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1. Uvod 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2017/2018 začelo obiskovati 653 učencev, ob 
koncu pouka pa je šolo obiskovalo 657 učencev. Ob koncu pouka je bilo na šoli 
zaposlenih 114 ljudi, od tega 78 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 23 tehničnih 
delavcev in ravnatelj. 8 zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu bodisi na 
porodniškem dopustu. 
 
V prvi razred vstopijo učenci s šestimi leti, deveti razred pa zapustijo praviloma stari 
petnajst let. Delo poteka po triadah. V prvi triadi poučujejo samo učiteljice razredne 
stopnje, v drugi triadi se jim pridruži nekaj učiteljev predmetne stopnje, v zadnji 
triadi poučujejo samo učitelji predmetne stopnje. Pouk poteka v dopoldanskem času 
od 8.00 do največ 14.15. Vmes imamo odmore za malico in kosilo, ki ju pripravijo 
kuharice na šoli. V zadnji triadi si učenci lahko izberejo izbirni predmet, pri katerem 
so ocenjeni. V drugi triadi ponujamo neobvezne izbirne predmete-tudi pri njih so 
učenci ocenjeni. V šestem in devetem razredu je obvezno nacionalno preverjanje 
znanja; v šestem razredu iz slovenščine, matematike in angleščine, v devetem 
razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi 
MIZŠ. 
 

2. Ključni poudarki 
Šolsko leto 2017/2018 se je začelo v petek, 1. septembra 2017. Pouk se je na 
matični šoli začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 9.00 za učence od 2. 
do 5. razreda, obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom 
ravnatelja. Na podružničnih šolah so s poukom pričeli ob 8.00. Ob 13.30 smo 
pripravili skupni sprejem vseh prvošolčkov v telovadnici Gimnazije Litija. 
 
V prvem mesecu tega šolskega leta smo za učence od 1. do 4. razreda pripravili 
promocijo košarke (3 predstavniki KZS in Lipko), za učence od 1. do 6. razreda 
promocijo twirlinga, imeli smo 1. roditeljske sestanke, obeležili smo državni praznik 
Dan vrnitve Primorske k matični domovini. Od 18. do 22. septembra smo za učence 
5. razredov v Žusterni izpeljali letno šolo v naravi, učenci predmetne stopnje so si 
ogledali razstavo Črna umetnost v barvah. Za učence razredne stopnje (tudi vseh 
podružnic) smo 29. septembra izpeljali šolski kros na igrišču NK Litija, naslednji dan, 
30. septembra pa smo izpeljali druženje s starši v obliki pohoda. 
 
V začetku oktobra (od 4. do 6. oktobra) je na šoli potekala prva akcija zbiranja 
starega papirja, v kateri smo zbrali 12,6 t starega papirja in za šolski sklad pridobili 
1.260 EUR. V tem mesecu so za učence potekale zdravstvene vsebine, kulturni, 
naravoslovni in tehnični dnevi. 6. oktobra smo za učence predmetne stopnje 
(matične šole in POŠ Vače) v sodelovanju z Regionalnim centrom NVO organizirali 
spoznavanje lokalnega okolja – dan, na katerem se je našim učencem predstavilo 28 
društev lokalnega okolja. 19. oktobra smo izpeljali Šolo za starše učencev predmetne 
stopnje (predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom Čustvena inteligentnost in ukrepi 
staršev ob čustvenih težavah otrok s poudarkom na medvrstniškem nasilju) ter v 
sodelovanju z ZD Litija meritve krvnega tlaka in sladkorja. 
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8. novembra smo na šoli gostili gledališkega igralca Uroša Mačka, ki je za učence 
pripravil vlogo Martina Lutra in predstavitev reformacije, v predavalnici pa smo 
izpeljali javno tribuno, ki so se je udeležili bivši ravnatelj OŠ Gradec, ravnatelja OŠ 
Litija in OŠ Gabrovka–Dole, direktor ZRSŠ, župan Občine Litija. V popoldanskem času 
tega dne pa smo za strokovne delavce izpeljali 1. del delavnic na temo Čuječnost. 9. 
novembra smo imeli na šoli srednješolski sejem, na katerem so se našim učencem 
predstavile različne srednje šole, 17. novembra pa smo imeli na matični šoli in vseh 
POŠ tradicionalni slovenski zajtrk. 22. novembra smo v sodelovanju s Knjižnico Litija 
izpeljali dogodek Rastem s knjigo. 23. novembra pa smo obeležili državni praznik Dan 
Rudolfa Maistra ter izpeljali 2. del delavnic na temo Čuječnost. 
 
December se je pričel z ogledom filma Košarkar naj bo, ki so si ga učenci predmetne 
stopnje ogledali v dvorani Kulturnega centra Litija. V decembru je potekala peka 
palačink za posamezne razrede, s katero smo zbirali sredstva za šolski sklad. 5. 
decembra smo izpeljali delavnice, na katerih smo izdelovali novoletne izdelke, 
namenjene prodaji na novoletnem sejmu. 7. decembra smo imeli novoletni sejem na 
matični šoli, na katerem učenci zbirajo sredstva za šolski sklad s prodajo lastnih 
izdelkov, ki jih izdelajo v šoli v okviru tehničnega dne. Med sejmom je za učence in 
starše potekal tudi kviz o poznavanju Slovenije. Učenci 4. razredov so od 11. do 15. 
decembra odšli v šolo v naravi v CŠOD Medvedje Brdo. Teden dni kasneje (8. 12.) so 
potekali sejmi še na vseh štirih podružničnih šolah. Pevci mladinskega pevskega 
zbora so od 8. do 10. decembra odšli na pevski vikend v CŠOD Čebelica v Dolenji 
vasi pri Čatežu, kjer so imeli vikend intenzivnih pevskih priprav na nastope v zadnjem 
mesecu koledarskega leta 2017. 
19. decembra smo v telovadnici Gimnazije Litija organizirali tradicionalni novoletni 
koncert, na katerem se je poleg pevskih zborov naše šole predstavila tudi gledališka 
skupina, ki je odigrala Zvezdico zaspanko. Dva dni kasneje smo na matični šoli za 
učence priredili gledališko predstavo Kdo je najboljši, zvečer pa smo imeli gledališki 
večer. Zadnji dan pouka v koledarskem letu smo za učence razredne stopnje 
pripravili gledališko predstavo Zvezdica zaspanka, obeležili pa smo tudi državni 
praznik Dan samostojnosti in enotnosti. 
 
V januarju (od 25. do 29.) so na nadstandardno ekskurzijo v London odšli učenci 9. 
razreda, ki so si to ekskurzijo prostovoljno izbrali. 27. januarja je v cerkvi Svetega 
Nikolaja v Litiji nastopila komorna vokalna skupina OŠ Gradec, od 29. 1. do 2.2. so 
učenci 7. razreda odšli v CŠOD Soča, zadnje dni januarja pa smo izpeljali zimske 
športne dneve z vsebinami smučanja in sankanja. 
 
Februar se je začel z redovalnimi konferencami za vse razrede, 7. februarja smo 
obeležili državni praznik Prešernov dan. Učenci 9. razreda so imeli 9. februarja 
informativni dan, 15. februarja pa steklo-slikarsko kolonijo. Tega dne smo organizirali 
tudi četrtfinalni turnir v rokometu za dekleta v Športni dvorani v Litiji, ki so se ga 
poleg naših rokometašic udeležile še rokometašice iz OŠ Stopiče in OŠ Polje. Zadnji 
dan v februarju je šolo obiskal predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. 
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Zanj smo pripravili sprejem, učenci 1. in 2. razreda so mu pripravili krajši kulturni 
program, z učenci 8. in 9. razredov pa je imel enourni pogovor o aktualnih temah. 
 
Med 5. in 9. marcem so učenci 6. razredov odšli v Avstrijo v Weinebene na zimsko 
šolo v naravi. 7. marca smo imeli na šoli predavanje gospe Majde Končar za učiteljice 
1. triade, OPB in DSP. 15. marca smo izpeljali drugo Šolo za starše učencev razredne 
stopnje (predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom Kako starši z odnosi vplivamo na 
vedenje in razvoj otroka). 22. marca so si izbrani učenci ogledali trening poletov v 
Planici. 
 
V aprilu smo v bazenu v OŠ Šmartno pri Litiji za učence 3. razredov izpeljali plavalni 
tečaj: najprej za učence matične šole (med 3. in 11. 4. ), potem pa še za učence s 
podružnic (med 12. in 21. 4.). V začetku aprila (od 4. do 6. aprila) je tako na matični 
kot na podružničnih šolah potekala druga akcija zbiranja starega papirja, v kateri smo 
zbrali 13,4 t starega papirja s ceno 85 €/tono in za šolski sklad pridobili 1.139 EUR. V 
aprilu (5. 4. in 17. 4.) smo za zaposlene izvedli predavanji v okviru projekta SAM-
pomoč otrokom z motnjami avtističnega spektra. 5. aprila je šolska svetovalna 
delavka Dunja Požaršek izpeljala šolo za starše učencev 1. razreda na temo pomena 
gibanja za zdrav razvoj, Irena Smrekar Simončič pa za starše učence 8. razredov o 
drogah. V noči iz 6. na 7. april so učenci 1. triade prenočili v šoli. Zvečer so imeli 
pohod na Svibno, sledila je večerja, srečanje z Darinko Kobal v predavalnici, 
umivanje in spanje. 7. aprila smo imeli delovno soboto – najbolj zanimivo je bilo za 
učence predmetne stopnje, katerim smo pripravili naravoslovni dan z naslovom 
Zaščita in reševanje, na katerem so učenci spoznali delovanje različnih služb in 
organizacij (gasilci, policisti, gorska reševalna služba, ekipa nujne medicinske pomoči, 
društvo invalidov, Organizacija Rdečega križa). 11. aprila smo na šoli organizirali 
državno tekmovanje iz Vesele šole za našo regijo-tekmovanja sta se udeležila dva 
učenca naše šole. 12. aprila se je gledališki klub udeležil gledališkega festivala v 
Festivalni dvorani v Ljubljani, 19. aprila pa mladinski zbor pevske revije. 25. aprila 
smo na šoli organizirali regijsko srečanje Varno s kolesom; na srečanju so bili 
razglašeni tudi rezultati sodelovanja v projektu-učenci OŠ Gradec so zasedli 2. mesto 
in prejeli 200 EUR. Ta in naslednji dan smo na šoli gostili Avstralca S. Nielsena, ki je 
imel predstavitve o svoji domovini za učence naše šole. 26. aprila smo obeležili 
državna praznika Dan upora proti okupatorju in Praznik dela. 
 
Med 4. in 6. majem so v CŠOD Vojsko odšli učenci, nadarjeni s področja 
matematičnih in naravoslovnih znanj ter tisti, ki so obiskovali izbirne predmete iz 
računalništva. Zanje smo organizirali vikend za nadarjene. V maju (4. 5., 7. 5. in 9. 
5.) smo za učence 6. in 9. razredov izpeljali nacionalno preverjanje znanja. 8. maja je 
šolo obiskal Gregor Novak, bivši učenec OŠ Gradec, ki službuje v Bruslju – učencem 
8. in 9. razredov je predstavil delovanje EU. 9. maja smo otvorili prenovljeno otroško 
igrišče za učence 1. triade na matični šoli. 16. maja smo v telovadnici Gimnazije Litija 
izvedli tradicionalni dogodek, poimenovan OŠ Gradec poje, kjer se predstavijo vsi 
otroški in mladinski pevski zbori naše šole. 24. maja je skupina učencev odšla v 
Ljubljano na predstavitev Okrajnega sodišča. Za učence, ki so si za obvezni izbirni 
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predmet izbrali nemščino, smo 30. maja organizirali nadstandardno ekskurzijo v 
Salzburg. 
 
4. junija so učenci, ki so sodelovali pri podjetniškem krožku odšli v Zagreb na obisk v 
tovarno Kraš, kjer so spoznali tovarno, predstavili pa so tudi svojo poslovno idejo, ki 
so jo izdelali v tem šolskem letu. V prvem tednu junija so potekali evalvacijski 
sestanki, v prvi polovici junija pa tudi dnevi za živali. 5. junija smo imeli nagradni izlet 
za učence, ki so prejeli nagrado na natečaju Čisti zobki, dan kasneje, 6. junija, pa 
izlet za nadarjene in učence, ki so največ prispevali k življenju in delu OŠ Gradec v 
tem šolskem letu. Popoldne istega dne smo na šoli ponovno izpeljali gledališki večer, 
v katerem so bile odigrane 3 predstave. 7. junija so prišli na obisk učenci iz Vrtca 
Litija, po pouku pa smo imeli na šoli podelitev zastave SAM prijazna šola. 9. junija 
smo se udeležili Litijskega teka (ekipa učiteljev, ekipa staršev in posamezni učenci). 
13. junija je šolo obiskal dr. Klemen Grošelj, ki je imel pogovor z učenci 8. in 9. 
razreda na temo osamosvojitve ter aktualne problematike v državi in svetu. V zadnjih 
dveh tednih pouka so na šoli potekala druženja s starši (10. 6., 14. 6., 20. 6. in 
21.6.), 15. junija pa smo se na valeti v športni dvorani Gimnazije Litija poslovili od 
učencev 9. razreda. Zadnji dan pouka v tem šolskem letu, 22. junija, smo obeležili 
državni praznik Dan državnosti. 
 

3. 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. 
 

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. 
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4.2. Podatki o številu učencev 
V šolskem letu 2017/18 je pouk potekal v 39 oddelkih, delo smo izvajali v 5 oddelkih 
jutranjega varstva in 10,60 oddelkih podaljšanega bivanja. 
Tabela prikazuje število učencev po oddelkih ob koncu pouka: 

 

Na matični šoli je bilo 394 učencev v 21 oddelkih, na POŠ Vače 114 učencev v 7 
oddelkih, na POŠ Hotič 43 učencev v 4 oddelkih, na POŠ Kresnice 51 učencev v 3 
oddelkih in na POŠ Jevnica je 55 učencev v 4 oddelkih. 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
3,84 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
179 učencev 

21 oddelkov 
3,84 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
394 učencev 

6. – 9. razred: 
11 oddelkov 
215 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
1,80 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
69 učencev 

7 oddelkov 
1,80 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
114 učencev 

6. – 9. razred: 
3 oddelki 

45 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

4 oddelki 
1,68 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
43 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,60 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
51 učencev 
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POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

4 oddelki 
1,68 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
55 učencev 

Skupaj:  

39 oddelkov 
10,60 oddelka OPB 

5 oddelkov JUV 
657 učencev 

5. Organizacija dela in kadrovska zasedba 

5.1. Vodstvo šole 

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

 

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

 

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

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

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

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

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

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

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

darja.rajsek@osgradec.si 
01 897 33 24 

 

5.2. Učiteljski zbor 

Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških konferenc, in sicer: 
 uvodna pedagoška konferenca (25. 8. 2017): usmeritve za delo, organizacija 

pouka, 

 2. pedagoška konferenca: 
o (19. 10. 2017 za PS): predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom 

»Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok s 
poudarkom na medvrstniškem nasilju«, 

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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o (15. 3. 2018 za RS): predavanje Bogdana Polajnerja z naslovom »Kako 
starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka«, 

 3. pedagoška konferenca (30. 10. 2017): pogovori ravnatelja s posameznimi 
aktivi, 

 4. pedagoška konferenca (8. 11. 2017 in 23. 11. 2017); 2-krat 2-urna 
delavnica Lee Beznik za strokovne delavce na temo »čuječnost«, 

 5. pedagoška konferenca (5. 4. 2018 in 17. 4. 2018); 2-krat 2-urno 
izobraževanje Sabine Korošec Zavšek za vse zaposlene na temo »motnje 
avtističnega spektra (projekt SAM)«, 

 zaključna pedagoška konferenca (3. 7. 2018). 
 
Učiteljski zbor se je sestal na 29 delovnih sestankih učiteljskega zbora. Sestanki so 
potekali ob torkih, od 7.00 do 7.45 v zbornici matične šole in sicer izmenično skupni 
sestanek (RS+PS), sestanek za razredno stopnjo (RS) ter sestanek za predmetno 
stopnjo (PS). 

RS+PS RS PS 

6. 9. 12. 9. 19. 9. 

3. 10. 24. 10. 26. 9. 

10. 10. 14. 11. 17. 10. 

7. 11. 16. 1. 21. 11. 

28. 11. 6. 3. 23. 1. 

19. 12. 10. 4. 20. 3. 

9. 1. 22. 5. 17. 4. 

6. 2.  8. 5. 

27. 2.   

27. 3.   

24. 4.   

15. 5.   

29. 5.   

12. 6.   

 
V ponedeljek, 2. 7. 2018 smo izpeljali strokovno ekskurzijo v Dobrač in Ziljsko dolino 
(Avstrijska Koroška) za vse zaposlene (strokovne in tehnične delavce šole). 
V tem šolskem letu smo za strokovne delavce šole ob petkih 7. učno uro (od 13.10 
do 14.15) rezervirali šolsko telovadnico z namenom tedenske rekreacije in druženja 
zaposlenih. 
 
Načrtovane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Redovalne konference 

1. od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018 
1. 2. 2018 ob 17.00 za 1.–5.R 

1. 2. 2018 ob 14.30 za 6.–9.R 

2. 

od 1. 2. 2018 do 15. 6. 2018 (za 9.R) 11. 6. 2018 ob 14.30 za 9.R 

od 1. 2. 2018 do 22. 6. 2018 (1.–8.R) 
18. 6. 2018 ob 17.00 za 1.–5.R 

18. 6. 2018 ob 14.30 za 6.–8.R 
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6.1. Poročila o delu strokovnih aktivov 

6.1.1. Aktiv 1. triade 

Vodja strokovnega aktiva: Alenka Planinšek 
Število članov aktiva: 22 
Število sestankov aktiva: 8 
Realizacija programa: 
Uredile smo in natisnile LDN za 1. triado. 
Pregledale smo in datumsko uskladile dejavnosti, ki so enotne za matično in 
podružnične šole. Ostale dejavnosti so v dogovoru učiteljic posameznih podružničnih 
šol. 
Kolegialno hospitacijo lahko izvajamo vsaj enkrat letno po lastni izbiri, predvsem z 
namenom po pridobitvi novih izkušenj in ne ocenjevanju dela kolegice. Izvajamo pa 
že tudi hospitacije učenci učencem, ki so tudi zelo učinkovite in se učenci lahko 
pokažejo tudi pred drugim razredom. 
V povezavi s praznovanjem rojstnih dni v šoli se pojavljajo vedno ene in iste težave. 
Nekateri učenci oz. starši pretiravajo s količino sladkarij. Količina sladkarij se nam v 
času pred kosilom v »Zdravi šoli« nikakor ne zdi primerna. Ob prinašanju vabil na 
rojstnodnevne zabave pa je marsikateri učenec vidno razočaran. Na prvem 
roditeljske sestanku starše seznanimo z »novim« načinom praznovanja v šoli.   
V oktobru smo si z gospodom ravnateljem in pomočnico ravnatelja ogledale šolske 
prostore OŠ Litija. Ogledale smo si učilnice prve triade, kjer smo zbirale ideje za naše 
delo. Med ogledom prostorov smo si ogledale tudi terapevtske pripomočke in 
prisluhnile kratkim predstavitvam učiteljic in svetovalne delavke. 
Učiteljice smo z obiskom OŠ Litija in Podružnice s prilagojenim programom pridobile 
nove izkušnje in znanja. Sprejem je bil prijeten, domač, izkušnje bogate in praktične. 
Predvsem zanimivi so terapevtski pripomočki in didaktično gradivo ter izkušnje 
učiteljic ter svetovalne delavke, ki so obogatila naša znanja. Želele bi si več 
pripomočkov za delo z učenci s primanjkljaji na različnih področjih. Tudi s skupinami, 
ki delujejo na šoli in s projekti smo dobile nove ideje za delo v prihodnje. Želimo si še 
več tovrstnega sodelovanja z OŠ Litija. 
Učiteljice smo pregledale vzgojno gradivo. Podale smo nekaj predlogov oz. mnenj, ki 
so navedene v priponkah. Natančneje nam je posamezne dele gradiva predstavila 
gospa Tanja Vesel. 
Na koncu aktiva smo pregledale tudi alternativne vzgojne ukrepe, ki nam jih ravnatelj 
sicer ni posredoval (mislim, da jih je spregledal, ker so bili dodani enemu drugemu 
dokumentu). Smo jih pa oblikovali v skupini za VN . 
Pregledale smo tudi predvideno število priznanih ur – doprinos ur. Podale smo nekaj 
predlogov oz. popravkov. 
Sodelovali smo na Litijskem pustnem karnevalu, Podeželju v prazničnem mestu in na 
Litijskem teku. Oddelki so se prijavili na Litijski pustni karneval z maskami oz. 
maskotami psička Tačka, sovic, Litkotov, čebelic in klovnov.  
Učiteljice matične šole in tudi nekaterih podružničnih šol že nekaj let sodelujemo s 
trgovino Levček (nabava likovnega materiala za učence). Predstavnici sta nam 
predstavili nekaj enostavnejših likovnih tehnik za izdelavo novoletnih voščilnic, 
smrečic in venčkov za delo v razredu. Delavnic smo se udeležile vse učiteljice 1. 
triade. Gospa je imela pripravljen material za delo in tako smo se lahko tudi same 
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preizkusile v različnih tehnikah. Pridobile smo tudi uporabne informacije npr.: o 
brušenju luknjačev (alu folija), čiščenju škarij (mineralni špirit), prepogibanju 
voščilnic (slonova kost).  
Učiteljice smo si v senzorni sobi ogledale pripomočke za sproščanje. Gospa Tatjana 
Gombač je opozorila, da je senzorna soba lahko tudi nagrada za uspešnejše učence. 
Hkrati je opozorila na skrbno ravnanje in pazljivost pri uporabi sobe, saj je v sobi 
veliko dragocenih predmetov in naprav (oljni projektor, brezžične slušalke, vodni 
stolp), ki bi lahko pomenili stroške za nadomestilo oz. popravilo. Vstop v sobo je brez 
čevljev oz. copat in ob nadzoru oz. kontroli učitelja. Uporaba sobe je dostopna vsem, 
po predhodni rezervaciji termina. Za urejenost smo odgovorni vsi.         
Pogovarjale smo se tudi o zapisu ocen v redovalnici (1. r v tem obdobju zapišemo 
malo ciljev, saj imajo učenci čas do konca šolskega leta, da cilje usvojijo). 
Tekla je tudi razprava o prenatrpanosti učnih načrtov, ki so preobsežni, z veliko 
balasta in s cilji, ki jih učenci s težka dosegajo, saj za nekatere še niso dovolj zreli. 
Pogovarjale smo se tudi o tem ali dodamo pisnim ocenjevanjem znanja v 1. in 2. 
razredu točkovnik, za orientacijo, da bi si starši lažje predstavljali, kaj pomeni, da je 
cilj dosežen, delno dosežen ali ne dosežen. 
A. Planinšek je predstavila ID Bralne urice, ki jih A. Bregar Rop izvaja na POŠ Hotič v 
1. razredu. Pogovorile smo se, da bi ta dejavnost v prihodnje morala biti v vseh prvih 
razredih. Prosila je tudi, da na vseh POŠ in na MŠ na kratko zapišemo, kaj v razredih 
delamo v povezavi z branjem in ji to čimprej pošljemo. 
Pozanimamo se o tem, ali mora naša svetovalna služba res testirati vse učence, ki jih 
predlagamo za usmerjanje ali je dovolj, če jih testirajo strokovnjaki v ustanovah, 
kamor smo jih usmerili (veliko učencev = pomankanje časa). 
Podan je bil predlog, da bi se sestanki s starši otrok z DSP izvajali v popoldanskem 
času, da bi bile na njih prisotne tudi učiteljice OPB in ne zjutraj ob 7.00. Dunja 
Požaršek je povedala, da bo porazdelila sestanke tako, da bo vsem odgovarjalo. 
V okviru projekta Eye Slovenija so učiteljice izvedle 20 minutno predstavitev Muce 
Copatarice v oddelku OPB. 
V prihodnjem šolskem letu bo 1. razred imel medpredmetne delovne zvezke, 2. 
razred prav tako, 3. razred pa samostojne delovne zvezke. Učbenikov ne bomo 
naročale, prav tako ne črtanih zvezkov v 1. razredu - uporabljali se bodo samo karo 
in brezčrtni zvezki. Tudi POŠ Kresnice bodo začele uporabljati Lili in Bine.   
Ogledali smo si ekološki vrt zdravilnih rastlin Sabine Grošelj. Na vrtu je zasajenih 350 
različnih rastlin. G. Sabina nam je ob sprehodu skozi vrt razložila, čemu služi 
določena zdravilna rastlina. 
Janja Amršek je podala svoje mnenje o podaljšanju opismenjevanja v 1. triadi, kar je 
bila iztočnica  za razpravo o načinu izvedbe. Strinjale smo se, da je nujno zaključiti z 
opismenjevanjem v 3. razredu in s tem omogočiti več zaznavanja in utrjevanja v 
procesu opismenjevanja. 
V času strokovnega aktiva smo se članice udeležile slovesne podelitve zastave SAM v 
avli šole ob 14.30. 
Ogledali smo si didaktični material in se po posameznih šolah dogovorili, kakšne so 
naše potrebe. 
Spremembe opismenjevanja se v 1. in 2. razredu začnejo s šolskim letom 2018/2019, 
ko se učenci 1. r učijo glasovnega zavedanja, učenci 2. r pa velike in male tiskane 
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črke. V šolskem letu 2019/2020 se spremeni še v 3. r, ko se učenci učijo male in 
velike pisane črke. Spremembe v LDN in ciljev v eAsistentu bomo dodelale v mesecu 
avgustu. 
Pregledale smo dokumentacijo: Dnevnike in Redovalnico. 
Dnevi dejavnosti, ki so skupni vsem šolam so ŠD Šolski kros v tednu otroka ter KD – 
ogled baleta ali opere v mesecu decembru. 
Članice aktiva so poročale o izobraževanjih, ki so se jih udeležile: 

 Matematika (Ana Terzić) 
 Ustvarjalno razmišljanje (Ana Terzič) 
 Kako premagovati stres (Janja Amršek) 

 Fit Slovenija (Tatjana Gombač) 
Vsi načrtovani projekti so bili izvedeni. 
Študijske skupine se bosta v avgustu udeležili Angelca Koprivnikar in Alenka 
Planinšek. 
Učiteljice 1. razreda so se dogovorile, kakšne barve kap bodo imeli bodoči prvošolci, 
obdržale bodo tudi prtičke za malico. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Rojstni dan v šoli praznujemo z ustaljenih »obredom« - petje pesmice, čestitke 
in risanje risbic. Slavljenec lahko pogosti vsakega učenca z bonbonom, v šolo 
naj ne nosijo ničesar drugega. Vabil za rojstnodnevne zabave se v šolskem 
okolju ne deli. To naj starši oz. učenci storijo v zasebnem času. 

 Razrednik mora imeti v e-Asistentu vpogled v celoten dnevnik svojega razreda 
(tudi, če je odsoten ali če na urniku ni njegova ura). 

 Likovni material bodo starši plačali po položnici - 15 eur na otroka. Tako bo na 
matični šoli, POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Jevnica. Na POŠ Kresnice bodo likovni 
material naročali individualno, kot do zdaj. 

 Učiteljice se strinjamo, da slovenska antidoping akcija - SLOADO ni primerna 
za učence 1. triade, zato jo ne bomo izvajale. 

 Preuči se možnost, da  g. Sabina Grošelj na naši šoli izvede predavanje o 
zdravilnih učinkih zdravilnih rastlin na naše zdravje.  

 Članice aktiva smo po pregledu predloga beleženja ur za 3. steber v tabelo 
EDČ, ki je priloga zapisnika, vnesle naše predloge in pripombe, ki jih bo vodja 
aktiva Alenka Planinšek posredovala vodstvu šole. 

 Pri podaljšanem opisovanju v 1. triadi bomo: 
o v 1. razredu namenili pozornost glasovnemu zavedanju in spoznavanju 

črk, 
o v 2. razredu obravnavali opismenjevanje z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami ter 
o v 3. razredu zaključili opismenjevanje z velikimi in malimi pisanimi 

črkami. 
 V šolskem letu 2018/2019 bomo s spremembo opismenjevanja začeli v 1. 

razredu, v šolskem letu 2019/2020 nadaljevali v 2. razredu in 3. razredu. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
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V naslednjem šolskem letu se bomo bolj podrobno posvetile spremembam letnih 
delovnih načrtov. 
 

6.1.2. Aktiv 4. in 5. razreda 

Vodja strokovnega aktiva: Mateja Gorše 
Število članov aktiva: 9 (Anica Brvar, Elizabeta Bučar, Mateja Gorše, Anita Kušar, 
Maja Lenart, Suzana Likar, Judita Nemeček, Marjeta Pečnik in Aleksandra Štrus) 
Število sestankov aktiva: 8 in dva dopisna 
 
Realizacija programa: 
Program, načrtovan z Letnim delovnim načrtom, je bil v celoti realiziran.  
Na srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2017/18, 
 sodelovale pri izdelavi inštrumentarija za hospitacijsko dejavnost, 
 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 
 sodelovale pri predlogu doprinosa ur in pripravi dokumenta Evidentiranje 

delovnega časa učiteljev, 
 pregledale gradivo za obnovo vzgojnega načrta in ga dopolnile ter na koncu 

potrdile, 

 načrtovale in izpeljale izvedbo »kolegialne« hospitacije, ki jo je izvedla ga. 
Mojca Križnik, 

 sodelovale s kolegicami iz aktiva slovenistk, s katerimi smo iskale skupne 
strategije za izboljšanje pisnega izražanja učencev, 

 sodelovale s kolegicami iz aktiva DSP, s katerimi smo razpravljale o izkušnjah 
in delu z učenci s posebnimi potrebami, usklajevale stališča in aktivnosti v 
korist omenjenih učencev, 

 sodelovale s športnimi pedagogi pri projektu šolska športna olimpijada, 

 sodelovale z zunanjimi V-I institucijami – obiskale smo Mladinski dom Malči 
Beličeve, 

 sodelovale pri spomladanskih vrtnarskih opravilih na POŠ Jevnica, 
 se udeležile študijske skupine v okviru Zavoda za šolstvo (vodja aktiva), 
 pripravile seznam učnih gradiv za učence 4. in 5. razreda, za šolsko leto 

18/19, 

 naredile vsebinsko analizo projektov, tekmovanj, 
 pripravile predloge izobraževanj za kolektiv, 
 pripravile poročilo o realizaciji nakupa potrebnih didaktičnih pripomočkov v šol. 

letu 2017/18, 

 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva ter navsezadnje, 
 poskrbele tudi za svoje telesno in duševno zdravje v okviru vaj za sproščanje, 

ki jih je vodila ga. Andžela Perušič. 
Praviloma so naša srečanja vsak 3. ponedeljek v mesecu ob 13. 30, na aktivu 15. 1. 
2018, pa smo se dogovorile, da bodo srečanja ob 13.45 uri, zaradi obveznosti članic 
aktiva. 
 
Sprejeti sklepi:  
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28. 8. 2017 
Sklep 1  
Učitelji morajo pri oblikovanju pisnih ocenjevanj znanja uporabljati pisavo Ariel, 

velikost črk 14, tiskanje mora biti obojestransko in barvno.  realizirano 

Sklep 2 
Šolska pravila naj bodo del vzgojnega načrta OŠ Gradec, ki nas zavezuje k 

uresničevanju vzgojno izobraževalnega dela.  realizirano 

Sklep 3 
Slovenska bralna značka se bo v tem šolskem letu izvajala kot interesna dejavnost, in 

sicer v obsegu 10 ur na oddelek oz. glede na število učencev.  ni realizirano 

 
19. 10. 2017 
Ni bilo sprejetih sklepov 
 
30. 10. 2017 
Sklep 1  
V šolskem letu 2018/19 naj se delo, ki ga učitelj opravi v okviru projekta Bralna 
značka ovrednoti na način kot se vrednoti delo učitelja, ki izvaja Angleško bralno 

značko, torej v okviru ID.  ni realizirano 

Sklep 2 
Zaradi specifike pedagoškega dela, ki je v zadnjem obdobju še posebej stresno, naj 

učiteljice v okviru svojih prepričanj in zmožnosti naredijo nekaj za svoje zdravje.  

delno realizirano 
Sklep 3 
Zaradi dejavnosti, ki so se v mesecih september in oktober največkrat izvajale na 
petek, dnevov dejavnosti ne smemo več načrtovati na petek, ker bo sicer vprašljiva 
realizacija ur pri predmetu LUM.  realizirano  

Sklep 4 
Članice strokovnega aktiva 4. in 5. razred predlagamo skupen sestanek s članicami 
aktiva DSP z namenom usklajevanja stališč in aktivnosti v korist učencev, ki imajo 

odločbe. Predlagamo, da se sestanka udeleži tudi ravnatelj gospod Damjan Štrus.  

realizirano 
Sklep 5 

V učilnicah št. 14 (4. b) in 16 (5. b) bi bilo nujno pristopiti k nabavi projektorjev.  
realizirano 
Sklep 6 
Na strokovnem aktivu učiteljev 4. in 5. razreda je bil dne, 30. 10. 2017,  po 
predhodni razpravi sprejet sklep, da se dokumentom DELO Z NADARJENIMI UČENCI, 
KRŠITVE ŠOLSKIH PRAVIL in SKRAJŠAN VZGOJNI POSTOPEK dodajo dopolnitve oz. 

se vnesejo popravki.  realizirano 
Sklep 7 
Na strokovnem aktivu učiteljev 4. in 5. razreda je bil dne, 30. 10. 2017, po predhodni 
razpravi sprejet sklep, da se dokumente DELO Z OTROKI, KI SO ŽRTVE NASILJA, 
PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI, RAZMIŠLJAM O DOGODKU, SVETOVANJE, 
PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ OŠ GRADEC, PRAVILNIK O PODELITVI POHVAL 

OŠ GRADEC in ŠOLSKA PRAVILA potrdi.  realizirano 
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Sklep 8 
Članice strokovnega aktiva 4. in 5. razreda smo mnenja, da je potrebno vse zadeve 
vezane na pravice iz delovnega razmerja zaposlenih vedno uskladiti s sindikatom OŠ 

Gradec, katerega predstavnica je ga. Urška Pišek.  realizirano 

 
15. 1. 2018 
Sklep 1  
V ponedeljek, 19. 3. 2018, ob 13.30 predlagamo skupni sestanek strokovnega aktiva 

4. in 5. razred ter strokovnega aktiva DSP.  realizirano 
Sklep 2  
Delavnice »UČIM SE UČITI – PREPOZNAVANJE LASTNEGA UČNEGA STILA« naj se 
izvajajo tudi  za učence 4. in 5. razreda.  ni realizirano 

Sklep 3  

Sestanki strokovnega aktiva se sklicujejo vsak 3. ponedeljek v mesecu ob 13.45.  
realizirano 
Sklep 4  
Vsaka članica aktiva do naslednjega srečanja pripravi predloge za izboljšanje 
motivacije in sposobnosti učencev na področju pisnega izražanja.  ni realizirano 

 
5. 3. 2018 
Ni bilo sprejetih sklepov 
 
19. 3. 2018 
Sklep 1  
Ob prejetju odločbe o usmerjanju učenca s posebnimi potrebami na šolo ali ob 

spremembi odločbe naj se le-ta pošlje v vednost tudi razredniku.  realizirano 
Sklep 2  

O spremembah individualiziranega programa mora biti razrednik seznanjen.  
realizirano 
Sklep 3  
Šolska svetovalna služba pripravi seznam izobrazb izvajalcev dodatne strokovne 

pomoči, ki bo učiteljem in razrednikom dostopen na interni spletni strani.  ni 
realizirano 
Sklep 4  
Šolska svetovalna služba v mesecu avgustu skliče sestanek za prenos informacij za 
posamezne učence s posebnimi potrebami, na katerem so prisotni izvajalci dodatne 

strokovne pomoči preteklega in novega šolskega leta.  realizirano že v maju 2018 
DOPISNA SEJA 6. 4. – 9. 4. 2018 
Sklep 1  
Učitelj v sodelovanju s šolsko svetovalno službo po načelih Izvirnega delovnega 
projekta pomoči dosledno izvede vse obvezne postopke pred vložitvijo zahtevka o 

usmerjanju učencev s posebnimi potrebami.  se spremlja 

 
DOPISNA SEJA 26. 4. – 14. 5. 2018 
Sklep 1  
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Sezam učnih gradiv, ki jih bomo uporabljali v 4. in 5. razredu v šolskem letu 2018/19. 

(Priloga zapisnika 7. strokovnega aktiva)  realizirano 
 
21. 5. 2018 
Sklep 1  
Učiteljice strokovnega aktiva 4. in 5. razreda bomo dopolnitve predloga za doprinos 

ur pripravile v ponedeljek, 11. 6. 2018, ob 14.00.  realizirano 

 
26. 6. 2018 
Sklep 1 
Pri pripravi pisnih ocenjevanj znanja za učence DSP aktivno sodelujejo učitelji DSP. 
Učitelj predmeta dva dni pred ocenjevanjem v elektronski obliki pošlje pisno 
ocenjevanje učitelju DSP, ki za posameznega učenca pripravi ustrezne prilagoditve. 
Sklep 2 
V okviru projekta Petošolska druženja bodo učiteljice izvedle tekmovanje opravljanja 
domačih nalog za učence 5. razredov.  
Sklep 3 
V šolskem letu 2018/19 bodo učenci 4. in 5. razreda sodelovali pri naslednjih 
tekmovanjih:  Tekmovanje iz logike, Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo 
priznanje in Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 
Sklep 4 
Vodenje aktiva v šolskem letu 2018/19 prevzame Maja Lenart. 
 
V naslednjem šolskem letu med drugim NAČRTUJEMO: 

 obisk doma Planina, 
 obisk na POŠ Kresnice, 
 sodelovanje z družboslovno – slovenističnim aktiv (likovno pedagogika), 
 izvedba delavnice Klinična somatika (kako premagati bolečino). 

 
Kratkoročni cilji aktiva so: 

 ponovna uvedba projekta Petošolska druženja, 
 uskladitev točkovnika za POZ na nivoju šole, 
 pregled učnih načrtov, 
 priprava in planiranje pisnih ocenjevanj znanj. 

 
Dolgoročna cilja aktiva sta: 

 ohranjanje dobre povezanosti učiteljic 2. triade in 
 večja predmetna povezanost po vertikali od 1. do 9. razreda. 

 
Vodenje aktiva v šolskem letu 2018/2019 prevzame Maja Lenart. 
 

6.1.3. Aktiv naravoslovja in matematike 

Vodja strokovnega aktiva: Astrid Žibert 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 6 
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Realizacija programa: 
Cilji, postavljeni na začetku šolskega leta, so bili realizirani: 

 oblikovanje programa aktiva, 

 organizacija tehniških in naravoslovnih dni, 
 priprava in oblikovanje letnih delovnih priprav, 
 priprava interesnih dejavnosti s področja naravoslovja in matematike, 
 priprava razstave v avli šole, 
 organizacija in priprava učencev na tekmovanja s področja naravoslovja in 

matematike, 
 urejanje oglasnega panoja – naravoslovne info točke kot tudi oglasne deske 

pri matematičnem kabinetu, 
 izvedba projekta ZA TELO, PRI TELESU, S TELESOM, 
 urejanje cvetličnih korit pri šoli, 

 spremljanje realizacije skozi celotno šolsko leto, 
 določitev enotnih datumov pisnih ocenjevanj znanj za 6., 7., 8. in 9. razred za 

matematiko, 

 organizacija in izvajanje dodatnega in dopolnilnega pouka matematike, fizike, 
kemije, 

 organiziranje in izvedba zbiralnih akcij starega papirja dvakrat letno, v času 
roditeljskih sestankov, 

 organiziranje zbiranja plastičnih zamaškov v dobrodelni namen pri šolskih 
malicah učencev, 

 sodelovanje z učitelji II. triade, učitelji predmetne stopnje, šolsko svetovalno 
službo in učitelji DSP, 

 popravljanje NPZ v 6. in 9. razredu ter analiza rezultatov NPZ naših učencev 
(6. in/ali 9. razred), 

 govorilne ure za učence (po potrebi), 
 izdelava IP programov in evalvacij za učence z DSP in nadarjene učence, 

 dodatno strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje,  
 čim boljša komunikacija, pretok informacij in usklajevanje dela med člani 

aktiva, 

 pregled realizacije letnih priprav, 
 pregled realizacije ur po posameznih razredih na koncu šolskega leta ter 

analiza vzrokov za morebitno manjkajoče število ur, 

 priprava letnega poročila o realizaciji učnih načrtov in ur ter vrednotenje 
učnega uspeha po predmetih, 

 analiza dela v naravoslovno – matematičnem aktivu, 
 analiza  izvedenih dejavnosti in tekmovanj, 
 analiza projektnih nalog in določitev novih, 
 okvirna določitev dni aktivnosti in zbiranje predlogov za novo šolsko leto. 

 
TEHNIŠKI IN NARAVOSLOVNI DNEVI 
Izvedli smo 8 naravoslovnih in 9 tehniških dni. Vsi dnevi dejavnosti so bili primerno 
izvedeni, cilji so bili doseženi. Večina se jih bo ohranila tudi v naslednjem šolskem 
letu, razen Lokalno okolje in Civilna zaščita, ki bi ju ponavljali na dve leti. 
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TEKMOVANJA 
Z nadarjenimi učenci smo delali predvsem pri pripravah na tekmovanja. V tabeli so 
zbrana priznanja, ki so bila osvojena na področju naravoslovja in matematike: 
 

TEKMOVANJE ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

REGIJSKO 
TEKMOVANJE 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

LOGIKA  25 bronastih 
priznanj 

/ 1 srebrno priznanje (Lovro 
Klinc, mentorica Astrid Žibert) 

PROTEUS 11 bronastih 
priznanj 

/ 1 srebrno priznanje (Anja 
Godec, mentorica Marijana 
Sebastijan) 

DIABETES 10 bronastih 
priznanj 

/ 1 srebrno priznanje (Gašper 
Merela, mentor Jernej Grdun) 

BOBER 53 bronastih 
priznanj 

/ 1 srebrno priznanje (David 
Gobec, mentor Uroš Rozina) 

ASTRONOMIJA 2 bronasti 
priznanji 

/ / 

ŠAH 
 
 
 
 
 

 Jure Uštar – 
prvak Zasavske 
regije do 12 let 
Tim Praprotnik – 
prvak Zasavske 
regije do 15 let 

14. mesto na državnem 
tekmovanju Jure Uštar 
(mentor Sevludin Halilović) 

KRESNIČKA 7 bronastih 
priznanj 

/ / 

FIZIKA 22 bronastih 
priznanj 

7 srebrnih 
priznanj 

/ 

KEMIJA 6 bronastih 
priznanj 

/ / 

MATEMATIKA 25 bronastih 
priznanj 

/ 7 srebrnih priznanj (Jan 
Juvančič, Ožbej Sakač, 
mentorica Astrid Žibert, Maria 
Elena Cividini, Tomaž Gobec, 
Jan Južnik, Lovro Klinc, David 
Gobec, mentorica Tina 
Hojnik) 

PRVA POMOČ  2. mesto na 
regijskem 
tekmovanju 

/ 

 
PROJEKT 
V okviru projekta smo pripravili naslednje dejavnosti: 

 priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku naravoslovja, 
 priprava eksperimentov za obisk prvih in drugih razredov na POŠ Vače in 

matični šoli, 
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 izvedba eksperimentalne ure za 1. in 2. razred POŠ Vače in MŠ s strani 
učencev 9. razreda POŠ Vače, 

 izvedba naravoslovnega dne Civilna zaščita in reševanje, 
 priprava zbirke vaj o premem in obratnem sorazmerju, 
 izvedba delavnice Zdravo telo v okviru oktobrskih in marčevskih govorilnih ur 

oziroma roditeljskih sestankov, 
 zbiralna akcija odpadnih zdravil, 
 razstava ZRAK, VODA v avli šole (februar, marec). 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Učitelji bomo v šolskem letu 2017/18 izvedli projekt z naslovom Za telo, pri 
telesu, s telesom. 

 S spremembo vizije OŠ Gradec se ne strinjamo. Menimo, da je zadovoljen 
učitelj pogoj za zadovoljnega učenca in posredno zadovoljnega starša. 

 Večina članov aktiva je proti zapisu strokovnega in/ali pedagoškega naziva ob 
imenu in priimku. 

 
V šolskem letu 2018/19 bomo uporabljali naslednje učbenike in delovne zvezke s 
spodnjega seznama.  
MATEMATIKA:  
6. razred: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus Klett 
7. razred: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus Klett 
8. razred: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus Klett 
9. razred: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, Rokus Klett 
 
FIZIKA:  
8. razred: Moja prva fizika 1, učbenik, Modrijan 
9. razred: Moja prva fizika 2, učbenik, Modrijan 
 
KEMIJA: 
8. razred: Moja prva kemija, učbenik, Modrijan 
9. razred: Moja prva kemija, učbenik, Modrijan 
 
BIOLOGIJA: 
8. razred: Dotik življenja 8, učbenik, Rokus Klett 
9. razred: Dotik življenja 9, učbenik, Rokus Klett 
 
NARAVOSLOVJE: 
6. razred: Dotik narave 6, učbenik in pripadajoči samostojni delovni zvezek Dotik 
narave 6, Rokus Klett 
7. razred: Dotik narave 7, učbenik  in pripadajoči samostojni delovni zvezek Dotik 
narave 7, Rokus Klett 
 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 
6. razred: Tehnika in tehnologija 6, IZOTECH, učbenik in škatla z gradivom 
7. razred: Tehnika in tehnologija 7, IZOTECH, učbenik in škatla z gradivom 
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8. razred: Tehnika in tehnologija 8, IZOTECH, učbenik in škatla z gradivom 
 
GOSPODINJSTVO: 
5. razred: Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus Klett 
6. razred: Gospodinjstvo 6, učbenik in delovni zvezek, Rokus Klett 
 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 
Sodobna priprava hrane, učbenik in delovni zvezek, Modrijan 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
Načrtujemo 6 sestankov strokovnega aktiva. 
Tudi v prihodnje bomo učence pripravljali na tekmovanja iz fizike, kemije, biologije, 
prve pomoči, astronomije, sladkorne bolezni, naravoslovja, logike in matematike. 
Razmišljamo tudi o uvedbi tekmovanja Logična pošast. 
V šolskem letu 2018/19 načrtujemo nov projekt, in sicer izdelava učnih pripomočkov 
za naravoslovne in matematične predmete. V okviru projekta bi pripravili razstavo 
izdelanih učnih pripomočkov in družabni večer s starši, ki bi lahko izdelane 
pripomočke takrat tudi preizkusili. Pripomočke bi predstavili tudi OŠ Zaprešić na 
Hrvaškem – predstavitev bi izkoristili tudi za tim bilding.  Poleg tega predlagamo tudi 
akcijo zbiranja sredstev za nakup učil. 
Tudi v prihodnjem letu nameravamo izvesti delavnico Zdravo telo za starše in ob tem 
tudi zbiranje odpadnih zdravil v okviru Zdrave šole. 
 

6.1.4. Aktiv tujih jezikov (TJA, NI) 

Vodja strokovnega aktiva:  Tjaša Lemut Novak 
Število članov aktiva:   10 
Število sestankov aktiva:   6 
 
Realizacija programa: 
Realizirane so bile vse aktivnosti, ki so bila načrtovanje s programom aktiva za to 
šolsko leto.  
Izpostavila bi: 

 projekt aktiva TUJIH JEZIKOV:  Slovenia, 
 EVS projekt in preko njega nemški prostovoljec Jan Berger, 
 k uram smo povabile tudi ameriškega prostovoljca Owna Martela, 
 interesne dejavnosti angleške in nemške bralne značke ter dramskih krožkov, 

 izvajanje dopolnilne in dodatnega pouka ter pripravo na tekmovanja iz znanja 
angleščine in nemščine, 

 stalno strokovno izpopolnjevanje glede na zahteve devetletke in novosti stroke 
ter izmenjava koristnih gradiv in informacij (tekom celotnega š. l.), 

 obeležitve praznikov (vseh kultur – maternega jezika ter jezikov, ki smo jih 
poučevale), 

 4-dnevna ekskurzija v London in Brighton - za devetošolce z agencijo Twin, 
 ekskurzija v Salzburg – za učence od 7. do 9. pri IP Nemščina, 

 priprave na izvedbo obveznega nacionalnega preizkusa v 6. razredu (TJA), 
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 delo z literarnimi predlogami za tekmovanja: Sherman Alexie: The Absolutely 
True Diary of a Part-Time Indian in Juma Kliebenstein: Speed-Dating mit 
Papa, 

 priprava razstave v avli šole na temo in v okviru projekta  Slovenia, 
 priprava in izvedba (ter analiza) anket o Sloveniji, 
 obisk gledališčnika Avstralca Schelieja Nielsna – interaktivna 

predavanja/delavnice za učence po vseh razredih in na vseh petih šolah, 

 priprava predstave v izvedbi gledališke skupine The Black & White Theatre 
Alice in Wonderful Wonderland (festival gledaliških Sanj, nastop na družabnem 
srečanju, na Vačah, na OŠ Litija) – dva učenca sta osvojila nagrado za 
najobetavnejšega mladega igralca (Rok Grobljar in Maša Štrus), 

 priprava dveh gledaliških večerov, rdeča nit in povezovanje novoletne šolske 
prireditve z Zvezdico Zaspanko, priprava prizora na knežjem 
kamnu/vojvodskem prestolu, priprava dveh predstav za učencev od 1. do 5. 
razreda za decembrski in junijski čas, priprava še dveh dodatnih predstav in 
več ponovitev vsake --- gledališki skupini Šund'r in The Black & White Theatre 
sta poleg mini aktivnosti za različne priložnosti in dogodke pripravili naslednje 
predstave v letošnjem šolskem letu: 

o Zvezdica Zaspanka 
o Kdo je najboljši? 
o Slovenija, od kod lepote tvoje 
o Alice in Wonderful Wonderland 
o Muca Copatarica 
o kamishibai Slipper Keeper Kitty z ustvarjalnimi delavnicami 
o (predstava Michelle – Love is in the Air ni bila postavljena na oder) 

 povezovanje učencev vseh treh triad – junijski gledališki večer, razstava, 
kamishibai predstave po vseh petih šolah, 

 sodelovanje na natečajih, 

 teambuilding je bil izveden le delno (Cankarjevo Pohujšanje, Kobilčina 
razstava, sprotni 'peptalks'); želimo si več časa in možnosti tudi tu, načrte 
imamo. 

 
Pomembnejši sklepi: 
Vsi sklepi so pomembni, še pomembneje pa je da so bili dosledno upoštevani in 
realizirani. Izpostavila bi le: 

 SKLEP 11 (s prvega sestanka aktiva) – izvajale ga bomo v prihodnjem šolskem 
letu: 

Članice aktiva so za povratne informacije kolegic s hospitacij v obliki refleksije, 
razgovora in posledično samorefleksije. Obrazec pri kolegialnih hospitacijah ni 
potreben. 
 

 SKLEP 3 (z drugega sestanka aktiva): 
Pomen DOP ter dejstvo, da ga uči učitelj, ki ga učenci poznajo (kot so izpostavile tudi 
učiteljice druge triade), pri nas še nudi prostor za izboljšavo. Predvsem neobstoječ 
DOP v 4. in 5. razredih oziroma do 6. razreda. Za učence od 6. do 9. pa je na voljo le 
ena skupna ura. Če bi bilo ur več in pri več učiteljih (glede na to, da je pouk 
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angleščine od 1. do 9. razreda), bi bilo tudi lažje zagotoviti več možnosti za 
obiskovanje teh ur. 
 

 SKLEP 1 (s tretjega sestanka aktiva): 
Minimalni standardi so kljub prilagoditvam, še vedno potrebni za pridobitev pozitivne 
ocene. 
 

 SKLEP 5 (s tretjega sestanka aktiva) – govori o nesmiselnosti TJ v 1.VIO, če je 
le ta 6. oziroma 7. ure, saj s tem dosežemo kontra učinek od želenega 

 

 SKLEP: 
Čim večkrat bi morali govoriti o stvareh, ki bi jih bilo potrebno narediti drugače, še 
posebej na nivoju ministrstva ter ZRSŠ, saj je potem možnost za spremembo bolj 
realna. Učiteljice bodo na raznih srečanjih in izobraževanjih še naprej izpostavljale te 
probleme. 
 

 SKLEP 6 (s tretjega sestanka aktiva): 
Za ažurnejše in enostavnejše delo bi potrebovali en prenosnik na osebo in ne enega 
na aktiv (ki ima npr. kot naš 10 članic). 
 

 SKLEP 5 (s šestega sestanka aktiva): 
V naslednjem šolskem letu bomo spet poudarjale pomen branja, bralne/funkcionalne 
pismenosti ter uvedle različne aktivnosti (bralni nahrbtnik, aktovko, pisne sestavke, 
bralne urice …), ki bodo spodbujale in krepile omenjeno. 
 

 SKLEPA 7 in 8 (s šestega sestanka aktiva) – ki govorita o odhodih učencev v 
tujino: 

SKLEP 7 
Obe nadstandardni ekskurziji v tujino bosta ponujeni tudi v naslednjem šolskem letu 
(London – januar oziroma februar; Nemčija – zadnji teden v aprilu). 
 
SKLEP 8 
V okviru EVS projekta oziroma Erasmus + bo v šolskem letu 2018/2019 izvedena 
izmenjava/odhod v Romunijo – v to bodo vključeni nadarjeni učenci, projekt pa 
zavzema temo problemov sodobne družbe. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
Tudi v šolskem letu 2018/2019 ostaja način našega dela takšen kot v tem letu, saj 
smo z njim zadovoljne ter nam (ob primanjkljajih glede IKT pripomočkov, pestrostih 
in novostih pri naboru knjig za obe bralni znački v tujem jeziku) omogoča delo in 
uresničevanje učnega načrta. 
 
Vodenje aktiva z novim šolskim letom prevzema Saša Setničar Jere. 
 

6.1.5. Aktiv družboslovja in slovenščine 

Vodja strokovnega aktiva: Vanja Arhnaver 
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Število članov aktiva: 12 (Bojana Kotar, Darija Kokalj, Alenka Zupančič, Bernarda 
Imperl, Dajana Maurič, Stanislava Sirk, Ana Tori/Mirjam Jelnikar, Maria Primožič, 
Manca Poglajen, Anita Mirajnić, Nataša Brezovšček, Maja Žibert) 
Število sestankov aktiva: 9 
 
Realizacija programa: 
Aktiv slovenistov se je v šolskem letu 2017/2018 formalno sestal devetkrat, od tega 
sta bila dva sestanka izvedena v obliki izobraževanja (ogled gledališke predstave in 
slikarske razstave). Sodelovanje učiteljic pa je skozi celo šolsko leto potekalo v obliki 
neformalnih sestankov med vsemi oz. posameznimi učiteljicami, preko elektronske 
pošte ipd. Predvsem v času pisnih ocenjevanj znanja, sestavljanju in vrednotenju le-
teh, je bilo potrebno medsebojno dogovarjanje in usklajevanje. Velikokrat smo si 
izmenjavale izkušnje, tudi učna gradiva ali pa smo jih pripravljale skupaj, skratka 
sodelovanje med učiteljicami v aktivu je bilo skozi celo leto zelo dobro. Trudile smo 
se tudi, da bi bila čim boljša povezava med matično šolo in POŠ Vače.  
 
PREGLED AKTIVNOSTI PO MESECIH 
AVGUST, 1. sestanek aktiva (28. 8. 2018) 

 načrtovanje dela za novo šolsko leto 
 pregled in priprava LDN za 6., 7., 8. in 9. r. po predmetih 
 priprava programa kulturnih dni (KD) ter določitev njihovih vodij 
 priprava programa ekskurzij in določitev vodij 

 pregled ostalih zadolžitev s strani vodstva 
 
SEPTEMBER 

 vključitev učencev v dodatni pouk za pripravo na Cankarjevo tekmovanje 
(Bojana Kotar in Bernarda Imperl na Vačah; organizatorka Vanja Arhnaver) 

 vključitev učencev v MPZ – Ana Tori 
 priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami 
 obeleženje praznika: vrnitev Primorske k matični domovini (15. 9.) – Anita 

Mirjanić 
 poslikava stene učilnice na temo vidnega zaznavanja – Maria Primožič 
 ogled razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici v okviru interesne 

dejavnosti; realizirala Maria Primožič (19. 9. 2017) 
 predstavitev projekta Spoznavajmo svet mineralov v sodelovanju z Mestnim 

muzejem Litija – v okviru geografije v 9. r. – Manca Poglajen 
 
OKTOBER/NOVEMBER, 2. sestanek aktiva (30. 10. 2017), 3. sestanek aktiva (9. 11. 
2017) 

 udeležba Nika Ribiča in Naje Širca na mednarodni bienalni razstavi Grafika v 
Žalcu (13. 10. 2017) – Maria Primožič  

 v novembru je bila pri Bernardi Imperl prisotna študentka Leja Veldin, ki je 
opravljala prakso znotraj svojega študija 

 vključitev učencev k dodatnemu pouku, interesnim dejavnostim 
 začetek projekta 500 let reformacije – celoten aktiv (koordinatorka Vanja 

Arhnaver) 
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 postavitev razstave v avli – celoten aktiv (koordinatorka Anita Mirjanić) 
 postavitev razstave po šoli na POŠ Vače (Dajana Maurič, Maja Žibert, Bernarda 

Imperl) 

 aktivnosti pri pouku SLJ, ZGO, GEO, LUM, GUM, NI, DKE v okviru projekta 500 
let reformacije – celoten aktiv 

 organizacija in analiza KD za 9. r. (V Trubarjeve kraje, 9. 10.) – Alenka 
Zupančič 

 organizacija in analiza KD za 6. r. (Koncert in galerija, 11. 10.) – Ana Tori 
 obeleženje praznika: Rudolf Maister (23. 11.) – Anita Mirjanić 
 KD Učimo se učiti (10. 11. na MŠ, 17. 11. na Vačah)  – aktiv DSP  

 Javna tribuna – Protestiram (8. 11. 2017) 
 postavitev razstave 500 let reformacije na Občini (9. 11. 2017) 
 Rastem s knjigo – za učence 7. razreda (22. 11. 2017) – Stanislava Sirk 
 ogled razstave na gradu Bogenšperk v okviru likovno snovanje 2, 3 – Maria 

Primožič 

 sodelovanje pri urejanju zgodb rudarjev – Alenka Zupančič (10. 11.) 
 
DECEMBER 

 sodelovanju pri pisanju veznega teksta za novoletno prireditev – Darija Kokalj 
 pisanje veznega teksta za novoletno prireditev na Vačah – Bernarda Imperl 
 organizacija in izvedba pevskega vikenda za MPZ (MŠ) – Ana Tori (8. 12.–10. 

12.) 

 Novoletni koncert (19. 12.) – Ana Tori  
 organizacija ter analiza KD za 8. r. (Igrajmo se gledališče, 11. 12.) – Vanja 

Arhnaver  

 izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine (5. 12.) – Anita Mirjanić 
 izvedba šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (12. 12.) in vrednotenje 

nalog – Bojana Kotar na matični šoli ter Dajana Maurič na Vačah, organizacija 
Vanja Arhnaver 

 šolski časopis (Bojana Kotar, Maria Primožič) 
 obeleženje praznika: dan samostojnosti in enotnosti (22. 12.) – Anita Mirjanić 

na MŠ; Maja Žibert na POŠ Vače 

 razstava ob praznovanju novega leta v Sloveniji in po svetu na POŠ Vače- 
Dajana Maurič 

 zaključek projekta Milenijci milenijcem – Anita Mirjanić, Vanja Arhnaver  
 
JANUAR/FEBRUAR, 4. sestanek aktiva (16. 1. 2018) 

 koncert v spomin Petru Jerebu, 27. 1. 2018 (Ana Tori) 

 udeležba na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje (24. 1.) – Bojana 
Kotar 

 izvedba šolskega tekmovanja iz geografije (16. 1.) – Manca Poglajen 

 udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja zgodovine (1. 2.) – Anita Mirjanić 
 organizacija ter analiza KD za učence od 6. do 9. r. (Gledališče, 9. 2.) – Ana 

Tori 

 prijava učencev na državno tekmovanje Glasbena olimpijada 
 sodelovanje na steklo-slikarski delavnici v Hrastniku – Maria Primožič (15. 2.) 
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 regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje (24. 1.) – Vanja Arhnaver 
 obeleženje kulturnega praznika na POŠ Vače (v sklopu KD) – Maja Žibert (7. 

2.) 

 kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku – Bojana Kotar (7. 2.)  
 razstava ljubezenskih pisem na POŠ Vače – Maja Žibert  

 razstava družboslovnih knjig in predmetov na MŠ – Anita Mirjanić 
 sodelovanje ob obisku predsednika republike (28. 2.) – Anita Mirjanić, Bojana 

Kotar, Mirjam Jelnikar, Vanja Arhnaver  

 sodelovanje pri natečaju Bodi pisatelj (4. 1.) – Alenka Zupančič 
 
MAREC/APRIL, 5. sestanek aktiva v obliki izobraževanja (ogled gledališke predstave 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski v Cankarjevem domu v Ljubljani) – 10. 3. in 9. 4. 
2018 

 morebitna udeležba na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje (10. 3.) 
– Bojana Kotar 

 morebitna udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja geografije (7. 3.) – 
Manca Poglajen 

 morebitna udeležba na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine (17. 3.) – 
Anita Mirjanić 

 priprava učencev na NPZ 

 sodelovanje MPZ (MŠ + Vače) na občinski reviji šolskih pevskih zborov – 
Mirjam Jelnikar 

 organizacija in analiza KD za 8. r. (Po Prešernovih stopinjah, 10. 4.) – Darija 
Kokalj, CŠOD 

 organizacija in analiza KD za 7. r. (Učimo se družboslovja, 13. 4.) – Anita 
Mirjanić, Mestni muzej Litija 

 organizacija in analiza ekskurzije za 6. r. (Dinarskokraške pokrajine, 17. 4.) – 
Bernarda Imperl 
organizacija in analiza ekskurzije za 9. r. (Alpske in predalpske pokrajine, 25. 
4. – Manca Poglajen 
morebitna udeležba na državnem tekmovanju iz znanja geografije (16. 4.) – 
Manca Poglajen 
obeleženje praznika: dan upora proti okupatorju (26. 4.) – Anita Mirjanić 
mentorstvo pri strokovnem izpitu Tadeje Ocepek – Bernarda Imperl 
medgeneracijsko bralno srečanje  na POŠ Vače – Dajana Maurič, Nataša 
Brezovšček (13. 3.) 
Zofka sprašuje v okviru filozofije za otroke – Anita Mirjanić 

 
MAJ, 6. sestanek aktiva (16. 5. 2018) – samo slovenistke, ostale korespondenčno 

 nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred (4. 5.) in sodelovanje pri 
vrednotenju testnih nalog 

 organizacija in analiza ekskurzije za 7. r. (Obpanonske pokrajine, 17. 5.) – 
Anita Mirjanić 

 organizacija in analiza ekskurzije za 8. r. (Obsredozemske pokrajine, 23. 5.) – 
Manca Poglajen 

 organizacija in analiza OŠ Gradec poje (16. 5.) – Mirjam Jelnikar 
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 šolski časopis (Bojana Kotar, Maria Primožič) 
 projekt Slovenija na evropski poti – Manca Poglajen, Anita Mirjanić, Alenka 

Planišek (7. 5.) 
 
JUNIJ/JULIJ, 7. sestanek aktiva (18. 6. 2018), 8. sestanek aktiva (26. 6. 2018), 9. 
sestanek aktiva v obliki izobraževanja (ogled slikarske razstave Ivane Kobilce v 
Narodni galeriji v Ljubljani) – 28. 6. 2018 

 organizacija in analiza KD za 7. r. (Muljava, 1. 6.) – Bojana Kotar 
 analize rezultatov NPZ – za 6. r. Bernarda Imperl, za 9. r. Alenka Zupančič  
 KD za 9. r. (Valeta, 15. 6.) – Vanja Arhnaver, Mirjam Jelnikar 

 vpis učencev v Zlato knjigo OŠ Gradec – Dajana Maurič 
 evalvacija dela aktiva 
 načrtovanje in smernice za delo naprej 
 obeleženje praznika: dan državnosti (22. 6.) – Anita Mirjanić 
 obisk Klemna Grošlja – Anita Mirjanić, Manca Poglajen (13. 6.) 

 sodelovanje na natečaju – Maja Žibert, Tadeja Ocepek 
 scenarij in režija valete – Vanja Arhnaver (15. 6.) 
 oblikovanje scene – Maria Primožič (15. 6.) 

 
Natančne analize so priložene k zapisnikom aktiva oz. so že bile oddane vodstvu šole. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu:  
Predlogi za KD v šolskem letu 2018/19: 
6.r: 

 Filmsko-glasbena fantazija 
 Obisk gledališča 

 Obisk Narodne galerije 
 Učimo se učiti (DSP) 

 
7.r: 

 Učimo se družboslovja 

 Obisk gledališča 
 Muljava  

 
8.r: 

 Kiparstvo in arhitektura v Litiji 

 Obisk gledališča 
 Po Prešernovih stopinjah  

 
9.r: 

 V Trubarjeve kraje 

 Obisk gledališča 
 Valeta  

 
Ekskurzije: 

 Dinarskokraške pokrajine (6.r.) 
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 Obpanonske pokrajine (7.r.) 
 Obsredozemske pokrajine (8.r) 
 Alpske in predalpske pokrajine (9.r.) 

 
Aktivnosti s področja GUM: 

 Všeč si mi (ogled opere) 
 Novoletni koncert 
 OŠ Gradec poje 

 Zborovski bum 
 
Projekti: 

 Ivan Cankar 
 Ženske 

 Heraldika 
 

6.1.6. Aktiv športnih pedagogov 

Vodja strokovnega aktiva: Petra Kobe 
Število članov aktiva: 4 
Število sestankov aktiva: 4 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2017/18 so bile realizirane vse načrtovane dejavnosti: 
ŠPORTNI DNEVI: 
6.RAZRED: 

 POHOD: Vsi športni pedagogi, vodja poti Ana Tori 
 ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 
 ZIMSKI ŠD: Srečko Somrak 

 PLAVANJE: Petra Kobe 
 
7. RAZRED: 

 POHOD: Vsi športni pedagogi, vodja poti Uroš Rozina 
 ZIMSKI: Srečko Somrak 

 ATLETIKA: Petra Kobe 
 ŠPORTNE IGRE: Srečko Somrak, Petra Kobe 

 
8. RAZRED: 

 POHOD: Vsi športni pedagogi, vodja poti Damjan Grobljar 

 PLAVANJE LAŠKO: Petra Kobe 
 ZIMSKI: Srečko Somrak 
 ATLETIKA: Petra Kobe 
 PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNE IGRE: Vsi športni pedagogi 

 
9. RAZRED: 

 POHOD: Srečko Somrak 
 FITNES: Srečko Somrak 
 ZIMSKI: Srečko Somrak 
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 ATLETIKA: Petra Kobe 
 PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNE IGRE: Vsi športni pedagogi 

 
V 6. razredu je bil en športni dan realiziran v ZŠN, v 7. razredu pa v CŠOD. 
 
LŠN IN ZŠN: 
Letna šola v naravi je bila tudi v tem šolskem letu izvedena v Žusterni (18. 9.- 22. 9. 
2018). Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji.  
Zimska šola v naravi je bila letos 2. leto zapored izvedena v Avstriji (Weinebene). 
Pogoji za delo na smučišču so bili odlični. Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi. Vsi 
učenci, ki niso znali smučat, so se v enem tednu naučili do te mere, da so se znali 
peljati z vlečnico in se potem kontrolirano spustili po zmerni strmini. Nezadovoljni pa 
smo bili z odnosom obeh upravnikov doma, v katerem smo bivali. Oba sta bila na 
trenutke nesramna do učencev, občasno pa tudi do učiteljev. Zato smo se odločili, da 
drugo leto zamenjamo lokacijo. Dobili smo CŠOD v Bohinju, smučali pa bomo na 
Voglu. 
 
IZVEDBA PLAVALNEGA TEČAJA ZA 3. RAZREDE: 
V mesecu aprilu smo izvedli plavalne tečaje za 3. razrede matične šole in vseh njenih 
podružnic. Učenci matične šole so imeli plavalni tečaj od 3. 4. 2018 do 11. 4. 2018. 
Skupaj je bilo 29 učencev 3. a in 3. b. Učitelji, ki so učili plavanje v tej skupini so bili: 
Petra Kobe, Tatjana Gombač in Matej Bajde. 
Učenci vseh podružnic so imeli plavalni tečaj od 12. 4. 2018 do 20. 4. 2018. Teh 
učencev je bilo skupaj 41. Plavalni učitelji so bili: Srečko Somrak, Andrejka Setničar 
in Tjaša Logaj. 
Vsi učenci so napredovali glede na začetno stanje, razen učencev, ki so bili odsotni 
zaradi bolezni.  
 
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE: 
Športni pedagogi smo se udeležili vseh izobraževanj, ki so  bila organizirana s strani 
šole. Srečko Somrak in Petra Kobe sta se udeležila izobraževanja na področju 
alpskega smučanja. 
 
PROJEKTI: 
V sodelovanju z učiteljicami od 1. do 5. razreda, se je izvajal projekt ŠOLSKA 
ŠPORTNA OLIMPIADA. V okviru tega projekta je bil v mesecu septembru izveden 
šolski kros, potekala so različna medrazredna tekmovanja, v mesecu maju nas je 
obiskal PETER KAUZER. Sodelovali smo tudi s projektom ZDRAVA ŠOLA. V mesecu 
juniji smo imeli športno druženje z OŠ Litija (med dvema ognjema). 
 
POSODOBITEV ŠPORTNIH REKVIZITOV NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH: 
Na matični šoli in na podružnicah je bilo kupljenih kar nekaj drobnih športnih 
rekvizitov. Prva nabava je bila izvedena v mesecu avgustu oz. septembru in sicer v 
višini 3.000 eur. Druga nabava je bila izvedena v mesecu aprilu in sicer v višini cca 
1.300 eur (seznam kupljenih rekvizitov je pri vodji aktiva, Petri Kobe). 
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Na igrišču POŠ Kresnice je bila postavljena nova konstrukcija za koš in tudi nov koš. 
Prav tako so dobili dva nova nogometna gola na zunanjem igrišču in pa odbojkarsko 
mrežo.   
Na POŠ Vače so bile narisane črte v telovadnici, poleg tega pa so v telovadnici dobili 
še en koš. 
Tudi letos smo na občini kandidirali na javnem razpisu za posodabljanje in 
investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov. Žal tudi letos naša kandidatura ni 
bila odobrena. Tako še naprej ostajata želja in potreba po postavitvi odbojkarske 
mreže in stojal na zunanjem igrišču na POŠ Vače. 
Na matični šoli je še vedno potrebno preplastiti asfalt na igrišču za nogomet in izrisati 
črte. 
V veliki telovadnici je potrebno zamenjati zaščitno oblogo. Obstoječa je raztrgana in 
pod njo odpada omet. Potrebno je tudi narediti dolgoročni načrt zvočne adaptacije 
telovadnice. 
Seznam potreb za nabavo športnih rekvizitov v prihodnjem šolskem letu bo dokončno 
izoblikovan do septembra 2018. 
 
DRUŽABNA SREČANJA ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN OSTALIH UČITELJEV NA ŠOLI 
Uvodno športno druženje vseh učiteljev OŠ Gradec 24. 8. 2017 je potekalo na igrišču 
na Zg. Logu. Igrali smo odbojko in med dvema ognjema. 
Športni vikend v Planici 16., 17., 18. 2. 2018. 
Odbojkarska tekma med učenci in učitelji – 22. 12. 2018. 
Rekreacija za učitelje – potekala ob petkih 7. šolsko uro. 
 
BOGATITVENE DEJAVNOSTI KOT POPESTRITEV POUKA IN MOTIVACIJA UČENCEV 
Športnika šole letos nismo izbrali, ker enostavni ni bilo nikogar, ki bi tako izstopal na 
tem področju, prav tako pa tudi nismo izbrali najbolj športnega razreda. 
ŠOLSKI REKORDI – tako kot v lanskem šolskem letu, smo tudi letos merili rekorde v 
nalogah za ŠVK. Rezultati bodo objavljeni v mesecu septembru. 
Žal nam letos ni uspelo izvesti vmesnih testiranj (1× na mesec), ker je to enostavno 
preveč zamudno. V prihodnjem letu si bomo dali za cilj 3× v celem šolskem letu.  
Uporaba IKT tehnologije – predvsem pri gimnastiki.  
Za učence smo izpeljali tudi ogled smučarskih poletov v Planici, v četrtek, 22. 3. 
2018. 
 
TEKMOVANJA: 
Udeležili smo se vseh načrtovanih šolskih športnih tekmovanj razen košarke. Košarke 
se nismo udeležili, ker učenci niso pokazali interesa za to. Sodelovali smo na 
naslednjih šolskih športnih tekmovanjih: 

 LJUBLJANSKI MARATON 
 REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI IN MLAJŠI UČENCI 
 OBČINSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ROKOMETU ZA STAREJŠE UČENKE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 

 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
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 DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI UČENCI 
 ČETRTFINALNO OTEKMOVANJE V ROKOMETU ZA STAREJŠE UČENKE 
 ČETRTFINALNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 

 ŠPF – PODROČNO TEKMOVANJE  
 PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE – 7 osvojenih kolajn 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAFTINGU – 3. mesto 
 LITIJSKI TEK – 1. mesto: Nik Okorn, 2. mesto: Lev Žagar 

Tudi letos sta našo šolo na Litijskem teku zastopali ekipi učiteljev in staršev. Ekipa 
učiteljev je zasedla odlično 3. mesto, ekipa staršev pa 7. mesto.  
 
IZVEDBA ŠVK TESTIRANJA: 
Aktiv športnih pedagogov je pomagal pri izvedbi testiranja za ŠVK tudi na razredni 
stopnji na matični šoli in podružnicah. Na MŠ smo na predmetni stopnji v 6. razredu 
ŠVK izvedli med urami športa, v ostalih razredih pa kot športni dan. To se ni izkazalo 
za dobro prakso, zato se bo v prihodnje testiranje za ŠVK v vseh razredih predmetne 
stopnje izvajalo med urami športa. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Vodja aktiva ostaja Petra Kobe. 
 Odhod na zimski športni dan (smučanje), se prestavi na zgodnejšo uro (7:00). 

 Spremeni se lokacija drsanja, namesto Kranja, se bo odšlo na drsanje na Bled. 
 Vsak učitelj, po končanem tekmovanju v roku največ 2 dni poskrbi, da je 

poročilo o tekmovanju na vseh zahtevanih mestih (vodja aktiva, zvezek za 
tekmovanja). Vodja aktiva objavi prispevek na spleti strani. 

 Spremeni se lokacija zimske šole v naravi. Namesto Weinebene, gremo v 
Bohinj. 

 Ohrani se rekreacija za učitelje. 
 Nuška Mlekuž prevzame športni program Zlati sonček in Krpan. 

 Študijske skupine v mesecu avgustu (28. 8. 2018) se bosta udeležila Srečko 
Somrak in Petra Kobe. 

 ŠVK testiranje se ne bo več izvajalo v okviru ŠD, temveč med urami. 
 Zaključi se projekt ŠOLSKA ŠPORTNA OLIMPIADA. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Več pozornosti nameniti učencem, ki se z različnimi izgovori poskušajo dnevno 
izogniti sodelovanju pri urah ŠPORTA. 

 Potrebna bi bila prenova športnega kabineta in zvočna izolacija telovadnice. 
 Organizacija šolskega krosa, vendar se je potrebno v naprej dogovoriti z NK 

Litija o uporabi prostora. V primeru, da ne dobimo dovoljenja, bo potrebno 
poiskati novo lokacijo. 

 Še naprej bomo sodelovali z lokalnimi športnimi društvi in zavodi.  
 Športni pedagogi si želimo športne opreme (trenirke).  
 NEPLAVALCI: pri preverjanju plavanja se je ugotovilo, da je še vedno nekaj 

učencev v šestem razredu, ki ne znajo plavati. Predlog je, da se te učence v 
prihodnjem šolskem letu povabi na plavalni tečaj k tretjim razredom. Učenci za 
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katere predlagamo plavalni tečaj so: Edona Bajraktaraj, Maša Kristina Jere, 
Doris Domić, Mesud Mehmedović, Tadej Berčan. 

 Predlog za organizacijo športnega druženja med OŠ Gradec, OŠ Litija, OŠ 
Šmartno. 

 

6.1.7. Aktiv OPB 

Vodja strokovnega aktiva: Ines Štaut 
Število članov aktiva: 14 
Število sestankov aktiva: 3 
 
Realizacija programa: 
Realizirali smo vseh pet aktivov, ki smo jih imeli v programu, ter imeli dodatno še dva 
aktiva. 
V mesecu aprilu smo imeli skupni aktiv z aktivom 1. triade in aktivom DSP, v juniju 
smo imeli dodatni aktiv, da smo pregledali in podali predloge za tabelo EDČ. 
Realizirali smo vse planirane projekte. Imeli bomo še zaključni aktiv na katerem 
bomo ravnatelju poročali o našem delu, reševali problematiko v OPB in načrtovali 
delo za naprej. 
 
Dnevni red 1. aktiva, ki je bil 20. 8. 2017 
1. Pregled dokumenta predvidenih števil priznanih ur  
2. Mnenje o menjavi vrstnega reda gesla vizije šole ter zapisu strokovnega in/ali 
pedagoškega naziva ob imenu in priimku  
3. LDN  
4. Projekti v OPB  
5. Zloženka OPB  
6. Načrt nabave  
7. Hospitacijski obrazec  
8. Organizacija dela v OPB  
9. Razno 
 
Dnevni red 2. aktiva z dne 30. 10. 2017 
1. Pregled dokumentov  
2. Opravljeno delo v septembru in oktobru, projekti …  
3. Tekoča problematika v OPB  
4. Priprava na prednovoletne dejavnosti (predlogi in izmenjava idej, mnenj itd.)  
5. Razno  
 
Dnevni red 3. aktiva z dne 23. 1. 2018:  
1. Poročanje o poteku projektov  
2. Analiza prednovoletnih dejavnosti  
3. Tekoča problematika pri delu v OPB  
4. Načrtovanje dela za naprej  
5. Načrtovanje potrebnega materiala za potrebe OPB v naslednjem šolskem letu  
6. Razno  
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Dnevni red 4. aktiva z dne 29. 3. 2018 
1. Pogovor z ravnateljem o ocenjevanju delovne uspešnosti 
2. Priprava in organizacija druženja s starši v okviru projekta Šolski vrtiček v mesecu 
maju:     Zeliščna čajanka 
3. Poročanje o poteku projektov 
4. Zbiranje idej za zaključek dela v OPB v šolskem letu 2017/2018 
5. Tekoča problematika v OPB 
6. Razno 
 
Dnevni red 5. skupnega aktiva z DSP in 1. triado z dne 23. 4. 2018:  
1. Kdo so učenci z dsp  
2. Analiza sodelovanja med učitelji dsp, opb in učitelji 1.triade ter načrtovanje dela za 
naslednje šolsko leto  
3. Razno  
4. Učbeniki 
 
Dnevni red 6. aktiva z dne 19. 6. 2018  
1. Pregled tabele EDČ 
2. Razno 
 
Dnevni red 7. aktiva z dne 26. 6. 2018 
1. Analiza dela aktiva OPB v šolskem letu 2017/2018 
2. Vsebinska analiza projektov 
3. Poročanje o delu z nadarjenimi učenci v OPB 
4. Pogovor in razmislek o vpeljavi aktivnega odmora 
5. Izobraževanja za kolektiv (predlogi) 
6. Kratkoročni in dolgoročni cilji dela aktiva, močna področja, šibka področja 
7. Predlogi dela za naslednje šolsko leto 
 8. Urejanje dokumentacije – E-asistent 
9. Razno 
Bolj podroben opis sestankov je zapisan v zapisnikih. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Sklep 1: Imamo enoten obrazec učnih priprav v skladu s spremembami po 
LDN-ju. 

 Sklep 2: Na matični šoli se 4. razred ne deli na skupine, ko se bodo prenehale 
dejavnosti (meseca maja) se po potrebi skupine uvede nazaj. 

 Sklep 3: Učenci se v času OPB čim več gibljejo na svežem zraku. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem letu načrtujemo uvodni in zaključni aktiv ter pet aktivov med letom. 
Eden ali dva izmed aktivov bi bila namenjena izobraževanju. Predlog je bil, da bi v 
okviru aktiva eden od članov pripravil izobraževanje s področja, ki ga dobro pozna. 
Drugi predlog je bil, da bi imeli v mesecu maju aktiv v Jevnici na šolskem vrtu, kjer bi 
imeli manjše praktično izobraževanje s področja vrtnarjenja ter pomagali pri ureditvi 
vrta. 
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6.1.8. Aktiv dodatne strokovne pomoči 

Vodja strokovnega aktiva: Andreja Bregar Rop 
Število članov aktiva: 15 
Število sestankov aktiva: 13 
 
Realizacija programa: 

 predstavitev IP- jev in timski sestanki s starši, 
 pridobitev senzorne sobe in izmenjava izkušenj z g. Marjeto Mlakar Agrež iz 

OŠ Litija, 
 delavnice PRIMI ŠOLO ZA  ROGE v sodelovanju s Centrom za razvoj Litije, 

 aktivno sodelovanje na novoletnem sejmu, 
 aktivno sodelovanje na novoletni prireditvi, 
 urejanje šolske avle, 
 uspešno izpeljane delavnice za starše v mesecu januar v okviru GU, 
 redne evalvacije, 
 diagnosticiranje SUT učencev, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami v okviru aktiva, 
 redne evalvacije in timski sestanki, 
 izredne govorilne ure, 
 timski sestanki s starši ob zaključku šolskega leta z analizo dela, ter 

načrtovanjem dela za prihodnje šolsko leto, 

 izvajanje učne pomoči, 
 priprava dokumentacije  za usmerjanje in preverjanje odločb (predlogi za 

povečano število ur dodatne strokovne pomoči), 
 logopedske obravnave, 
 diagnosticiranje SUT učencev, 

 oblikovanje zloženk o PP, 
 sodelovanje  z aktivi, 
 sodelovanje z zunanjimi institucijami, 
 sodelovanje v projektu SAM (izobraževanje, priprava in organizacija ter 

izvedba ob podelitvi slovesnosti), 

 izdelava senzornega kotička v kabinetu DSP-2, 
 študij strokovne literature in skrb za uvajanje novosti in izsledkov raziskav v 

tekočem vzgojnem izobraževalnem delu. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Odpravljanje primanjkljajev pri otrocih s PP in poudarek na sočasnem delu s 
starši. 

 Krepitev šibkejšega področja-timsko sodelovanje med učitelji posameznih 
aktivov in ozaveščanje pomena našega dela - ozaveščanje o empatiji in 
drugačnosti. 

 Kontinuirana srečanja s starši in otroki v okviru Šole za starše.  
 Projekt z ga. Majdo Končar za 1. razred. 
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6.1.9. Aktiv za delo z nadarjenimi učenci 

Vodja strokovnega aktiva: Marija Mohar 
Število sestankov aktiva: 1 
 
Realizacija programa: 
V postopek evidentiranja je bilo predlaganih 20 učencev, od tega je bilo pridobljeno 
soglasje za izvedbo postopka identifikacije za 18 učencev. Od tega je bilo 13 učencev 
prepoznanih in potrjenih nadarjenih učencev. Vsi starši so bili v začetku januarja 
obveščeni o rezultatih identifikacije. Dana jim je bila možnost, da se dogovorijo za 
individualni pogovor. Do današnjega dne je bilo izvedenih pet individualnih 
razgovorov. Individualni pogovori so dobra pot, saj odpira prostor za iskanje poti in 
možnosti razvoja. Vsakokrat se to izkaže za zelo konstruktiven način izmenjave 
glediščnih točk. 
  

Razred 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

Št. evidentiranih v šol. letu 2017/18 0 8 8 1 3 20 

Št. identificiranih v šol. letu 2017/18 0 5 7 0 1 13 

Skupno št. identificiranih nadarjenih učencev 
na OŠ Gradec 

3 8 16 6 17 50 

 
Nagradni izlet za učence smo organizirali 6. 6. 2018. Izleta se je udeležilo 8 
nadarjenih učencev (Maša Štrus, Lovro Klinc, Rok Grobljar, David Gobec, Jernej 
Kolar, Jan Južnik, Erik Setničar in Alina Ostrež). Z učenci smo si ogledali Muzej iluzij 
in z ladjice po Ljubljanici pa še arhitekturo tega dela Ljubljane. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 V mesecu juniju 2018 bo organiziran nagradni izlet za nadarjene. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V šolskem letu 2018/2019 bo večji poudarek na konkretnih vsebinah in dejavnostih 
za nadarjene. Učitelji bodo pripravili vsebine in aktivnosti iz področij umetnosti, 
športa, jezikoslovja, družboslovja in naravoslovja. Nadarjeni učenci bodo morali 
izbrati vsaj tri dejavnosti skozi celo leto in se jih aktivno udeležiti. Te aktivnosti bodo 
vsebinsko in časovno predstavljene ob začetku šolskega leta. 
Nadarjeni učenci se bodo poleg teh aktivnosti udeleževali še tekmovanj iz znanj. 
 

6.2. Poročilo o delu Sveta šole 

V začetku šolskega leta 2017/2018 so Svet zavoda OŠ Gradec sestavljali naslednji člani: 

Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko Zajc (predstavniki ustanoviteljice); Barbara 

Avbelj, Nada Golouh in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter Vanja Arhnaver, 

Andreja Bregar Rop, Sevludin Halilović, Ana Terzić in Astrid Žibert (predstavniki 

zaposlenih). 
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Svet zavoda OŠ Gradec se je v omenjeni sestavi v šolskem letu 2017/18 prvič sestal 

21. 9. 2017 na 29. seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje predlagani dnevni red. 
 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Gospod Janez Žgajnar je predstavnik Sveta staršev 

v Svetu zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje sklepe in zapisnik 27. seje. 
 SKLEP št. 4:  Svet zavoda potrjuje sklep in zapisnik 28. korespondenčne seje. 
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Podrobnejše kriterije in postopek za 

uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi. 
 SKLEP št. 6: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko 

leto 2016/2017. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 
2016/2017. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda bo seznanil ustanoviteljico s prioritetnimi sanacijskimi 
investicijami na Osnovni šoli Gradec in na podružničnih šolah. 

 SKLEP št. 8: Ravnatelj Damjan Štrus na Občini Litija preveri, ali ima OŠ Gradec 
v proračunu za leto 2018 predviden ustrezen znesek materialnih in investicijskih 
stroškov. 

 SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje LDN za šolsko leto 2017/2018. 
 SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena 

ZOFVI in v skladu z 21., 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija redne 
volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec za 4-
letni mandat, in sicer: 

- 2 predstavnika delavcev matične šole, 
- 3 predstavnike delavcev treh različnih podružničnih šol. 

Volitve bodo izvedene  19. 10. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, 

Litija.  

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih 

strokovnih delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati 

vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj 

s pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, 

da se strinja h kandidaturi. 

Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za 

predstavnika delavcev v svetu zavoda. 

Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 12. 10. 2017. 

 SKLEP št. 11: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet 
zavoda OŠ Gradec imenuje za dobo 4 let volilno komisijo, in sicer: 

- predsednica Sandra Železnik; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
matični šoli; 

- članica Špela Kovič; delovno mesto: učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja 
na POŠ Kresnice; 



 
 
 
 
 

 

38 
 

- članica Maja Lenart; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ 
Jevnica; 

- namestnica predsednice Nuška Štros; delovno mesto: učiteljica razrednega 
pouka na POŠ Hotič;  

- namestnica članice Špela Mahkovec; delovno mesto: učiteljica razrednega 
pouka na POŠ Vače; 

- namestnica članice Katja Mohar; delovno mesto: učiteljica matematike na 
matični šoli. 

 SKLEP št. 12: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 22. 9. 2017  na oglasni deski 
matičnih in podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za 
člane Sveta zavoda OŠ Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki 
se jih voli iz matične šole, podružnic, ter roke in način oddaje predlogov za 
kandidate. 

 SKLEP št 13:  Svet zavoda potrjuje, da se glede na 44. člen Odloka o ustanovitvi 
OŠ Gradec presežek prihodkov nad odhodki uporablja za plačilo materialnih 
stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije v zavodu, po predhodnem 
soglasju ustanovitelja pa tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

 

30. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala 29. 9. 2017 – 2. 10. 2017, je bila 

korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

SKLEP  – 30 KS: 

Svet zavoda OŠ Gradec začasno preklicuje sklep o razpisu volitev predstavnikov 

delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec, ki je bil sprejet na 29. seji Sveta zavoda, dne 21. 

9. 2017. Ko bo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno 

javnih-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija stopil v 

veljavo, bo Svet zavoda ponovno sprejel sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev 

v Svet zavoda OŠ Gradec. 

 

Na 31. izredni seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 26. 10. 2017, so člani sveta zavoda 

sprejeli naslednje sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda določi Barbaro Avbelj za zapisničarko 30. seje Sveta 
zavoda. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 31. seje. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnike in sklepe 29. seje in 30. 

korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 
 SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi  46. in 47. člena ZOFVI 

in v skladu z 21. (upoštevano priporočilo Ministrstva), 23. in 24. členom Odloka 
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega 
šolstva v Občini Litija redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v 
Svet zavoda OŠ Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

- 3 predstavnike delavcev matične šole, 
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- 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol. 
Volitve bodo izvedene  23. 11. 2017 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, 

Litija.  

Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih 

delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak 

delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s 

pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, da 

se strinja h kandidaturi. 

Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice vsaj en kandidat za 

predstavnika delavcev v svetu zavoda. 

Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji do 17. 11. 2017. 

 SKLEP št. 5: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet 
zavoda OŠ Gradec imenuje za dobo 4 let volilno komisijo, in sicer: 

- predsednica Sandra Železnik; delovno mesto: učiteljica razrednega 
pouka na matični šoli; 

- članica Špela Kovič; delovno mesto: učiteljica v oddelku podaljšanega 
bivanja na POŠ Kresnice; 

- članica Maja Lenart; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na POŠ 
Jevnica; 

- namestnica predsednice Maruša Krnc; delovno mesto: učiteljica 
razrednega pouka na POŠ Hotič;  

- namestnica članice Špela Mahkovec; delovno mesto: učiteljica 
razrednega pouka na POŠ Vače; 

- namestnica članice Katja Mohar; delovno mesto: učiteljica DSP in 
laborant na matični šoli. 

 SKLEP št. 6: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 27.10.2017  na oglasni deski 
matičnih in podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za 
člane Sveta zavoda OŠ Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki 
se jih voli iz matične šole, podružnic, ter roke in način oddaje predlogov za 
kandidate. 

 

23. 11. 2017 so bile izvedene volitve za predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ 

Gradec. Na volitvah so bili izvoljeni novi predstavniki zaposlenih v svet zavoda.  

29. 11. 2017 je potekala 1. seja Sveta zavoda OŠ Gradec v novi sestavi. Na novo 

konstituiran svet zavoda sestavljajo naslednji člani: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele 

in Marko Zajc (predstavniki ustanoviteljice); Barbara Avbelj, Nada Golouh in Janez 

Žgajnar (predstavniki staršev) ter Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja 

Resnik in Tanja Vesel (predstavnice zaposlenih). 
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Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v novi sestavi v šolskem letu 2017/2018 sestali na 

konstitutivni seji, treh rednih ter šestih korespondenčnih sejah. 

 

Na 1. konstitutivni seji, 29. 11. 2017, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 1. seje. 
 SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 31. izredne seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda je v mandatno – verifikacijsko komisijo imenoval: 

Marka Zajca, predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta 
staršev in Nuško Štros, predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno – verifikacijske komisije 
imenuje Marka Zajca. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Predstavniki ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ 
Gradec za  obdobje imenovanja so: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko  
Zajc. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ 
Gradec za obdobje imenovanja so: Nada Golouh, Janez Žgajnar, Barbara Avbelj. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Zaradi šestih po mnenju mandatno – verifikacijske 
komisije napačno klasificiranih glasovnic za izvolitev predstavnikov zaposlenih v 
Svet zavoda OŠ Gradec, se pridobi pravno mnenje. Urška Pišek posreduje 
vprašanje strokovnemu svetovalcu pravne službe SVIZ, Janezu Rešku. 

 SKLEP št. 8: Krovna kuverta, v kateri so shranjene vse glasovnice, se lahko 
odpira samo v prisotnosti predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelja OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 9:  Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, najstarejšo predstavnico 
zaposlenih, da do razjasnitve nastale situacije, glede volitev predstavnikov 
zaposlenih v svet zavoda, vodi sejo. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda pooblašča Anito Kušar, da do 30. 11. 2017, Občini 
Litija, Lijani Lovše in Igoriju Parkelu pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih 
sredstev za kritje materialnih stroškov za leto 2017. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje ceno 15 € za menjavo ključavnic garderobnih 
omaric učencev. 

 

Na 2. redni seji, 7. 12. 2017, so bili sprejeti sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 2. seje. 
 SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 1.  seje Sveta zavoda OŠ 

Gradec. 
 SKLEP št. 3: Svet zavoda v mandatno–verifikacijsko komisijo imenuje: Filipa 

Feleta, predstavnika ustanoviteljice, Janeza Žgajnarja, predstavnika sveta 
staršev in Nuško Štros, predstavnico zaposlenih v OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Svet zavoda za predsednika mandatno–verifikacijske komisije 
imenuje Janeza  Žgajnarja. 
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 SKLEP št. 5: Svet zavoda predlaga Janeza Žgajnarja, da opravi žreb med 
kandidatkama, ki imata enako število glasov. 

 SKLEP št. 6: Z žrebom je bila za peto predstavnico zaposlenih v Svet zavoda OŠ 
Gradec izbrana Tadeja Resnik. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda nalaga predsednici volilne komisije, Sandri Železnik,  
da pripravi dopolnitev k poročilu o poteku volitev predstavnikov zaposlenih v 
Svet zavoda OŠ Gradec. Prav tako mora volilna komisija novo izvoljeni peti 
predstavnici zaposlenih, Tadeji Resnik, izdati potrdilo o izvolitvi, Nuški Štros pa 
potrdilo o izvolitvi preklicati. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik kot peto 
predstavnico zaposlenih OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 9:  Za predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Matejo Gorše. 
 SKLEP št. 10:  Za  namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje 

Urško Pišek. 
 SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, 

da 8. 12. 2017 ponovno pošlje POZIV za zagotovitev dodatnih sredstev za kritje 
materialnih stroškov za leto 2017 Marjani Weilgoni Anžel. V dopisu naj se 
navede tudi, da Svet zavoda pričakuje odgovor s stani Občine Litija v roku 10 
dni, torej do 18. 12. 2017. 

 SKLEP št. 12: V začetku januarja 2018 predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec in 
ravnatelj pripravita dopis ustanoviteljici, v katerem podata obrazložitev, zakaj je 
prišlo do primanjkljaja za kritje materialnih stroškov in se ustanoviteljico pozove 
k dodelitvi manjkajočih sredstev. 

 SKLEP št. 13: Morebiten presežek prihodkov na odhodki  se rezervira za 
investicije in investicijsko vzdrževanje ter nakup osnovnih sredstev v letu 2018. 
Ravnatelj o morebitnem presežku sproti obvešča predsednico sveta zavoda. 

 

3. seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila korespondenčna in je potekala 21. 12. 

2017 – 30. 12. 2017. Sprejet je bil sklep – 3 KS :  Potrjujem zapisnik in sklepe 2. 

seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 

4. seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila korespondenčna in je potekala 17. 1. 2018 

– 25. 1. 2018. Sprejet je bil sklep – 4 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec za predstavnike 

šole za člane v Upravnem odboru šolskega sklada OŠ Gradec predlaga Anico Brvar (PŠ 

Kresnice), Irmo Nemec Bric (PŠ Hotič) in Alenko Zupančič (matična šola). 

 

Na 5. redni seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 26. 2. 2018 so člani sprejeli sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 5. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 3. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 
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 SKLEP št. 3:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 4. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Revizor v  bodoče v svojem poročilu poroča tudi o gospodarni rabi 
sredstev in gospodarnosti šole. 

 SKLEP št. 5:  Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2017. 
 SKLEP št. 6:  Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 26.887 eur 

se v letu 2018 nameni za  nakup osnovnih sredstev in investicijsko  vzdrževanje. 
 SKLEP št. 7:  Svet zavoda potrjuje  Finančni načrt za leto 2018. 
 SKLEP št. 8:  Člani sveta zavoda pregledajo predlog pravilnika o volitvah in 

odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda do 16. 3. 2018. 
Pripombe in dopolnitve označene z rdečo barvo posredujejo predsednici sveta 
zavoda in vsem članom sveta zavoda v vednost po elektronski pošti. 

 SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis gradiva z vnesenimi 
popravki do naslednje seje sveta zavoda, ko se bo o predlogu pravilnika 
glasovalo. 

 SKLEP št. 10: Člani sveta zavoda potrjujejo naslednje člane Pritožbene komisije 
OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje (2018 – 2022): 

- ANICA BRVAR, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice 
- NINA ĐORIĆ, profesorica razrednega pouka, MŠ  
- ALENA ĐAFIĆ DEDIĆ, logopedinja, MŠ  
- BERNARDA IMPERL, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače 
- BARBARA KODRMAN, profesorica razrednega pouka, POŠ Vače 
- ANITA MIKŠA, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
- SAŠA SETNIČAR JERE, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
- NUŠKA ŠTROS, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič 
- ANA TERZIĆ, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica 
- ALEŠ BREGAR, predstavnik staršev  
- JANEZ ŽGAJNAR, predstavnik staršev  
- TANJA BOLTIN, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 
- NATAŠA ZUPAN CVETEŽAR, svetovalna delavka, OŠ Litija 
- MARKO ZAJC, predstavnik ustanoviteljice  

 SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-
1/2017/43 z dne, 30. 1. 2018, in ob pridobitvi obeh poročil, ocenil delovno 
uspešnost obeh ravnateljev v koledarskem letu 2017, skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec na podlagi okrožnice št. 6030-1/2017/43 
z dne, 30. 1. 2018, pozove prejšnjo ravnateljico go. Tatjano Gombač in 
zdajšnjega ravnatelja g. Damjana Štrusa, da do 30. 3. 2018 pripravita poročilo 
o svojem delu za leto 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 13: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča Matejo Gorše, predsednico 
sveta zavoda, da do 9. 3. 2018 pripravi in pošlje poziv ge. Tatjani Gombač 
(ravnateljici v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017) in g. Damjanu Štrusu 
(ravnatelju v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017) za pripravo poročil o 
njunem delu. 

 



 
 
 
 
 

 

43 
 

Na 6. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 16. 3. 2018 – 23. 3. 2018, so člani 

sprejeli sklep - 6 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 5. seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

 

16. 4. 2018 so se člani Sveta zavoda OŠ Gradec sestali na 7. redni seji in sprejeli 

sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje Tadejo Resnik za zapisnikarico sej svetov 
zavodov v mandatu 2017-2021, v njeni odsotnosti zapisnikarja določi 
predsednica sveta zavoda. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje spremenjen dnevni red 7. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 6. korespondenčne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o volitvah in odpoklicu 
članov -predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 5:  Svet zavoda OŠ Gradec bo na podlagi okrožnice št. 6030-
1/2017/43 z dne, 30. 1. 2018, ocenil delovno uspešnost obeh ravnateljev v 
koledarskem letu 2017, skladno z obdobjem opravljanja funkcije. 

 SKLEP št. 6: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnateljev podali tajno. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je ga. Tatjana Gombač za leto 2017 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegla 79,38% vrednost. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 8: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2017 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegel 95,51% vrednost. 

Opomba D. Štrus: Sklep št. 7 in št. 8 se zaradi varstva osebnih podatkov zakrijeta. 

Njuna vsebina je dostopna v arhivu, kjer hranimo zapisnike sej. 

Na 8. (korespondenčni) seji, 7. 5. 2018 – 14. 5. 2018, so člani sveta zavoda 

sprejeli sklep – 8 KS :   Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 7. seje Sveta 

zavoda OŠ Gradec. 

 

Na 9. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 6. 2018 – 26. 6. 2018, so člani 

sprejeli sklepa: 

SKLEP 1 – 9 KS : Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s Kadrovskim načrtom OŠ 

Gradec za obdobje od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2019. 

SKLEP 2 – 9 KS : Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in 

računovodkinje ge. Kanduč potrjuje vrednost posameznega učbenika iz stare zaloge in 

sicer v višini 2 evrov. 
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Na 10. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 8. 2018 – 28. 8. 2018, so člani 

sprejeli sklep: 

SKLEP – 10 KS : Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta Zavoda OŠ Gradec 

za šolsko leto 2018/2019. 

 

Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole http://www.osgradec.si/category/svet-

sole/ . 

Poročilo pripravila predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše 

 

6.3. Poročilo o delu Sveta staršev 

 
Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2017/2018 izvedel tri seje sveta staršev. 
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2016/2017. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2017/2018. 
 Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. 

leto 2017/2018. 

 Podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem 
za subvencioniranje šole v naravi. 

 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Izvolitev predstavnika staršev v svetu zavoda. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z 

občino. 
 Delo šolskega sklada  

 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Predstavitev POŠ Vače. 
 Delo šolskega sklada. 
 Imenovanje upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec. 
 Vzgojno-izobraževalni objekt Hotič. 

 Predstavitev Sam svoj mojster. 
 Poročilo o delu v šolskem letu 2017/2018  

 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2018/2019. 
 
Na vseh sejah sveta staršev je bila obravnavana točka dnevnega reda: pobude, 
predlogi in vprašanja staršev.   
 

http://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/category/svet-sole/
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Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole: 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
 

7. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci 
 

7.1. Realizacija pouka po razredih 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.A 700 749 107% 

1.B 700 751 107% 

2.A 805 792 98% 

2.B 805 790 98% 

3.A 840 817 97% 

3.B 840 822 98% 

4.A 840 827,5 99% 

4.B 840 827 98% 

5.A 910 896 98% 

5.B 910 894,5 98% 

6.A 910 890,5 98% 

6.B 910 884 97% 

6.C 910 887 97% 

7.A 892,5 870,5 98% 

7.B 892,5 870,5 98% 

7.C 892,5 870,5 98% 

8.A 910 893 98% 

8.B 910 895 98% 

9.A 832 866 104% 

9.B 832 866 104% 

9.C 832 866 104% 

 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.+3.V 840 826 98% 

2.V 805 793 99% 

4.V 840 831,5 99% 

5.V 910 892,5 98% 

6.V 910 886 97% 

7.V 892,5 869,5 97% 

8.+9.V 910 893 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.H 700 684 98% 

2.H 805 788 98% 

3.H 840 823 98% 

http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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4.+5.H 945 930 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.+2.K 805 791 98% 

3.K 840 820 98% 

4.+5.K 945 926,5 98% 

    

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

1.J 700 684 98% 

2.J 805 795 99% 

3.J 840 819 98% 

4.+5.J 945 933 99% 

 

7.2. Realizacija izbirnih predmetov 

Obvezni izbirni predmet Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

Nemščina 1 70 72 103% 

Nemščina 2 70 72 103% 

Nemščina 3 64 63 98% 

Likovno snovanje 1 35 34 97% 

Likovno snovanje 2 35 30 86% 

Likovno snovanje 3 32 38 119% 

Sodobna prehrana hrane 70 70 100% 

Načini prehranjevanja - V 35 34 97% 

Načini prehranjevanja 32 35 109% 

Šahovske osnove 35 36 103% 

Vzgoja za medije: Radio 35 36 103% 

Šport za zdravje 64 64 100% 

Šport za sprostitev 64 72 113% 

Izbrani šport - nogomet 35 38 109% 

Izbrani šport - odbojka 35 34 97% 

Poskusi v kemiji 35 38 109% 

Retorika 32 34 106% 

Filozofija za otroke: Jaz in drugi 32 36 113% 

Računalniška omrežja 32 38 119% 

Multimedija 35 35 100% 

Sodobna priprava hrane - V 35 34 97% 

Izbrani šport - odbojka - V 70 72 103% 

Multimedija - V 35 34 97% 

    

Neobvezni izbirni predmet Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija 

Angleščina - MŠ 140 142 101% 

Angleščina - H 70 70 100% 

Angleščina - J 70 73 104% 
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Angleščina - V 70 70 100% 

Angleščina - K 70 67 96% 

Nemščina - MŠ 70 66 94% 

Nemščina - H 70 70 100% 

Tehnika - MŠ 105 107 102% 

Tehnika - V 70 71 101% 

Šport - J 35 35 100% 

Šport - K 35 37 106% 

Šport - MŠ 70 68 97% 

Šport - V 35 34 97% 

 

7.3. Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih 

 
 

7.3.1. Slovenščina 6.R 

Letos je NPZ iz slovenščine v 6. razredu na naši šoli pisalo 71 učencev (od 76 
prijavljenih).  
Rezultat 33 učencev naše šole je slabši od šolskega povprečja, 38 učencev pa je 
doseglo več točk od šolskega povprečja.  
Rezultat 28 učencev naše šole je slabši od državnega povprečja, 43 učencev pa je 
doseglo več točk od slovenskega povprečja.  
Pet  učencev  NPZ-ja iz slovenščine ni pisalo. 
 
Učenci OŠ Gradec so rešili 29 nalog bolje od slovenskega povprečja, 2 nalogi enako 
kot je slovensko povprečje in 3 naloge slabše od slovenskega povprečja. Učenci OŠ 
Gradec so reševali naloge nad slovenskim povprečjem.  
Naloge, ki so bile malce slabše reševane, so sicer nižje taksonomske ravni in 
pokrivajo minimalna znanja. Učenci niso imeli večjih težav s tvorjenjem zaokroženega 
besedila, še vedno pa se kaže primanjkljaj pri tvorjenju jezikovno in pravopisno 
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ustreznih besedil, čemur bo treba posvetiti več pozornosti. Težave so tudi, ko morajo 
učenci svoje odgovore utemeljevati, ponazoriti ali ovrednotiti. 
Še naprej bo potrebno učence bolj spodbuditi k branju, dodatno ponavljati in 
utrjevati pa bo potrebno tudi jezikovna ter literarnovedna znanja. 
Najbolje rešene naloge na šoli spadajo med zahtevnejše, saj spadajo v območje od 
rdečega navzgor (večina spada v modro območje), kjer se nahajajo zahtevnejše 
naloge. Med najbolje rešenimi nalogami  sta le dve iz rumenega območja in ena iz 
zelenega območja. 
Učenci imajo največ težave s samostojnim ubesedovanjem odgovorov z 
utemeljevanjem ter s tvorjenjem jezikovno in pravopisno pravilnih besedil. Precej 
pozornosti bo še vedno potrebno namenjati bralnemu razumevanju besedil in 
navodil, tvorbi povedi in besedil ter pravopisni in jezikovni zmožnosti. Učence bo 
potrebno bolj spodbujati k branju, dodatno ponavljati in utrjevati bo potrebno  
jezikovna in literarnovedna znanja. Pri utrjevanju, preverjanju in tudi ocenjevanju 
smo učiteljice, ki poučujemo v šestih razredih, že vključevale različne tipe nalog, ki jih 
srečamo v NPZ, s čimer bomo nadaljevale.  
Večino vsebin letnega delovnega načrta smo predelali pred pisanjem NPZ, nekaj 
vsebin pa smo predelali po izvedenih NPZ, kajti učni načrt je obsežen in  je vse 
vsebine zelo težko obravnavati tako hitro – do konca aprila. 
Pri pouku smo reševali naloge iz NPZ in jih tudi skupaj analizirali. 
 

7.3.2. Matematika 6.R 

V 6.a je razlika med oceno NPZ in zaključeno oceno pri matematiki v 6. razredu 1,28, 
v 6.b 0,95 in v 6.c 0,86.V 6.a je največ učencev, ki se pridno naučijo pred 
ocenjevanji znanj, nimajo pa dobro razvitega matematičnega mišljenja, zato je 
razlika med ocenama največja (največ učencev je tudi NPZ pisalo 2 oceni nižje od 
zaključene ocene pri matematiki). Najvišji odstotek pri NPZ so dosegli učenci 6.b 
razreda, ki pa imajo najnižje povprečje zaključenih ocen pri matematiki. To kaže, da 
imajo učenci 6.b razreda dobro razvito matematično mišljenje, a slabe delovne 
navade. 
 
EVALVACIJA PRIPRAV NA NPZ V 6. razredu: 
Med učnimi urami so učenci ponavljali za nazaj (posamezne vsebine za nazaj v 
sklopu obravnavanih vsebin). V šoli so učenci v okviru pouka samostojno rešili 1 NPZ 
(pozorni so bili na hitrost in razporeditev časa reševanja; pregledali so postopke 
reševanja in rešitve). V ustna in pisna ocenjevanja znanja je učiteljica skušala 
vključevati tudi vprašanja oz. naloge, podobne nalogam NPZ. Učence je navajala na 
naloge, ki so sestavljene z namenom, da učence zavedejo. Učence je učiteljica tudi 
navajala, da imajo omejen čas reševanja nalog, zato morajo pri reševanju hiteti 
 
SMERNICE IN PREDLOGI ZA NAPREJ: 

 priprave na NPZ naj potekajo v okviru pouka - podobno kot smo jih zastavili v 
letošnjem šolskem letu, 

 ponavljanje za nazaj ter redno vključevanje vseh že obravnavanih vsebin v 
ocenjevanja znanja, 



 
 
 
 
 

 

49 
 

 omejitev uporabe kalkulatorjev pri matematiki (pri NPZ učenci računajo brez 
kalkulatorjev), 

 reševanje besedilnih nalog, ki so zapisane zapleteno, vsebujejo preveč 
podatkov ali več povezanih podvprašanj 

 odgovornost učencev in staršev za domače delo in zapisovanje domačih nalog. 
 

7.3.3. Angleščina 6.R 

Šolsko povprečje na OŠ Gradec pri angleščini v 6. razredu  je  51,19%. 
Državno povprečje pri angleščini v 6.r je 51,06%. 
Šolski dosežek je za 0,13% višji od državnega povprečja. 
 
Kratka analiza in predlogi izboljšav 
A.1 Slušno razumevanje  
Veljalo bi razmisliti o vključevanju zahtevnejših nalog slušnega razumevanja že v 
preverjanja in pisna ocenjevanja v 5. razredu, da bi se učenci izurili v natančnem 
poslušanju in razumevanju podatkov iz besedila. 
A.2  Slušno razumevanje – izbirni tip z enim pravilnim odgovorom 
Učencem bi lahko v šestem razredu ponudili več podobnih tipov nalog v okviru 
rednega pouka ali pri pisnih ocenjevanjih znanja. 
B.1 Bralno razumevanje – naloga kratkih zaprtih odgovorov  
Učenci so bili pri posameznih odgovorih zelo različno uspešni – manj uspešno so 
izluščili glavno misel, najbolje pa so razumeli podatke in podrobnosti o besedilu. Tudi 
take tipe nalog bi lahko bolj vključevali v aktualna preverjanja že v 5. in v 6. razredu. 
B.2 Bralno razumevanje – povezovanje, urejanje in razvrščanje 
Pri tej nalogi so v minimalnem odklonu reševali nekoliko pod povprečjem 
razumevanje podrobnosti v besedilu ter razumevanje pomena besed in besednih zvez 
iz sobesedila, nekoliko nad povprečjem pa so razumeli nekatera osnovna notranja 
razmerja v besedilu. S takim tipom nalog bi se lahko srečali že na začetku šolskega 
leta ob seznanitvi s tipi nalog v nacionalnem preizkusu. 
C.1 Besedišče – dopolnjevanje z naborom 
Vse elemente te naloge so šestošolci reševali po pričakovanjih – od 0,01 do 0,14  
nad državnim povprečjem. 
Tak tip nalog jim je dovolj dobro znan in se z njim srečujejo že tudi v 4. in 5. 
razredu. 
C.2 A – Besedišče – povezovanje, urejanje in razvrščanje  
Postavko 4. naloge so reševali minimalno pod povprečjem (ustrezno zapisovanje 
znanih besed), medtem ko so ostale postavke reševali minimalno nad povprečjem 
(0,04) . 
Tudi s takim tipom nalog se učenci dovolj frekventno srečujejo v nalogah v delovnih 
zvezkih in preverjanjih v 2. triadi. 
C.2.B – dopolnjevanje brez nabora  
Vse postavke te naloge so učenci reševali nad državnim povprečjem in 4. postavko te 
naloge so rešili najbolje – znali so ustrezno zapisati znane besede. 
D Pisno sporočanje  
Na tem področju bi bilo  potrebno prej začeti z vključevanjem podobnih pisnih nalog 
v preverjanja in ocenjevanja, da bi bili učenci na NPZ uspešnejši. Tudi na državni 
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ravni ugotovitve kažejo na slabše rezultate od pričakovanih , predvsem glede na to, 
da je tema in besedišče znano in del učnega načrta in vključeno tudi v potrjene 
učbenike. 
 

7.4. Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih 

 

 
 

7.4.1. Slovenščina 9.R 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 51,49 %. 
Državno povprečje pri slovenščini je 50,79 %. 
Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (51,49 %) je za 0,70 % višji od povprečja 
v državi (50,79 %). 
 
Učenci OŠ Gradec so rešili 16 nalog bolje od slovenskega povprečja, 2 nalogi enako, 
kot je slovensko povprečje, in 25 nalog slabše od slovenskega povprečja.  
Ostale naloge, ki so bile rešene pod povprečjem, odstopajo od povprečja zelo malo. 
Naloge, ki so jih učenci reševali najslabše, so večinoma zahtevnejše, saj spadajo v 
rdeče, modro oz. območje nad modrim območjem, razen naloge1.04, ki spada v nižjo 
taksonomsko stopnjo. 
  
V književnem delu priprave na NPZ bo v prihodnosti glede na letošnji rezultat 
potrebno nameniti več pozornosti razumevanju ravnanja književne osebe z 
naštevanjem značilnosti njenega značaja in ravnanja. 
V jezikovnem delu priprave na NPZ bo v prihodnje glede na letošnji rezultat potrebno 
nameniti več pozornosti: 
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 razumevanju besedila z določanjem teme besedila, 
 pojasnjevanju, ali so besede prevzete ali domače in 
 znanju, razumevanju in analizi povedi (ali je le-ta enostavčna ali večstavčna, 

ali gre pri slednji za priredje ali podredje). 
Pozornost bo še vedno treba namenjati bralnemu razumevanju besedila in navodil, 
tvorbi povedi in besedil ter pravopisni in jezikovni zmožnosti. Še naprej bo potrebno 
učence spodbujati k branju, dodatno ponavljati in utrjevati pa bo potrebno tudi 
jezikovno in pravopisno zmožnost ter tvorbo besedil, in sicer pri SLJ od razredne 
stopnje do 9. razreda predmetne stopnje.  
 
Naloge, ki so bile na OŠ Gradec najbolje rešene, za malo odstopajo navzgor glede na 
slovensko povprečje. Zanimivo je, da so tudi najbolje rešene naloge na šoli 
zahtevnejše, saj spadajo v območje od rdečega navzgor, kjer se nahajajo 
zahtevnejše naloge. Med najbolje rešenimi nalogami ni tistih iz rumenega ali 
zelenega območja, a tudi ne najzahtevnejših (nad modrim območjem). Glede na 
lanski NPZ je bila letos naloga z izražanjem komične perspektive (nal. 1.09) med 
najbolje rešenimi, lani pa med najslabše rešenimi. 
Manj od šolskega oz. državnega povprečja je pisalo 26 učencev naše šole, 37 
učencev je doseglo več točk od šolskega povprečja, dva učenca sta pisala v mejah 
šolskega oz. državnega povprečja, en učenec pa NPZ iz SLJ ni pisal.  
 
Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 13 %), je za 38,49 % 
slabši od šolskega povprečja. 
Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (kar predstavlja 75 %), je za 23,51 % 
boljše od šolskega povprečja. 
 
Rezultat učenca, ki je dosegel najmanj točk (kar predstavlja 13 %), je za 37,79 % 
slabši od državnega povprečja. 
Rezultat učenca, ki je dosegel  največ točk  (kar predstavlja 75 %), je za 24,21 % 
boljše od državnega povprečja. 
 

7.4.2. Matematika 9.R 

Šolsko povprečje pri matematiki je 55,47 %. 
Državno povprečje pri matematiki je 53,06 %. 
Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 2,41 % višji od povprečja v državi. 
 
Povprečno število doseženih točk smo na OŠ Gradec v primerjavi z lani (54,76 %) 
povečali za 0,71 %. 
Povprečno število doseženih točk smo v državi v primerjavi z lani (58,35 %) 
zmanjšali za 5,29 %. 
 
Ta generacija je v 6. razredu dosegla na NPZ-ju 53,39 % in je bila takrat za 2,54 
% nad državnim povprečjem, je znašalo 50,85 %. 
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razred 
Povprečje 

doseženih % v 
2015 (n = 66) 

Povprečje 
doseženih % v 
2018 (n = 64) 

A 59,50 60,29 

B 53,15 58,12 

C 51,85 46,53 

Vače 54,20 54,36 

Povprečje 53,39 55,47 

  

Število učencev 
na šoli 

Število 
doseženih % 

10 do 30 

7 32 – 38 

7 40 – 48 

13 50 – 56 

5 58 – 66 

6 68 – 74 

8 76 – 82 

8 84 - 100 

 
Iz grafične predstavitve je razvidno, da se državno in šolsko povprečje nahajata v 
rumenem območju dosežkov. 
33 naših učencev je pisalo slabše in 31 boljše od državnega povprečja, 34 učencev je 
pisalo slabše in 30 boljše od šolskega povprečja. 
 
Od 67 učencev, ki so obiskovali 9. razred, je NPZ junija 2018 pri matematiki pisalo 64 
učencev.    
19 ciljev v nalogah so naši učenci reševali v povprečju slabše od državnega 
povprečja. Najslabše reševane naloge na naši šoli so tiste, ki so tudi najzahtevnejše: 

naloga področje cilj odstopanje 

1.a.3 potence pozna pojme: osnova, eksponent, 
potenca in vrednost potence 

- 0,25 

9.4 geometrija in 
merjenje 

uporablja Pitagorov izrek pri reševanju 
nalog o telesih 

-0,24 

5.b enačbe in 
neenačbe 

uporablja zakone o ohranitvi relacije = 
pri reševanju linearnih enačb in jih 
utemelji 

-0,23 

9.6 izrazi izračuna vrednost izraza s 
spremenljivkami za izbrane vrednosti 
spremenljivk 

-0,22 
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3 cilji v nalogah so bili na šoli in v državi v povprečju enako reševane.  
28 ciljev v nalogah so naši učenci reševali v povprečju bolje od državnega povprečja. 
 
Vsi učitelji matematike, ki smo poučevali v 9. razredu, smo že pri pripravi letnih 
delovnih načrtov poskrbeli, da smo vsebine, napovedane za letošnje nacionalno 
preverjanje znanja, obravnavali pred izvedbo NPZ. 
V letošnjem šolskem letu smo vsi učitelji matematike na šoli posvetili veliko 
pozornosti reševanju nalog iz preteklih NPZ vezanih na obravnavano snov. 
Med šolskim letom smo pri utrjevanju v razredu in domačih nalogah vključevali 
naloge različnih tipov, ki so že bile vključene v NPZ. Tudi v pisna ocenjevanja znanja 
smo vključevali naloge, ki tako kot naloge v NPZ, pred reševanjem zahtevajo logičen 
razmislek, da lahko učenci šele potem uporabijo oz. pokažejo svoje matematično 
znanje. Učenci iz zastavljene naloge pogosto ne znajo ugotoviti kaj naloga zahteva 
(primer: naloga 1.a.3) 
V šolskem letu so imeli učenci pri vseh učiteljih matematike možnost reševati NPZ-je 
iz preteklih let (papirnati izvodi ali dostop do spletne različice). Učence smo v veliki 
meri vzpodbujali in jih nagovarjali, naj pole rešujejo tudi doma. 
Učitelji opažamo, da veliko učencev ni motiviranih za čim boljši rezultat na NPZ. Pri 
izvedbi NPZ iz matematike je približno tretjina učencev prišla v šolo brez 
geometrijskega orodja (geotrikotnika, šestila). 
Učitelji bomo z dosedanjimi aktivnostmi nadaljevali. Želeli bi, da v prihodnje učenci (s 
podporo in nadzorom staršev) prevzamejo odgovornost za opravljanje domačih nalog 
in učenje. Učitelji matematike pa jih bomo še naprej motivirali k sprotnemu delu in 
jih vzpodbujali k pripravam na NPZ.  
 

7.4.3. Kemija 9.R 

Komentar za učene matične šole:  
Pri večini učencev (67,27% vseh, ki so pisali) je rezultat na NPZ-jih primerljiv z 
zaključno oceno predmeta. Pri 18 učencih (32,73% vseh, ki so pisali) je rezultat na 
NPZ-jih nižji od zaključene ocene predmeta.  
 
Povzetek primerjave zaključene ocene z rezultatom na NPZ-ju: 

Zaključena 
ocena  

Število 
učencev  

Rezultat nad 
80%  

Rezultat med 
70 in 80%  

Rezultat pod 
70%  

5 16 9 5 2 
Zaključena 
ocena  

Število 
učencev  

Rezultat nad 
70%  

Rezultat med 
60 in 70%  

Rezultat pod 
60%  

4 11 6 3 2 
Zaključena 
ocena  

Število 
učencev  

Rezultat nad 
60%  

Rezultat med 
50 in 60%  

Rezultat pod 
50%  

3 13 4 3 6 
Zaključena 
ocena  

Število 
učencev  

Rezultat nad 
50%  

Rezultat med 
40 in 50%  

Rezultat pod 
40%  

2 15 3 3 9 
Nižje rezultate od pričakovanih so dosegli predvsem učenci, ki imajo zaključeno 
oceno 2 ali 3. Učenci z zaključeno oceno 4 ali 5 so dosegli dobre rezultate na NPZ-ju.  
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Na NPZ iz kemije so se učenci pripravljali na različne načine:  

 Večina učencev je skozi celo šolsko leto reševala kratke domače naloge. 
Skupno število nalog je bilo 22. Vsaka domača naloga je vsebovala dve nalogi. 
Na takšen način je utrjevalo svoje znanje 40 učencev od 56 (71,43%). 

 V okviru ur utrjevanja smo rešili in analizirali 3 NPZ-je preteklih let. Večina 
učencev je teste reševala samostojno (individualno ali v manjših skupinah), 
nekateri so pri reševanju potrebovali pomoč učitelja ali učno bolj uspešnih 
učencev. 

 Zaključno preverjanje znanja je bilo oblikovano podobno kot NPZ, samo da je 
bilo 1-krat bolj obsežno. Rezultati na testu so bili v skladu s pričakovanji. 

 
Povprečje učencev na NPZ-ju je skladno s pričakovanji. Določeni učno uspešni učenci 
bi lahko na testu dosegli boljši rezultat. Učno šibkejšim reševanje testa, ki vsebuje 
veliko različnih vsebin, dela težave, ker niso sposobni integracije znanja oz. je njihova 
sposobnost razumevanja, povezovanja vsebin, zelo šibka. Menim pa, da je osvojeno 
znanje večine učencev ustrezno oz. predstavlja dobro osnovo kemijskega znanja za 
nadaljevanje šolanja. 
 

8. Poročilo o delu strokovnih služb 

8.1. Poročilo skupine za prenovo vzgojnega načrta 

Vodja skupine: Mojca Križnik 
Predmetno področje: RS, PS, DSP, svetovalna služba 
Število članov skupine: 7 
Število sestankov aktiva: 8 
 
Realizacija programa: 
Na prvem sestanku (21. 9. 2017) smo pregledali obstoječi vzgojni načrt in oblikovali 
zametke novega vzgojnega načrta.  
Na drugem sestanku (29. 9. 2017) smo pregledali lažje in težje kršitev šolskih pravil, 
oblikovali strategije oziroma korake (naše reakcije ob kršitvah), obravnavali smo 
nagrade in priznanja.  
Na tretjem sestanku (13. 10. 2017) smo zapisali šolska pravila, skrajšali korake 
vzgojnega delovanja in dodelali nagrade in priznanja.  
Na četrtem sestanku (20. 10. 2017) smo zapisali, kako bomo delali z nadarjenimi 
učenci in z učenci, ki so žrtve nasilja. Zapisali smo še dve poglavji, in sicer svetovanje 
in preventivne dejavnosti.  
Na petem sestanku (19. 1. 2018) smo obravnavali predloge aktivov na vzgojni načrt.  
Na šestem sestanku (11. 5. 2018) smo načrtovali zapis priloge: Individualiziran 
vzgojni načrt v primeru, ko učenec dobi pisni vzgojni opomin. Še enkrat smo 
pregledali zapisan Vzgojni načrt in se pogovorili o točkah, kjer smo ponovno našli 
pomanjkljivosti. 
Na sedmem sestanku (25. 5. 2018) smo pregledali različice individualiziranega 
vzgojnega načrta in se odločili, katero bomo sprejeli za MŠ in podružnice 
(poenotenje).  



 
 
 
 
 

 

55 
 

Na zadnjem sestanku (19. 6. 2018) smo uskladili vzgojni načrt in individualiziran 
vzgojni načrt v primeru pisnega vzgojnega opomina. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Pri oblikovanju vzgojnega načrta se bomo oprli na Zakon o osnovni šoli, 
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli in Pravilnik o pravicah in 
dolžnostih učencev v osnovni šoli. 

 Iz obstoječega vzgojnega načrta bomo črtali štiri Delorsove stebre 
izobraževanja. 

 Po učiteljevi presoji se učencu dodeli alternativni vzgojni ukrep (seznam bomo 
še naredili). 

 Vse kršitve, ki so v pristojnosti policije, bomo prijavili policiji. 
 Hišni red bi moral viseti v vsaki učilnici. Zapisan bi moral biti tudi v šolski 

brošuri. 
 V šoli je prepovedana kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov 

glasbe, snemalnikov slike in zvoka. Če učenec napravo kljub temu uporablja, 
mu jo učitelj začasno vzame. Otrokovi starši lahko napravo prevzamejo v 
tajništvu šole. Po učiteljevi presoji se te naprave začasno dovoli v 
izobraževalne namene. Za povzročeno škodo ne odgovarjamo. 

 Nekatere kršitve smo prestavili od lažjih k težjim, nekaj pa smo jih še dopisali. 
Vse kršitve so sedaj zapisane v prilogi 1. 

 Zapisali smo alternativne vzgojne ukrepe in oblikovali 8 korakov vzgojnega 
delovanja (priloga 1).  

 Nagrade in priznanja bomo obravnavali na naslednjem sestanku.  
 Zapisali smo šolska pravila in jih tako tudi poimenovali (priloga 1). 

 Skrajšali smo korake vzgojnega delovanja. Združili smo pogovor z učiteljem, 
razrednikom in šolsko svetovalno službo (priloga 2).  

 Pregledali smo Pravilnik o podelitvi pohval OŠ Gradec in Pravilnik o podelitvi 
priznanj OŠ Gradec in ju popravili v nekaj podrobnostih (priloga 3).  

 List za razmišljanje smo preimenovali v Razmišljam o dogodku. 

 Pogovarjali smo se, kako bi lahko učence prisilili v delanje domačih nalog in 
ugotovili, da je v Zakonu v osnovni šoli zapisano, da domače naloge niso 
obvezne. Pri pisanju Vzgojnega načrta ne moremo mimo tega zakona, zato 
tega nismo nikjer zapisali. 

 Spraševali smo se, kdaj in kje je bil sprejet slogan Šola s srcem. Nekateri 
učitelji imamo s tem težave, ko vzgojno ukrepamo. Od učencev in staršev 
slišimo, da nismo šola s srcem, ampak šola brez srca. Želimo si, da bi lahko ta 
slogan ukinili. 

 Zapisali smo strategije dela z nadarjenimi učenci (priloga).  
 Zapisali smo, kako bomo delali z otroki, žrtvami nasilja (priloga). 

 Zapisali smo oblike svetovanja (priloga).  
 Zapisali smo, katere preventivne dejavnosti bomo organizirali (priloga).  
 Med kršitve šolskih pravil smo dodali ponavljajoče se lažje kršitve (trikrat ali 

več). Namesto fizični napad na učenca, delavca šole ali drugo osebo smo 
zapisali fizično, psihično, verbalno ali spolno nasilje nad učencem, delavcem 
šole ali drugo osebo (priloga). V skrajšan vzgojni postopek smo zapisali še: Če 
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starši odklonijo pogovor ali podpis vzgojnega ukrepa, odklonitev na zadrži 
vzgojnega ukrepa. Vzgojni ukrep je za učenca in starše obvezujoč in ga 
morajo upoštevati. Tretji korak smo dopolnili. Zdaj se glasi Sklic oddelčnega 
učiteljskega zbora ali zbora razrednikov učiteljev podružnične šole (priloga). 
Predlagali smo, naj po aktivih predlagajo rešitve glede neopravljanja domačih 
nalog.  

 Za individualiziran vzgojni načrt bomo uporabili obrazec iz matične šole. Anita 
Kušar in Branka Borjanić bosta pregledali še prvi dve strani in se odločili, kaj 
od tega bomo obdržali. Kar bomo obdržali, bomo morali vključiti tudi v končno 
verzijo Vzgojnega načrta.  

 Marjeta Žagar Rupar bo zapisala besedilo o povzročiteljih nasilja in skrajšala 
besedilo o žrtvah nasilja.  

 Marjeta Žagar Rupar je predlagala še nekaj »kozmetičnih« popravkov v 
Vzgojnem načrtu, na primer vrstni red pri poglavjih Šolska pravila in 
Preventivne vzgojne dejavnosti. 

 
Poročilo pripravila Mojca Križnik 

 
 

8.2. Poročilo o delu šolske svetovalne službe 

V š. l. 2017/2018 sem opravljala naloge v skladu z letnim delovnim  načrtom, in 
sicer: 
 
 A)  S PODROČJA UČENJA IN POUČEVANJA: 

 Svetovalno delo z učenci: neposredna  pomoč  učencem z učnimi  težavami; 
koordinacija pomoči  učencem z  učnimi težavami in učencem s posebnimi 
potrebami (sodelovanje z učitelji, sodelovanje  s  starši, po potrebi sodelovanje 
z zunanjim institucijami).  

 Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: sodelovanje pri evalvacijah ind. 
programov, pri oblikovanju individualiziranih programov za učence s posebnimi 
potrebami; posvetovanje glede prilagoditev. 

 Svetovalno in posvetovalno delo s starši: individualno  svetovanje  staršem 
učencev z učnimi težavami; individualni razgovori s starši učencev s posebnimi 
potrebami – ob spremljanju učenčevega dela, pomoč pri izpolnjevanju obrazca 
za usmerjanje, pomoč staršem pri navezavi stikov z učitelji in z  zunanjimi 
institucijami. 

 Sodelovanje z vodstvom: pri spremljanju in evalvaciji  vzgojno – izobraževalnega 
dela na področju učenja in poučevanja; pri zagotavljanju pogojev za uspešno 
delo z učenci s posebnimi potrebami in novih  učencev. 

 

B)     S PODROČJA ŠOLSKE  KULTURE, KLIME, REDA: 

 Svetovalno delo z  učenci: individualni razgovori z učenci, ki so imeli vedenjske 
težave, težave v socialnih stikih s sošolci, težave v komunikaciji z učitelji in doma 
s starši; razgovori z učenci v razredu; dežurstvo med odmori – v manjši meri. 
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 Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: upoštevanje in uporaba vzgojnega 
načrta, pomoč pri  zagotavljanju pogojev za varno in  spodbudno učno okolje 
ali posvetovalni  razgovori z učitelji, predvsem  posvetovanje in pomoč  
učiteljem, kadar so imeli težave z učenci  pri razreševanju konfliktov; 
sodelovanje z učitelji ob odkrivanju in preprečevanju disciplinskih in drugih 
prekrškov, ki so v škodo učencem (tatvine, poškodovanje učencev in  
predmetov).  

 Svetovalno in posvetovalno delo s starši: sodelovanje in dogovarjanje s starši 
učencev, ki so imeli  vedenjske težave - telefonski  razgovori, individualni  
razgovori, predvsem v smislu podpore pri oblikovanju in uresničevanju  osnovnih 
vzgojnih smernic; po potrebi napotitev staršev na Svetovalni center in CSD Litija, 
Zdravstveni dom ali druge zunanje institucije.  

 Sodelovanje z  vodstvom: pri zagotavljanju upoštevanja šolskega reda, hišnega 
reda in vzgojnega načrta, pri načrtovanju tem RS, pri zagotavljanju ustrezne 
kulture, klime. 

 

C)  S PODROČJA TELESNEGA, OSEBNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA: 

 Svetovalno delo z  učenci: svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami 
v telesnem, osebnem in socialnem razvoju. To so bili predvsem posamezni 
učenci, ki so imeli težave s socializacijo, z upoštevanjem šolskih pravil; oskrba  
bolnih in poškodovanih učencev; Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji: 
posvetovanje z učitelji o načinu pristopa do učencev, ki imajo težave na zgoraj 
omenjenem področju in napotki za delo; neposredna pomoč učiteljem pri delu. 

 Svetovalno in posvetovalno delo s starši: individualni razgovori  s starši učencev, 
ki so imeli socializacijske  težave; po potrebi napotitev staršev v Svetovalni 
center, na CSD, v ZD; sodelovanje s starši bolnih in poškodovanih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Sodelovanje z vodstvom: posvetovanje za preventivno delo in dogovarjanje 
glede organizacije za izvedbo posameznih nalog. 

 

D)  NA  PODROČJU  ŠOLANJA SEM OPRAVLJALA NASLEDNJE NALOGE:   

 vpis novo priseljenih učencev; 
 posvetovanje z učitelji glede eventuelnega ponavljanja, popravnih izpitov, 

napredovanja;  

 sodelovanje in posvetovanje z dr. Angelco Žerovnik (KUOPP) Ljubljana, 
Zavodom za šolstvo; 

 svetovanje učencem glede izbire  izbirnih  predmetov, posvet z  učitelji  glede  
ponudbe  izbirnih  predmetov,  dogovarjanje z Urošem Rozino glede objave na 
spletni strani, izvedba postopka izbire, oblikovanje skupin, dogovarjanje z  
vodstvom glede ponudbe,  števila skupin …; 

 sodelovanje  z zunanjimi institucijami v primeru učnih in vedenjskih težav 
učencev (MHO LJ); udeležba na timskih sestankih; pomoč in sodelovanje pri 
oblikovanju poročil; zbiranje in urejanje dokumentacije za postopke usmerjanja; 

 sodelovanje pri oblikovanju oddelkov šestih razredov, in manjših učnih skupin 
za 7. r;  
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 sodelovanje z ZRSŠ glede zahtevkov za usmerjanje, posredovanje 
dokumentacije  o  otroku; 

 oblikovanje odgovorov o zagotavljanje pogojev  za vzgojo in izobraževanje 
otroka s posebnimi potrebami- posvetovanje z vodstvom; 

 sodelovanje z učitelji pri  izpolnjevanju poročil o otroku in oblikovanje poročil; 
 sklic in vodenje sestankov za pripravo IP in evalvacijskih sestankov za otroke s 

posebnimi potrebami, učence z odločbami; 

 sodelovanje  pri  nacionalnih preizkusih, oblikovanje prilagoditev za učence s 
posebnimi potrebami, ki so naknadno pridobili odločbo in vnos v program KPP. 

 

E)  S PODROČJA POKLICNE ORIENTACIJE SEM OPRAVILA NASLEDNJE 
NALOGE: 

 svetovalno delo z  učenci: 2 ur v 8. razredu ; 
 individualno svetovanje učencem 9. razreda glede izbire srednje šole; 
 vodenje izpolnjevanja  prijavnic za vpis v SŠ; oblikovanje oglasnega panoja za 

učence, skrb za urejanje in redno objavljanje aktualnih novic, obveščanje o 
novostih  glede štipendiranja 

 svetovalno in posvetovalno delo s starši: organizacija in izvedba RS  za  starše 
učencev 8. r; individualni razgovori glede izbire šole, obveščanje o novostih  
glede štipendiranja – individualno, odgovori na vprašanja; 

 izvedba vpisa v SŠ 
 sodelovanje z  vodstvom: pri organizaciji RS, obveščanje o poteku izvajanja PO; 
 sodelovanje z zunanjimi institucijami: sodelovanje s  srednjimi šolami, pregled, 

urejanje in pošiljanje prijavnic na SŠ; 
 
F)   Drugo: 

 oblikovanje seznama učencev za vpis v Zlato  knjigo in Knjigo dosežkov 
(sodelovanje z občino, učenci, razredniki in starši ter mentorji); 

 oblikovanje predlogov za dodelitev sredstev iz šolskega sklada – sodelovanje s 
starši in razredniki ter Bernardo Kanduč in vodstvom; 

 izobraževanje – udeležila sem se seminarja  z naslovom Kako ohraniti možgane 
otrok 21. st.; 

 študij  strokovne literature; 
 vodenje in urejanje dokumentacije; 
 sodelovanje na delovnih sestankih, kolegiju, pedagoški in redovalni konferencah 

ter po potrebi na aktivih; 

 vnos podatkov v program CEUVIZ v sodelovanju z Urošem Rozino; 
 priprava in izvedba zaključne ekskurzije za kolektiv. 

 
EVALVACIJA IN PREDLOGI 

Načrtovane  naloge sem izvajala glede na polovični delovni čas od 9. 2. 2018 dalje. 
Prej sem bila v bolniškem staležu. Od aprila dalje imam sodelavko psihologinjo 
Marjeto Žagar Rupar, ki opravlja pripravništvo (sem njena mentorica) in sva si naloge 
delili. 
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A) 

 Učencem sva nudili učno pomoč in individualne razgovore, izvajanje je potekalo v 
dogovoru  s posameznimi učitelji in je bilo uspešno. Stiske pri učencih so se 
pojavljale predvsem v času ocenjevanj. Glede problematike pri učencih sva 
sodelovali na več timskih sestankih – z učitelji (sestanki oddelčnega učiteljskega 
zbora), sestankih s starši. 

 Tudi v naslednjem šolskem letu bom intenzivno sodelovala z učenci, učitelji in starši 
predvsem zato, da bodo učenci ohranjali motivacijo za šolsko delo, se trudili za 
uspeh. Še posebej pomembno pa je po mojem mnenju preprečevati oz. učence 
naučiti premagovati eventuelne hude stiske pred ocenjevanjem. 
 

B)  

 Vedenjske  težave oz. konflikte učencev sva s kolegico Marjeto reševali sprotno, 
v sodelovanju z učitelji, starši in vodstvom, kar se je izkazalo za uspešno. Na 
šoli je bilo organizirano spremljanje učencev med odmori, kar je pripomoglo k 
večji samokontroli vedenja. Pri določenih učencih sva s kolegico Marjeto vedenje 
spremljali kontinuirano preko neposrednega stika s samim učencem 
(individualni razgovori, naključni razgovori med glavnim odmorom), sodelovanja 
z učitelji in starši. Ta  način dela je pokazal  pozitivne rezultate. Ugotavljam tudi, 
da dosledno in skrbno delo razrednika v oddelku, dober in reden stik z učenci 
in s starši deluje pozitivno na medsebojne odnose v razredni skupnosti. Pri 
posameznih učencih bo kljub temu potrebno intenzivno spremljanje in delo tudi 
v naslednjem šolskem letu. Na šolsko  kulturo in klimo pozitivno vpliva  
dežurstvo učiteljev med  odmori in po pouku. 

 V naslednjem šolskem letu priporočam izvedbo delavnic Društva za 
nenasilno komunikacijo  v 7. razredih. Sodelovanje z zunanjo 
institucijo se obnese, ker učenci dobijo podobne informacije  ne samo 
s strani šole in doma, temveč še s strani nekoga, ki ni vpet v njihovo 
vsakodnevno življenje, kar je pomembno, za njihovo nadaljnje  
delovanje in življenje v skupnosti.  Predlagam,  da se dežurstvo še v 
naprej dosledno izvaja tudi v športni garderobi. Prav tako se je za 
pozitivno izkazalo dežurstvo učiteljev med glavnim odmorom na 
hodniku, v jedilnici v času kosila in na avtobusni postaji, saj je bila 
tako učencem zagotovljena večja varnost in spodbujena lastna 
samokontrola.       

 V  primerih, ki so  se izkazovali za težje rešljive, sva s kolegico Marjeto intenzivno 
sodelovali  z  vodstvom, kjer sva dobili pomoč in podporo za reševanje nastale 
konfliktne situacije. Ugotavljam, da pri mojem delu nujno timsko delo, ki 
vključuje vse udeležence (učence, starše, razrednike, vodstvo, po potrebi 
zunanje institucije). 

C) 

 V spremljanje so bili vključeni učenci, ki so imeli težave predvsem na 
osebnostnem, čustvenem oz. socialnem področju in na učnem področju: v večji 
meri so bili to učenci, ki imajo DSP pa tudi drugi. 
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 Na pogovor in po pomoč so k nama občasno prihajali tudi drugi učenci zaradi 
konfliktov s sošolci ali drugimi učenci, z učitelji ali pa so si preprosto želeli 
razgovora o njihovih dilemah in vprašanjih v zvezi z njihovim odraščanjem ter 
stiskah v zvezi z odnosi v družini. Za učence sva rešitve iskali v sodelovanju z 
razredniki, učitelji in starši, po potrebi tudi z vodstvom in zunanjimi institucijami. 
Z nekaterimi pa smo rešitve poiskali v skupnem razgovoru. 

 Na šoli je bilo kar nekaj učencev, ki so potrebovali redno skrb, nadzor in pomoč 
zaradi zdravstvenih težav. So pa k nama pogosto prihajali učenci zaradi različnih 
poškodb. Tem učencem sem oskrbela rano ali imobilizirala poškodbo in obvestila 
starše, da so prišli po otroka. Enkrat sem učenko z dovoljenjem staršev in 
vodstva odpeljala v Zdravstveni dom (ker starši v kratkem času niso uspeli priti 
po otroka). 

 Posebej bi opozorila na učence, ki z ničemer ne opozarjajo nase, so tako 
imenovane »tihe miške«. Imajo lahko stiske, ki ostajajo neopažene, tako da niti 
ne dobijo potrebne pomoči; lahko imajo talente, ki jih ne razvijejo, posledično 
ne razvijejo dovolj samozavesti. Menim, da je potrebno, da je razrednik in vsak 
učitelj pozoren tudi na te otroke. 

D) 

 Za učence z dodatno strokovno pomočjo sem organizirala (in jih 
vodila) uvodne sestanke za naslednje šolsko leto v juniju in 
evalvacijske sestanke tudi v juniju. Vmes smo po potrebi učence 
obravnavali na torkovem jutranjem sestanku ali je bil po potrebi sklican sestanek 
oddelčnega učiteljskega zbora. Učitelji te sestanke sprejemajo kot del vzgojno 
izobraževalnega dela. Predlagam, da glede posameznih učencev, ki imajo 
opredeljene prilagoditve v individualiziranem programu in se pri 
učnem uspehu kljub temu kažejo težave, razrednik ali učitelj 
predmeta opomni oz. predlaga spremembo teh prilagoditev (v okviru 
jutranjih sestankov ali skliče sestanek odd. uč. zbora). Učitelje je 
potrebno tudi občasno opozoriti, da spremljajo in izvajajo prilagoditve 
zapisane v individualiziranem programu. Glede na to, da imajo učenci s 
posebnimi potrebami pogosto težave na učnem in vedenjskem področju, 
ugotavljam, da je nujno potrebno, da se evalvacijskih sestankov udeležijo vsi 
učitelji, ki učenca poučujejo, pogosto so zelo pomembni športni pedagogi. 

E) 

 Za učence 8. razreda sva s kolegico Marjeto izvedli delavnice po dve uri na 
razred, da so raziskovali svoje lastnosti, svoje interese, spoznavali poklice. To 
obliko dela bom izpeljala tudi v naslednjem šolskem letu, in sicer v 
okviru 2 ur v osmem razredu in tudi v  devetem razredu. 

 Učencem sem nudila individualno svetovanje glede spoznavanja svojih interesov 
in lastnosti, sposobnosti ter izbire srednje šole. 28 učencev se je vpisalo na 
gimnazije (12 na Gimnazijo Litija), kar znese 41%. Ugotavljam, da se je 
odstotek glede na lansko šolsko leto zvišal za 7%. Trend odločitev se nagiba 
tudi v tehniške in strokovne srednje šole ter poklicne. 

 Starši so se z učenci udeležili roditeljskega sestanka (osmi razred). Številčna 
udeležba je bila solidna. 
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 Sodelovanje z zunanjimi institucijami je bilo dobro (ZRSZ, srednje šole).  
 

Drugo: 

 Učenci so se pogosto obračali na naju z Marjeto zaradi različnih težav, kar je 
gotovo pozitivno, saj so nama zaupali. Pogosto so bile to stiske zaradi ocenjevanja 
znanja, ki so se izražale v glavobolih, trebušnih bolečinah in poškodbe pri ŠPO…. 
Menim, da bi se v določenih situacijah lahko obrnili tudi na učitelja, še posebno, 
če je problem nastal v njegovi prisotnosti in bi jim le-ta omogočal reševanje 
nastale situacije. Kot vsa leta mi je tudi v letošnjem šolskem letu zaradi 
interventnih in »padalskih« situacij pogosto zmanjkovalo časa za vodenje in 
urejanje dokumentacije. 

 Delo v zvezi z učenci s posebnimi potrebami je obsežno in zahtevno zame in tudi 
za učitelje še posebno, kadar je povezano izpolnjevanjem razne dokumentacije 
(individualizirani programi, izpolnjevanje poročil o otroku) in zbiranjem 
dokumentacije, vodenjem sestankov. V olajšanje mi je bilo sodelovanje s kolegico 
Marjeto. 

 Mentorstvo svetovalni delavki – psihologinji Marjeti Žagar Rupar. 
 Za starše učencev osmega razreda sem organizirala predavanje o vplivu alkohola 

na mlade. 

 Zaradi izpolnjevanja razne dokumentacije in pogostih sestankov, bodisi z učitelji 
ali s starši, sem v letošnjem šolskem letu (od februarja do junija) v svojem 
štiriurnem delovnem času zaznala pomanjkanje časa za neposredno delo z učenci. 

 Pri svojem delu bi pogosto potrebovala administrativno pomoč. 

 Organizirala in vodila sem strokovno ekskurzijo za kolektiv naše šole na Dobrač 
(Avstrija), kjer smo si ogledali alpski botanični vrt, panoramsko razgledišče Rdeča 
stena, se sprehodili po Poti iz morja v gore in po Sončni poti. V Bistrici na Zilji pa 
so nam v gostišču Stara pošta pripravili kulturni program, skozi katerega smo 
začutili, kako velik pomen ima za koroške Slovence slovenska beseda, kar je tudi 
nam dvignilo samozavest. Ekskurzija je bila uspešno izpeljana. 

 
USPEH UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI: od 6. do 9. razreda je bilo v šolskem 
letu 2017/2018 na matični šoli 36 učencev, ki so imeli odločbe o usmerjanju. Vsi  
učenci razen dveh učencev na matični šoli so uspešno izdelali razred in napredujejo v 
naslednji razred (3 učenci so imeli popravne izpite, ki so jih uspešno opravili v 
junijskem roku). Osem učencev devetega razreda nadaljuje šolanje v srednji šoli. V 
sklepnih evalvacijah, ki so del IP, so navedene oblike in metode dela, ki so se pri teh 
učencih obnesle ter priporočila za naslednje šolsko leto. Oboje smo upoštevali pri 
izdelavi IP za naslednje šolsko leto. 
Od 36 učencev ki so imeli na predmetni stopnji dodeljeno dodatno strokovno 
pomoč oz. je bil zanje izdelan IP, je bilo 25 dečkov in 11 deklic. Kot je razvidno iz 
poročila, so učenci (razen dveh) uspešno izdelali razred tako, da lahko zaključim, da 
delo po individualiziranem programu in z dodatno strokovno pomočjo za otroke s 
posebnimi potrebami prinaša pozitivne rezultate. 
V novem šolskem letu pričakujemo odločbo za 1 učenca in spremembo odločbe za 3 
učence. Za te učence so starši podali vlogo za usmerjanje oz. spremembo odločbe. 
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Dokumentacija je bila poslana ZRSŠ. Za učence z učnimi težavami je bil izdelan 
individualni načrt pomoči. 
Delo v zvezi z učenci s posebnimi potrebami je zahtevno predvsem glede organizacije 
izvajanja DSP, evalvacijskih sestankov pa tudi spremljanja in doseganja minimalnih 
standardov znanja pri posameznih predmetih. 
 

Poročilo pripravila šolska svetovalna delavka Irena Smrekar Simončič 

8.3. Poročilo o delu šolske pedagoginje 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo delo šolske pedagoginje deljeno na 50% 
svetovalnega dela in 50% dela na področju dodatne strokovne pomoči. Kot 
svetovalno delo je bilo usmerjeno v izgrajevanje kvalitete vzgojno-izobraževalnega 
procesa z lastnega strokovnega stališča in je obsegalo naslednja delovna področja: 

 učenje in poučevanje, 

 šolska kultura, klima in red, 
 telesni, osebni in socialni razvoj vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni 

proces, 

 šolanje, 
 socialno-ekonomske stiske. 

Vsa delovna področja so zajemala tako konkretno pomoč kot tudi razvojno-
preventivno delo. 
 
REALIZIRANE NALOGE PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
Učenje in poučevanje. 
V letošnjem šolskem letu je to področje zajemalo obsežen delež opravljenih nalog. 

 Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami – sodelovanje in 
posvetovanje z učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami dodatne 
strokovne pomoči, sodelovanje s CSD-jem, dr. Angelco Žerovnik, MHO 
Ljubljana center, ga. Marjeto Agrež Mlakar, SC Ljubljana, ga. Majdo Končar…, 
svetovanje in pomoč staršem ter po potrebi napotitev v ustrezno inštitucijo 
oziroma oddaja vloge za usmerjanje.  

 V letošnjem šolskem letu sem na ta način obravnavala 18 učencev. Od tega je 
bilo v redni obravnavi (učna pomoč in svetovalni razgovori skozi celo šolsko 
leto) 11 učencev, pri 8-ih učencih je bil vložen zahtevek za usmerjanje. Pri 
vseh obravnavanih učencih je bil delno ali v celoti oblikovan program učne 
pomoči na ravni šole. Trudili smo se, da se zaobjame svetovanih 5 korakov 
učne pomoči. Trend potreb s strani staršev gre v smeri čim prej pridobiti 
odločbo in vse učne težave premostiti s pomočjo, ki jo ponuja šola. Ravno 
zaradi tega smo se s sodelavkami za pričetek postopka usmerjanja odločale v 
primeru ugotovitve res specifičnih motenj in težav. 

 Izvajala sem tudi ure dodatne strokovne pomoči za 5 učencev matične šole 
(skupaj 9 ur) ter ure učne pomoči tako na matični kot na podružničnih šolah 
Jevnica in Kresnice. 

 Sodelovanje na redovalnih in pedagoških konferencah, sodelovanje na 
kolegijih in aktivih. 
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 Sodelovanje in svetovanje pri zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev, tako 
za učence kot učitelje. 

 Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in vodenje ustrezne 
dokumentacije. 

 Skrb za lasten razvoj in izobraževanje: diadna supervizija s strokovnimi delavci 
šole, nadaljevanje samoizobraževanja v brain gymu in senzorne integracije, 
kjer opažam največje pomanjkanje dejavnosti s strani šole in največjo potrebo 
pri otrocih. 

 Motnje otrok v socialni integraciji še vedno naraščajo tako po številčnosti kot 
tudi po težavnosti, kar se povezuje z dejanskim stanjem družin, zaposlenostjo 
staršev in pomanjkanjem skupnega preživljanja časa, vzgoje in nadzora nad 
otroki, delno pa tudi z okornostjo vzgojno-izobraževalnega sistema, ki polni 
program predvsem z učnimi vsebinami in tako jemlje prostor gibalnim 
dejavnostim in vsebinam osebne rasti ter čustvenega razvoja. Zaradi 
čustvenih, osebnostnih in vedenjskih motenj je bilo v letošnjem letu redno ali 
občasno obravnavanih 12 učencev, kar je zahtevalo tudi tesno sodelovanje z 
ZRSŠ, s CSD Litija in Domžale ter Policijsko postajo Litija. Opravljenega je bilo 
veliko svetovalnega dela s starši in posvetovalnega dela z učiteljicami. Ta 
motnja se velikokrat povezuje in odraža tudi z učno uspešnostjo oziroma 
neuspešnostjo učencev, je pa zaradi vzrokov najtežje korektivna in zajema 
kompleksno delo. V primeru teh učencev je izkazan napredek pri večini 
učencev, pri nekaterih pa sprememb skoraj ni zaznati oziroma so vidne le v 
krajših obdobjih po rednih intenzivnih razgovorih s starši ali učenci.  

 S šolsko socialno delavko sva organizirali tri srečanja v okviru šole za starše. 
Srečanj se je udeležilo izredno nizko število staršev in posledično predlagam, 
da se določene vsebine vključijo v redne roditeljske sestanke, ponuja pa se 
aktivne oblike šole za starše, ki bi v dejavnost vključevala konkretno delo z 
otroci. 

 Celoletno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in reda – dežurstva med 
odmori in po pouku. 

 
Telesni, osebni in socialni razvoj. 

 Pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja, 
pri vzgojnih dilemah, ko je zaradi različnih stisk in okoliščin ogrožen otrokov 
normalen razvoj – sodelovanje z vsemi strokovnimi delavci šole. 

 Svetovanje učiteljem glede otrokovega telesnega, intelektualnega in 
osebnostnega razvoja. 

 Svetovanje in pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in upoštevanju 
specifičnih učnih težav učencev in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na učno 
uspešnost. 

 Sodelovanje ob vzpostavljanju ustreznega odnosa s starši in zunanjimi 
inštitucijami. 

 
Šolanje. 

 Prvenstvena celoletna naloga s tega področja je bila delo s šolskimi novinci. V 
januarju s prvim roditeljskim sestankom, v februarju z vpisom in potem do 
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konca šolskega leta svetovanjem staršem ob dilemah in vprašanjih v zvezi z 
vstopom otroka v šolo, sodelovanjem z zdravstveno službo, vrtcem in 
osnovnimi šolami iz drugih šolskih okolišev, zaključkom z junijskim roditeljskim 
sestankom in pripravami na svečan sprejem v septembru. 

 Urejanje prijav za podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dogovarjanje za 
počitniško varstvo. 

 Urejanje, vodenje in posredovanje ob prepisu učencev. 
 Aktivno sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov ter 

evalvaciji le-teh. 

 Spremljanje dela posameznih oddelkov (posebno 1. razredov) – odnosi med 
učenci in med učenci in učitelji ter sodelovanje z učiteljico pri načrtovanju in 
vnašanju vzgojnih segmentov v učni proces. 

 
Socialno-ekonomske stiske. 

 Sodelovanje pri zaznavi socialno-ekonomskih stisk in organizaciji pomoči – 
sodelovanje z vodstvom šole, starši, CSD – jem in Rdečim križem. 

 Spremljanje in ukrepanje pri socialno ogroženih učencih. 
 
Drugo. 

 Sodelovanje pri nacionalnem preverjanju. 

 Aktivno sodelovanje na šolskih prireditvah. 
 Sodelovanje v strokovnem timu DSP. 
 Občasno nadomeščanje delavk DSP-ja in nadomeščanje delavk šolske 

svetovalne službe. 

 Vodenje projekta Primi šolo za roge. 
 Vodenje projekta Mehak prehod iz vrtca v šolo. 
 Aktivno sodelovanje pri projektu S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti. 

 
Evalvacija 
Zastavljeni cilji in načrti so bili realizirani po programu. Ugotavljam, da iz leta v leto 
več časa, strokovne energije in znanja namenjam težavam učencev, ki izvirajo iz 
družinske anamneze – socialno-ekonomski status, nasilje med partnerjema in nasilje 
nad otroki, vzgojna nemoč staršev, čustvena nestabilnost družinskega okolja… V 
večini teh primerov lahko šola otroku ponudi stabilno, varno konstituirano okolje, ki 
deluje rehabilitacijsko in balansira celotno situacijo, a mora nujno vključiti k 
sodelovanju tudi zunanje inštitucije. Vedno večje težave vidim tudi na področju 
gibalnega in posledično intelektualnega ter čustvenega razvoja, pomanjkanju 
socialnih veščin in povečanju osebnih stisk (napadi panike, tesnobe...). Moje delo bo 
v skladu s tem usmerjeno v samoizobraževanje na tem področju, vnašanje novih 
znanj in veščin v kolektiv in v neposredno delo z učenci, iskati nove možnosti in poti 
za razvoj in spreminjanje rigidnega šolskega sistema v okolje, ki bo današnjim 
otrokom in mladostnikom prijaznejše in spodbudnejše v doseganju optimalnega 
osebnega razvoja. Zastavljenemu cilju skušam slediti tudi z izvajanjem interesne 
dejavnosti Darila iz domače delavnice, ki učencem omogoča uveljavljanje tudi na 
neakademskih področjih, spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. 
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Velik napredek na področju spodbujanja učenja čuječnosti, umirjanja, sproščanja..., 
je omogočila pridobitev multisenzorne sobe in kotička na POŠ Kresnice. 
Delen neuspeh pa čutim na področju urejanja zapiskov, dokumentacije, poročil…, kar 
mi predstavlja oviro in časovno stisko pri praktičnem delu z učenci, starši in učitelji.  

 
Poročilo pripravila šolska pedagoginja Dunja Požaršek 

 

8.4. Poročilo o delu šolske knjižnice 

V šolskem letu 2017/2018 je delo v knjižnici zaznamoval postopen prehod na 
vzajemni informacijski bibliografski sistem in servis Cobiss, s katerim upravlja javni 
zavod Izum. 
S sodelavko Natašo Brezovšček, ki je to leto dopolnjevala svojo delovno obveznost 
učiteljice v podaljšanem bivanju in DSP v knjižnici, sva se udeležili štiridnevnega 
usposabljanja za delo z novim informacijskim sistemom in servisom. Na osnovi 
pridobljenih navodil in znanj sva delo prilagodili specifičnim razmeram, ki so nastale s 
tem zahtevnim, predvsem pa obsežnim opravilom. 
O tem sva obvestili tako vodstvo šole kot učitelje in učence. Potrebno je bilo 
prilagoditi delovni čas (odprtost) knjižnice, podpisati več pogodb z Izumom, nabaviti 
novo računalniško opremo, aktualizirati knjižnično zbirko, seznaniti računovodstvo s 
spremenjenim potekom inventure in postopoma pričeti z vnosom knjižničnega 
gradiva v nov sistem. 
Zaradi vsega omenjenega je bilo okrnjeno izvajanje KIZ-a. Predvidoma bo tako še 
prihodnje šolsko leto. 
Večja sprememba se je dogodila še pri mentorstvu Bralni znački. Na matični šoli mi je 
bilo dodeljeno mentorstvo tudi v 4. in 5. razredu, Nataša Brezovšček, ki je prevzela 
vodenje šolske knjižnice na POŠ Vače, pa je tu hkrati opravljala tudi mentorstvo 
Bralni znački, in sicer od 5. do 9. razreda. 
Knjižnica je poskrbela še za dve izredni aktivnosti. V okviru knjižnice je namreč 
zaživel podjetniški krožek, ki je na osnovi raziskovalne naloge Janez Menart na Vačah 
in v Litiji, izdelane v šolskem letu 2015/2016, razvil prototip izdelka Ki-Ki Litija in ga 
predstavil na šoli, v Zagrebu v tovarni Kraš in v Razvojnem centru Srca Slovenije v 
Litiji. Pod mojim mentorstvom pa je izšla tudi knjižica devetošolke Kaje Faganel 
Zapestnica s [tremi] dvema srčkoma, ki je bila konec leta predstavljena devetošolcem 
matične šole. 
Sicer pa je delo potekalo po običajnem redu. Knjižničarki sva skrbeli za nabavo in 
izposojo gradiva, za svetovanje učiteljem in učencem pri dostopu do informacij. 
Vključevali sva se v projekte na matični in podružničnih šolah (500 let reformacije, 
Medgeneracijsko branje, Mehak prehod iz vrtca v šolo). Knjižnica je skrbela za 
povezavo s splošno knjižnico Litija. Od 3. decembra (rojstnega dneva Prešerna) do 8. 
februarja (kulturnega praznika) je že tradicionalno potekal lov za knjižnim zakladom.  
Strokovni  delavci so bili seznanjeni s knjižnimi novostmi v šolski knjižnici, po potrebi 
jim je bila nudena tudi pomoč pri lektoriranju. 
Sama sem v tem šolskem letu prevzela delo šolske kronistke. 
V okviru knjižnice po so potekale tudi vse aktivnosti, povezane z učbeniškim skladom. 
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Če povzamem: knjižnica je morala v tem šolskem letu zaradi prehoda v Cobiss temu 
zahtevnemu opravilu prilagoditi svoje delo. Tako bo predvidoma še naslednje šolsko 
leto. 
Kljub trudu, da bi učenci to spremembo čim manj občutili, se to ni zgodilo. Posledici 
sta manjši obisk in izposoja. Ko bo prehod končan, se bo potrebno ponovno z vso 
intenzivnostjo posvetiti bralcem in dvigniti bralno kulturo na šoli, saj le mladi, ki 
berejo, lahko izgrajujejo pozitivnejši odnos do maternega jezika. Jezikovna spretnost 
pa igra ključno vlogo pri razvoju avtonomne, ustvarjalne osebnosti. 

Poročilo pripravila Stanka Sirk. 
 

8.5. Poročilo o poteku Bralne značke 

Poročilo o poteku aktivnosti v sklopu Bralne značke na OŠ Gradec in podružnicah v 
šolskem letu 2017/2018 
 
Bralno značko je v šolskem letu 2017/2018 osvojilo 487 učencev (74 % vseh 
učencev). Zlatih bralcev je bilo 25. Bralno značko PLUS, zanjo je potrebno prebrati 
predpisano število knjig za devetletko in še šest knjig, pa so osvojili: Klara Kajtna 
Pirnat, Patricija Fašing, Lovro Klinc, Brina Horvat, Eva Blatnik in Tia Tara Božič. 
Preverjanje prebranega je to šolsko leto potekalo po nekoliko spremenjenem redu. 
Nataša Brezovšček, ki je dopolnjevala svoje delo učiteljice v podaljšanem bivanju in 
DSP v knjižnici, je postala mentorica Bralne značke na POŠ Vače, in sicer učencem od 
5. do 9. razreda. Sama pa sem se o prebranem letos prvič pogovorila tudi z učenci 4. 
in 5. razreda matične šole. Predlagam, da mentorstvo bralne značke v 4. in 5. 
razredu spet prevzamejo učiteljice razredne stopnje, saj imajo z učenci vsakodnevni 
stik in s tem tudi več možnosti, da jih spodbujajo k branju. Ugotovila sem namreč, da 
kar nekaj učencev v teh dveh razredih ni osvojilo bralne značke, verjetno pa bi jo, če 
bi nad njimi bdela njihova razredničarka. 
Učenci so bili nagrajeni za branje s priznanji in mapami (1., 4., in 7. razred) ter 
bralnimi majicami (darilom Knjižnice Litija). Devetošolci so za zvestobo Bralni znački 
prejeli še knjigo Srečka Kosovela Barž = kons: besede v prostoru. To knjižno darilo je 
financirala Javna agencija za knjigo. Učenci od 1. do 5. razreda OŠ Gradec (matične 
šole in podružnic) so si ogledali predstavo Škrat iz opere gledališča Teater za vse z 
Jesenic. 
Število bralcev v višjih razredih že nekaj let upada. Potrebno bo vložiti še več truda 
za dvig bralne kulture. Morda tudi z uvedbo statusa bralca. 

 
Poročilo pripravila Stanka Sirk 

 

8.6. Poročilo o delu šolske kuhinje 

Evalvacija dela v centralni kuhinji: 
V letošnjem šolskem letu je centralna šolska kuhinja pripravljala 12 zajtrkov, 380 
dopoldanskih malic, 520 kosil in 30 popoldanskih malic. Centralna kuhinja oskrbuje 
tudi štiri podružnične šole (Vače, Hotič, Kresnice in Jevnico). V šolski kuhinji so 
zaposlene tri kuharice (ena je še vedno na daljši bolniški odsotnosti) in dve 
pomočnici kuharic na matični šoli ter štiri gospodinjke na podružničnih šolah.  V tem 
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šolskem letu, smo pripravljali  8 različnih vrst diet za malice in kosila  (intoleranca na 
laktozo, sladkorno, dieto za celiakijo, 5 vrst diet za alergike). Hrana smo dostavljali 
na 4 različne lokacije po utečenem dnevnem redu.  
 
Nabava in popravila: 
Na začetku šolskega smo kupili hladilnik za živila, ki ostanejo od malice in se jih 
učenci poslužujejo v jedilnici še v času kosila. Hladilnik se dnevno uporablja. 
Opravljen je bil nakup paličnega mešalnika in PVC posod za malice. Razlog je 
dotrajanost stare opreme. Zunaj smo namestili omaro za sode organskih odpadkov in 
v hodniku omarico za prvo pomoč. Med letom so bili potrebni servisi konvektomata 
(čiščenje ter zamenjava monomatika) in pomivalnega stroja (obnova pralne črpalke). 
V mesecu oktobru pa zamenjava frekvenčnika na prezračevanju. V mesecu juniju gre 
v obnovo tudi toplotna kopel, ki je dotrajana, vendar še možna obnove.  
 
Sistem notranjega nadzora (HACCP): 
Notranji nadzor sistema HACCP je organiziran po 8. členu uredbe o higieni živil 
852/2004/ES. 
Izvajanje notranjega nadzora je utečeno in je potekalo po ustaljenem redu. 
Posebnosti na matični šoli ni bilo. Inšpekcijski nadzor je bil izvršen 2x v letu s strani 
sanitarne službe in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Do konca koledarskega leta je 
potrebna zasteklitev zunanjega dela vhoda pred WC-jem. Vsa vodena dokumentacija 
se hrani v mapah HACCP sistema v centralni kuhinji. 
Sodelovaje z dobavitelji bi ocenila, kot dobro. Dostava je bila dokaj redna. Med letom 
smo imeli nekaj zavrnitev blaga predvsem sadja in zelenjave zaradi slabe kvalitete. 
Nekateri dobavitelji, nam pripeljejo blago samo enkrat tedensko in je zato potrebna 
dobra organizacija, da imamo potrebno na zalogi, saj z živili oskrbujemo tudi 
podružnične šole.  
Težave so se pojavljale pri poslovnem partnerju Bioteri, za odvoz organskih 
odpadkov. V dogovoru smo znižali cene storitev. Nenehno pa smo izražali 
nezadovoljstvo zaradi puščanja sodov.  
Poslovni partner Salesianer miettex periteks za nas opravlja pranje perila in krp za 
kuhinjo, čistilke in hišnika MŠ in POŠ. Prav tako smo jih med letom večkrat opozorili 
na nepravilnosti, kar je zaleglo le za kratek čas. Ob koncu leta se ponovno pojavljajo 
madeži na oblekah in perilo ni dobro zlikano. V prihodnem letu načrtujemo odpoved 
pogodbe in iskanje novega partnerja. 
 
Drugo delo: 
Tudi v tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili vrsto pogostitev za 
različne priložnosti. Pogostitev ob uvodnem druženju učiteljev, različnih tekmovanjih, 
srečanje upokojencev, sodelovanje na prireditvah in priprava pogostitve po valeti ter 
pogostitve za obiskovalce šole in sodelovanje na novoletnem sejmu. 
Uspešno smo zaključili projekta Šolska shema ter Tradicionalni slovenski zajtrk. Letos 
smo v shemo vključili tudi šolsko mleko. 
 
Izobraževanje in zaposlitev: 
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V tem šolskem letu se nadaljujejo daljše bolniške odsotnosti dveh delavk, za kateri 
imamo trenutno samo eno zamenjavo. V oktobru smo v kuhinjo zaposlili Marijo Rus, 
ki poleg pomoči v kuhinji opravlja tudi 10% administrativnega dela, saj ima zanj 
ustrezno izobrazbo. Pomagali smo si s prilagajanjem dela v aprilu, maju in juniju. Za 
naslednje šolsko leto ponovno načrtujemo nadomeščanje obeh delavk. 
V avgustu je potekalo izobraževanje o šolski shemi in izobraževanje o dietni prehrani. 
Izobraževanja sta se udeležili dve kuharici. V januarju sem kot organizator prehrane 
odšla na izobraževanje HACCP za odgovorne osebe. Seznanila sem se z novostmi na 
področju uredb. Vse zaposlene v kuhinji so imele v februarju 2018 izobraževanje iz 
NIJZ Ljubljana o osnovah higienskih stališč za varnost živil. 
V juniju je študentsko prakso opravljala na delovnem mestu organizatorja prehrane 
študentka 3. letnika prehrane Nika Šepec. 
 
Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah: 
Na podružničnih šolah ostaja način dela enak; tam se izvaja priprava 50 zajtrkov, 250 
dopoldanskih in 50 popoldanskih malic ter 220 razdeljevanj kosil. S strani 
inšpekcijskih služb so bile ugotovljene nepravilnosti v POŠ Jevnica in POŠ Hotič. Ker 
se v roku niso odpravile, je bil odrejen podaljšan čas in sanacija bo stekla v mesecu 
juniju in juliju. Na POŠ Vače je v mesecu oktobru 2017 odšla v pokoj gospodinjka 
Marija Jurjevec. Na to delovno mesto smo zaposlili Dragico Retar. Dostava blaga iz 
centralne kuhinje na podružnične šole je potekala tekoče in brez večjih posebnosti. 
Gospodinjke so se sproti dogovarjale z matično šolo glede nabave in usklajevanja 
dela. Naslednji delovni sestanek sledi v mesecu avgustu 2018. 
 
Popravila in nabava na POŠ: 
POŠ Kresnice nabava hladilnika in zamrzovalnika. Popravilo pomivalnega stroja v POŠ 
Hotič, Jevnici in Kresnicah.  
 
Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši: 
V tem šolskem letu je bila ustanovljena Skupina za prehrano. Namen ustanovitve je 
bil razširiti vpogled v organizacijo prehrane ter povabiti k sodelovanju zunanje 
institucije in starše. Skozi celotno šolsko leto smo spremljali prehranjevalne navade in 
ješčost otrok.  Še vedno opažamo, da je na začetku šolskega leta ješčost otrok 
boljša, kot ob koncu leta. Razloge iščemo predvsem v tem, da so učenci vsega 
naveličani, nekateri učenci, predvsem na predmetni stopnji na kosilo zadnji mesec 
sploh ne prihajajo. Ješčost otrok se razlikuje tudi glede na podružnice. V POŠ Jevnica 
dopolnjujejo prehrano iz šolskega Eko vrta. 
 
Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2017/2018 bi ocenila kot uspešno kljub stalnim 
bolniškim odsotnostim. Vse težave, ki so se pojavljale smo sproti uspešno reševali. 
Vse ostale zadeve so utečene, tako računalniški program, povezava z 
računovodstvom in podružničnimi šolami. Na novo se je letos vpeljal program v 
eAsistentu za prehrano, ki nam je v pomoč pri organizaciji dela in omogoča še večjo 
preglednost nad obroki ter bolj ažurne prijave in odjave obrokov s strani staršev.  
V času počitnic načrtujemo generalno čiščenje kuhinje in ostalih prostorov ter 
pripravo na novo šolsko leto. Sledi tudi popis najbolj pomembne nabave drobnega 
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inventarja. V prihodnjem šolskem letu se načrtuje celotna obnova topotne linije in 
nekaj kuhinjskih aparatov. Predračuni so že izdelani. 
 
V tem šolskem letu se je zamenjalo tudi vodstvo šole. G. ravnatelju je v interesu, da 
šolska kuhinja obratuje čim bolj učinkovito in se prizadeva pri investicijah za obnovo 
in njen razvoj, kar pripomore k sami kvaliteti storitev in ugledu šole.  

 
Poročilo pripravila Anita Mikša 

 

9. Poročilo o delu podružnic 

9.1. POŠ Vače 

Sedem let je minilo od prenove šole in začele so se že pojavljati težave z opremo. V 
tem šolskem letu smo izvedli večje popravilo na peči (menjava polža, ki dovaja 
sekance iz zalogovnika v peč). V šolski kuhinji imamo težave s steklokeramično 
ploščo, od januarja 2018 smo zamenjali že tri plošče, ki pokajo iz še neznanega 
razloga. To so bili večji stroški popravil. V prihodnjem šolskem letu bi nujno 
potrebovali senco na igrišču. Še vedno pa čakamo na igrišče, ki naj bi bilo 
postavljeno nekje v bližini šole. 
V šolskih prostorih imamo poleg oddelka knjižnice Litija, ki je odprta ob ponedeljkih 
in sredah, šolsko knjižnico, ki je zopet zaživela v mesecu novembru 2017 in je bila 
odprta ob petkih. 
 
Pouk: 
Pričel se je v petek, 1. 9. 2017, po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda so se zbrali ob 13.30. uri v spremstvu staršev v športni 
dvorani gimnazije Litija, kjer jih je nagovoril ravnatelj, 

 učenci od 2. do 9. razreda so pričeli s poukom ob 8. uri, 

 prvi šolski dan smo izvajali tudi jutranje varstvo in OPB.  
 
Sestanki:  
Učiteljice in učitelji smo se redno udeleževali jutranjih sestankov, pedagoških in 
redovalnih konferenc ter izobraževanj na matični šoli in sodelovali na skupnih 
prireditvah. 
Na POŠ Vače smo imeli jutranje sestanke vsako drugo sredo v mesecu. 
 
 
Pouk za učence s posebnimi potrebami so izvajale:  

 Aleksandra Krnc,  
 Marija Mohar (do 20. 4. 2018),  
 Matej Troha (od 7. 5. 2018 do 22. 6. 2018), 

 Mojca Križnik, 
 Dajana Maurič,  
 Alena Đafić Dedić. 

 
Projekti, ki so bili izvedeni: 
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V šolskem letu 2017/2018 je na Vačah potekal projekt pod imenom Aktivno v 
središču. V okviru tega projekta smo izvedli različne aktivnosti za učence (aktivni 
odmori, jesenski kros, urejanje šolskega vrtička, delavnice ročnih del) in eno za 
starše (oviratlon). Ob zaključku projekta na zaključni prireditvi, smo povabili k 
sodelovanju še strokovne sodelavce ZD Litija, ki so izvajali meritve krvnega tlaka, 
holesterola in sladkorja ter policiste z policijske postaje Litija, ki so predstavili delo 
prometnega policista in policista na motorju, hkrati pa so odgovarjali na vprašanja 
staršev. 
 
Projekt Mehkak prehod iz vrtca v šolo: le – ta je potekal med učenci 1. razreda in 
otroci iz vrtca Sonček. Srečevali so se v šolskih prostorih oziroma v prostorih vrtca. 
 
Bralna značka:  
Izvajali so jo učenci od 1. do 9. razreda. Učenci razredne stopnje so jo opravljali pri 
razredničarkah, učenci predmetne stopnje pa pri knjižničarki Nataši Brezovšček. 
Večina jih jo je tudi uspešno zaključila. 
 
Izbirni predmeti: 
 
SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Jernej Grdun 
NAČINI PREHRANJEVANJA: Jernej Grdun 
ODBOJKA: Nuška Mlekuž 
MULTIMEDIJA: Uroš Rozina 
 
Neobvezni izbirni predmeti v 2.triadi: 
 
V tem šolskem letu smo izvajali izbirna predmeta TEHNIKA in ŠPORT, ki sta ju 
izvajala učitelj Sevludin Halilović in učiteljica Nuška Mlekuž.  
 
Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili kar nekaj 
priznanj: 
 

TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 

LOGIKA -
ŠOLSKO 

28. 9. 2017 BRONASTA PRIZNANJA: 
4 učenci 

ASTRID ŽIBERT 

SLADKORNA 
BOLEZEN – 
ŠOLSKO 

13. 10. 
2017 
 

BRONASTO PRIZNANJE:  
1 učenka 

JERNEJ GRDUN 

PROTEUS – 
ŠOLSKO  
 
DRŽAVNO 

25. 10. 
2017 
 
 
12. 2017 

BRONASTO PRIZNANJE:  
2 učenca 
SREBRNO PRIZNANJE:  
1 učenec 

JERNEJ GRDUN 

TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 
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FIZIKA – 
ŠOLSKO 
 
REGIJSKO 

6. 2. 2018 
 
 
16. 3. 2018 

BRONASTO PRIZNANJE:  
4 učenci 
SREBRNO PRIZNANJE:  
2 učenca 

ASTRID ŽIBERT 

CANKARJEVO - 
ŠOLSKO 

12. 12. 
2017 

BRONASTO PRIZNANJE:  
3 učenci 

ALEKSANDRA 
ŠTRUS, BERNARDA 
IMPERL 

BOBER 7. 11. – 11. 
11. 2016 

BRONASTO PRIZNANJE: 
Ni podatka 

SEVLUDIN 
HALILOVIĆ 

MATEMATIKA 
ZA VEGOVO 
PRIZNANJE – 
ŠOLSKO         
 
DRŽAVNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15. 3. 2018 
 
 
 
 
21. 4. 2018 

BRONASTO PRIZNANJE: 
14 učencev 
SREBRNO PRIZNANJE: 
3 učenci 

BARBARA 
KODRMAN, 
ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 

 
SODELOVANJE Z ZD LITIJA:  
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili  sistematski pregled v ZD litija. 
V tem šolskem letu nas je petkrat obiskala medicinska sestra ZD Litija. Pregledovala 
je higieno zob, ki je bila letos tekmovalna disciplina. Higiena zob se je v tem šolskem 
letu zelo izboljšala. 
 
SODELOVANJE S STARŠI: 
S starši smo sodelovali na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, v decembru smo se 
udeležili Andrejevega sejma,  s krajevno skupnostjo in vrtcem smo pripravili 
Novoletno prireditev, v mesecu marcu smo zopet v sodelovanju s krajevno 
skupnostjo in vrtcem pripravili prireditev ob materinskem dnevu. Po prireditvi je 
sledilo druženje ob pecivu, ki so ga pripravile članice Društva žena in deklet Vače. 
Junija smo pripravili zaključno prireditev, ki je hkrati predstavljala tudi zaključek 
projekta Aktivno v središču. Starši in učenci so se podali na oviratlon, strokovne 
sodelavke ZD Litija so izvajale meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, 
predstavili so se nam tudi policisti iz PP Litija. 
Izvedli smo dva skupna roditeljska sestanka. Prvi je bil uvodni v septembru, drugi pa 
v oktobru, ko je na pobudo staršev, prišla višja medicinska sestra iz ZD Litija, ki je 
predstavila kako se spopasti z ušmi in ustno higieno. 
 
12. DNEVI DEJAVNOSTI:  
KD, ND, TD, in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih.  
 
13. KADROVSKE IN DRUGE POSEBNOSTI: 
V mesecu septembru se je iz porodniške dopusta vrnila učiteljica Aleksandra Štrus, 
do vrnitve jo je nadomeščala učiteljica Sonja Rudolf. V mesecu decembru je na daljšo 
bolniško odsotnost odšla učiteljica Ana Tori, do konca pouka jo je nadomeščal Mirjam 
Jelnikar.  23. 4. 2018 je odšla na bolniški dopust Marija Mohar, ki je opravljala delo 
šolske svetovalne delavke in DSP, šolsko svetovalno delo je prevzela Aleksandra Krnc, 
ure DSP-ja pa Mateja Troha.  
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S 26. 2. 2018 so se na POŠ Vače vpisali: 1 učenec v 1.r, 1 učenec v3.r, 1 učenec v 4.r 
in 1 učenec v 5.r. 13. 3. 2018 pa je prišel na šolo učenec iz Konga.  
 
IZVEDBA NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI 

 LŠN – učenci 5. razredov (Žusterna Koper, 18. 9. – 22. 9. 2017) 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda, Kočevje  (18. 12. – 22. 12. 2017) 
 9.razred – učenci so se udeležili 5 dnevnega izleta v London (25. 1. - 29. 1. 

2018) 

 3.razred – učenci 3.razreda – plavalni tečaj v Šmartnem  (12. 3. – 20. 3. 2018) 
 Zimska šola v naravi – Avstrija Weinebene, učenci 6.razreda (5. 3. – 9. 3. 

2018) 
 Bivanje v naravi – Tolmin, Dom Soča, 7.razred  (29. 1. – 2. 2. 2018) 

 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Šola že vrsto let sodeluje s krajem in društvi ter organizacijami, ki delujejo v kraju.  
Prireditve, na katerih je šola sodelovala: 

 ANDREJEV SEJEM: Irena Kokalj, Janja Amršek, Nuška Mlekuž, Barbara 
Kodrman, Špela Mahkovec, Jernej Grdun. 

 NOVOLETNA PRIREDITEV SKUPAJ Z VRTCEM – Druženje s starši (Bernarda 
Imperl – vodja, Janja Amršek, Marjeta Pečnik, Barbara Kodrman, Špela 
Mahkovec, Jernej Grdun, Irena Kokalj, Nuška Mlekuž, Aleksandra Štrus, Maja 
Žibert, Tadeja Ocepek, Aleksandra Krnc, Marija Mohar). 

 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU NA GEOSSU – Jernej 
Grdun + 2 učenki.  

 KRAJEVNA PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA – Špela Mahkovec (vodja), Barbara 
Kodrman, Mirjam Jelnikar, Maja Žibert, Tadeja Ocepek. 

 ČISTILNA AKCIJA (april 2018). 
 DAN GEOSS-a – Mirjam Jelnikar, dekliški pevski zbor POŠ Vače.  

 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO: 

 Božično novoletna prireditev (OPZ pod vodstvom Aleksandre Štrus in DPZ pod 
vodstvom Mirjam Jelnikar). 

 OŠ Gradec poje, OPZ z zborovodkinjo Aleksandro Štrus in DPZ z zborovodkinjo 
Mirjam Jelnikar. 

 Skupni roditeljski sestanki. 
 Pedagoške in redovalni konferenci. 
 Valeta. 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI:  
Vse interesne dejavnosti , ki so bile določene z letnim delovnim načrtom, so bile 
realizirane. 

Poročilo pripravil Jernej Grdun 
 

9.2. POŠ Hotič 

Pouk se je pričel 1. 9. po ustaljenem urniku: 
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 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30 uri in ob spremstvu staršev v Športni 
dvorani gimnazije v Litiji, 

 učenci 2.,  3., 4. in 5.  razred pa ustaljenem urniku. 
Imeli smo jutranje in popoldansko varstvo. 
 
Ker se vsako leto povečuje potreba po telovadnici, smo skupaj s starši oddali vlogo 
na Občino Litija po brezplačnem prevozu učencev v telovadnico na matično šolo. 
Odobrili so nam pet prevozov, ki smo jih izkoristili v zimskem času (enkrat na mesec, 
ob sredah, 6. in 7. uro). 
 
Učiteljice, ki poučujemo na naši šoli, smo se redno udeleževale vseh sestankov  na 
matični šoli in sodelovale na skupnih predstavitvah, sodelovale tudi na skupnih 
projektih (Mehak prehod iz vrtca v šolo, Evropski prostovoljci, Zdrava šola, S tačko 
dogodivščinam nasproti,…). 
 
Na naši šoli je potekal pouk za učence s posebnimi potrebami: 

 Andreja Bregar – Rop, 

 Mojca Križnik do 9. 2. 2018, ko jo je zamenjala Branka Borjanić. 
Svetovalno delo je najprej opravljala Marija Mohar, z njenim odhodom na bolniško pa 
Aleksandra Krnc. 
 
V okviru POŠ Hotič smo imele celoletni projekt »Pitna voda«. 
V projekt so bili vključeni vsi učenci in se je povezal s šolskim projektom Semena 
sprememb. 
 
Družabno srečanje je  potekalo v sodelovanju z go. Vesno Zornik, ambasadorka 
vseslovenskega projekta Slovenija se igra, ki smo ga realizirale 12. maja 2018. 
 
Vsi učenci so opravili bralno značko in si v juniju na Vačah ogledali dve igrici.  
 
Redno smo sodelovale s šolsko svetovalno službo in se udeleževale razrednih in 
šolskih aktivov ter ostalih sestankov. 
 
Učenci 1.r in 3.r.  razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
 
V  času pouka smo sodelovale v projektu: Zdrava šola – 5 minut za zdravje in 
ponedeljkovo dobro jutro. 
 
Osrednja nit zdrave šole še vedno ostaja zdrava prehrana, gibanje in duševno 
zdravje. 
 
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV: 

 Udeležile smo se vseh izobraževanj, ki so potekala za kolektiv na OŠ Gradec. 
 Vse smo se udeležile tudi Rokusove akademije (Radovednih pet in Lili in Bine). 
 M. Krnc: Hiperkinetičen otrok in mednarodna konferenca Rakičan. 
 I. N. Bric: Društvo podružničnih šol. 
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 N. Štros: konferenca RP v Laškem. 
 E. Bučar: Semena sprememb. 

 
NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI: 
Vsi učenci so se udeležili 20 urnega tečaja plavanja (3.r.), življenja v naravi preko 
CŠOD (4.r.) in LŠN (5.r.). 
(vse dejavnosti so se priključile OŠ Gradec). 
 
Sodelovanje s KS in ostalimi društvi: 

 december – prireditev in obdarovanje otrok, 

 marec – prireditev v sodelovanju KORK Hotič, 
 junij – zaključna prireditev v sodelovanju z vrtcem Taček. 

 
Interesne dejavnosti: 

 Maruša Krnc – OPZ – nastop na vseh prireditvah (OŠ Gradec poje, novoletna 
prireditev, materinski dan, zaključek šolskega let.a) 

 Irma Nemec Bric - ustvarjalni krožek – sodelovali so na Pilovem natečaju in 
zasedli 2. mesto; na Tačkovem natečaju pa so bili izbrani za najboljši skupinski 
izdelek. 

 Nuška Štros – kolesarski krožek – vsi učenci 5. razreda so uspešno opravili 
kolesarski izpit. 

 Irena Kokalj – angleška bralna značka. 
 Andreja Rop Bregar – ustvarjalne urice. 
 Nuška Štros – Čarovnije iz narave – delali so poskuse, opazovali naravo, 

vreme,… 

 Maruša Krnc – Planinski krožek – aktivno so sodelovali s PD Litija in spoznali 
oddaljene planinske izletniške točke (Slivnica, Lovrenška jezera). Udeležili so 
se tudi tradicionalnega čiščenja poti na Janče in srečanja Zasavske mladine. 

 
Poročilo pripravila Elizabeta Bučar 

 

9.3. POŠ Kresnice 

Analiza letnega delovnega načrta 
Pouk se je pričel 1. 9. 2017 po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30. uri in ob spremstvu staršev v gimnaziji 
Litija z nagovorom ravnatelja, z igrico in obdaritvijo; 

 učenci 2.,  3., 4. in 5.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri; 
 prvi šolski dan je bilo tudi jutranje varstvo in OPB.  

 
Seznam   učiteljic in število učencev na šoli: 

Razred Učiteljica Učenci oddelek 

1. Tadeja Resnik, druga učiteljica 
Špela Lajovic 

10+1 
učenec od 
decembra 

Kombinacija 1. in 
2.r. (18 učencev) 

2. Tadeja Resnik 8 
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3. Angelca Koprivnikar 11 Čisti oddelek 

4. Anica Brvar 14 Kombinacija 4. in 
5.r. (21 učencev) 5. Anica Brvar 7 

skupaj  UČENCEV 51 3 ODDELKI 

OPB 1., 
2.r., 
3.r. 

Špela Kovič 26 2 oddelka OPB 

OPB 3., 
4.r., 
5.r. 

 Andrejka Setničar 25 

 
Šolsko igrišče smo opremili s peskovnikom, z goli, novim košarkarskim košem in z 
mrežo za odbojko. Pri kupolah so zamenjali vijake. V prihodnje bo treba obnoviti 
okvirje kupol, ker je les že preperel. 
Učiteljice smo se redno udeleževale sestankov na matični šoli. 
 
Izobraževanje učiteljic v letošnjem šolskem letu je bilo naslednje: 

 Špela Lajovic - Poti za izboljšanje učnih dosežkov- Mala zborovska šola-1.del 
in 2.del, Čuječnost, SAM prijazna šola, Akademija Lili in Bine, Študijska 
skupina, Konferenca za razredni pouk, Laško. 

 Špela Kovič -  Čustvena inteligenca - B. Polajnar, Čuječnost, SAM prijazna 
šola, Akademija Lili in Bine, OVG otrok v gibanju, Raziskovalno središče Koper. 

 Anica Brvar - izobraževalni seminar Semena sprememb – Vizija Slovenije v 
osnovnih šolah, Brdo pri Kranju, 30. 8. 2017, 8 ur (8.00 – 16.00), Čuječnost, 
izobraževanje kolektiva, prvi del, 23. 11. 2017, (16.00-17.30), Mednarodna 
znanstvena konferenca Prehrana, gibanje, zdravje, Rakičan, 24. 11. 2017, 10 
ur (8.00 – 18.00), Evalvacijsko srečanje Semena sprememb, Ljubljana, 17. 1. 
2018, 3,5 ure (14.00 – 17.30), Mednarodni strokovni simpozij Avtonomno 
učenje za zdravje, Črenšovci, 23. – 24. 2. 2018, 15 ur (8.00 – 17.00, 8.00 – 
15.00), Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in odnos otroka?, 
predavanje za kolektiv in starše, 15. 3. 2018, 1 ura (16.30 – 17.30), 
Akademija Radovednih pet, 20. 3. 2018, 2,5 ure (15.00 – 17.30), SAM, 
predavanje o avtizmu, izobraževanje kolektiva, Sabina Korošec Zavšek, 17. 4. 
2018, (16.00 -  18.00), Končno evalvacijsko srečanje Semena sprememb, 
Ljubljana, 11. 6. 2018, 4 ure (9.00 – 13.00). 

 Tadeja Resnik -  Izobraževanje za kolesarski izpit - praktični in teoretični del,  
Posvet podružničnih šol,  Lili in Bine in študijska skupina, Čuječnost, SAM 
prijazna šola, Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in odnos otroka?. 

 Angelca Koprivnikar - Čuječnost, SAM prijazna šola, Akademija Lili in Bine, 
Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in odnos otroka?, študijska skupina. 

 
Novoletni sejem in zaključek šolskega leta smo imeli na POŠ Kresnice. Denar, ki smo   
ga dobili na sejmu, smo predali v šolski sklad. 
 
Z učenci  s posebnimi potrebami so delale: 

 Suzana Mežnaršič (do 30.11.2017). 
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 Janja Hostnik. 
 Dunja Požaršek je pomagala reševati vzgojne probleme. Občasno se je 

vključila tudi psihologinja Marija Mohar. 

 Alena Dedić Džafić – logopedinja. 
 
 Projekti, ki so bili izvedeni po LDN POŠ Kresnice. 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo, vodja: Tadeja Resnik (nadaljevanje projekta). 
 »Pasavček «, vodja: Špela Kovič. 
 Podajanje znanja iz roda v rod, vodja: Špela Kovič, sodelovala Andrejka 

Setničar in Angelca Koprivnikar. 

 Semena sprememb, vodja: Anica Brvar. 
 
Bralno značko so zaključili skoraj vsi učenci POŠ Kresnice. Za zaključek bralne 
značke smo šli na POŠ Vače in si ogledali lutkovno predstavo Opera ter musical, ki ga 
je izvedla OŠ Litija. 
Projekt: Pišem z roko – Učenci so napisali poljubno besedilo in smo ga poslali na 
Izobraževalni center Geoss d.o.o.. Učenci so dobili priznanja. 
 
Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili naslednja priznanja: 

 Mehurčki  
o 1. razred; (3 učenci) 
o 2. razred: (1 učenka) 

 Cankarjevo tekmovanje  
Bronasto Cankarjevo priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju pa so prejeli: 

o 3. razred: (4 učenke) 
o 4. razred: (4 učenke) 

 Bober  
o 3.r.: 3 učenci 
o 4.r.: 4 učenci 
o 5.r.. 1 učenec 

 Priznanje Kenguru – matematično tekmovanje 
o 1.r.. 3 učenci 
o 2.r. 3 učenci 
o 3.r. 2 učenki 
o 4.r. 2 učenca 
o 5.r. 3 učenci 

 Kresnička: 2 učenca 
 Učenci so sodelovali tudi na gasilskih tekmovanjih. 
 Vsi učenci 1., 2., 3. in 4.r. so tekmovali v Ciciveseli šoli. 
 Logika (bronasto priznanje): 

o 4: razred 3 učenke 
o 5.razred: 2 učenca 

 Vesela šola(bronasto priznanje): 2 učenca 
 
Natečaji 
Likovni natečaj »Tačkov festival«  
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Sodeloval je tretji razred z mentorico Angelco Koprivnikar. 1 učenka je dobila 
nagrado. 
 
Zdravniški pregled 
Učenci 1. in 3.r.  razreda so opravili  sistematski pregled v ZD Litija. 
 
Delo s starši 
Redno smo sodelovale s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in morebitnih 
izrednih sestankih. Pripravile pa smo tudi starševski večer (21. 6. 2018). Najprej so 
učenci nastopali v kulturnem programu. Zaigrali so nekaj igric, deklamirali in OPZ je 
zapel nekaj pesmi. Zunaj so zaplesali otroške plese. Nato so skupaj s starši igrali so 
med dvema ognjema. 
 
KD, ND, TD in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih oziroma z nekaterimi 
manjšimi zamenjavami. 
 
Izvedba nadstandardnih dejavnosti. 
LŠN – učenci 5. razredov (udeležba 7/7 učencev, Žusterna  Koper) 
Bivanje v naravi, učenci 4. razreda (udeležba: 14/14), Medvedje Brdo 
 
 Sodelovanje s KS in ostalimi društvi:  
 

AKTIVNOST NOSILEC ČAS 

Komemoracija Tadeja Resnik  27. oktober 2017 

Proslava RK Andrejka Setničar,  Špela 
Lajovic, Špela Kovič 

14. oktober 2017 

Slovenski kulturni 
praznik 

Anica Brvar,  Tadeja Resnik, 
Angelca Koprivnikar 

10. februar 2018 

OŠ Gradec poje Špela Lajovic, spremstvo 
Andrejka Setničar in Tadeja 
Resnik 

16. maj 2018 

Prireditev za 
mamice 

Špela Kovič in Andrejka 
Setničar  

17. marec 2018  

90 let Gasilskega 
društva Kresnice 

Andrejka Setničar in Špela 
Kovič, Angelca Koprivnikar 

9. junij 2018 

Zaključna prireditev Vse učiteljice POŠ 
Kresnice 

21. junij 2018 

Sodelovanje z matično šole: OŠ Gradec poje, OPZ z zborovodkinjo Špelo Lajovic. 
 
Vodja POŠ Kresnice Angelca Koprivnikar je bila na občnem zboru KD Kresnice, na 
občnem zboru ZB Kresnice in na novoletnem srečanju KS Kresnice. 
 
Interesne dejavnosti so bile opravljene po predhodni najavi. 
 
Zbiralne akcije: 
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Celo leto smo zbirali zamaške, star papir in en teden hrano za živali. Učenci s starši 
so bili pri zbiranju zelo aktivni. 
Celo šolsko leto je za čistočo in prehrano skrbela ga. Marjana Peskar. 

 
Poročilo pripravila Angelca Koprivnikar 

 

9.4. POŠ Jevnica 

GLOBALNA OCENA POGOJEV ZA DELO 
PROSTORSKA UREDITEV: 
Število otrok se tekom leta ni spreminjalo. 55 učencev je bilo v štirih učilnicah. 
Preselili smo le učilnico OPB2 v učilnico 4.,5. razreda, saj ob deževnih dneh zaradi 
trajanja kosila niso imeli svoje učilnice, združevanje obeh oddelkov v eni učilnici pa 
zaradi števila učencev ni bilo sprejemljivo.  
  
PROSTORSKI POGOJI: 
Septembra smo pričeli z urejanjem šolskega igrišča. Septembra smo na delovni akciji 
s starši na del travnatega igrišča položili tlakovce. V maju pa smo postavili nova 
plezala z gugalnico in peskovnikom. Konec junija se je pričela obnova sanitarij.  
 
PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
Projekt Šolski ekovrt: 
Na našem vrtu je vsako leto več rastlin, ki jih učenci na novo spoznavajo. V tem letu 
so se v mlaki naselile žabe, mrest so prinesli učenci sami, nato pa so opazovali njihov 
razvoj. Prvič smo opazili tudi vodne drsalce. Prvič smo se lotili tudi setve še v 
zimskem času. Zraslo je korenje, solata in redkev. Učenci so spoznali, da imajo 
nekatere rastline rade tudi zimo in hladne dni. Vrtu smo dodali še nekaj novih zelišč, 
ki jih bomo v naslednjem letu uporabljali v čajnih mešanicah. Spomladi so posadili 
kar nekaj solate, ki so si jo nato učenci pripravili za kosilo. 
 
Projekt Manj odpadkov: 
Jeseni smo obiskali center zbiranja odpadkov na Vrhniki. Tekom leta smo izvajali 
različne akcije, delavnice, kjer smo uporabljali odpadni material. V kuhinji zaradi 
domače marmelada ni več toliko odpadne embalaže, kot če vsak dobi svojo 
marmelado. V naslednjem letu bomo kuhali tudi svoje sirupe, kar bo pripomoglo k 
zmanjšanju odpadne embalaže. Embalažo domačih jogurtov smo porabili pri 
likovnem ustvarjanju. 
 
Pozornost smo posvečali tudi: 

 Skrb za čiste zobe v sodelovanju z ZD Litija: nekajkrat nas je obiskala 
medicinska sestra, ki je učencem pregledala zobe. Pri drugem obisku je bil 
viden napredek, kasneje pa se je stanje zopet slabšalo, kljub temu, da smo o 
higieni ozaveščali tudi starše na roditeljskih sestankih. 

 Bralno značko letos v 2. razredu ni opravil en učenec, v četrtem jo je opravila 
le polovica učencev, v petem pa le eden od petih. Učenci, ki so bralno značko 
opravili, so si na POŠ Vače ogledali predstavo Škrat v operi. 
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 Prireditev v kraju je bilo v tem letu več, saj je KUD Jevnica praznoval 90. 
obletnico. Slavnostno akademijo so izvedli v decembru. Spomladi pa se je naš 
pevski zbor udeležil prireditve Pozdrav pomladi. Prireditev za mamice je bila 
letos v organizaciji šole. Združili smo jo s praznovanjem Gregorjevega, 12. 3., 
bila je dobro sprejeta, saj je bilo praznovanje nekaj novega.  

 
NAČRT VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA          
 
ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI 
 
Časovna razporeditev pouka: 
 Ni bilo sprememb.  
 
Jutranje varstvo 
Ob petkih je JUV vodil Srečko Somrak. V marcu je prišlo do spremembe, ker je bila 
Marinka Eltrin na polovični bolniški. Ure JUV od ponedeljka do petka je prevzela Tjaša 
Logaj (od 26. 3.)  
 
KADROVSKA ZASEDBA 
Do spremembe je prišlo pri urah DSP. Aleksandro Krnc je 1. 12. 2017 zamenjala 
Janja Hostnik. Tjaša Logaj je 26. 3. prevzela NIP Šport ter nekaj ur OPB-ja.  
 
PREHRANA OTROK 
Ni sprememb. 
 
OKVIRNI VOZNI RED 
V tem šolskem letu je bilo število vozačev večje, zato je kombi za Golišče vsak dan 
peljal dvakrat. Občasno tudi v Kresniške Poljane. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI   
Vse interesne dejavnosti so bile izvedene po načrtu. 
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
Vsi dnevi dejavnosti so bili izvedeni po načrtu, zaradi slabega vremena je odpadel le 
pohod na Golišče. Ta dan smo nadomestili spomladi. 
 
IZOBRAŽEVALNE VSEBINE IZVEN ŠOLE 
Vsi petošolci so se udeležili LŠN v Žusterni, vsi četrtošolci pa so obiskali CŠOD Dom 
Medved. Med tretješolci, ki so obiskovali plavalni tečaj, sta dve učenki že po prvem 
dnevu zboleli. 
 
PRIREDITVE IN PROSLAVE 
Vse prireditve so bile izvedene po načrtu decembra smo imeli v okviru novoletnega 
sejma tudi starševsko srečanje, 12. 3. pa smo skupaj z vrtcem Jurček organizirali in  
izvedli prireditev Gregorjevo, ki je potekala na prostem, tudi na našem vrtu, kjer smo 
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pripravili razstavo. Udeležili smo se tudi prireditve Festival skupnosti, katere nosilec 
programa je bila letos KS Jevnica. 
 
OSTALE ZADOLŽITVE 
Zbiralno akcijo starega papirja smo imeli v jesenskem in pomladnem času. Za ostale 
zadolžitve so skrbeli učitelji, ki so bili za to določeni.  
 
TEKMOVANJA 
Logika: 

Učenec: Razred: Mentor: 

1 5.r Tanja Vesel 

1 4.r Tanja Vesel 

 
Kresnička 

Učenec: Razred: Mentor: 

1 1.r Darja Rajšek 

1 2.r Ana Terzić 

3 3.r Darja Rajšek 

2 4.r Tanja Vesel 

2 5.r Tanja Vesel 

 
Cankarjevo tekmovanje: 

Učenec: Razred: Mentor: 

3 1.r Tanja Vesel 

1 2.r Darja Rajšek 

4 3.r Darja Rajšek 

4 4.r Tanja Vesel 

 
Kenguru: 

Učenec: Razred: Mentor: 

1 1.r Darja Rajšek 

1 2.r Darja Rajšek 

1 3.r Darja Rajšek 

1 4.r Tanja Vesel 

 
SODELOVANJE S STARŠI 

 Vsak drugi ponedeljek v mesecu smo izvedli popoldanske govorilne ure, vsaka 
učiteljica pa enkrat tedensko še dopoldanske govorilne ure. V tem letu je bilo 
zaradi vzgojne problematike pri nekaterih učencih kar nekaj dodatnih ur,  na 
katerih je prisostvovala tudi Dunja Požaršek. 

 V septembru smo imeli delovno akcijo, na kateri smo tlakovali del travnatega 
igrišča. Akcijo, na kateri je sodelovalo 15 staršev je organiziral Sebastjan 
Gorenc. 

 Kot je bilo načrtovano, smo izvedli tudi tri roditeljske sestanke. 
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 Starši so v tem letu pripomogli k temu, da imamo na igrišču nova igrala. Nekaj 
staršev je pod vodstvom Sebastjana Gorenca organiziralo zbiranje finančnih 
sredstev na prireditvah v kraju. Zbiranje je potekalo na prireditvi, ko je otroke 
obiskal Dedek Mraz ter na prireditvi ob krajevnem prazniku. 

 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Sodelovanje s krajem je dobro, sodelovali smo na vseh prireditvah ter na čistilni akciji 
v aprilu. V oktobru je KUD Jevnica v počastitev 90. obletnice pripravila gledališko igro 
Trije snubci. Pred igro so naši učenci zaigrali dva skeča. Letos je organizacija 
prireditve za mamice, ki smo jo izvedli na Gregorjevo, padla na šolo. V juniju pa smo 
na povabilo KS sodelovali tudi na Festivalu skupnosti. Več sodelovanja je bilo v tem 
letu z vrtcem Jurček. Bodoči prvošolci so nas obiskovali v šoli, kjer so jim tretješolci 
brali pravljice, enkrat smo jih obiskali mi, v juniju pa smo skupaj odšli na bližnji hrib.  
Tudi pri zbiranju finančnih sredstev za nova igrala so sodelovali KUD Jevnica, PGD 
Jevnica in KS Jevnica.  
 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO 
Sodelovanje je potekalo po načrtu. Z ravnateljem na kolegijih, preko e-pošte in 
telefona, z ostalimi učitelji pa na aktivih, konferencah. 
Učiteljice aktiva 2. triade so si na enem izmed aktivov ogledale naš vrt. 

 
Poročilo pripravila Darja Rajšek 
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10. Tekmovanja 

10.1. Tekmovanja iz znanja 
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Udeležili smo se tudi natečaja z naslovom Likovni svet otrok 2018, ki so ga izpeljali 
na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Na natečaju je učenec Kristjan 
Brunček iz 6.c dosegel bronasto priznanje. 
 

10.2. Športna tekmovanja 

 

 TEKMOVANJE DATUM ŠT. 
UČENCEV 

NIVO 
TEKMOVANJA 

UVRSTITEV MENTOR 

1. LJUBLJANSKI 
MARATON 

28. 10. 
2017 

 DRŽAVNO Ni bilo 
vidnejših 
uvrstitev 

Srečko Somrak 

2. KOŠARKA – 
STAREJŠI UČENCI 

6. 12. 
2017 

/ / / / 

3.  MLADINA IN GORE 
– MLAJŠI IN 
STAREJŠI UČENCI 

11. 11. 
2017 

8 REGIJSKO Ena ekipa 7. 
mesto, 
druga ekipa 
16. mesto 

Srečko Somrak 

4. NOGOMET  - 
STAREJŠI UČENCI 

23. 11. 
2017 

11 OBČINSKO 1. mesto Matej Bajde 

5. ROKOMET - 
STAREJŠE UČENKE 

30. 11. 
2017 

12 PODROČNO 2. mesto Matej Bajde 

6. NOGOMET - 
STAREJŠI UČENCI 

14. 12. 
2017 

11 PODROČNO 1. mesto Matej Bajde 

7. ODBOJKA – 
STAREJŠE UČENKE 

5. 1. 
2018 

12 PODROČNO 2. mesto Petra Kobe 

8. ODBOJKA – 
STAREJŠI UČENCI 

16. 1. 
2018 

12 PODROČNO 3. mesto Srečko Somrak 

9. MLADINA IN GORE 
– STAREJŠI 
UČENCI 

20. 1. 
2018 

4 DRŽAVNO 13. mesto  Srečko Somrak 

10. ROKOMET – 
STAREJŠE UČENKE 

14. 2. 
2018 

12 ČETRTFINALE 3. mesto Matej Bajde 

11. NOGOMET – 
STAREJŠI UČENCI 

15. 2. 
2018 

11 ČETRTFINALE 4. mesto Matej Bajde 

12. ŠPF – STAREJŠE IN 
MLAJŠE UČENKE 

3. 5. 
2018 

6 PODROČNO SKUPNO 4. 
mesto 

Nuška Mlekuž  
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POSAMIČNO 
8. mesto 

13. ATLETSKO 
TEKMOVANJE ZA 
MLAJŠE IN 
STAREJŠE UČENCE 

29. 5. 
2018 

23 PODROČNO 1×1. mesto 
2×2. mesto 
4×3. mesto 

Nuška Mlekuž 

14. RAFTING 
 

11. 5. 
2018 

6 DRŽAVNO  3. mesto Srečko Somrak 

15. LITIJSKI TEK 9. 6. 
2018 

108 PODROČNO 1×1. mesto 
1×2. mesto 
2×4. mesto 
3×5. mesto 

Petra Kobe 

 

11. Poročila družabnih srečanj 
 

11.1. POŠ Vače 

11. 6. 2018 
Vodja dejavnosti: Nuška Mlekuž 
Sodelujoči učitelji: učitelji POŠ Vače 
V okviru projekta Aktivno v središču je potekalo druženje s starši za celotno POŠ 
Vače. 
Izpeljane aktivnosti: 

 Pripravili smo oviratlon, ki je potekal po bližnjih gozdovih. 
 Srečanje je bilo tekmovalnega značaja. Med seboj so tekmovali poljubne 

skupine staršev in otrok. Cilj je bilo medsebojno druženje in pomoč pri 
premagovanju ovir na poti. 

 Pri dejavnosti smo sodelovali tudi s policisti in delavci Zdravstvenega doma 
(izvajanje meritev krvnega tlaka, sladkorja v krvi…) 

V naslednjem šolskem letu bomo zopet ponovili skupno druženje s starši s športno 
vsebino, verjetno pa v smislu kakšnih iger brez meja. 
 

11.2. POŠ Jevnica 

11. 12. 2017 
Vodja dejavnosti: Darja Rajšek 
Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Ana Terzič, Maja Lenart, Katja Strmljan, Marinka 
Eltrin 
Kratko poročilo: 
Prireditev, ki smo jo izvedli v decembru je bila dobro obiskana. Namen prireditve je 
bil tudi zbiranje finančnih sredstev za nova igrala. Učenci so za starše pripravili 
zeliščni čaj ter zeliščne piškote. Zastavljene cilje smo realizirale. 
Predlogi: v naslednjem šolskem letu bomo starševsko srečanje organizirali na 
Gregorjevo.  
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11.3. POŠ Hotič 

12. 5. 2018 
Vodja dejavnosti: Vesna Zornik 
Sodelujoči učitelji: Elizabeta Bučar, Nuška Štros, Irma Nemec Bric, Maruša Krnc, 
Matej Bajde 
Na začetku šolskega leta smo skupaj z vzgojiteljicami in malčki iz vrtca Taček 
načrtovali novoletni pohod z baklami po vasi. Druženje je zaradi slabega vremena 
odpadlo. 
Slovenija se igra je igra na prostem, medsosedsko druženje in povezovanje. 
Ko nas je ga. Vesna Zornik – ambasadorka Slovenija se igra, povabila k sodelovanju, 
smo se odločile, da k sodelovanju povabimo učence in starše na druženje. Starši so 
se z veseljem odzvali. 
Izpeljana aktivnost: 

 Urejevanje šolskega vrta in cvetličnih korit. 
Predlog: v novem šolskem letu bomo pripravile likovne delavnice za starše in učence. 
 

11.4. POŠ Kresnice 

11. 12. 2017, 7. 4. 2018 in 21. 6. 2018 
Vodja dejavnosti: Angelca Koprivnikar 
Sodelujoči učitelji: Anica Brvar, Tadeja Resnik, Špela Kovič, Špela Lajovic, Andrejka 
Setničar 
Izpeljane aktivnosti: 

 Sodelovanje na novoletnem sejmu in pridobitev prostovoljnih finančnih 
sredstev. 

 Uživanje ob kulturnem programu. 
 Sodelovanje pri ustvarjanju izdelkov in povezava s krajani. 
 Predavanje na roditeljskem sestanku od 1.-5. razreda v skupnih prostorih POŠ 

Kresnice o programu Varno s soncem, nastop učencev, predstavitev jumbo 
plakata na temo zaščitni ukrepi pred UV sevanjem. 

 Razdelitev knjižic Varno s soncem vsem staršem. 
 Športno srečanje starši in učenci (Sončkove športne igre na zunanjih igriščih). 

Predlog: druženja z učenci in starši se ohranijo tudi v prihodnje. 
 

11.5. Zdravo telo 

19. 10. 2018 in 15. 3. 2019 (v času roditeljskih sestankov), matična šola 
Vodja dejavnosti: Anita Mikša 
Sodelujoči učitelji: Astrid Žibert, Marija Grabnar 
Izpeljane aktivnosti: 

 Osveščanje učencev, učiteljev in staršev o pomembnosti zdravega telesa. 
 Priprava (v sodelovanju z ZD Litija) merjenja krvnega sladkorja, holesterola in 

krvnega tlaka. 
 Osveščanje učencev, učiteljev in staršev o zdravi prehrani. 
 Osveščanje učencev, učiteljev, staršev o pomembnosti zadostnega gibanja. 

 Osveščanje staršev, učiteljev o pomembnosti stalnih kontrol pri zdravniku. 
 Osveščanje staršev, učencev o pomembnosti ločevanja odpadnih zdravil. 
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Delavnic se je udeležilo 30 staršev, učiteljev in delavcev šole. Pričakovale smo večji 
odziv pri zbiranju odpadnih zdravil. 
Predlog: srečanje v okviru Zdrave šole se ohrani. 
 

11.6. OPB na matični šoli 

22. 5. 2018 
Vodja dejavnosti: Ines Štaut 
Sodelujoči učitelji: Nataša Brezovšček, Petra Prosen, Urška Pišek, Mateja Troha, Nina 
Đorić 
Izpeljane aktivnosti: 
V okviru projekta Šolski vrtiček smo za starše na otroškem travnatem igrišču pripravili 
zeliščno čajanko, na kateri smo gostili gospo Pavlo Rozina iz zeliščarske kmetije 
prꞌJanez. Gospa je staršem in učencem predstavila izdelke iz zelišč. Starši so si lahko 
ogledali razstavo vseh učenčevih izdelkov na temo vrta in poskusili kar so jim 
pripravili učenci: domače piškote, kruh, zeliščni namaz, redkvice z vrta in domači 
sirup iz mete in melise. Domov so lahko odnesli tudi kakšno sadiko paradižnika ali 
paprike. Starši in učenci so bili z izvedbo čajanke zelo zadovoljni.  
Predlog: v naslednjem šolskem letu bi lahko izvedli podobno druženje, na otroškem 
igrišču, z manjšo pogostitvijo in kakšnim drugim gostom.  
 

11.7. Pohod za starše 

30. 9. 2017, Kriška gora 
Vodja dejavnosti: Srečko Somrak 
Sodelujoči učitelji: / 
Kratko poročilo: 
V soboto, 30. 9. 2017 je bil pohod in druženje za starše in učence, udeležilo se je 
osem učencev in pet staršev. Vseh prijavljenih je bilo čez trideset, do zadnjega dneva 
so se odjavljali zaradi različnih razlogov.  
Pohod in druženje je potekalo v lepem jesenskem dnevu. Ob zaključku pohoda smo 
se dobili na Gmajnicah, kjer smo imeli kosilo, učencem so pa bila na voljo različna 
igrala, ki si jih dobro izkoristili. Čas pohoda in druženja je bil od 9.00 do 17.00. 
Predlog: v prihodnjem šolskem letu načrtujem pohod na Krvavec in Zvoh. 
 

11.8. Gledališka večera 

21. 12. 2017 in 6. 6. 2018 
Vodja dejavnosti: Tjaša Lemut Novak  
Sodelujoči učitelji: Sandra Železnik in Špela Hribar Maglić (na drugem večeru) 
Izpeljane aktivnosti: 

 Priprava gledaliških predstav (Šund'r, gledališka skupina četrtošolcev, The 
Black & White Theatre, gledališka skupina petošolcev). 

 Priprava veznih besedil, aktivnosti med menjavanjem scen (kviz, pesmi, 
recitacije/deklamacije). 

 Priprava predstavitev gledaliških skupin. 
 Priprava odra, scen, rekvizitov, prostora, pogostitve (srečanja po 

srečanju/kulturnem programu). 
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 Priprava vabil, gledaliških listov. 
Izvedba ciljev je bila uspešna. Odzivi spodbudni. Delo s skupino 26 učencev naenkrat 
je skorajda onemogočeno (različni urniki, popoldanske aktivnosti), pa tudi dinamike 
skupine je druga. 
Delo in rezultati/predstave v letošnjih skupinah kjer je bilo 12 ali pa 8 učencev so 
drugačni. Takšne skupine so tudi bolj povezave in to se vidi/čuti tudi na odru. 
 
Predlogi: 

 Smiselno je ohraniti dogodka, ker sta dobro obiskana, imata dodano vrednost 
in sta učencem – kljub izredni količini dela – v veselje. 

 Lepo bi bilo nastopiti na pravem odru. 
 Zaželeno in potrebno (ker drugače propadajo, se lomijo) bi bilo imeti prostor 

za hranjenje kulis, rekvizitov in vsaj nek mini fond (0 evrov je malo). 

 Učenci so bili zelo veseli pogostitve v decembru in sladoleda v juniju. 
 

12. Poročilo o delu šolskega sklada 
 
Uvod 
Skladno z določili 17. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je v pristojnost 
Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec, da pripravi poročilo o realizaciji 
letnega programa dela (v nadaljevanju: Poročilo).  
 
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s 
finančnim načrtom za šolsko leto 2017/2018 (v nadaljevanju: Program). Podane so 
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. 
Struktura Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podane tudi usmeritve za 
načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 
 
S Poročilom o delu se seznani Svet staršev ter Svet zavoda. 
 
Upravni odbor je Poročilo obravnaval na 2. redni seji dne 5. 9. 2018. 
 
Poročilo o delu 
Upravni odbor se je v šolskem letu 2017/2018 sestal na 4 rednih sejah in 1 dopisni 
seji. V mesecu maju 2018 je potekel  mandat prejšnjemu upravnemu odboru. Novi 
upravni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev na 2. seji dne 10. 4. 2018, se je sestal 
na svoji prvi konstitutivni seji dne 14. 5. 2018.   
 
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 
2017/2018 so naslednje: 
 
Pridobivanje sredstev 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:  

 Prostovoljni prispevki staršev in občanov: 
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o na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru in na glavni spletni 
strani šole je bil dne 7. 9. 2018  predstavljen šolski sklad  s prošnjo 
staršem za prostovoljni prispevek, 

o prispevek o šolskem skladu v glasilu Občan, 
o omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na šolski prireditvi, 
o predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev. 

 Donacije: 
o preko elektronske pošte (e-Asistent) je bil vsem staršem poslan dopis s 

prošnjo za doniranje sredstev za namen obnove otroškega igrišča na 
OŠ Gradec, 

o poslan je bil dopis podjetjem s prošnjo za doniranje za namen ureditve 
otroškega igrišča na matični šoli, 

o sodelovanje v akciji »Podari objem« (podjetje Dormeo), 
o sklenjena je bila pogodba s podjetjem Brez dobička oz. organizacijo 

Sklad 05 za namen, da bi starši lahko del dohodnine namenili tej 
ustanovi. Do realizacije pogodbe ni prišlo, ker podjetje ni bilo v letu 
2018 uvrščeno na seznam upravičencev do donacij za leto 2018, 

o zbirale so se donacije staršev otrok, ki so bili vključeni v počitniško 
varstvo. 

 Zbiralne akcije učencev: 
o izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so 

potekale na matični šoli in vseh podružnicah. 

 Prodaja izdelkov učencev: 
o organizirani so bili božično-novoletni sejmi (na matični šoli in na vsaki 

podružnici posebej), na katerih so učenci prodajali svoje izdelke, 
o izdan je bil šolski časopis, ki se je prodajal na šoli . 

 Druge aktivnosti: 
o na POŠ Vače je bil organiziran družabni večer, kjer so se zbirali 

prostovoljni prispevki učencev. 
 
Poraba sredstev 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

 Pomoč socialno šibkim učencem: 
o udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, nakup delovnih 

zvezkov,..): pomoč 19 učencem, 
o pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč 9 učencem. 

 Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. izletih: 
o obisk Muzeja iluzij, vožnja z ladjico po Ljubljanici in vožnja z vlakom v 

Ljubljano, 
 Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne 

financirajo iz javnih sredstev: 
o prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja: 

 1019 prijavnin na 20 različnih tekmovanj iz različnih znanj, 
 prevoz za 236 učencev na športnih tekmovanjih na 15 področjih 

športa. 

 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole: 
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o material za božično-novoletne sejme, 
o obnova travnatega igrišča na matični šoli, 
o prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli (kros, 

Rastem s knjigo, pevska generalka, zaključek bralne značke, generalka 
valeta – prevoz učencev iz Vač), 

o prevoz učencev na pevski vikend, 
o sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, s 

katerimi se zvišuje standard pouka, 
o jutranje varstvo na matični šoli. 

 drugo: 
o defibrilator, 
o stojala za kolesa, 
o jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, 
o prevozi na druge dogodke in prireditve: karneval, gledališki festival, 

čisti zobki,…, 
o nagrade učencem: za zbiranje papirja, pevci pevskega zbora. 

 
Promocija sklada 
Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti: 

 na šolski spletni strani in preko eAsistenta so se podajale informacije glede 
šolskega sklada, 

 prispevek o šolskem skladu v glasilu Občan, 
 omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na šolski prireditvi, 
 predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev, 
 večina aktivnosti se je zaključila s sloganom »Otroci vam sporočajo: »Hvala, 

da nam vsem omogočate enake možnosti«, 
 izvedba spletne anktete za starše glede šolskega sklada. 

 
Poročilo o finančnem stanju 
Ob začetku šolskega leta 2017/2018, to je na dan 1. 9. 2017, je bilo stanje finančnih 
sredstev 7.571,38 eur. Do 31. 8. 2018 je bilo zabeleženih skupaj prilivov v višini 
7.397,64 eur (načrtovanih je bilo 7.750,00 eur prilivov) ter odlivov v višini  10.091,69 
eur (načrtovanih je bilo 12.245,00 odlivov). Negativna razlika med prilivi in odlivi 
znaša 2.694,05 eur. Finančna sredstva šolskega sklada tako znašajo na dan 1. 9. 
2018 4.877,33 eur. 
 
Višina zbranih sredstev je bila malo nižja od načrtovane, prav tako nižja pa je bila 
poraba sredstev glede na načrtovano porabo. 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov (povzeto iz sprejetega 
Programa dela za leto 2017/2018 in Finančnega poročila za šolsko leto 2017/2018): 
 
PRILIVI (v eur) 

Namen Načrtovano Realizacija 
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v Programu 
dela 
2017/2018 

Prostovoljni  prispevki staršev in občanov 400,00 705,00 

Donacije 1.000,00 227,12* 

Zbiralne akcije učencev 2.400,00 3.106,16 

Prodaja izdelkov učencev 3.900,00 3.069,86 

Drugo 50,00 289,50 

   

Skupaj 7.750,00 7.397,64 

*namenske donacije  (14.888,24 eur) so prikazane v posebni prilogi finančnega 
poročila  
 
ODLIVI (v eur) 

Namen Načrtovano 
v Programu  
dela 
2017/2018 

Realizacija  

Pomoč socialno šibkim učencem 3.100,00 1.985,75* 

Pomoč nadarjenim učencem po posameznih 
področjih 

0,00 257,90 

Dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa in 
se ne financirajo iz javnih sredstev 
prijavnine  in prevozi na tekmovanja 

2.800,00 3.141,97** 

Projekti šole   

material za novoletne izdelke 1.750,00 0*** 

obnova travnatega igiršča na matični šoli 3.000,00 359,66 

prevoz učencev podružnčnih šol na dogodke na 
matični šoli 

1.000,00 1.363,82 

prevoz učencev na pevski vikend 400,00 306,60 

Oprema in pripomočki za zviševanje standarda 
pouka 

  

jutranje varstvo na matični šoli 70,00 137,98 

Drugo   

defibrilator 0,00 462,00 

stojala za kolesa 0,00 527,70 

jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah 125,00 250,00 

dodatni prevozi in drugo 0,00 935,84 

nagrade učencem 0,00 204,67 

material za likovni pouk  0,00 157,80 

   

Skupaj 12.245,00 10.091,69 

*od tega 1.607,75 eur za plačilo udeležbe na taborih in zimski šoli v naravi ter 378,00 
eur za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 
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** od tega 1.091,14 eur za prijavnine ter 2.050,83 eur za prevoze na tekmovanja 
 
*** znesek v višini 1.259,67 eur, ki je bil porabljen za nakup materiala za novoletne 
izdelke, je že upoštevan pri znesku prilivov: prodaja učencev 
 
Podrobnosti prilivov in odlivov v Šolski sklad v šolskem letu 2017/2018 so razvidna iz 
Finančnega poročila, ki ga je potrdil Upravni odbor šolskega sklada na 2. seji dne 5. 
9. 2018. Finančno poročilo je objavljeno tudi na spletni strani OŠ Gradec. 
 
 
Zaključek 
Večina nalog opredeljenih v programu dela je bila izvedena. S finančnega vidika  so 
bili načrtovani prilivi realizirani oz. z upoštevanjem namenskih donacij bistveno 
preseženi. Ne glede na izjemno visoko višino zbranih doniranih sredstev, je bila 
poraba v šolskem skladu tolikšna, da je bilanca glede na primerjavo stanja šolskega 
sklada pred 1 letom negativna. Vsa donirana sredstva so bila donirana za določen 
namen in tako tudi porabljena (obnova igrišč na matični šoli, POŠ Kresnice in POŠ 
Jevnica). 
 
Poraba sredstev  je tudi pokazala, da je težko planirati vse potrebe, ki se pokažejo 
med šolskim letom kot upravičene, da se financirajo iz šolskega sklada. Kljub 
izdatkom, ki v začetku leta niso bili planirani (defibrilator, stojala za kolesa,…), 
poraba sredstev ni presegla načrtovane.   
 
V letošnjem šolskem letu se je pokazalo, da je veliko bolj učinkovito namensko 
(ciljno) zbiranje sredstev. Predvsem je bilo zelo uspešno zbiranje donatorskih 
sredstev, saj je bil ob prošnji za prispevanje sredstev predstavljen konkreten namen 
zbiranja sredstev skupaj s finančno konstrukcijo. Potrebo po konkretnejši opredelitvi 
namena zbiranja sredstev je pokazala tudi anketa staršev. 
 
V naslednjem šolskem letu je treba več pozornosti nameniti promociji sklada, 
konkretiziranju porabe zbiranja sredstev ter obveščanja staršev glede porabe zbranih 
sredstev. Pri načrtovanju programa za šolsko leto 2018/2019 se ne sme načrtovati 
večje porabe sredstev kot se načrtuje zbranih sredstev, pri čemer ostaja prioriteta 
porabe kot doslej. Prva prioriteta so poraba za pomoč socialno šibkim učencem, 
prijavnine in prevozi na tekmovanja ter prevozi učencev podružničnih šol na dogodke 
na matični šoli. Za ostale oz. druge namene se sredstva sklada lahko namenijo le. če 
se tekom šolskega leta izkaže, da se je zbralo v šolskem skladu dovolj sredstev.   
  
 
 
Upravni odbor šolskega sklada se iskreno zahvaljuje staršem in vsem ostalim 
donatorjem za njihove prispevke ter učencem, učiteljem in ostalim sodelujočim za 
uspešno izpeljane projekte (prodaja novoletnih izdelkov, zbiranje starega papirja) 
 
Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
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13. Poročilo o delu šolske skupnosti 

13.1. Matična šola 

Vodja šolske skupnosti: Manca Poglajen 
Število sestankov šolske skupnosti: 5 
 
Realizacija programa: 

 1. sestanek predstavnikov: predstavitev programa, sprejemanje predlogov, 
izvolitev funkcij, potrditev zadolžitev posameznih razredov, poudarek na šolski 
lastnini (hišni red), tema otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. 

 November: Priprava na projekt 500 let reformacije in na javno tribuno, kjer so 
učenci izrazili svoja mnenja ter podali pobude za spremembe šolskega 
sistema. Konkretno so tudi podali predloge o spremembi posameznih že 
utečenih stvari na OŠ Gradec ter prisluhnili predstavnikom OŠ Litija in OŠ 
Gabrovka-Dole o njihovih težavah. 

 December: Tekma med učenci in učitelji. Prednovoletno druženje med 8. in 9. 
razredov. 

 Januar: Priprave na otroški parlament. Predlogi za okrasitev šole.  
 Februar/marec: Priprave na občinski parlament. Priprava in sodelovanje na 

regijskem otroškem parlamentu. 

 April: Sodelovanje na nacionalnem šolskem parlamentu. 
 Maj: Sodelovanje pri interesni dejavnosti Podjetniški krožek. 
 Junij: Zaključno druženje 8. in 9. razred (ples, namizne igre). 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Zadolžitve posameznih razredov: 
o 4. in 5. razred – predlogi, kako bi izboljšali življenje na šoli, 
o 6. razred – šolska pravila, 
o 7. razred – čistilne akcije, 
o 8. razred – dežurstvo pri kosilu, 
o 9. razred – družabno življenje na šoli. 

 Vsi učenci ŠS se udeležijo javne tribune ter se vključijo v razpravo o 
posameznih temah. 

 Predstavniki ŠS na jutranjem sestanku učiteljem predstavijo sklepe občinskega 
šolskega parlamenta in njihove pobude, želje za spremembe v šolskem 
sistemu. 

 V naslednjem šolskem letu se aktivno vključiti v proces uresničevanja 
nekaterih tez. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Sestanek ŠS in ravnatelja glede tez, želja, ki so jih učenci predstavili na javni 
tribuni – kaj je bilo narejenega, kaj se da narediti. 

 Aktivno vključevanje učencev v posamezne projekte. 
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13.2. POŠ Vače 

Vodja šolske skupnosti na POŠ Vače: Jernej Grdun 
Število sestankov šolske skupnosti: 5 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2017/2018 smo preko celotnega šolskega leta izvajali aktivnosti, ki so 
bile zastavljene v načrtu šolske skupnosti.  
Aktivnosti, ki smo jih izvedli v okviru šolskega parlamenta pa so bile: 

 Valentinova pošta. 
 Sodelovanje pri organizacija filmskega večera. 

 Predstavitve učencev posameznih razredov na aktualno temo: Šola in šolski 
sistem. 

 Priprava predlogov za šolski jedilnik. 
 Sodelovanje pri pripravi odbojkarske tekme med učenci in učitelji. 
 Izvedba športnih aktivnosti pred in po pouku na šolskem igrišču. 
 Sodelovanje pri čistilni akciji v mesecu aprilu. 
 Sodelovanje pri zaključni prireditvi - oviratlonu. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V šolskem letu 2018/19 bo ostala tema Šolstvo in šolski sistem. Z učenci bomo 
poskušali razvijati kritično razmišljanje o aktualni temi.   
Nadaljevali bomo z športnimi aktivnostmi pred in po pouku.  
Poskušali bomo izvesti vsaj eno akcijo za otroke.  
 

14. Projekti 
 

14.1. SAM prijazna šola 

Koordinator projekta: Janja Hostnik 
Sodelujoči razredi/učenci: 1., 2. in 3. r. PŠ Kresnice 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Seznanjenost staršev učencev v oddelku, v katerega je vključen otrok z 
avtizmom, z avtizmom (značilnosti, prilagoditve, pomen vključevanja otroka v 
družbo vrstnikov, pomoč pri šolskem delu, orientaciji ipd.). 

 Ustrezna struktura in vizualna podpora za otroke z avtizmom v šoli. 

 Seznanjenost spremljevalcev na dnevih dejavnosti z značilnostmi učencev z 
avtizmom. 

 Seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra ter s 
prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v delo s tem 
učencem. 

 Seznanjenost sošolcev otroka z avtizmom s funkcioniranjem njihovega 
sošolca. 

 Ureditev kotička za umirjanje za otroke z avtizmom. 
 Krepitev močnih področij učencev z avtizmom. 
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 Izvedba programa ob podelitvi naziva SAM – prijazna šola. 
Vsi cilji so bili realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Izvedba razredne ure – delavnica za sovrstnike otroka z avtizmom (1., 

2. in 3. razred PŠ Kresnice). 

 dejavnosti za starše: 
o Roditeljski sestanek oz. predavanje za starše sošolcev otroka z 

avtizmom. 

 tematska razstava v avli šole (o izvedenem projektu): 
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o Predavanje za zaposlene in svetovanje strokovnim delavcem (Zveza 

NVO za avtizem – podpredsednica, ga. Sabina Korošec Zavšek). 
Udeleženi učitelji: vsi strokovni delavci na šoli ter vodja snažilk in vodja 
kuhinje. 

o Seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra 
ter s prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v 
delo s tem učencem – sestanek oddelčnega učiteljskega zbora. 
Udeleženi učitelji: Angelca Koprivnikar, Tadeja Resnik, Špela Lajovic, 
Anica Brvar, Andrejka Setničar, Špela Kovič; vodja sestanka Janja 
Hostnik. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o Na podelitvi naziva SAM – prijazna šola (prejem modre zastave): 

komorna skupina OŠ Gradec, ostali učenci z dodatno strokovno 
pomočjo. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Sodelovanje z Zvezo NVO za avtizem Slovenije, ga. Sabino Korošec 

Zavšek (svetovanje, predavanje). 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
V programu ob podelitvi naziva SAM – prijazna šola je pevski zborček zapel pesmi, ki 
so ju zapeli na prireditvi OŠ Gradec poje. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Ohranitev ustrezne strukture in vizualne podpore za otroke z avtizmom v šoli. 
 Ohranitev kotička za umirjanje za otroke z avtizmom. 
 Nadaljnja krepitev močnih področij učencev z avtizmom. 
 Ob spremembi učiteljev (v OPB) ponovna seznanjenost spremljevalcev na 

dnevih dejavnosti z značilnostmi učencev z avtizmom ter ponovna 
seznanjenost vseh zaposlenih na šoli z motnjami avtističnega spektra ter s 
prilagoditvami učenca z avtizmom in sprotnim uvajanjem le-teh v delo s tem 
učencem. 
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14.2. Primi šolo za roge 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
Šola/Aktiv: DSP 
Sodelujoči učitelji: vsi 
Sodelujoči razredi/učenci: I. triada, 6., 7., 8. razred 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci so se učili učinkovito selekcionirati bistvene informacije od nebistvenih. 
 Učenci v šolo prihajajo bolje pripravljeni in osvajajo redne delovne navade. 
 Izboljšanje učnega uspeha in kvalitete trajnostno pridobljenega znanja. 
 Učenci so preizkusili učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 

vrednosti in samozavesti. 

 Učenci so se seznanili z različnimi tehnikami zmanjšanja strahov in stisk ob 
izražanju znanja in pripravi na preverjanje in ocenjevanje. 

 Učenci so razvijali višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti. 
 Učenci so spoznali in uporabljali različne tehnike umirjanja in sproščanja. 
 Učenci so razvijali lasten podjetniški potencial, spoznavali mobilnost delovnega 

trga, oblikovali podjetniško idejo, naredili načrt. 

 Učenci so se seznanili s pastmi družabnih omrežij in varno rabo interneta. 
 Učenci so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvijali toleranco do 

različnosti in poglabljali zdrave medosebne odnose. 
 Učenci so se učili sprejemati vsa živa bitja, navezovati odnos s terapevtskim 

psom in osvojili osnove pravilne komunikacije. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Učenci I. triade: osebna higiena in samostojnost, odnos do sebe in 

drugih, bralna motivacija in samozavedanje – jaz sem OK / ti si OK. 
o Učenci II. triade: varna raba interneta. 
o Učenci 6. razredov: učni stili, tehnika hitrega branja z izpisom ključnih 

besed v miselni vzorec, ne izogibam se problemom, poskušam jih 
reševati, sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam prijatelje. 

o Učenci 7. razredov: predmetno učenje. 
o Učenci 8. razredov: podjetniške delavnice, varna raba interneta, 

delavnice Tudi to sem jaz. 

 dejavnosti za starše: 
o Šola za starše – Pomen gibanja in gibalnega razvoja za pojav motenj in 

specifičnih učnih težav pri otroku. 
o V okviru projekta je bilo izvedeno tudi srečanje za starše in sicer so bile 

v času novembrskih govorilnih ur staršem ponujene pogovorne 
delavnice, kjer smo izvajalke DSP predstavile didaktične pripomočke in 
različne tehnike dela za učence s specifičnimi težavami ter staršem 
ponudile možnost individualnega posvetovanja o disleksiji, avtizmu, 
jezi, depresiji, grafomotoriki… 

 tematske razstave: 
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o oprema DSP panoja z naborom zloženk in tiskanega gradiva o motnjah 
in primanjkljajih, ki jih zaznavamo pri učencih. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o Timsko delo v izvedbenih fazah projekta. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o Udeleženci delavnic. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Tačke pomagačke, specialna pedagoginja Majda Končar. 

 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Projekt se je ves čas bogatil tudi z ostalimi projekti na šoli - S tačko v roki šolskim 
dogodivščinam naproti, Zdrava šola… 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Soočanje z lastnimi zmožnostmi, izgradnja ustrezne samopodobe, sprejemanje 
odgovornosti za lastno delo in vedenje ter oblikovanje zdravega, varnega in 
spodbudnega učnega in bivalnega okolja ostajajo temeljni cilji projekta. 
Vsebine se bodo bogatile in vključevale v enovit šolski projekt z razširitvijo vsebin o 
mediaciji v 4. in 5. razredu (timsko in povezovalno delo učiteljev razredne in 
predmetne stopnje), s sodelovanjem učiteljic DSP v I. triadi, še posebno v 1. razredih 
s poudarkom in vnašanjem gibalnih vsebin ter specialno pedagoških sprememb v 
učni proces (ga. Majda Končar), opozarjanje na togost obstoječega vzgojno-
izobraževalnega sistema in širjenje novih spoznanj in odkritij s področja kognicije, 
nevrologije, edukacije. 
 

14.3. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Koordinator projekta: DUNJA POŽARŠEK 
Šola/Aktiv: ŠSS 
Sodelujoči učitelji: I. triada, vzgojiteljice predšolskih skupin Vrtca Litija 
Sodelujoči razredi/učenci: I. triada, na podružnicah tudi 4. in 5. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Ustvarili so se pogoji za dobro počutje vseh – otrok, staršev in učiteljev – ob 
vstopu v  šolo (sproščenost, vedoželjnost, zaupnost). 

 Manj stresnih dejavnikov ob vstopu in več možnosti pozitivnega izhoda iz 
stresnih situacij ob vstopu. 

 Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 

 Razvoj pozitivnega odnosa do šole, sprememb in novosti. 
 Skrb za polno in srečno otroštvo. 
 Razvijanje odgovornosti, čuta za mlajše, prijateljstva in pozitivne samopodobe 

pri starejših učencih, ki sodelujejo pri projektu. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
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Organiziranih je bilo več srečanj (novoletno druženje, pustovanje, pozdrav pomladi…) 
med predšolskimi skupinami otrok iz vrtca Litija in učenci in učitelji 1. razredov OŠ 
Gradec, na podružničnih šolah so sodelovali tudi ostali učenci in učiteljice. 

 dejavnosti za starše: 
Osebni vpis v 1. razred, 2 roditeljska sestanka na temo priprave otrok na vstop ter 
seznanitev s postopkom in svečan skupni sprejem v septembru. 
Izvedba srečanja v okviru šole za starše – Pomen gibanja za zdrav celostni razvoj 
otrok (april, 2018). 
Konstantno posvetovanje pred vstopom. 
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Z učitelji razredne stopnje pri oblikovanju posameznih srečanj. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
Z učenci I. triade pri izvedbi posameznih srečanj. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Vrtec Litija. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Primi šolo za roge, Zdrava šola, S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Poiskati nove poti sodelovanja z Vrtcem Litija, predvsem v smislu kvalitetne vertikale 
celostnega razvoja otrok in skupno ciljno usmerjeno delo v krepitev 
psihomotoričnega in govornega področja. 
 

14.4. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
Šola/Aktiv: 1. – 3. razred matične šole in podružničnih šol 
Sodelujoči učitelji: razredniki 1. – 3. razred matične šole in podružničnih šol  
Sodelujoči razredi/učenci: učenci 1. – 3. razred matične šole in podružničnih šol 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 delovanje dveh terapevtskih parov v šoli: terapevtskemu paru Tatjani Gombač 
in psički Yumi se je na novo pridružil terapevtski par: vodnica Maja Bregar in 
psička Linda, 

 pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, je zaznana daljša zbranost, 
 učenci poznajo in upoštevajo elemente lepega odnosa do živali, 
 učenci so sproščeno glasno brali terapevtski psički, 

 učenci so se ob terapevtskem psu sprostili in lažje sodelovali pri pouku, 
 učenci so pod nadzorom vodili psičko na sprehodu in se z njo igrali, 
 učenci so s pomočjo vodnika znali poskrbeti za osnovne potrebe psa, 
 oddelek 3.a je noč preživel s psičko Yumo (nočitev v šoli), 
 učenci so samostojno pripravili in uredili bivališče morskega prašička, 

 učenci so spoznali eksotične vrste živali in se soočili s svojimi strahovi in 
predsodki, 
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 učenci so spoznali različne vrste zelenjave, 
 učenci so pojedli več zelenjavnih obrokov, 
 učenci so se ob morskem prašičku sprostili in lažje sodelovali pri pouku, 

 učenci so samostojno oblikovali zapise v dnevniku, 
 učencem se je ob morski prašički okrepila samozavest, 
 učencem se je zvišala motivacija za delo ob neposredni prisotnosti morske 

prašičke, 

 učenci so se seznanili z delom veterinarja. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o vključitev terapevtskega psa v reden pouk: bralne minute Beremo 

Yumi, Skupaj z Lindo; učimo se s terapevtskim psom), 
o športni dan s terapevtskim psom (september 2017), 
o R.E.A.D. program (individualno izvedeno 28 ur), 
o pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
o izdelava in predstavitev plakatov o morskih prašičkih, skrb za morskega 

prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, prazniki), 
o obisk 22. razstave eksotičnih živali Bioexo (oktober 2017, april 2018), 
o pisanje dnevnika morske prašičke, 
o skrb za morsko prašičko med poukom, 
o opravljanje šolskih nalog z morsko prašičko, 
o obisk Tačkovega festivala v Litiji (junij 2018), 
o obisk Veterinarske ambulante Gaber, 
o predstavitev in ogled hišnih ljubljenčkov učencev in živali na travniku. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta staršem na roditeljskem sestanku, 
o skrb za dobrobit morskega prašička med vikendom. 

 tematske razstave: 
o razstavi v avli (september 2017, junij 2018), 
o razstava pred učilnicami (celoletno). 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o predstavitev terapevtskega para v razredu, 
o branje in učenje s terapevtskim psom, 
o vključevanje morske prašičke v redni pouk, 
o branje in učenje z morsko prašičko. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o predstavitev terapevtskega para v razredu, 
o individualno terapevtsko branje R.E.A.D. program. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Knjižnica Litija, Veterinarska 
ambulanta Gaber, Društvo Tačke pomagačke. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: Eva Lesjak, 
veterinarka 
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Povezovanje z drugimi projekti na šoli: Zdrava šola in Primi šolo za roge. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Izvedba ankete med učenci, učitelji in starši, ki jo v letošnjem letu nismo izvedli v 
celoti. 
 

14.5. Šolska shema 

Vodja projekta: Jernej Grdun 
Sodelujoči učitelji: Pri tem projektu so sodelovali vsi učitelji na matični in 
podružničnih šolah. 
 
Realizacija ciljev projekta: 
Šolska shema je potekala v letošnjem šolskem letu pod novim imenom in nekoliko 
drugače kot prejšnja leta, ker smo v ponudbo poleg sadja in zelenjave vključili še 
mleko in mlečne izdelke brez dodatkov. Ta projekt poteka na šoli že osmo leto, to 
pomeni, da je tudi dobro utečen. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Agencije 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo pridobili, tako kot 
vsako leto, finančna sredstva.  
Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali ob 
torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, skozi celo šolsko leto. V šolskem letu 
2017/2018 smo imeli 26 razdelitev sadja in zelenjave ter 4 delitve mleka in mlečnih 
izdelkov.  
Vsi cilji, ki smo si jih zastavili so bili realizirani 
 
Vključenost učencev v projekt: 
V projekt Šolska shema so vključeni vsi učenci OŠ Gradec. S tem projektom stremimo 
k temu, da učenci 1-krat na teden zaužijejo sadje ali zelenjavo oz. mleko in mlečne 
izdelke. Trudimo se, da jim zagotovimo živila iz lokalno pridelanega okolja. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje smo vložili prošnjo za finančno subvencijo tega 
projekta tudi za prihodnje šolsko leto. 
Zagotoviti še več sadja in zelenjave, predvsem pa navaditi otroke na uživanje mleka 
in mlečnih izdelkov brez dodatkov ter vse to v večini dobaviti iz lokalnega okolja. 
 

14.6. Zdrava šola 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
Šola/Aktiv: MŠ in POŠ 
Sodelujoči učitelji: Astrid Žibert, Jernej Grdun, Jana Isoski, Alenka Planinšek, Alenka 
Zupančič, Elizabeta Bučar, Anita Mikša, Nuška Mlekuž. 
Sodelujoči razredi/učenci: Učenci OŠ Gradec 
 
Realizacija zastavljenih ciljev : 
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 S pomočjo celotnega Tima Zdrave šole in učiteljskega kolektiva nam je uspelo 
povezati aktivnosti v osnovnem cilju Zdrave šole – duševno zdravje, zdrava 
prehrana in gibanje. 

 V začetku šolskega leta so učenci oblikovali »knjižice dobrih misli« v katere so 
vpisovali kaj se jim je lepega zgodilo v določenem obdobju. 

 V okviru projektov, ki jih vodijo aktivi, podružnične, ki so bili zastavljeni in 
oblikovani posledično preko Tima Zdrave šole in se povezujejo z Zdravo šolo. 
Izvedene so že bile številne aktivnosti, na ravni učencev, staršev, učiteljev, 
povezovanja s širšo lokalno skupnostjo in bivšimi učenci OŠ Gradec. O 
natančnih aktivnostih poročajo v svojih poročilih in se s svojim delom 
navezujejo na vsebine smernic Zdravih šol -  duševno zdravje, zdrava 
prehrana in gibanje. 

 Izvedena so bila izobraževanja s strani Zdravstvenega doma - V vseh razredih 
so bile izvedene ure, starosti učencev prilagojene teme, o zdravju in temah 
povezanih z odraščanjem. 

 Izobraževanje za zaposlene in starše na temo čustvena inteligentnost in ukrepi 
staršev ob čustvenih težavah otrok s poudarkom na medvrstniškem nasilju (za 
učitelje predmetne stopnje) in kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in 
razvoj otroka (za učitelje razredne stopnje).  

 Izobraževanje za učitelje na temo čuječnost.  
 Na predmetni stopnji so učenci izvajali »Ponedeljkovo jutro« (eno minuto so 

namenili vajam za razgibavanje in s tem aktivnemu začeteku dneva), poleg 
tega smo na POŠ Vače nadaljevali z rekreativnimi odmori, učenci razredne 
stopnje pa so izvajali minutko za zdravje (vsakodnevno gibanje), preko katere 
učitelji vpeljujejo dodatne aktivnosti. 

 Vključeni projekti, katerih vsebine se aktivno povezujejo z Zdravo Šolo in 
katerih dejavnosti so bile načrtovane znotraj Tima Zdrave šole ter izvajajo 
posamezne aktivnosti (poročila o izvedenih dejavnostih se tukaj ne podvajajo 
in so navedene v sklopu posameznega projekta): 

o Primi šolo za roge – duševni razvoj otroka in učenje učenja.  
o S tačko v roki šolskim dogodivščinam na proti – vključevanje živali v 

vzgojno-izobraževalni proces. 
o Šolska shema, ki enkrat tedensko prinese dodaten vir vitaminov  ni 

mineralnih snovi z zelenjavo in sadjem iz lokalnega porekla ter letošnja 
novost še mleko in mlečni izdelki brez dodatkov.   

o Šolska olimpijada – spodbujanje pozitivnega odnosa do športnih 
aktivnosti, razvijanje športnega duha, sprejemanje različnosti. 

o ZA telo, PRI telesu, S telesom. 
o Šolski vrtiček (MŠ). 
o Pitna voda (POŠ Hotič). 
o Eko šolski vrt (POŠ Jevnica) – so pridobili certifikat Eko šolskega vrta. 
o Aktivno v središču – razvijanje gibalnih sposobnosti (POŠ Vače). 

 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Zdrava šola je eden od krovnih projektov, zato so razsežnosti močno vključene v 
vsebine drugih projektov: Primi šolo za roge, S tačko v roki šolskih dogodivščinam 
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naproti, Šolska olimpijada , ZA telo, PRI telesu, S telesom, Pitna voda, Šolski vrtiček, 
Eko šolski vrt, Mehak prehod iz vrtca v šolo, Aktivno v središču. 
 
Smernice za naslednje šolsko leto: 
Rdeča nit Zdrave šole bo še vedno DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE IN ZDRAVA 
PREHRANA. 
Še naprej bomo poskušali v Zdravo šolo vključevati dejavnosti, ki bodo potekale pod 
okriljem ostalih projektov in se bodo povezovale z Zdravo šolo (o tem se bomo 
dogovorili na prvem sestanku v avgustu 2018). 
Nadaljevali bomo z izvajanjem Rekreativnega odmora (na POŠ Vače, poskušali ga 
bomo izvesti tudi na MŠ) in minutke za zdravje. 
Pripravljali se bomo na nacionalni posvet, ki bo potekal, 24. 10. 2018, v okviru 25-
letnice Zdrave šole. 
Sestanki tima Zdrave šole in načrtovanje dejavnosti za naslednje šolsko leto bodo 
izvedeni v mesecu avgustu 2018. 
 

14.7. Medgeneracijsko branje 

Koordinatorici projekta: Dajana Maurič in Nataša Brezovšček 
Šola/Aktiv: šolska knjižnica POŠ VAČE 
Sodelujoči učitelji: Jernej Grdun, Aleksandra Štrus, Maja Žibert 
Sodelujoči razredi/učenci: 9. razred 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 spodbujanje medgeneracijskega branja literature, 

 promoviranje kakovostne slovenske literature, 
 povezovanje mlajših in odraslih bralcev v bralne skupine, 
 poudarjanje smiselnosti obiskovanja šolske knjižnice. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Bralno srečanje v šolski knjižnici POŠ VAČE. 

 dejavnosti za starše: 
o Bralno srečanje v šolski knjižnici POŠ VAČE. 

 tematske razstave: 
o Knjiga ALBUM 14/15/16 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: Jernej Grdun, Aleksandra Štrus, Maja 
Žibert 

 učenci predmetne in razredne stopnje: Učenci 9. razreda POŠ VAČE.  
 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Sodelovanje s šolsko knjižnico 

OŠ Zalog Ljubljana in Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
S projektom želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu in organizirati tri 
bralna srečanja. 
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14.8. Aktivno v središču 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
Šola/Aktiv: POŠ Vače 
Sodelujoči učitelji: Amršek Janja, Pečnik Marjeta, Kodrman Barbara, Mahkovec Špela, 
Štrus Aleksandra, Imperl Bernarda, Maurič Dajana, Mlekuž Nuška, Grdun Jernej, 
Ocepek Tadeja, Žibert Maja, Kokalj Irena, Žibert Astrid.  
Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci od 1. do 9. razreda POŠ Vače. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Vsi cilji, ki smo si jih zastavili v začetku šolskega leta, so bili ob koncu šolskega leta 
realizirani.  
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Aktivni odmori. 
o Jesenski kros. 
o Zaključna prireditev - oviratlon. 

 dejavnosti za starše: 
o Za starše smo izvedli oviratlon na zaključni prireditvi.  

 tematske razstave: 
o Na zaključni prireditvi smo pripravili razstavo izdelkov, ki so jih učenci 

izdelali na delavnicah ročnih spretnosti ter razstavo situl, ki so jih 
izdelali učenci v OPB-ju. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje smo sodelovali pri:  
o načrtovanju in izvajanju dejavnosti za učence, starše in zunanje 

strokovne delavce (priprava in izvedba prireditev, postavitev športnega 
poligona, izvajanje aktivnih odmorov, jesenskega krosa in zaključne 
prireditve).  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o učenci predmetne in razredne stopnje so sodelovali na aktivnih 

odmorih, jesenskem krosu, pripravi razstave, pripravi okrasitve dvorane 
za prireditve, okrasitvi šole v različnih letnih časih, pripravi zaključne 
prireditve. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o z lokalnim okoljem smo sodelovali na dveh prireditvah Andrejevem 

sejmu in Materinskem dnevu, na zaključni prireditvi pa smo sodelovali 
še z ZD Litija in policijsko postajo Litija.  

 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Povezovali smo se s projekti Zdrava šola, S tačko v roki šolskim dogodivščinam 
naproti, Šolska shema, Mehak prehod iz vrtca v šolo. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
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V novem šolskem letu bomo izvajali dejavnosti, ki smo si jih zastavili v letošnjem 
šolskem letu ter poskušali dodati še kaj novega, kar se bomo dogovorili v avgustu 
2018. 
 

14.9. EVS prostovoljci v OŠ 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
Šola/Aktiv: OŠ Gradec (matična šola in podružnične šole) 
Sodelujoči učitelji: mentorica prostovoljcu Petra Prosen, Darija Kokalj, Nataša 
Brezovšček, Almira Gregorič Kolenc (svetovanje), Irena Kokalj, Manca Poglajen, 
Špela Hribar Maglić 
Sodelujoči razredi/učenci: skupine NIP in IP nemščina, OPB, CŠOD Tolmin, ZŠN 
Weinebene 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Raba TJ – angleščine in nemščine se je promovirala pri urah TJ v vseh triadah 
in v okviru OPB in urah NIP in IP nemščine ter pri angleščini. 

 Ob prihodu je prostovoljec pripravil predstavitev svoje države in kulture ter jo 
predstavil učencem pri urah pouka, zadnji dan pouka je pripravil končno 
predstavitev svoje evropske prostovoljne službe za vse učence na razredni in 
predmetni stopnji. 

 Učenci so se s prostovoljcem družili pri urah podaljšanega bivanja, kjer so se z 
njim družili, ustvarjali, igrali… v okviru OPB je vodil pekarsko delavnico, pod 
mentorstvom svoje mentorice Petre Prosen, kjer je z učenci OPB in 
sodelujočimi učenci 8. razredov pekel mafine. 

 Prostovoljec je sodeloval na več dnevih dejavnosti, kjer se je družil z učenci 
POŠ Hotič, in z učenci vseh triad OŠ. 

 Z učenci je ves čas komuniciral v vsaj dveh tujih jezikih – njegovem maternem 
jeziku nemščini in tujem jeziku angleščini, občasno pa tudi v njegovem 
drugem maternem jeziku španščini in francoščini, ni se pa ustrašil spregovoriti 
tudi kakšno besedo v slovenščini. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Športne igre, družabne igre, likovne oz. ustvarjalne aktivnosti, pekovska delavnica,  
predstavitve svoje države in kulture, sodelovanje z aktivnostmi za učenci pri NIP in IP 
nemščini, neformalna druženja v času OPB. 
 

 dejavnosti za starše: 
Sodelovanje na čajanki OPB na matični šoli Gradec. 

 tematske razstave: 
Priprava plakata za razstavo projektov v avli matične šole, pomoč pri izdelavi 
scenografij za šolske prireditve. 
 
Sodelovanje: 

 učitelji geografije in zgodovine (ekskurzije), z učitelji nemščine (NIP in IP), z 
učitelji razredne stopnje (pomoč pri izdelavi kostumov za pustni karneval, 
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obisk karnevala, spremstva na dnevih dejavnosti, pomoč pri izdelavi 
scenografije za šolske prireditve). 

 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o Komunikacija v nemščini/angleščini, občasno tudi španščina, 

francoščina. 
o Ustvarjanje, peka, igra. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
MC Litija (prostovoljec je vsak teden opravil 1 dan v tednu  dejavnosti na MC Litija, 
kjer je sodeloval ali sam pripravila različne dejavnosti za mlade, ZKMŠ Litija, KLIŠE), 
Nacionalna agencija: Zavod MOVIT, Gimnazija Litija. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
Gimnazija Litija – profesorice angleščine so Jana povabile, da predstavi svoje delo, 
svojo deželo in kulturo v sklopu ur angleščine na gimnaziji. Nekateri naši bivši učenci 
sodelujejo in obiskujejo MC Litija, tako je imel možnost sodelovanja z njimi. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Sodelovanje v projektih, ki so v sklopu šole (projekti OPB: Šolski vrtiček, sodelovanju 
na festivalu »Festa dei popoli« - IT (glej poročilo aktiva OPB) 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnosti bi projekt ohranili v obliki, kot je trenutno zastavljen (1 
prostovoljec/ka na leto iz nemško govorečih dežel). Glede na to, da se bo v 
bodoče širil program tujih jezikov v OŠ (uvajanje 2. TJ nemščine kot 
obveznega predmeta v 3. triadi, NIP, ter uvajanje 1. TJ angleščine že v 1. 
razredih), je dodatna spodbuda učencem za učenje jezika zagotovo spoznati in 
poznati nekoga, kateremu je njim učeči se jezik materni jezik, ali pa tuj jezik, 
saj tako dobijo še dodatno motivacijo za učenje, predvsem preko stika z 
dejansko osebo iz okolja, katerega jezika se učijo in jim je tako učenje le-tega 
manj imaginarno, bolj konkretno in na njim prilagojeni ravni v obliki jezikovne 
kopeli.  

 Skupaj z društvom Lojtra, bomo dodano vrednost projekta EVS še razširili in 
dopolnili, saj bo prostovoljec vključen v Erasmus+ izmenjavo učencev in 
debatni krožek, katerega sporazumevalni jezik bo angleščina.  

 Na evalvacijskih sestankih z MC in ostalimi sodelujočimi šolami iz lokalnega 
okolja smo izvedeli, da se je v naslednjem šolskem letu k projektu pridružila 
tudi OŠ Litija, ki je v procesu pridobivanja akreditacije za prostovoljske 
projekte in bo že v prihodnjem šolskem letu gostila svojega prvega 
prostovoljca. Ker ima vsaka šola svoje zahteve za prostovoljca in je tako nabor 
prostovoljcev zelo raznolik, smo se dogovarjali tudi o medšolskem sodelovanju 
– izposoji ali/oz. o t.i. skupnem projektu vseh prostovoljcev, ki bi ga potem 
izmenično skupinsko predstavili na vsaki šoli iz lokalnega okolja. Prav tako 
smo v postopku dogovarjanja z Gimnazijo Litija, da bi tudi oni za kak dan, 
teden ali dva (kot smo letos že preizkusili) povabili prostovoljce na ure tujih 
jezikov. 



 
 
 
 
 

 

105 
 

 Še naprej se bomo trudili in vztrajali, da bi na šoli obdržali dobro prakso z 
enim EVS prostovoljcem, maternim govorcem jezika, ki se ga učenci na šoli 
učijo kot tujega. 

 

14.10. Šolska športna olimpijada 

Koordinator projekta: PETRA KOBE, MATEJA GORŠE, ALENKA PLANINŠEK 
Šola/Aktiv: OŠ GRADEC, AKTIV ŠPORTA IN AKTIVA 1. DO 5. RAZREDA 
Sodelujoči učitelji: UČITELJICE razredne stopnje matične šole 
Sodelujoči razredi/učenci: UČENCI razredne stopnje matične šole 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Povezovanje učencev, učiteljev in staršev. 
 Vzpodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti. 
 Vzpodbujanje pozitivnega športnega duha. 
 Predstavitev znanih športnikov. 
 Vzpodbujati razumevanje in sočutje do manj sposobnih učencev. 
 Vzpodbujati razvoj motoričnih in drugih gibalnih sposobnosti. 

 Navdušiti učence za gibalne aktivnosti. 
 Spoznati nove igre. 
 Razvijati motorične sposobnosti otrok. 
 Vzpodbujati medsebojno sodelovanje. 

Vsi zastavljeni cilji so bili ob koncu šolskega leta doseženi. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o 29. 9. 2017 – ŠOLSKI KROS za vse učence od 1. do 5. razreda MŠ + 

POŠ, 
o skozi celo leto so potekala različna med - razredna tekmovanja v igri 

med dvema ognjema, štafetnih in drugih športnih igrah, 
o učenci 2. razredov so izvedli 3 pohode na Svibno, 
o merili so se razredni rekordi v skoku v daljino in plezanju po žrdi, 
o 17. 5. 2018 – OBISK PETRA KAUZERJA za vse učence od 1. do 5. 

razreda matične šole, 
o 9. 6. 2018 – LITIJSKI TEK – udeležilo se ga je veliko število učence iz 

predmetne stopnje, 
o 13. 6. 2018 – ŠPORTNO DRUŽENJE učencev 4. in 5. razredov OŠ 

Gradec z učenci 4. in 5. razredov OŠ Litija. Druženje je letos potekalo 
na OŠ Gradec. Učenci so igrali med dvema ognjema. 

 dejavnosti za starše: 
o 30. 9. 2017 – POHOD NA KRIŠKO GORO – pohoda se je udeležilo 13 

pohodnikov. 
o 14. 6. in 20. 6. 2018 – ZAKLJUČNO ŠPORTNO DRUŽENJE S STARŠI – 

potekalo je na šolskem igrišču v zelo sproščenem in  prijetnem vzdušju. 

 tematske razstave: 
Plakat v avli šole. 
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Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Učiteljice razredne stopnje in učitelji športa smo skozi celo leto uspešno sodelovali pri 
izvedbi projekta. Občasno so nam na pomoč priskočili tudi učenci in učiteljice 
podaljšanega bivanja. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Zelo uspešno smo sodelovali z NK Litija, ki  nam je omogočil prostor za izvedbo 
šolskega krosa v mesecu septembru. Uspešno smo sodelovali tudi z OŠ Litija. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Povezovali smo se s projektom ZDRAVA ŠOLA. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Razmišljamo o tem, da projekt zaključimo. Nekatere dejavnosti bi se še vedno 
izvajale (šolski kros, druženje z OŠ Litija,…), vendar ne kot projekt. 
 

14.11. Pitna voda 

Koordinator projekta: Elizabeta Bučar 
Šola/Aktiv: POŠ Hotič 
Sodelujoči učitelji: Maruša Krnc, Irma Nemec – Bric, Nuška Štros 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi na POŠ Hotič 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Ugotovijo, kateri vodni viri so v domačem kraju in kje so. 

 Raziskujejo, kje so nameščeni vodohran in od kod se napaja voda v 
vodovodno omrežje. 

 Raziščejo, kateri dogodki so povezani z vodnimi viri v kraju. 
 Narišejo risbe ali nalepijo fotografije vodnih virov. 
 Raziskujejo, kakšna je bila preteklost vodnih virov. 
 Izvedejo intervju s starejšo osebo o ravnanju z vodnimi viri v preteklosti. 
 Merijo temperaturo vode, ocenjujejo bistrost. 
 Merijo, koliko vode popijejo v enem dnevu. 

 Pridobljene podatke grafično obdelajo. 
 Razvijajo veščine eksperimentalnega dela. 
 Ugotovijo, kakšne so lastnosti vode za pitje in pojasnijo nevarnosti pitja 

onesnažene vode. 

 Raziščejo možna divja odlagališča ali druge načine onesnaževanja voda. 
 Raziščejo vzroke za onesnaženost voda. 
 Naučijo se, kako lahko očistijo onesnaženo vodo. 

 Ugotovijo, kdo so porabniki vode v kraju. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Ogled vodnih virov in izdelava na zemljevida kraja. 
o Ogled čistilne naprave v Litiji. 
o Delo na terenu (merjenje, opazovanje,…). 
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o Grafična obdelava podatkov. 

 tematske razstave: 
Plakat ob koncu šolskega leta na matični šoli. 
 
Sodelovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Spremstvo k vodnim zajetjem s strani KS. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Projekt Semena sprememb. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V š. l. 2018/2019 se bomo osredotočile na projekt, ki je v tesni povezanosti s 
projektom Zdrava šola. 
 

14.12. Eye SLOVEnia 

Koordinator projekta:   Tjaša Lemut Novak 
Šola/Aktiv:    VSEH 5 ŠOL/aktiv TUJIH JEZIKOV 
Sodelujoči učitelji:   9 članic aktiva  
(Saša Setničar Jere, Irena Kokalj, Špela Hribar Maglić, Marjeta Pečnik, Špela Kovič, 
Almira Gregorič Kolenc, Alenka Zupančič, Darija Kokalj, Tjaša Lemut Novak) 
(članica Barbara Toš je bila aktivna v drugem projektu) 
Sodelujoči razredi/učenci: VSI RAZREDI NA VSEH ŠOLAH (vsi učenci OŠ Gradec) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Vsi cilji so bili doseženi in preseženi (odzivi učencev pa tudi staršev so bili izredno 
pozitivni, sodelovanje aktivno, ustvarjalno in visoko nad pričakovanji). 
 
GLAVNI CILJ: ‘videti’/prikazati Slovenijo kot zanimivo, unikatno in našo. 
 
Nekaj pomembnejših ciljev: 

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

običaje, praznike… 

 Znati pripovedovati PRAVLJICE (Slipper Keeper Kitty), zgodbe ter peti PESMI 
(Shine, Shine, Little Sun). 

 Znati pripraviti slovensko hrano in obeležiti praznike … tudi na tradicionalni 
način (Gregorčki). 

 Znati opazovati … ceniti … občudovati. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Govorni nastopi, predstavitve, podajanje/izražanje mnenj, opisovanje, poročanje, 
izdelovanje (brošur, zemljevidov, receptov, opisov, minibooks, voščilnic, copatk, 
didaktičnih pripomočkov, cvetlic 'slovenstva in zakladov', štirih anket …), kuhanje, 
risanje (npr. tradicionalnih slovenskih jedi, avtohtonih živali …), obeleževanje 
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slovenskih praznikov in primerjava z angleškimi ter ameriškimi, pogovori o tradiciji, 
kulturi in dediščini (zakladi Slovenije, leto kulturne dediščine), priprava predstave 
Slovenija, od kod lepote tvoje, priprava razstave ter slovesnosti pred njenim 
'podiranjem', petje slovenskih pesmi v angleščini (npr. Sijaj, sijaj sončece --- Shine, 
Little Sun), krepitev narodne zavesti in vključevanje domovinskih vsebin (npr. 
pesem I Feel Slovenia, aktivnosti iz domovinskih dodatkov), izpolnjevanje anket in 
analiziranje rezultatov oziroma pogovor o njih, poslušanje slovenske pravljice v tujem 
jeziku (Slipper Keeper Kitty), ustvarjalne dejavnosti vezane na te teme in dogodke 
med letom (npr. za vse učence od 1. do 5. razreda na vseh petih šolah v času OPB v 
zadnjem tednu maja in prvem tednu junija) ter mnogo povezav z drugimi predmeti, 
drugimi državami … 

 dejavnosti za starše: 
o Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov o Sloveniji (v dveh jezikih in dveh 

težavnostnih stopnjah na decembrskih popoldanskih dogodkih). 
o Predstavitve slovenskih 'zadev' (npr. knjige, ideje za izlete, leseni izdelki 

– kozolec, oblč, lomilec orehov, situla, panjska končica … na 
decembrskih popoldanskih dogodkih) ter izmenjava mnenj, spominov. 

o Ogled predstave Kdo je najboljši na gledališkem večeru ter pogovor o 
prazničnem času in slovenskih običajih vezenih na ta čas. 

o Izvedba kviza Lepo je biti Slovenec na junijskem gledališkem večeru, 
kjer so lahko preverili svoje znanje. 

o Ogled predstave Muca Copatarica na gledališkem večeru ter pogovor 
o slovenskih pravljicah, ki so jih poslušali/brali sami (zgoraj omenjena 
je letos stara 60 let). 

 tematske razstave: 

 Slovenia 
 

o V aprilu in maju je krasila avlo matične šole (obeležena tudi na Vačah). 
o Devet panojev za devet razredov … izdelki učencev (domačije znanih 

Slovencev, turistične brošure, zemljevidi popotovanj po Sloveniji, 
cvetlice 'slovenstva' … 

o Slovesnost ob zaključku razstave (30. 05. 2018) v sodelovanju z MPZ, 
solistko Niko Nino Wolf in Urbanom Kotarjem na harmoniki. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Aktivno celoletno sodelovanje, saj je bil projekt tako zasnovan, da je bila poleg 
različnih tem in področij za posamezen razred previdena tudi aktivna povezava z 
drugim predmetom (CLIL), včasih v obliki nasvetov ali mnenj, drugič v zelo aktivnem 
sodelovanju – peka Gregorčkov (GOS), izdelava kamishibai (TEH, ID) … 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
Vključeni so bili vsi učenci obeh stopenj. Veliko aktivnosti je bilo vezanih na 
posamezen razred, pri razstavi, predstavah, anketah pa so sodelovali med seboj 
'pomešano'. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
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Tu smo po potrebi in željah navezovale stik s šolsko in mestno knjižnico, z JSKD Litija 
zaradi poznega sporočila datumov nismo mogle sodelovati, Predilnica Litija nam je 
podarila platna, da so učenci lahko naslikali Piran, Bled in Triglav ter skozi predstavo 
ponujali tudi 'turistične razglednice'. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Kamor in kadar so nas povabili, smo z veseljem sodelovale. 
Naš projekt je bil tako široko zastavljen in izvajan, da ni bilo potrebnih dodatnih 
povezav, še tu smo občasno morale zmanjšati obseg kakšne dejavnosti in se 
prilagoditi številu in razmeram. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Že med šolskim letom (predvsem zaradi pozitivnih odzivov pa tudi mnenja, da je 
projekt takšen, da lahko učencem nekaj da in jih tudi uči – stalno, sprotno in na njim 
primeren način) smo se odločile, da z njim nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem 
letu. 
V začetku šolskega leta bomo izvajale Mama, kokte! (saj je Cankarjevo leto do konca 
decembra), v poklon Mikiju Mustru bo zaživela tudi 'striparska' dejavnost, Ivano 
Kobilco z učenci vedno spoznavamo v 4. razredu – ko govorimo o umetnosti in 
portretih (zaradi letošnjega jubileja bomo stvari še malo drugače izpeljale), pa še 
marsikaj … vse pa pod imenom 'EYE/I SLOVENIA'. 
Odločile smo se, da bomo še naprej poudarjale pomen branja in bralne/funkcionalne 
pismenosti ter uvedle bralne nahrbtnike, aktovke in še kaj. 
 

14.13. 500 let reformacije 

Koordinator projekta: VANJA ARHNAVER 
Šola/Aktiv: DRUŽBOSLOVNO-SLOVENISTIČNI AKTIV 
Sodelujoči učitelji: MŠ in POŠ Vače (seznam spodaj) 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 9. r. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci so spoznavali pomen dneva reformacije. 
 Učenci so prostorsko in časovno umestili obdobje reformacije. 
 Učenci so spoznavali značilnosti obdobja in njegove predstavnike na 

Slovenskem; se zavedali pomena reformacije za zgodovino Slovencev in 
slovenskega jezika. 

 Devetošolci so na kulturnem dnevu izdelali miniaturno knjigo. 
 Učenci so pri pouku LUM v zvezke napisali naslov v gotici. 
 Učenci so krepili domoljubje, razvijali svoje kritično mišljenje ter stremeli k 

aktivnemu državljanstvu. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Kulturni dan za 9. r. MŠ in Vače (V Trubarjeve kraje). 
o Ogled dokumentarnega filma Po sledeh Luthra (v sklopu razstave MŠ). 
o Obisk dramskega igralca Uroša Mačka v vlogi Martina Luthra – MŠ. 
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o Predstavitev, razprava na razrednih urah (5. – 9.) in izobešenje 95 tez 
na vrata matičnih učilnic – MŠ. 

o Risanje Trubarjevih portretov (3. r.) – MŠ. 
o Delavnica kaligrafije – POŠ Vače. 
o Pri pouku aktivnosti po presoji učiteljic predmetov SLJ, ZGO, DKE, GEO, 

LUM; GUM, NI: slikanje Luthrovih portretov, spoznavanje gotice, kvizi 
znanja, izvajanje Trubarjevih uglasbenih pesmi … – MŠ. 

o Pri pouku aktivnosti po presoji učiteljic predmetov SLJ, ZGO, DKE, ZGO, 
OPB – POŠ Vače. 

o Javna tribuna (Protestiram) – MŠ. 

 dejavnosti za starše: 
o Javna tribuna (Protestiram) – MŠ. 
o Aktivno sodelovanje na razstavi (pisanje tez) – MŠ. 

 tematske razstave: 
o Postavitev razstave v avli šole – MŠ. 
o Postavitev razstave v avli Občine Litija – MŠ. 
o Postavitev razstave v šoli – POŠ Vače. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o MŠ (PS): Ana Tori/Mirjam Jelnikar, Darija Kokalj, Bojana Kotar, Alenka 

Zupančič, Stanislava Sirk, Maria Primožič, Anita Mirjanić, Manca 
Poglajen, Tjaša Lemut Novak, Petra Kobe, Saša Setničar Jere, Marijana 
Sebastijan, Damjan Grobljar, Anita Mikša, Vanja Arhnaver. 

o MŠ (RS): Suzana Likar, Judita Nemeček, Uška Pišek, Alenka Planinšek, 
Nives Koželj, Sandra Železnik. 

o POŠ Vače (PS + RS): Dajana Maurič, Maja Žibert, Bernarda Imperl, 
Barbara Kodrman, Špela Mahkovec, Janja Amršek,, Marjeta Pečnik, 
Aleksandra Štrus, Tadeja Ocepek. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o MŠ: 1..–9. r. 
o POŠ Vače: 1.–9. r. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o OŠ Litija (Peter Strle, ravnatelj, predstavniki učencev in učiteljev). 
o OŠ Gabrovka-Dole (Igor Hostnik, ravnatelj, predstavniki učencev in 

učiteljev). 
o Jože Hostnik, nekdanji ravnatelj OŠ Litija. 
o Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo. 
o Franci Rokavec, župan Občine Litija. 
o Predstavnica MC Litija. 
o Uroš Maček, dramski igralec  v Slovenskem mladinskem gledališču 

Ljubljana. 
o Nada Golouh, predsednica Sveta staršev OŠ Gradec. 

 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Obisk predsednika republike, Boruta Pahorja (razprava o tezah). 
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14.14. Slovenija na evropski poti 

Koordinator projekta: MANCA POGLAJEN 
Šola/Aktiv: DRUŽBOSLOVNO – SLOVENISTIČNI AKTIV 
Sodelujoči učitelji: ANITA MIRJANIĆ, ŠPELA PLANINŠEK (ŠTUDENTKA ZGODOVINE 
IN SOCIOLOGIJE) 
Sodelujoči razredi/učenci: NADARJENI UČENCI IZ 8. IN 9. RAZREDA TER UČENCI 
IZBIRNEGA PREDMETA FILOZOFIJA 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Primerjajo in vrednotijo položaj, vlogo in pomen Slovenije v Evropski uniji. 

 Opišejo gospodarski in politični položaj Slovenije v EU. 
 Zmorejo se sodelovalno učiti (delo v skupini). 
 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, regionalni (Evropski) 
ravni. 

 Krepijo domoljubje. 

 Učijo se raziskovalnega dela. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o kviz o nastanku Republike Slovenije, 
o analiza posameznih členov slovenske ustave, 
o konstruktivna debata o aktualnih slovensko in svetovno političnih 

dogajanjih, 
o 13. 6. 2018 obisk dr. Klemna Grošlja (predstavitev dela Evropske Unije 

in odgovarjanje na aktualna vprašanja v zvezi s Slovenijo in Evropsko 
Unijo). 

 dejavnosti za starše: 
o anketni vprašalnik na temo Slovenija na evropski poti. 

 tematske razstave: 
o gradiva: Ustava, izdelava kronološkega prikaza zgodovine Evropske 

Unije. 
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: sodelovanje znotraj aktiva. 
 učenci predmetne in razredne stopnje: risali in ustvarjali slovenski grb in 

zastavo. 
 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: obisk političnega analitika dr. 

Klemna Grošlja. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Projekt 500 let reformacije – poudarek na aktivnem državljanstvu. 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Načrtovan je podoben projekt tudi v prihodnje 
 

14.15. Za telo, pri telesu, s telesom 

Koordinator projekta: Astrid Žibert 
Šola/Aktiv: MŠ, POŠ Vače, naravoslovno-matematični aktiv 
Sodelujoči učitelji: Anita Mikša, Damjan Grobljar, Marija Grabnar, Marija Savšek, 
Katarina Murn, Astrid Žibert, Tina Hojnik, Katja Mohar, Jana Isoski, Uroš Rozina, 
Marijana Sebastijan 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci predmetne stopnje MŠ in POŠ Vače, učenci 1. in 
2. razreda MŠ in POŠ Vače 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Preko šolskega leta smo uspeli: 

 Osveščati učence, učitelje in starše o pomembnosti zdravega telesa – 
delavnice oz. družabno srečanje ZDRAVO TELO (oktober 2017 za PS in marec 
2018 za RS) (STARŠI, UČENCI, UČITELJI). 

 Osveščati o pravilnem ločevanju odpadkov – akcija zbiranja odpadnih zdravil 
pripraviti učni pripomoček – zbirko nalog iz NPZ iz matematike – besedilne naloge za 
uporabo pri pouku (UČITELJI). 

 Reševati naloge iz zbirke, ki sta jo pripravili učiteljici matematike (UČENCI). 

 Pripraviti ND: Civilna zaščita in reševanje (UČITELJI). 
 Aktivno sodelovati na ND: Civilna zaščita in reševanje (UČENCI). 
 Vključiti več različnih organizacij v projekt (GASILSKA DRUŠTVA, RDEČI KRIŽ, 

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV, GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA, POLICIJA …). 

 Samostojno pripraviti učne pripomočke pri pouku naravoslovja za 6. in 7. 
razred (UČENCI) in jih razstaviti v avli (UČENCI in UČITELJI). 

 Pripraviti eksperimente s področja naravoslovja (UČENCI). 
 Predstaviti eksperimente s področja naravoslovja učencem 1. razreda in 2. 

razreda (UČENCI). 

 Pripraviti zgibanko z navodili za samostojno izpeljavo eksperimentov doma 
(UČENCI). 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o priprava učnega pripomočka z učenci pri pouku naravoslovja, 
o priprava eksperimentov za obisk prvih in drugih razredov na POŠ Vače 

in matični šoli, 
o izvedba eksperimentalne ure za 1. in 2. razred POŠ Vače in MŠ s strani 

učencev 9. razreda POŠ Vače, 
o izvedba naravoslovnega dne Civilna zaščita in reševanje, 
o priprava zbirke vaj o premem in obratnem sorazmerju. 

 dejavnosti za starše: 
o izvedba delavnice Zdravo telo v okviru oktobrskih in marčevskih 

govorilnih ur oziroma roditeljskih sestankov, 
o zbiralna akcija odpadnih zdravil. 
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 tematske razstave: 
o razstava ZRAK, VODA v avli šole (februar, marec). 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Astrid Žibert in Janja Amršek, Barbara Koderman, Sandra Železnik, Maja Bregar, 
Alenka Planinšek, Nives Koželj 

 učitelji naravoslovnih in matematičnih predmetov. 
 učenci predmetne in razredne stopnje: 1. razred in 2. razred POŠ Vače in MŠ 

ter 9. razred POŠ Vače. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Gasilsko društvo Litija, 
o Rdeči križ, 
o Gorska reševalna služba, 
o Policijska postaja, Litija, 
o ZD Litija. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: Peter 
Izlakar – pomoč pri izvedbi naravoslovnega dne Civilna zaščita in reševanje  

 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: Zdrava šola, Aktivno v središču (POŠ Vače), 
Primi šolo za roge. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Letos se projekt zaključuje. Nekatere dejavnosti nameravamo ohraniti (sodelovanje z 
ZD Litija – delavnica Zdravo telo, sodelovanje med mlajšimi in starejšimi učenci pri 
pripravi eksperimentov), nekaj dejavnosti pa bomo pripravili na novo. 
 

14.16. Šolski vrtiček 

Koordinatorici projekta: Ines Štaut in Nataša Brezovšček 
Šola/Aktiv: OPB 
Sodelujoči učitelji: Petra Prosen, Nina Đorić, Urška Pišek, Mateja Troha, Marijana 
Sebastijan, Nives Koželj, Maja Bregar 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci razredne stopnje 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Učenci so: 

 Sodelovali pri oblikovanju šolskega vrtička;. 
 Spoznali orodja in pripomočke, ki jih potrebujemo na vrtu;. 
 Spoznali rastline, ki rastejo na vrtu in njihovo uporabo v prehranske namene. 
 Pridelali zelenjavo za oskrbo morskega prašička. 
 Spoznavali zelišča in njihove zdravilne učinkovine, vzgojili sadike paradižnika, 

paprike, solate, graha in kamilice. 
 Spoznavali so vrt v različnih letnih časih. 
 Spoznavali, kaj potrebujejo živa bitja za življenje. 

 Pridobivali izkušnje, kako sami in drugi vplivajo na naravo. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Sejanje različnih semen, skrb za sadike, ureditev vrta, zalivanje rastlin na vrtu, 
izdelava plakatov na temo vrta in zelišč, kiparjenje (glineni vrtni palčki), peka kruha 
in piškotov, priprava zeliščnega namaza, kuhanje metino-melisinega sirupa, priprava 
čajanke za starše, razstava na temo vrta.  

 dejavnosti za starše 
Zeliščna čajanka za starše na kateri smo gostili gospo Pavlo Rozina iz zeliščarske 
kmetije prꞌJanez. Gospa je staršem in učencem predstavila izdelke iz zelišč. Starši so 
si lahko ogledali razstavo vseh učenčevih izdelkov na temo vrta, poskusili domače 
piškote, kruh, zeliščni namaz, redkvice z vrta in domači sirup iz mete in melise. 
Domov so lahko odnesli tudi kakšno sadiko paradižnika ali paprike. 

 tematske razstave: 
Razstava izdelkov na temo vrta (plakati, slike, glineni vrtni palčki). 
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Petra Prosen, Nina Đorić, Urška Pišek, Mateja Troha, Marijana Sebastijan, Nives 
Koželj, Maja Bregar. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
Vsi učenci OPB od 1. do 5. razreda. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Sodelovanje z gospo Pavlo Rozina iz zeliščarske kmetije prꞌJanez. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: Projekt Skrbimo za živali. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
S projektom želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 

14.17. Manj odpadkov 

Koordinator projekta: Katja Strmljan  
Šola/Aktiv: POŠ Jevnica  
Sodelujoči učitelji: Darja Rajšek, Tanja Vesel, Ana Terzić, Maja Lenart, Marinka Eltrin. 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 5. razred na POŠ Jevnica  
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Učenci so veliko bolje ozaveščeni o pomenu ustreznega in odgovornega 
ravnanja z odpadki. Obenem pa se zavedajo tudi problemov, ki jih odpadki 
prinašajo. 

 V šolski kuhinji smo poskušali zmanjšati količino embalaže, kar nam je z večjo 
embalažo, domačim sokom in marmelado tudi uspelo. 

 Učiteljice smo strmele k inovativnim in kreativnim pristopom za boljše 
ozaveščanje o ravnanju z odpadki. 

 V projekt smo vključili tudi starše. 
 Izdelovali smo trajnostne in vračljive izdelke. 
 Zbirali in ponovno smo uporabljali odpadne izdelke. 
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 Učenci so na dneve dejavnosti prinašali svojo embalažo oz. vrečke za 
večkratno uporabo. 

 Ob koncu smo na šoli pripravili fotografsko razstavo. Plakat o projektu pa je 
izobešen tudi v šolski avli na matični šoli. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o V mesecu oktobru so si vsi učenci podružnične šole ogledali zbirni 

center na Vrhniki. 
o Decembra so učenci skupaj s svojimi starši iz odpadne embalaže 

izdelovali ptičje hišice in palčke. 
o V OPB smo skozi celotno šolsko leto izdelovali različne izdelke iz 

odpadnih materialov, ki so jih otroci pridno nosili v šolo. 
o Marca smo s ponovno uporabo odsluženih avtomobilskih pokrovov 

(rožice) okrasili šolski vrt. 
o V OPB smo aprila ob dnevu zemlje izvedli številne dejavnosti: igrica o 

recikliranju, izdelava plakata, pogovor o onesnaževanju našega planeta 
s plastiko in kako se temu izogniti. 

o Aprila smo se pridružili čistilni akciji, ki jo je organizirala krajevna 
skupnost Jevnica. 

o V okviru tehničnega dneva so učenci 1. in 2. razreda izdelovali glasbila 
in zvočila iz odpadnih materialov. 

o Na šoli so potekale zbiralne akcije za papir, baterije in plastične 
zamaške, pri katerih so učenci zelo aktivno sodelovali. 

o Ob zaključku šolskega leta smo z učenci v OPB iz odpadnih materialov 
naredili sceno za zaključno prireditev. 

 dejavnosti za starše: 
V sklopu božično-novoletnega sejma smo pripravili delavnice za starše in učence, kjer 
so s skupnimi močmi izdelovali ptičje hišice iz odpadne tetrapak embalaže in palčke iz 
plutovinastih zamaškov in odpadnega filca.  

 tematske razstave: 
Plakat o projektu je bil razstavljen v avli matične šole. Na šoli pa smo pripravili 
fotografsko razstavo o projektu. 
 
Sodelovanje z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Meseca aprila smo se pridružili čistilni akciji krajevne skupnosti Jevnica.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Mislim, da bi se lahko tudi v novem šolskem letu posvečali tej temi, saj je to 
dandanes še kako aktualno in pereče področjem, ki se tiče vseh nas. 
 

14.18. Šolski Ekovrt 

Koordinator projekta: Darja Rajšek 
Šola/Aktiv: POŠ Jevnica 
Sodelujoči učitelji: Vesel Tanja, Ana Terzič, Maja Lenart 
Sodelujoči razredi/učenci:1.-5.razred 
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Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Na našem vrtu je vsako leto več rastlin, ki jih učenci na novo spoznavajo. V tem letu 
so se v mlaki naselile žabe, mrest so prinesli učenci sami, nato pa so opazovali njihov 
razvoj. Prvič smo opazili tudi vodne drsalce. Prvič smo se lotili tudi setve še v 
zimskem času. Zraslo je korenje, solata in redkev. Učenci so spoznali, da imajo 
nekatere rastline rade tudi zimo in hladne dni. Vrtu smo  dodali še nekaj novih zelišč, 
ki jih bomo v naslednjem letu uporabljali v čajnih mešanicah. Spomladi so posadili 
kar nekaj solate, ki so si jo nato učenci pripravili za kosilo. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o urejanje gredic, sejanje, sajenje, pobiranje pridelkov, kuhanje zeliščnih 

sirupov, marmelade, 
o opazovanje živali (žabe, žuželke). 

 dejavnosti za starše: 
o starševsko srečanje s čajanko, zeliščnim pecivom. 

 tematske razstave: 
o V hvaležnost jeseni (Jevnica). 
o Festival skupnosti (Litija). 
o Razstavni pano v avli matične šole. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Učiteljice aktiva druge triade so si ogledale vrt ter pomagale pri odstranjevanju 
plevela. Učitelj Damjan Grobljar nam je izdelal novo tablo z napisom Šolski ekovrt. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Tanja Vesel in Darja Rajšek sva se udeležili jesenskega in spomladanskega seminarja 
Šolski ekovrtovi, ki ga organizira Inštitut za trajnostni razvoj. Sodelujemo z KS 
Jevnica in KUD Jevnica, v katerem deluje sekcija za razvoj podeželja in turizem.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Že sedaj smo v pričakovanju jesenskega pridelka – to so lubenice, melone, 
kodrolistni ohrovt, radič, paradižnik. Učenci bodo spoznali sadeže rastline, ki nam je 
letos prvič obrodila – aronija, polna sadežev pa sta tudi jablana in sliva. V naslednjem 
šolskem letu bomo več pozornosti posvečali zeliščem ter pripravi čajnih mešanic. 
 

14.19. Podajanje znanja iz roda v rod 

Koordinator projekta: ŠPELA KOVIČ 
Šola/Aktiv: POŠ KRESNICE 
Sodelujoči učitelji: Andrejka Setničar 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci od 1. do 5. razreda POŠ Kresnice 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 
Realizirali so se vsi zastavljeni cilji: 

 da se učenci spoznavajo s preteklostjo, 
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 da spoštujejo vsa dela, ki jih ljudje opravljajo, 
 da se zavedajo, da se morajo učiti od starejših in njihovo delo in veščine 

ohranjati tudi v prihodnje. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Učenci so se preizkusili v luščenju fižola, v ličkanju koruze, spoznavali so kmečko 
orodje in nekaj kmečkih opravil na kmetiji. Seznanili so se s tehniko izdelave pletenja 
košare, preizkusili so se v izdelavi slike iz semen in posušenega listja in cvetov. 
Izdelovali so čestitke v likovni tehniki tiskanja in akvarela. Obiskali in spoznavali so 
delo čebelarja, spoznavali pomen čebelarjenja pri nas. Naučili so se izdelave satnice, 
ki se vloži v panje. Spoznali so, kako se izdela sveča iz naravnega voska. Obiskali in 
spoznali so tudi delo mizarja in spoznavali, kakšno orodje so uporabljali nekoč in 
kako poteka delo danes v mizarski delavnici. 

 dejavnosti za starše: 
Starši so se pridružili svojim otrokom ob zaključku projekta, kjer so z njimi ustvarjali 
slike iz semen in cvetnega listja, pletli košare in izdelovali satnico za čebelnjak. 

 tematske razstave: 
o razstava v mesecu decembru na podružnici, 
o razstava izdelkov otrok in staršev ob koncu projekta na podružnici, 
o predstavitev zaključka projekta na matični šoli v šolski avli. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
V projekt so bile vključene na zaključni delavnici vse učiteljice POŠ Kresnice. 
 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
Vključeni so bili vsi učenci na POŠ Kresnice. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Povezali smo se s krajani Kresnic: z gospo Brunček, gospo Smolej, z gospo in 
gospodom Jakopič, z gospodom Koprivnikarjem iz Verneka, z gospodom Tehovnikom, 
z gospodom Romanom Jakošem.  
 

14.20. Pasavček 

Koordinator projekta: Špela Kovič 
Šola/Aktiv: MŠ, POŠ Kresnice, POŠ Hotič 
Sodelujoči učitelji: Nina Đorić, Maja Bregar, Sandra Železnik, Nives Videc, Špela 
Kovič, Špela Lajovic, Tadeja Resnik, Barbara Toš 
Sodelujoči razredi/učenci: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 1.K, 2.K 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Učenci so se seznanili s pomenom varnostnega sedeža in pripenjanjem z 
varnostnim pasom pri vožnji z avtomobilom. 

 Seznanili so se tudi z varno in pravilno uporabo otroškega  varnostnega 
sedeža in zakaj je to tako pomembno pri vožnji z avtomobilom. 

 Spoznavali so pravila varne hoje in vedenja na cesti kot udeleženci v prometu. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Pripenjanje v avto sedež, plakat za voznike v okolici šole, soustvarjanje zloženke za 
starše, obisk policistke, ki je izvedla predavanje in kviz, poligon v telovadnici, štetje 
pripetih voznikov v okolici šole, pobarvanke s Pasavčkom, ogled na spletnih straneh o  
varnem pripenjanju v sedeže prilagojene otrokom, Bodi viden, bodi previden-večja 
vidnost v prometu (odsevniki na oblačilih, na torbah...), maketa ceste z vozili in znaki 
v okolici šole, likovni izdelki otrok na temo promet. 

 dejavnosti za starše: 
o Predstavitev projekta na roditeljskem sestanku v uvodnem delu šol. 

leta. 
o Nagovor policista na sprejemu prvošolcev otrok in staršev o pomenu 

varnosti otrok kot udeležencev v prometu (pomen nošenja rumenih 
rutic za večjo vidnost otrok). 

 tematske razstave: 
o Razstava na policijski postaji Litija. 
o Razstava v avli MŠ na začetku in ob zaključku projekta. 
o Razstava otroških izdelkov na POŠ Kresnice. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Tematika varne hoje in pravila obnašanja otrok kot udeležencev v prometu se 
večkrat prepleta z učno snovjo v 1. in 2. razredu. Tako so bile tudi dejavnosti, ki smo 
jih izvajali na podružnicah, povezane in so se izvajale skupno z učiteljicami  v 
razredu. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Policijska postaja Litija in njihovi zaposleni, ki so zadolženi za 

sodelovanje s šolo. 
o Občina Litija. 

Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se bo nadaljeval tudi naslednje šol. leto na MŠ in podružnicah. 
 

14.21. Semena sprememb 

Koordinator projekta: Anica Brvar 
Šola/Aktiv: strokovni aktiv 2. VIO, razredniki 5. razredov 
Sodelujoči učitelji: Elizabeta Bučar, Maja Lenart, Suzana Likar, Judita Nemeček 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci 5. razredov matične šole in podružničnih šol 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Skupni cilji: 

 Razvijanje osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo. 
 Razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo. 
 Spodbujanje samoiniciativnosti. 
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Učenci vseh 5. razredov, ki so bili vključeni v projekt Semena sprememb, so sledili 
enakim ciljem in jih realizirali na različne načine, začetne in zaključne dejavnosti pa 
so bile enake.  
 
Cilji po posameznih podružničnih šolah in na matični šoli: 

 POŠ Jevnica: oblikovanje in razvijanje zavesti o narodu in državi, v kateri 
živimo. 

 POŠ Kresnice: zbiranje podatkov o domačem kraju, o kakovosti življenja v 
domačem okolju in predstavitev predlogov za izboljšanje v prihodnosti. 

 POŠ Hotič: spoznajo pomen pitne vode ter njen pomen za prihodnost 
človeštva. 

 matična šola: okrepijo zavedanje o strateških prednostih naše države in jo 
znajo vizualizirati v prihodnost. 

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani, ne pa tudi vse dejavnosti, saj nismo uresničili 
načrtovane akcije v Kresnicah, barvanje podhoda pod železniško progo. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
AKTIVNI DRŽAVLJANI 

o Cilji: razvijanje državljanske zavesti, osmišljanje posameznikovih pravic 
in dolžnosti pri oblikovanju družbenih procesov. 

o Potek: 
 Pogovor o pojmih republika, demokracija, parlament, 

predsednik, vlada … 
 Pogovor o vlogi predstavnikov, ki zastopajo razred. 
 Predstavitev kandidatov in njihovih programov. 
 Izvedba volitev. 
 Skrb za šolske zastave. 
 Slovenska zastava visi celo leto pred vhodom v vsako slovensko 

šolo. Pri učencih želimo poudariti domoljubje in jih spodbuditi, da 
bodo prav zaradi aktivne domoljubne vzgoje v času šolanja, v 
odrasli dobi čutili večjo pripadnost domovini. Zato sta dva 
učenca skrbela, da so bile vse zastave, ki visijo pred vhodom v 
šolo, poravnane. Z dolgo palico sta jih odvila, če so se zavile 
okoli droga.  

 
DOBRODOŠLI V KRESNICAH 

o Cilji: iskanje zanimivosti v domačem kraju in predstavitev 
pomanjkljivosti domačega kraja z različnih vidikov (kulturni, 
zgodovinski, gospodarski, prometni). 

o Namen: iskanje rešitev in možnosti za pozitivne spremembe. 
o Potek: 

 Raziskovanje zanimivosti domačega kraja. 
 Ideje za izboljšanje kakovosti življenja v domačem kraju. 
 Izdelava sporočila, s katerim bi ozavestili lokalno okolje ter 

predlagali spremembe. 
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PIROTEHNIKA, NADGRADNJA AKCIJE BODI ZVEZDA, NE MEČI PETARD 

o Cilji: spoznajo škodljive vplive uporabe pirotehničnih sredstev za živa 
bitja in okolje. 

o Namen: zmanjšati uporabo pirotehničnih sredstev. 
o Potek: 

 Pogovor o nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev. 
 Iskanje načinov za preprečevanje in zmanjševanje posledic 

uporabe pirotehnike. 
 Zabava in praznovanje brez uporabe pirotehničnih sredstev. 
 Ob pokanju petard trpijo tudi živali – kako poskrbeti zanje. 
 Vplivati na družinske člane, da bodo opustili uporabo petard ali 

jo vsaj zmanjšali. 
 Iskanje skritega zaklada Vače in Spodnja Slivna: naravna, 

zgodovinska in kulturna dediščina. 
 V naravnem okolju so spoznali zgodovinske, kulturne in naravne 

znamenitosti Vač in okolice. Reševali so naloge, ki so spodbujale 
k raziskovanju in opazovanju. Videli so lesene skulpture, 
sušilnico lanu, Grilčevo domačijo, povečano kopijo Vaške situle, 
geometrično središče Slovenije … Na učni poti so pridobili nova 
spoznanja in lepe vtise.  

 dejavnosti za starše: 
Prestavitev aktivnosti na zadnjem roditeljskem sestanku, 21. junija 2018. 

 tematske razstave:  
Izdelava plakatov o vsaki aktivnosti posebej. Plakati so bili obešeni v učilnici in na 
šolskem hodniku. 
  
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Učenci so sodelovali tudi v projektu Podajanje znanja iz roda v rod, ki je potekal v 
okviru OPB, vodili sta ga Špela Kovič in Andrejka Setničar. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Na zadnjem srečanju, ki je bilo 11. junija 2018, so predstavniki organizatorjev (Ekipa 
semena sprememb) predlagali nadaljevanje projekta še v naslednjem šolskem letu. 
Razširil bi se v nižje razrede, tj. v 3. in 4. razred.  O tem bomo z učiteljicami 1. VIO 
razpravljali v času priprav na novo šolsko leto. 
Aktivnosti so z besedo in fotografijami predstavljene na spletni strani šole. 
 

15. Prireditve in dogodki 
 

15.1. Zbirnik prireditev 

Prireditev Datum Koordinator 

Sprejem prvošolcev 1. 9. 2017 Dunja Požaršek 

Novoletni sejem 7. 12. 2017 MŠ Jana Isoski 
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3. 12. 2017 (POŠ Vače) 
4. 12. 2017 (POŠ Hotič) 

11. 12. 2017 (POŠ 
Kresnice, POŠ Jevnica) 

Novoletni koncert 19. 12. 2017 Jana Isoski 

1. gledališki večer 21. 12. 2017 
Tjaša L. Novak, Sandra 

Železnik 

Otvoritev otroškega igrišča 9. 5. 2018 Urška Pišek 

OŠ Gradec poje 16. 5. 2018 Jana Isoski 

2. gledališki večer 6. 6. 2018 
Tjaša L. Novak, Sandra 

Železnik, Špela H. Maglič 

Predaja zastave SAM 7. 6. 2018 Janja Hostnik 

Valeta 15. 6. 2018 Jana Isoski 

Zaključne prireditve 
14. 6. 2018 (1. triada MŠ) 
20. 6. 2018 (4. in 5.r MŠ) 
21. 6. 2018 (6.-8.r MŠ) 

Razredniki 

 

15.2. Zbiralni akciji odpadnega papirja 

1. akcija: od 4. 10. 2017 do 6. 10. 2017  
2. akcija: od 4. 4. 2018 do 6. 4 . 2018  
Vodja dejavnosti na predmetni stopnji: Marija Savšek  
Vodja dejavnosti na razredni stopnji: Suzana Likar  
Sodelujoči: razredniki, učenci in starši  
V šolskem letu 2017/2018 smo na matični šoli izvedli dve zbiralni akciji odpadnega 
papirja. Povabilo k vključitvi v akciji sva za učence mentorici pred obema akcijama 
opravili ustno po vseh razredih, za starše in učitelje pa tudi na spletni strani šole. 
Obakrat smo se množično odzvali in s tem obogatili šolski sklad za 2.399 € (v 
šolskem letu 2016/2017 1.621 €). 
V 1. akciji smo zbrali 12,6 ton papirja s ceno 100 €/tono, skupaj 1.260 €, v 2. akciji 
pa 13,4 tone s ceno 85 €/tono, skupaj 1.139 €. 
Na predmetni stopnji je največ papirja zbral 7.c razred, ki se je ob koncu pouka 
razveselil pic, drugouvrščeni 9.a in tretjeuvrščeni 7.b pa sta se posladkala s 
sladoledom, oz. lizikami. 
Na razredni stopnji je največ papirja zbral 4.a, drugi je bil 5.b, tretji pa 4.b. Ob koncu 
pouka so razredi prejeli simbolične nagrade (igre). 
 

15.3. Sam svoj mojster 

Dejavnost Sam svoj mojster smo v letošnjem šolskem letu izvedli 4-krat: 

 Prvič v sredo, 25. 10. 2017: učencem smo v učilnici predstavili 3 tehnike 
varjenja (REO, TIG in MIG) nato pa smo se preselili v šolsko garažo, kjer so 
učenci najprej opazovali vse tri tehnike varjenja, potem pa še sami preizkusili 
MIG varjenje. Vsak učenec je svoj zvar odnesel domov. Delavnico je izvajal 
Klemen Rozina. 

 Drugič v sredo 20. 12. 2017: 14 učencev je v računalniški učilnici spoznavalo 
Arduino programiranje. Tokrat so se učenci seznanili z nekaterimi osnovami 



 
 
 
 
 

 

122 
 

programiranja, spoznali so se s simulatorjem, na naslednji delavnici, februarja, 
pa sledi prehod iz simulatorja na izdelavo sistema novoletnih lučk z LED 
diodami, leseno smrekico, žicami. Delavnico je izvajal Aleš Bregar, hkrati je 
tudi sam v celoti nakupil in doniral ves material, ki so ga učenci uporabljali v 
naslednji delavnici. 

 Tretjič v sredo, 7. 3. 2018: 9 učencev je v učilnici za fiziko nadaljevalo 
nedokončano delo druge delavnice, tokrat v bolj praktični obliki: v smrekico so 
implementirali 10 LED diod, na plošči vezali upornike, sestavili celotno vezje in 
preizkusili nekaj programov svetenja lučk. Delavnico sta izvajala Aleš Bregar in 
Mitja Golouh, ki sta tudi sama nakupila vso opremo. 

 Četrtič v sredo, 18. aprila 2018: vodilna tematika delavnice je bila »priprava 
svojega bicikla na novo sezono«, izpeljali smo jo na POŠ Vače, vodil jo je 
Jernej Muzga, ki je učencem predstavil osnove, katere naj bi poznal vsak 
lastnik kolesa, pokazal jim je, kako najenostavneje odstraniti in ponovno 
zmontirati zadnje kolo (verzija z zavornimi blazinicami ali zavornimi diski), 
vadili pa so tudi menjavo zračnice. 

 

15.4. Sodelovanje v pilotni raziskavi 

OŠ Gradec je sodelovala v pilotni raziskavi dr. Cirile Peklaj in asist. Dr. Katje Depolli 
Steiner s Filozofske fakultete. Raziskovali sta povezavo med aritmetičnim znanjem 
učencev in njihovim občutkom za števila ter nekaterimi spoznavnimi funkcijami. 
Raziskava je potekala v okviru Programske skupine na Oddelku za psihologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V raziskavo so bili vključeni učenci 1., 2. in 
3. razredov. 
Preizkusi so obsegali: preizkus znanja (osnovne aritmetične operacije), preizkus 
znanja (osnovne aritmetične operacije), naloge za ugotavljanje občutka za števila 
(primerjava količin, ocena na številski daljici, primerjava števil), naloge za 
ugotavljanje pozornosti in delovnega spomina. 
 

16. Izobraževanje, hospitacije in letni razgovori 
Od 85 strokovnih delavcev se je individualnih strokovnih izobraževanj udeležilo 73 
učiteljev (86%), 12 se jih ni udeležilo niti enega strokovnega izobraževanja. Od 1. 9. 
2017 do 30. 6. 2017 smo za kotizacije za izobraževanje namenili 5.485,33 €. 
Strokovnega izobraževanja so se udeleževali tudi tehnični delavci – po potrebah 
posameznega delovnega mesta in lastnem interesu. Od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2017 
smo za kotizacije za izobraževanje tehničnih delavcev namenili 1.372,70 €. 
 
Za zaposlene smo organizirali tudi skupna izobraževanja: 

 v okviru Šole za starše je predaval gospod Bogdan Polajnar; 19. 10. za učitelje 
predmetne stopnje, 15. 3. pa za učitelje razredne stopnje, 

 za vse učitelje smo pripravili delavnico na temo čuječnosti; 8. 11. 1. del 23. 
11. 2. del, 

 7. 3. smo za učiteljice 1. triade, učitelje OPB in učiteljice DSP organizirali 
predavanje Majde Končar na temo Edukacijske kineziologije (učenje z 
gibanjem), še posebej s programom Brain Gym®, 
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 5. 4. in 17. 4. smo za vse zaposlene (tudi tehnične delavce) organizirali 
izobraževanje SAM (otroci z motnjami avtističnega spektra), ki ga je v obeh 
terminih izpeljala Sabina Korošec Zavšek. 

 
V šolskem letu 2017/2018 sem izpeljal 39 hospitacij (pri 37 učiteljih, ker sem bil pri 
eni učiteljici, ki se je pripravljala na strokovni izpit 2-krat in 1-krat sem hospitiral pri 
študentki na praksi na POŠ Vače). Glede na vse učitelje sem hospitiral pri 45% 
učiteljev, če pa odštejem učitelje DSP, ki izvajajo individualno strokovno pomoč, pa 
sem hospitiral pri 52% učiteljev. Hospitiral sem pri skoraj vseh učiteljih matične šole 
in nekaterih na POŠ Vače. V prihodnjem šolskem letu bom pričel s hospitiranjem na 
POŠ. Z vsemi hospitiranci sem opravil tudi strokovni razgovor, ki je šel tudi preko 
meja hospitacije (pogovor o interesih, o opravljenem delu, o načrtih itd.) 
 

17. Izvedena dela v š. l. 2017/2018 
 POŠ Kresnice: 

o Nakup nove košarkarske table in koša, dveh golov za nogomet ter 
stojala za mrežo za odbojko za zunanje igrišče. 

o Sanacija navpičnega dela stene ob vhodu v šolo. 
o Nakup zamrzovalnika za shranjevanje ledu, sladoleda ipd. 
o Servis celotne strehe in menjava tesnil. 
o Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških 

obuval). 
o Nakup peskovnika s streho. 

 

 POŠ Jevnica: 
o Ureditev asfaltnega igrišča in dovoza. 
o Izkop in odvoz stare cisterne za olje. 
o Ureditev otroškega igrišča (polaganje tlakovcev, novo veliko igralo, 

nov peskovnik). 
o Ureditev pohodnih rešetk nad kletnimi okni ob otroškem igrišču. 
o Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških 

obuval) 
o Sanacija spodnjih WC-jev za učence ter učiteljskih WC-jev, ureditev 

odtokov, zagotovitev tople vode v WC-jih in v dveh učilnicah. 
 

 POŠ Hotič: 
o Nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo novega šolskega centra. 
o Projektiranje novega šolskega centra. 
o Izdelava novega peskovnika, dveh lesenih zunanjih klopi in 

zasaditev cipres. 
o Popravilo strehe na vrtni uti in barvanje vrtne ute. 
o Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških 

obuval). 
 

 POŠ Vače: 
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o Ureditev prostora za šolski radio. 
o Popravila pri sistemu ogrevanja: popravila bojlerja za toplo vodo, 

popravila na sistemu dovajanja sekancev v peč (sanacija po poplavi 
v juliju 2018). 

o Nabava 2 golov za nogomet (KS Vače). 
o Nakup 2 kompletov lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za 

potrebe OPB-ja. 
o Menjava steklokeramične plošče v kuhinji. 

 
 Matična šola: 

o Prenova otroškega igrišča za učence prve triade. 
o Nabavljen in montiran večji ventilator za 4 WC-je učencev 

(odpravljanje slabih vonjav). 
o Prenova miz v učilnici za TIT (brušenje in lakiranje lesenih delov 

obstoječih miz). 
o Nabava novih košarkarskih tabel na zunanjem igrišču in oblog za 

nosilna drogova. 
o Nakup 1 kompleta lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za 

potrebe OPB-ja. 
o Popravilo toplotne linije v kuhinji. 
o Nakup stojal za kolesa (12 koles) in montaža pred vhodom v šolo. 

 

 Projekt SIO2020: 
V sklopu projekta SIO2020 smo opremo, ki naj bi jo dobili v 2. polovici leta 2017 
prejeli spomladi leta 2018. In sicer smo kupili: 

o 18 prenosnih računalnikov (8 za MŠ, 2 za POŠ Hotič, 3 za POŠ 
Kresnice, 3 za POŠ Jevnica, 2 za POŠ Vače) 

o 4 LCD zaslone (1 za MŠ, 1 za POŠ Hotič, 1 za POŠ Kresnice, 1 za 
POŠ Vače) 

o 7 projektorjev (3 za MŠ, 1 za POŠ Hotič, 3 za POŠ Vače) 
o 21 dostopnih točk + 2 usmerjevalnika za MŠ 
o 9 dostopnih točk + usmerjevalnik + modem za POŠ Vače 

 

18. Finančno poročilo adaptacije otroških igrišč 
18.1. POŠ Kresnice: 

Zbrano 1.600 € (donacije 1.400 € + 200 € donacije sindikata SVIZ OŠ 
Gradec) 
Poraba: 

i. košarkarski koš: 396,50 € 
ii. 2 gola za nogomet: 129,60 € 
iii. stojalo za odbojko: 295 € 
iv. peskovnik: 745,54 € 

SKUPAJ: 1.566,64 € 
Ostane v šolskem skladu: 33,36 € (prenesemo za POŠ Jevnica) 
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18.2. POŠ Jevnica: 
Zbrano 8.834,77 € (donacije 3.511,99 €, 5.000 € Občina Litija, 322,78 € 
Objem topline) 
Poraba: 

i. račun za igralo: 6.218,77 € 
ii. pregled igral: 256,13 € 
iii. ureditev podlage pod igrali, drenaža (Zavo izkopi): 1.731,06 € 
iv. pesek, izkop cisterne (Šuštar): 268,40 € + 244 €: 512,40 € 
v. odvoz cisterne (Hudobivnik): 547,50 € 

SKUPAJ: 9.265,86 € 
Zmanjka (za doplačati iz šolskega sklada): 431,09 € 

 
18.3. Matična šola: 

Zbrano 9.453,47 € (donacije) 
Poraba: 

i. predračun za igrala: 9720,29 € 
ii. peskovnik: 455 € brez DDV je plačalo podjetje Termogradnje 

Inženiring (ta del se vodi na drugem kontu) 
iii. račun za igrala: 9.181,84 € 
iv. pregled igral: 233,56 € 

SKUPAJ: 9.415,40 € 
Ostane v šolskem skladu: 38,07 € (prenesemo za POŠ Jevnica) 
 

Strošek šolskega sklada: 431,09 € - (33,36 € + 38,07 €) = 359,66 € 
 

19. Zaključek 
 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 je bilo 
obravnavano na Svetu staršev OŠ Gradec 20. 9. 2018 in sprejeto na Svetu šole OŠ 
Gradec 27. 9. 2018. 
 

Damjan Štrus 
ravnatelj OŠ Gradec 

 
 

Mateja Gorše 
predsednica Sveta šole OŠ Gradec 


