v kraju. Prireditve so namenjene predvsem ožjemu 
pa tudi širšemu okolju.  
Šola nadaljuje s sodelovanjem s sorodnimi ustanovami: 

 Gimnazija Litija, 
 Vrtec Litija, 

 Osnovna šola Litija, 
 Osnovna šola Gabrovka – Dole, 
 Osnovna šola Šmartno, 
 Glasbena šola Litija – Šmartno, 
 Zdravstveni dom Litija,  

 Knjižnica Litija, 
 Mladinski center Litija, 
 IC Geoss, 
 Srce Slovenije 
 Občina Litija, 
 glasilo Občan, 

 ATV Signal Litija, 
 Radio 1 – Radio Geoss Litija, 
 Center za socialno delo Litija, 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 Zavod RS za šolstvo – OE Ljubljana. 

 

15. Investicije 
Navajam spisek nekaterih investicij, ki jih načrtujemo izpeljati do izteka tega šolskega 
leta, 31. avgusta 2019, v kolikor bomo imeli zagotovljena investicijska sredstva. Do 
takrat nameravamo na šoli zbrati ponudbe in izbrati investitorje. 

 POŠ Kresnice: 
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o sanacija roba asfaltnega igrišča in okolice transformatorja 
(ponudba: 5.569,30 €) 

o adaptacija šolske kuhinje: v kuhinji potrebujemo nov štedilnik 
(štedilnik&pečica) (ponudba: 3.080,00 €) 

o beljenje (nazadnje v šolskem letu 1995/1996); potrebno je prebeliti 
vse učilnice, hodnik, kuhinjo, sanitarije in tudi zidove ob vhodu šole. 

o vzdrževalna dela na strehi: streha kljub servisu še vedno pušča-na 
različnih mestih-izvajalec servisa je obveščen in išče rešitev). 

 
 
 

 POŠ Jevnica: 
o fasadni podzidek (cokl-zaželjena je akcija v navezi s starši: material 

plača šola, dela se izvedejo s strani staršev) 
o vzpostavitev prezračevalnega sistema v kuhinji za zagotovitev 

normalnih pogojev dela v njej (prisotnost plesni). 
 

 POŠ Hotič: 
o nadaljevanje postopkov v zvezi z gradnjo novega centra (šola, vrtec, 

prostori KS) – izdelava projekta in pridobivanje dovoljenj 
 

 POŠ Vače: 
o postaviti odbojkarske mreže in stojala na zunanjem igrišču na POŠ 

Vače 
o lesene klopi za pouk OPB na prostem (2 mizi in 4 klopi) 
o zasaditev 3 dreves za potrebe sence (ob sedanjem zunanjem 

igrišču) 
o sedala (lesena) za tribune ob igrišču 

 

 Matična šola: 
o prenova toplotne linije v kuhinji in prenova naprav (štedilniki, lupilec 

krompirja): ponudba 22.549,26 € 
o prenova učne kuhinje-smo v postopku načrtovanja in pridobivanja 

ponudb 
o WC kuharice-nujno zasteklitev (inšpekcijsko določilo) 
o nova oprema (stoli, mize) v učilnici MAT1 
o žaluzije v učilnicah 4.a in 4.b ter na predmetni stopnji v FIZ in KEM 
o lesene klopi za pouk OPB na prostem (1 miza in 2 klopi) 
o ureditev stenskih oblog v mali telovadnici: ponudba 1.620,16 € 
o sanacija starih in dotrajanih oken v šolski knjižnici in levo od 

glavnega vhoda v šolo; ponudba: 4.545 € 
o ureditev prostora za šolski radio; še nimamo ponudbe 
o nabava novih, po višini nastavljivih košarkarskih košev za veliko 

telovadnico (dogovor s KK Litija-zagotovitev možnosti igranja 
košarkarskih tekem mlajših selekcij) 
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 Nadaljevanje s projektom SIO-2020 (v projektu je potrebno zagotoviti 
tudi lastna sredstva-za WLAN 37,5% lastnih sredstev in pri napravah 50% 
lastnih sredstev) 

o za leto 2019: 

 
 

16. Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta 
Letni delovni načrt Osnovne šole Gradec, del njega so tudi letne priprave strokovnih 
delavcev in strokovnih aktivov, je temeljni dokument za delo. Z njegovo realizacijo 
bomo uresničevali cilje, ki so opredeljeni v dokumentih za delovanje šole. Delovne 
naloge se bodo med šolskim letom dopolnjevale s sklepi strokovnih organov šole, z 
navodili in okrožnicami Ministrstva za izobraževanje in šport ter s sklepi 
ustanoviteljice Občine Litija. Uresničevanje delovnega načrta bodo spremljali:  

 svet šole OŠ Gradec in strokovni organi šole, 
 ravnatelj,  
 učiteljski zbor in oddelčni učiteljski zbori, 
 razredniki, 
 posamezniki, nosilci posameznih sestavin letnega delovnega načrta. 

 
Vzgojno-izobraževalno delo bomo ovrednotili ob zaključku ocenjevalnih obdobij, 
podrobneje in celoviteje pa ob zaključku pouka. Poleg predpisane dokumentacije 
bomo evidentirali opravljeno delo s pomočjo e-dokumentacije ter z drugimi 
evidencami, poročili, analizami. 
 
Priloge temu letnemu načrtu dela so letni delovni načrti podružničnih šol. 
 
Letni delovni načrt je bil obravnavan v učiteljskem zboru v tednu od 10. 9. do 14. 9. 
2018 in na seji sveta staršev OŠ Gradec 20. 9. 2018. Sprejet je bil na svetu šole OŠ 
Gradec 27. 9. 2018. 
 
 

Damjan Štrus, 
ravnatelj OŠ Gradec 

 
 

Mateja Gorše 
predsednica Sveta šole OŠ Gradec 


