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UVOD 
 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je temeljni dokument šole, s katerim opredelimo 

celotno vzgojno-izobraževalno delo v tekočem šolskem letu. 

 

V 31. členu Zakona o osnovni šoli je opredeljeno, da se z LDN šole določijo: 

 vsebina,  

 obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s 

predmetnikom in učnim načrtom, 

  vsebina in razporeditev razširjenega programa, ki ga izvaja šola,  

 delo šolske svetovalne službe in drugih služb, 

 delo šolske knjižnice,  

 aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje,  

 obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, 

 oblike sodelovanja s starši,  

 strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,  

 sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami, 

vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri,  

 sodelovanje z zunanjimi sodelavci in  

druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.  

 

V LDN so upoštevane določbe Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja  in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah normativov in 

standardov v osnovnih šolah. 

 

Vsaka podružnična šola izdela svoj LDN, ki je priloga temu načrtu.  

 
K LDN sodijo še naslednje priloge, ki jih posebej izdelajo strokovni delavci in jih ne vključujemo 

v LDN: 

 letna priprava za posamezne predmete in pouk OPB, 

 individualne priprave strokovnega delavca na pouk,  

 vsebinski načrti: 

- dela z učenci s posebnimi potrebami, 

1. DEL 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO5272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO5272.html
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- dela z nadarjenimi učenci, 

- razrednih ur, 

 letni program dela v športni dvorani (časovni razpored pouka in športnih interesnih 

dejavnosti naših učencev). 

PODATKI O ŠOLI: 
 

USTANOVITELJ: 

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

Sedež šole je v stavbi na Bevkovi ulici 3 v Litiji. K šoli sodijo še štiri podružnične šole (POŠ): 

Hotič, Jevnica, Kresnice in Vače. 

 

VODENJE: 

Ime in sedež: OSNOVNA ŠOLA GRADEC, Bevkova ulica 3, 1270 LITIJA 

Ravnateljica: TATJANA GOMBAČ, e-naslov: ravnateljica@osgradec.si 

  Telefon: 01/897 33 01, mobilni telefon: 040 210 214 

Pomočnici ravnateljice:  JANA ISOSKI, e-naslov: jana.isoski@osgradec.si  

KATARINA MURN, e-naslov: katarina.murn@osgradec.si 

Telefon: 01/897 33 02 

 

Tajnica: RENATA FELE, e-naslov: tajnistvo@osgradec.si   

Telefoni:   01/  897 33 00 – tajništvo, faks: 897 33 29 

897 33 04 – računovodstvo  

897 33 08, 897 33 09, 907 33 10 – svetovalna služba 

Spletna stran: http://www.osgradec.si 

  

PODRUŽNIČNE ŠOLE: 

Podružnična šola VAČE,  Vače 6, 1252 Vače 

Telefon: 01/897 33 15,  vodja podružnične šole JERNEJ GRDUN 

 

Podružnična šola HOTIČ, Zg. Hotič 6, 1270 Litija 

Telefon: 01/897 33 20,  vodja podružnične šole ELIZABETA BUČAR 

 

KRESNICE, Kresnice 26 a, 1281 Kresnice 

Telefon: 01/897 33 22,  vodja podružnične šole ANGELCA KOPRIVNIKAR 

 

mailto:ravnateljica@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:tajnistvo@osgradec.si
http://www.osgradec.si/
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Podružnična šola JEVNICA, Jevnica 28, 1281 Kresnice 

Telefon: 01/897 33 24,  vodja podružnične šole DARJA  RAJŠEK 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ: 

 
Šolski okoliš določa uredba o šolskem okolišu. 

MATIČNA ŠOLA: Litija – levi in desni breg Save, Boltija, Cirkuše, Ponoviče, Zgornji Log; 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VAČE: Vače, Klenik, Potok, Cveteš, Vovše, Laze, Podbukovje, Široka 

Set, Cirkuše, Boltija, Ržišče, Tolsti Vrh, Mala sela, Vrtače, Strmica, Selišče, Slivna;  

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ: Dešen, Bitiče, Zg. in Sp. Hotič, Vernek, Zapodje, Jesenje, 

Ribče, Konj, Spodnji in Zgornji Prekar; 

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA: Kresniške Poljane, Golišče, Zgornja Jevnica, Senožeti, Mala 

Štanga, Jevnica; 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRESNICE: Kresnice, Kresniški Vrh. 

 

 

DEJAVNOSTI ŠOLE: 

 

 G/52.840 Druga popravila 

 H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering) 

 I/60.230   Drug kopenski potniški promet 

 K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 

 K/72.600 Druge računalniške dejavnosti 

 K/73.101 – 73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 

     naravoslovja, tehnologije, družboslovja in humanistike 

 R/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 

 K/74.841 Prirejanje razstav in  sejmov  

 M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

 M/80.422 Drugo izobraževanje, d. n. 

 O/90.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

 O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n. 

 O/92.511 Dejavnost knjižnic 

 O/92.610 Obratovanje športnih dejavnosti 

 O/92.623 Druge športne dejavnosti 

 O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev 
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POSTOPEK OBLIKOVANJA IN SPREJEMANJA LDN 
 

1. Strokovni kolegij  oblikuje predlog  LDN šole: 

      do 1. 9. 2016 

2. Šolski strokovni aktivi in mentorji interesnih dejavnosti po smernicah izdelajo delovne 

načrte: 

do 1. 9. 2016  

3. Javna razprava o predlogu dokumenta LDN šole: 

od 12. do 18. septembra  2016 

4. Obravnava pripomb in sprejem LDN : 

19. september 2016 – za svet staršev (obravnava pripomb), 

20. september 2016 – za svet zavoda (obravnava pripomb, sprejem LDN).   

 

VIZIJA  ŠOLE   

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojnoizobraževalni proces, 

varno okolje, prijetno in ustvarjalno vzdušje, kar ob sodelovanju vseh 

udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost 

v slovenskem in širšem evropskem prostoru. 

OŠ Gradec je šola zadovoljnih učiteljev, učencev in staršev. 

OŠ GRADEC – šola s srcem 

 

 Tudi vnaprej bomo veliko truda vlagali v dvig kvalitete poučevanja  in se trudili za čim 

višji  kvalitetni nivo znanja in osebnostni razvoj učencev.  Posvetili bomo več časa 

aktivnemu učenju in kar najmanj časa podatkovnemu izobraževanju.  Pri samem pouku  

bomo uporabljali aktivne oblike dela in tako učencem poleg množice dejstev omogočili 

tudi uporabnost znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. Za večjo motivacijo 

učencev bomo smiselno uporabljali IKT-tehnologijo, ki bo nudila boljšo predstavljivost 

učne snovi. Z učenci bomo poudarili vrednote zdravega in urejenega življenja, usmerjali 

jih bomo k zdravemu preživljanju prostega časa in ohranjali pravila lepega vedenja.  

 Glede na vrednote, ki se spreminjajo in nekatere celo izginjajo, smo dolžni učencem dati  

dobro vzgojo, predvsem z lastnim zgledom in izkušnjami preteklih generacij. Seveda 

brez sodelovanja staršev rezultati še zdaleč niso zadovoljivi, zato je posebno skrb 

potrebno posveti prav sodelovanju s starši.  

 Skrb za slovenski jezik, domovinsko vzgojo in kulturo nasploh bo vpeta v 

vsakodnevno delo prav pri vseh predmetih v kulturi pisanja, izražanja in vedenja ter pri 

pripravi šolskih prireditev. V avli šole smo uredili domovinski kotiček z državnimi simboli 

Republike Slovenije: zastava, grb in himna. Grbe in himno so  likovno upodobili  učenci. 
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 Pri učencih bomo iskali znanje, sposobnosti in močna področja, na katerih bomo 

razvijali njihovo pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar je temelj osebnostnega 

razvoja in oblikovanja odgovorne osebnosti. 

 Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z ozaveščanjem učencev glede zdravega 

življenjskega sloga in prevzemanja osebne odgovornosti za svoje zdravje. 

Nadaljujemo z dejavnostmi Zdrave šole in dopolnjujemo prizadevanja za zdravje vseh 

udeležencev šolskega življenja ponovno z dvema izvajalcema Zdravega življenjskega 

sloga v sodelovanju z Zavodom za šport Planica ob podpori Evropske unije. Tudi letos 

izvajamo shemo šolskega sadja, ki omogoča učencem dodatne obroke svežega sadja, 

zelenjave in oreščkov. 

 Stalno pozornost bomo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh 

strokovnih delavcev skupaj s sodelavci iz ZRSŠ. Na osnovi sklepa o financiranju 

vzgojno-izobraževalne dejavnosti in zniževanja stroškov v javni upravi bodo zaposleni 

izbirali predvsem med izobraževanji brez kotizacije, vodstvo šole pa jih bo usmerjalo v 

premišljeno izbiro plačljivih izobraževanj. Izobraževanje bomo še bolj osredotočili na 

izmenjavo dobre prakse. Veliko pozornost bomo namenili komunikaciji, ki naj bo 

učinkovita in na primerno visoki ravni. Čeprav pedagoški delavci nimamo svojega 

sprejetega etičnega kodeksa, bomo osveščali strokovne delavce glede etike v 

pedagoškem poklicu. 

 Učitelj bo imel pri načrtovanju strokovno avtonomijo. K svobodnemu izboru vsebin in 

metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje v okviru 

diferenciacije in individualizacije šolskega dela pri rednem pouku ali v okviru manjših 

učnih skupin. 

 S starši bomo iskati dodatne možnosti za aktivno vključevanje staršev v delo.  Le 

skupni cilji staršev, učencev in učiteljev vodijo k uspehu. Vljučili jih bomo v celoletni 

šolski projekt Primi šolo za roge, ki bo naravnan optimistično in humorno, prepleten z 

dejavnostmi, ki obogatijo vsakodnevno življenje. Pripravili smo jim tudi družabna 

srečanja na izbrano temo. 

 S široko ponudbo obšolskih dejavnosti bomo omogočili, da se učenci potrjujejo na več 

področjih. Med interesnimi dejavnostmi imajo prednost jezikoslovne in športne 

dejavnosti. 

 

 

Osnovne vrednote vsake šole so in ostajajo : 

 

 dobro počutje in varnost otrok in  zaposlenih; 
 

 kvalitetno  znanje, pridobljeno na osnovi sodobnih metod in oblik dela; 
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 sodobnejše metode in oblike dela  so ključ do  kakovostnejšega  znanja, zato se učitelji 
kontinuirano izobražujejo in sodelujejo v strokovnih timih; 
 

 ustrezni  pogoji  dela in dobra klima  za vse zaposlene in učence; 
 

 odprta komunikacija  kot  osnovni pogoj  dobrega sodelovanja; 
 

 kritična presoja dosedanjega dela (samoevalvacija)  je osnova za nove naloge; 
 

 kritično razmišljanje  s  predlogi za spremembe  v pozitivni smeri; 
 

 dobro sodelovanje med učenci, učitelji in starši; 
 

 urejenost šolskih prostorov in njene okolice; 
 

 odprtost do soljudi in okolja; 
 

 dati možnost napredovati slehernemu učencu na področju, ki mu je blizu; 
 

 privzgojiti učencem odgovornost predvsem za svoje delo in realen ter kritičen odnos do 
okolice. 
 

 

Vse te vrednote omogočajo in zahtevajo, da : 

 

  vsak učenec  pridobi toliko znanja, kot ga želi in zmore; 
 

  so ure pouka kvalitetne in za večino tudi zanimive; 
 

 vsak posameznik izpolnjuje svoje dolžnosti in opravlja svoje naloge vestno in sproti; 
 

 se individualnost slehernega učenca, njegove sposobnosti in njegove pravice spoštujejo; 
 

 tudi vsak posameznik spoštuje svoje sošolce  oz. sodelavce in izvaja sprejete dogovore in  
šolski red; 
 

 se izvede realna  samoevalvacija učiteljev, učencev in staršev; 
 

 šola iz leta v leto napreduje in daje vse boljše rezultate. 
 
 
 

V tem šolskem letu bomo zasledovali naslednje cilje: 

 

 skrbeli bomo za stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev šole s poudarkom na: 

- izobraževanju  učiteljev  za pridobitev  socialnih in pedagoških znanj, 

- računalniškem izobraževanju strokovnih delavcev za uporabo didaktične programske 

opreme za pomoč pri izvajanju pouka in eAsistenta, 

- še večji skrbi za medpredmetnemu načrtovanju in vertikalno povezavo ciljev posameznega 

predmeta; 
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 načrtno bomo nadaljevali s plavalnim opismenjevanjem učencev šole (3. razred); 

 skrbno  bomo vodili komunikacijo učitelj –- starši – učenec; 

 skrbeli bomo za varno in dobro počutje v šoli; 

 posebno skrb bomo posvetili učencem z učnimi  in vedenjskimi težavami; 

 nadarjenim učencem bomo omogočili izpopolnjevanje znotraj  prepoznanih nadarjenosti; 

 aktivneje  se bomo vključevali v zunanje projekte; 

 natančno bomo spremljali izvajanje pouka v manjših učnih skupinah pri sloveščini, 

matematiki in angleščini. 

GLOBALNA OCENA STANJA 
 

1.  PROSTORSKA UREDITEV 

 
Prostorski pogoji šol se niso spremenili.  

 

2. PROSTORSKI POGOJI 

 
MATIČNA ŠOLA: 

 10  učilnic za razredno stopnjo, 

 12 učilnic za predmetno stopnjo, 

 4 specialne učilnice (fizika, kemija, tehnika, računalniška učilnica), 

 skupna predavalnica, 

 večnamenska učilnica, 

 jedilnica, 

 mala in velika telovadnica  s kabinetom in garderobami, 

 5 kabinetov za učitelje, 

 kabinet za snažilke, 

 kuhinja s skladišči in garderobo, 

 velika skupna zbornica, 

 knjižnica s čitalnico, 

 5 kabinetov za individualno delo z učenci (DSP, PUT),  

 1 pisarna socialne delavke, 

 3 majhni kabineti za shranjevanje učil, 

 arhiv, 

 upravni prostori, 

 sanitarije. 
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Zunanje površine: 

 eno asfaltno košarkarsko in eno asfaltno odbojkarsko igrišče ter asfaltno 

rokometno igrišče, 

 ograjena travnata površina  z igrali, 

 zelenice v okolici šole. 

 

PODRUŽNICE 

POŠ razredi razdelilna kuhinja  ostali prostori sanitarije zun. površine 

Vače 9 1 sodobna  z 

jedilnico 

kletni prostor, 

knjižnica, 

učna kuhinja 

3 zun. igrišče, 

zelenica 

Hotič 3 1  z jedilnico - 

majhna 

1 

 

2 zun. igrišče, 

zelenica 

Kresnice 4 

 

1 - majhna kletni prostor, 

jedilnica v avli 

1 zun. igrišče, 

zelenica 

Jevnica 4 1 - majhna majhna jedilnica 

 

2 zun. igrišče, 

zelenica 

 

 

3. OPREMLJENOST UČILNIC  
 

Razen  v specialnih učilnicah (fizika in  kemija z dodatnima kabinetoma, računalniška učilnica, 

učilnice TIT, kjer je še manjši kabinet in strojni prostor,  ter gospodinjska učilnica, kjer poteka 

tudi pouk biologije) poteka pouk v klasičnih učilnicah, ki so prilagojene potrebam in delu pri 

posameznem predmetu. V učilnicah razen grafoskopov  in klavinove v glasbeni učilnici in 

skupni predavalnici  ter TV-ja  z rekorderjem v  razredu razredne stopnje ni fiksiranih ostalih 

didaktičnih pripomočkov. Le-te  učitelji hranijo v kabinetih in so namenjeni vsem učencem. 

 Vsako novo šolsko leto poskušamo obstoječe učne pripomočke dopolniti oz. dotrajane 

zamenjati.   

Na predmetni stopnji so z nameščenim projektorjem opremljene učilnice za fiziko, kemijo, 

biologijo, geografjijo, zgodovino, angleščino in slovenščino. 

V letošnjem letu nadaljujemo z opremljanjem učilnic 4. in 5. razreda za uporabo e-učnih gradiv.  

 

4. INVESTICIJE 

 
Posebnih investicijskih del ne načrtujemo, ker ustanoviteljica tega ni potrdila v proračunskih 

sredstvih poslovnega leta. Redno bomo opravljali vzdrževalna dela, da preprečimo škodo na 

objektih. 
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V matični šoli smo prepleskali centralno kuhinjo in zamenjali vsa notranja vrata zaradi 

dotrajanosti ploskev, saj po mnenju sanitarne inšpekcije ni bilo več možno temeljito čiščenje. 

Uredili smo zamrežen vhod v kuhinjo, kjer se oddajajo ostanki hrane v Biotero. S pridobljenimi 

sredstvi iz razpisa za šport Občine Litija smo začeli z vzdrževalnimi deli na zumanjem igrišču. 

Le-ta bodo zaključena jeseni. 

 

Načrtovana oprema in  investicijsko vzdrževanje ostaja: 

- sanacija tal v jedilnici matične šole (obnova tlakov), 

- zakritje kombi plošč v prostorih, kjer še niso pokrite (zbornica, pisarna pomočnic in 

ravnateljice, jedilnica, predmetni kabineti …), 

- sanacija odtokov in toaletnih prostorov POŠ Jevnica, 

- obnovitev elektroinstalacij POŠ Hotič in strehe (strešniki padajo), 

- energetska sanacija matične šole (triletni načrt), 

- menjava/nakup igral za matično šolo in podružnične šole (triletni načrt). 
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5. KADROVSKA ZASEDBA (matična šola in podružnice): 
 

Ravnateljica    1 

Pomočnici ravnateljice    2 

Učitelji: 1. – 5. razred – matična    26,47 

              1. – 5. razred POŠ     17,25 

 Učitelji: 6. – 9.razred – matična   16,29 

             6. – 9. POŠ Vače     4,64 

 Skupaj: 67,65 

Računalnikar    0,90 

Laborant    0,39 

Org. šolske prehrane    0,15 

Svetovalni delavci:     pedagoginja    0,55 

psihologinjja    0,35 

                               social.delavka     1 

                               knjižničarka    1 

Specialni pedagog  (LOGOPED)   

Specialni pedagog (individualna 

pomoč) 

Surdopedagog 

   0 

   5 

 

0,13 

                                Skupaj  9,47 

SKUPNO: 77,02 

Računov. in administr. delavci  

     računovodstvo 2 

     tajništvo 1  

 Skupaj  3 

Tehnično osebje: hišnik – kurjač  1,4 

                            vzdrževalec 1 

                            čistilke 5 

                           kuharice 5 +1  

orgnizator šolske prehrane 0,14 

    Kuharice – čistilke na POŠ 5,34 

 Skupaj  18,88 

 SKUPAJ  99,00 
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Delovna mesta so predstavljena v deležih, ki so odobrena s strani Ministrstva RS za 

izobraževanje, znanost in šport. 

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU   
 

 Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo izvajanje akcijskega načrta izboljšav na ravni 

šole z dvema prednostnima področjema kakovosti: 

1. razvijanje bralne in funkcionalne pismenosti, 

2. razvijanje medsebojnega spoštovanja. 

 

Izhodišča za opredelitev ciljev sta izboljšanje učnega uspeha učencev in pozitivno 

naravnana klima. V kolektivu smo se odločili, da se vključimo v uvajanje izboljšav in 

samoevalvacijo našega dela. Delo vodi tim za samoevalvacijo, ki ga sestavljjo: Irena 

Smrekar Simončič, Anita Mikša, Mateja Gorše in Tatjana Gombač. Na delavnicah v 

kolektivu smo določili tudi dejavnosti, s katerimi bomo dosegli cilje in merila za 

uspešnost. 

 

 Druga novost je mediacija v šolskem prostoru z dvema izvajalkama (Vanja Arhnaver 

in Mateja Gorše), ki sta se lansko šolsko leto usposobili za splošno in šolsko 

mediacijo, letos pa bosta nadaljevali z interesno dejavnostjo šolska mediacija, v 

okviru le-te se bodo izbrani učenci pod vodstvom mentoric usposabljali za vrstniško 

mediacijo. 

 

  Prednostna naloga je tudi svetovalno delo z učiteljem na osnovi rednih letnih 

razgovorov, hospitacijskih ur in nastopov za kolege. Redni letni razgovori so bili 

vpeljani v šolskem letu 2007/08 in so se pokazali kot odličen instrument za 

ugotavljanje delovne klime, ambicij in potreb strokovnih delavcev. Lansko leto smo 

veliko pozornosti  namenili samoevalvaciji kot kazalniku kakovosti dela na šoli, ki jo 

bomo nadgradili z vpeljevanjem sprememb v šolsko delo, pri hospitacijah v razredu 

pa diferencaiciji in individualizaciji šolskega dela.  

 

  Poudarek bo tudi na preventivnem delu  s posameznimi vzgojno 

problematičnimi učenci. Nosilke: Irena Smrekar Simončič, Dunja 

Požaršek in Marija Mohar. 

 

 Timsko delo učiteljev z učiteljicami dodatne strokovne pomoči. 

Nosilke: Janja Hostnik z vodji razrednega in predmetnega aktiva.   
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 Delo z nadarjenimi učenci in njihovo vključevanje v delo šole  in izven nje. 

    Nosilka: Marija Mohar  z učitelji, ki izvajajo dodatne programe za nadarjene   

učence v okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka. 

 
 
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NADARJENI UČENCI 

 

Zakonu o osnovni šoli opredeljuje skupino otrok s posebnimi potrebami. V to skupino spadajo 

otroci, ki imajo motnje v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci ali dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter z 

učnimi težavami. 

Za večino teh otrok skrbi sama OŠ z manjšimi prilagoditvami. Za učence s težavami izvedemo 

več stopenj pomoči. Najprej se težave rešujejo na ravni učitel – učenec – starši. Kasneje se v 

reševanje vključi tudi šolsko svetovalno službo (ŠSS). ŠSS v obliki dodatne strokovne pomoči 

učencem nudi individualno ali skupinsko pomoč. V kolikor se težave še pojavljajo, pa razrednik 

v sodelovanju s ŠSS da pobudo za postopek usmerjanja na Zavodu za šolstvo. Učenci, ki so do 

te pomoči upravičeni, pridobijo odločbo s postopkom usmerjanja na Zavodu za šolstvo in sklep 

Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. 

Pri odkrivanju posebej nadarjenih učencev pa se vsako leto zvrstijo trije postopki. Konec 

preteklega šolskega leta so učitelji pripravili evidenco vseh učencev 3. in višjih razredov, ki bi 

lahko bili nadarjeni.  Upoštevajo se povprečna ocena, dosežki, učiteljevo mnenje, hobiji in 

mnenje ŠSS. V jesenskem obdobju se na podlagi pisnih soglasij staršev predlagane učence 

oceni in testira. Učenec je spoznan za nadarjenega, če doseže nadpovrečen rezultat. Ob 

zaključku testiranja se učenca skupaj s staši seznani z rezultati in s soglasjem staršev se 

oblikuje individualizIran program. Nato pa imajo starši in učenci, po predhodnem dogovoru, ob 

koncu vsakega šolskega leta možnost evalvacije individualiziranega programa skupaj s  ŠSS. 

Ker se zavedamo, da so znanje, ustvarjalnost, kreativnost in domišljija pomembna naložba za 

prihodnosti, želimo razvijati vse potenciale naših učencev. Zato OŠ Gradec že vrsto let 

organizira vsebine in delo z nadarjenimi učenci v okviru dodatnega pouka in ob izvedbi 

načrtovanih projektov. Delo z nadarjenimi učenci izvajajo tudi na podružničnih šolah. 

Koordinatorka dela z nadarjenimi učenci je psihologinja Marija Mohar.  
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DEJAVNOSTI, ki bodo potekale izven šole 
 

Razred/Šola Dejavnost Datum 

3. /MŠ 
Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri 

Litiji 

3. 4—7. 4. 2017  
10. 4 in 11. 4. 2017 

3. /POŠ 
Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri 

Litiji 

12. 4.—14. 4. 2017  
18. 4—21. 4. 2017 

4. /MŠ, POŠ  
Bivanje v naravi—CŠOD Dom 

Jurček 
12. 12.—16. 12. 2016 

5. /MŠ in POŠ 
Letna šola v naravi—Žusterna 

Koper 
19. 9.—23. 9. 2016 

6. /MŠ in POŠ Vače 
Zimska šola v naravi—

Weinebene 
13. 3.— 17. 3. 2017 

7. /MŠ in POŠ Vače 
Bivanje v naravi—CŠOD Dom 

Štrk  
22. 5.—26. 5. 2017 

6.-9. /MPZ 
Pevski vikend—CŠOD Dom 

Čebelica 
18. 11.—20. 11. 2017 

5. in 6. /MŠ in POŠ 

Jevnica, Kresnice in 

Hotič 

Vikend za nadarjene—CŠOD 

Dom Cerkno 
21. 10.—23. 10. 2016 

5.-9. /POŠ Vače 
Vikend za nadarjene—CŠOD 

Dom Planinka  
11. 11—13. 11. 2016 

7.-9. /MŠ 
Vikend za nadarjene—CŠOD 

Dom Vojsko  
31. 3—2. 4. 2017 

 
Poleg navedenih dejavnosti ponovno načrtujemo nadstandardno ekskurzijo v London s 

preizkušeno turistično agencijo Twin. Štiridnevna ekskurzija je namenjena učencem 8. in 9. 

razreda. 

Za učence 8. razreda bomo 14. 9. 2016 v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo 

izvedli dveurne delavnice, kjer se bodo učenci seznanili z nenasilno komunikacijo in reševanjem 

konflikotv. 

 

 

PROJEKTI   
 

 

Zdrava šola 
 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Marija Mohar 
Astrid Žibert, Nataša Brezovšček, Jernej Grdun 
Alenka Planinšek, Alenka Zupančič, Beti Bučar, Anita 
Mikša, Jana Isoski 

Šola/razred: MŠ + POŠ 

Cilji: 
 

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo 
vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav 
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vsak prispeva k življenju v šoli. 
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih 
medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med 
seboj ter med učenci. 
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali 
jasni učiteljem, učencem in staršem. 
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim 
dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude. 
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje 
šolskega okolja. 
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, 
domom in skupnostjo. 
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in 
srednjo šolo. 
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih 
učiteljev. 
9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko 
osebje zgled za zdravo obnašanje. 
10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima 
šolska prehrana pri učnem načrtu. 
11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v 
skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju 
zdravja otrok in mladostnikov. 
12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko 
zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno 
podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt. 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji, 
vključujejo smernice zdrave šole in izobražujejo 
učence na vseh področjih ter hkrati izvajajo 
preventivni program zdrave šole.  

2. V projekt Primi šolo za roge se v vse razrede 
vključijo vsebine za osebno rast in zdrav duševni 
razvoj.  

3. Učiteljice od prvega do petega razreda med 
poukom pet minut dnevno izvedejo 5 minut za 
zdravje – rekreativni odmor.  

4. Tim zdrave šole se redno izobražuje na sklicanih 
izobraževanjih za tim zdravih šol.  

5. V delo šole se aktivno vključi zdravstveni dom. 
6. Drugi aktivi se pridružijo s svojimi načrti pri 

promoviranju vsebin in aktivnosti v sklopu zdrave 
šole. 

 
 
 
 

EVS prostovoljci v osnovni šoli 
 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Almira Gregorič Kolenc 
Petra Prosen, Tjaša Lemut Novak, Barbara Toš, Špela Hribar-
Maglič, Špela Kovič, Saša Setničar Jere, Irena Kokalj, Darija 
Kokalj, Petra Kobe, Mateja Troha 

Šola/razred: Vsi razredi na matični in podružničnih šolah, s poudarkom na 
urah jezikovnih predmetov in OPB 
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Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promocija rabe tujih jezikov pri jezikovnih in 
nejezikovnih predmetih, 
 
• učenje in sprejemanje tuje kulture, jezika in 
drugačnosti, 
 
• širjenje znanja na alternativne načine, 
 
• spodbujanje bolj sproščene komunikacije v tujem 
jeziku tako med učenci kot med strokovnimi delavci, 
 
• nadaljevanje projekta CLIL na razredni stopnji, 
 
• usvajanje čim boljše izgovorjave tujega jezika ob stiku 
z maternim  govorcem. 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vključevanje EVS prostovoljke v pouk jezikovnih in 
nejezikovnih predmetov in OPB ob predhodnem timskem 
sodelovanju učiteljic TJA in nemščine  ter participacija 
prostovoljke pri konkretnih dejavnostih (razstave, delavnice, 
izdelovanje pripomočkov za poučevanje). 
• Tedensko načrtovanje dela za oblikovanje urnika in 
čimbolj enakovredno udeležbo prostovoljke v vseh razredih 
tako na matični šoli kot na podružnicah. 
• Vključevanje EVS prostovoljke v pouk neobveznega 
izbirnega predmeta TJA  v 1. razredu in obveznega izbirnega 
predmeta v 2. Razredu. 
• Oblikovanje urnika in koordinacija dela med vključenimi 
učitelji. 
• Objava člankov o aktivnostih na spletni strani šole in v 
lokalnem časopisu (EVS prostovoljka, koordinator, vodje 
dejavnosti). 
• Širjenje dobre prakse o prostovoljcih na šoli v okviru 
inovacijskega projekta in v okviru povezovanja s šolami v 
občini. 
• Sodelovanje s partnerjem projekta, Mladinskim 
centrom Litija, pri evalvacijah EVS projekta. 
 
 

 

 

Shema šolskega sadja in zelenjave 

Vodja: 
Sodelujoči 
učitelji: 

Anita Mikša 
Vsi razredniki matične in podružničnih šol 

Šola/razred: 1.–-9. razred 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v 
sektorju sadja in zelenjave.  
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in 
zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže 
in debelosti pri otrocih.  
Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni 
sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, 
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osteoporoza itd.). 
 
Sadje in zelenjava se bosta razdeljevala ob torkih v odmoru po malici 
za nižjo stopnjo (1.–5. Razred,) po razredih za višjo stopnjo (6.–9. 
razred) pa v jedilnici. 
 
Razdeljevanje bo potekalo skozi celo šolsko leto (najmanj 20 delitev), 
sadje pa bo večinoma iz lokalnega okolja integrirane in ekološke 
pridelave. 
 
Ob koncu šolskega leta bo narejena analiza in evalvacija učinkovitosti 
ukrepa. 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Učenci bodo na razrednih urah obveščeni o namenu in poteku 
sheme in bodo v šolskem letu pripravili eno od dejavnosti, ki 
bo zajemala ustrezne vsebine (razgovor, plakat, vsebina pri 
ND, izdelki). 

- Obvestilo po šolskem radiu z aktualnimi vsebinami o ješčosti 
in pomenu sadja in zelenjave. 

- Ob koncu šolskega leta obisk sadjarja in predstavitev različnih 
sort jabolk in ostalega sadja. 

- Na roditeljskem sestanku obvestilo staršem, da projekt še 
vedno poteka in seznanitev z osnovnimi informacijami. 

- 4., 6. in 8. razredi so izbrani, kot naključni razredi, za 
anketiranje, in sicer bodo anketo preko spleta izpolnjevali v 
mesecu oktobru in maju, podatki pa se bodo beležili na IVZ 
Ljubljana, kjer sodelujemo v raziskavi glede ješčosti otrok. 

Opombe: Shema se bo izvajala tudi v sodelovanju z Zdravo šolo in 
Zdravstvenim domom Litija. 

 

Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Dunja Požaršek 
Učiteljice 1. razreda, vzgojiteljice predšolskih skupin Vrtca Litija, 
svetovalna služba šole in vrtca. 

Šola/razred: 1. razred 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Pozitiven izid stresnih izkušenj za otroka. 
- Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 
- Razvoj pozitivnega odnosa do šole. 
- Čim hitrejše in učinkovitejše oblikovanje ugodne 

razredne klime. 
- Skrb za polno, samostojno in odgovorno otroštvo. 
- Razvijanje odgovornosti, čuta za mlajše, prijateljstva in 

pozitivne samopodobe pri starejših učencih, ki 
sodelujejo pri projektu. 

- Podpora staršem v pripravi otroka na osnovnošolske 
izzive. 
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Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 

- Srečanja med predšolskimi skupinami otrok iz vrtca Litija in 
učenci in učitelji 1. razreda OŠ Gradec (na podružničnih šolah 
sodelujejo tudi ostali učenci in učiteljice). 
- V okviru projekta poteka tudi osebni vpis v 1. razred in svečan 
skupni sprejem v septembru. 
- Pogovor za starše o ustrezni pripravljenosti otroka na osnovno 
šolo. 

 

 

Lutka  – to sem jaz 

Vodji: 
Sodelujoči učitelji: 

Alenka Planinšek, Petra Prosen 
Nives Videc, Alenka Planinšek, Urška Pišek, Tadeja Resnik, Maja 
Bregar, Sandra Železnik, Alma Prijatelj, Ana Terzić, Mateja Troha, 
Petra Prosen 

Šola/razred: OŠ Gradec, 1. triada + OPB 

 V tem šolskem letu bo potekal celoletni projekt »Lutka – to sem 

jaz«, pri katerem bo, tudi v povezavi z akcijskim načrtom, 

poudarek na izboljševanju bralnih in sporazumevalnih 

sposobnosti otrok ter spoštljivih medosebojnih odnosih.  

Namen projekta je otrokom omogočiti, da se preko lutke kot 

medija učijo, sprostijo morebitne napetosti, izražajo svoja občutja, 

se učijo opazovati sebe in druge ter gradijo medosebne odnose. 

Cilji: 
 
 
 
 

 izražanje svojih občutkov in misli - čustveni, socialni in 

kognitivni razvoj,  

 izboljšanje komunikacijskih veščin in medosebnih 

odnosov, 

 izboljšanje bralnih veščin (predvsem pri učencih, ki jim 

primankuje samozavesti), 

 vzpodbujanje ustvarjalnosti, 

 učenje preko igre. 

Dejavnosti: 
 
 
 
 

 predstavitev lutk učencem, 

 izdelava lutke – pomanjšanega sebe – v okviru druženja s 

starši, 

 učenje veščine lutkovne animacije, 

 branje, petje z lutko/lutki, 

 postavitev razstave lutk. 

Opombe: / 

 

 

Kako hitro čas beži … 

 

Od rojstva skladatelja, zborovodje in litijskega občinskega tajnika Petra Jereba je preteklo že 

skoraj 150 let. S svojim delom je pustil trajne sledi v litijskem prostoru. Visoki okrogli jubilej 
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bomo učenci in učitelji OŠ Gradec v sodelovanju z Mestnim muzejem Litija ter Pevskim 

društvom Lipa obeležili v letu 2017. Projekt je dobil ime po verzu ene od Jerebovih pesmi, v 

okviru le-tega pa se bodo zvrstile različne dejavnosti, npr. razstava o življenju in delu Petra 

Jereba, ki bo postavljena na OŠ Gradec, kasneje pa bo širši javnosti  dostopna v Mestnem 

muzeju Litija; kulturni večer o Petru Jerebu – pogovor z Litijani, na katere je Peter Jereb vplival, 

obogaten s predstavitvijo njegovih skladb v izvedbi MPZ OŠ Gradec in PD Lipa Litija.; priprave 

oddaje za šolski radio ter oblikovanja prispevkov za šolski časopis OKA. 

Eden od ciljev projekta je tudi okrepiti zanimanje mlajše generacije za lastno zgodovino  preko 

vzpostavitve aktivne komunikacije med osnovnošolci in njihovimi starimi starši.  

 

SREČANJE ZA STARŠE V OKVIRU PROJEKTA KAKO HITRO ČAS BEŽI … 

Koordinator: Ana Tori 

Termin izvedbe: marec 2017 

Oblika srečanja: Kulturni večer o skladatelju, zborovodji in litijskem občinskem tajniku Petru 

Jerebu – pogovor z Litijani, na katere je Peter Jereb vplival, obogaten s predstavitvijo njegovih 

skladb v izvedbi MPZ OŠ Gradec in PD Lipa Litija. 

 

 

Šolska olimpijada 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Petra Kobe 
Mateja Gorše 
Anita Kušar 
Judita Nemeček 
Suzana Likar 
Srečko Somrak 
Nuška Mlekuž 

Šola/razred: OŠ Gradec, 4., 5. razred MŠ 
Na POŠ Vače bo projekt v nekoliko drugačni obliki izvajala Nuška 
Mlekuž. 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 

 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, 

 vzpodbujati medsebojno sodelovanje. 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 

DEJAVNOSTI ZA STARŠE: 

 25. 9. 2016 – pohod na KRIŠKO GORO in športne igre 
(Izvajalec: Srečko Somrak) 

 16. 3. 2017 – delavnica za starše, kjer se bo izdelovalo 
medalje (Izvajalke: razredničarke 4. in 5. razreda). 

 

DEJAVNOSTI ZA UČENCE: 
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 16. 3. 2017 – OBISK ZNANEGA ŠPORTNIKA (datum je 
okviren!) (Izvajalke: razredničarke 4. in 5. razreda v 
sodelovanju s športnimi pedagogi). 
Kandidati so: 

- Kauzer 

- Bajde 

- Petkovšek 

- Hauptman. 

 19.4. 2017 – ogled filma (Ledena steza) in pogovor o vsebini. 

 Junij 2017 – LITIJSKI TEK – priprava bo potekala skozi celo 
šolsko leto pri urah športa. 

 23. 6. 2017 – MINI OLIMPIJADA – pripravili bomo različne 
športne igre, v katerih bodo učenci tekmovali med seboj. 
Poudarek bo na vzpodbujanju pozitivnega olimpijskega duha. 
Na koncu bo sledila podelitev medalj vsem sodelujočim.  
Koordinator: Petra Kobe 
Izvajalke: razredničarke 4. in 5. razredov 

 Izdelava plakata za razstavo – pri tem se bomo povezali tudi z 
aktivom OPB, saj bodo lahko to učenci izdelali tudi v OPB. 

 Razstava. 

 Skozi celo šolsko leto bodo potekala medrazredna tekmovanja 
v različnih športih (med dvema ognjema, nogomet, hokej …). 
To se bo dogajalo v okviru ur športa. 

 

Opombe: 
 
 

Glede na to, da se bo ta projekt letos izvajal prvič, si pridružujemo 
pravico do možnosti spremembe programa projekta med šolskim 
letom. Včasih se namreč kakšna dobra ideja porodi tudi naknadno. 

 

 

Look, a book! 

Vodja; 
Sodelujoči učitelji: 

Tjaša Lemut Novak 
Članice aktiva tujih jeziko ter občasno (po njihovih željah in 
potrebah) tudi drugi. 
(Barbara Toš, Marjeta Pečnik in Mateja Troha bodo sodelovale v 
drugih aktivih.) 

Šola/razred: OŠ Gradec, POŠ Hotič, POŠ Jevnica, POŠ Kresnice, POŠ Vače; 
različni razredi (kjer imajo TJA) 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- približati knjige (branje) učencem, 
 
- spodbujati branje v tujem jeziku, razvijati bralne strategije, 
omogočiti branje v tujem jeziku vsem, ki bi si to želeli (prostor, čas, 
znanje, gradivo – knjige, revije itd.) ter biti prisotni kot zgled, 
 
- skupno branje, pogovor o prebranem ter preverjanje bralnega 
razumevanja in razvijanje te veščine, 
 
- predstaviti knjigo/knjige, 
 
- ustvariti/izdelati knjigo (ali strip, revijo, knjižico, ilustracijo, 
modernizacijo obstoječega dela; napisati isto zgodbo, a skozi oči 
enega izmed likov; dodati zaplet ali drugačen razplet ali nov lik itd.) 
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- pod imenom OWL OKA izvesti nekaj aktivnosti in se z njimi 
navezati tudi na nekatere druge projekte ali aktivnosti, 
 
- pripraviti razstavo v avli na temo BOOKS (druga polovica januarja 
in februar), 
 
- izvesti družabno srečanje v drugi polovici februarja s kulturnim 
programom (gledališka predstava, recital ali kaj drugega), 
 
- izdelati uporabne učne pripomočke oziroma predmete za učilnici 
TJA, 
 
- izdelati še več slikanic za zgodnje poučevanje angleščine ter z 
njimi nadgraditi aktivnosti pri urah (v lanskem šolskem letu smo 
priredile zgodbe ter izdelale slikanice, delovne liste, lutke itd. za 
naslednje zgodbice: 
- The Very Hungry Caterpillar 
- The Enormous Turnip 
- The Mitten 
- The Gingerbread Man 
- Goldilocks and the Three bears). 
 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- september 2016 – junij 2017: predstavitve knjig (I like this book 
because …/ This book is a must-read because …/ My favourite 
book …), 
 
- oktober 2016 – junij 2017: aktivnosti v povezavi s knjigami (branje,  
bralne minutke/ure, pogovor, delovni listi, projektno delo, kreativno 
delo itd.), 
 
- oktober 2016 – maj 2017: aktivnosti v povezavi z imenom OWL 
OKA (npr.: zgodbice, stripi, dnevnik/blog itd.), 
 
- oktober 2016 – začetek januarja 2017: priprava gradiva za 
razstavo v januarju, februarju (npr.: what's a book?, top 10 books, 
student's choice), 
 
- september 2016 – februar 2017: priprava gledališke predstave ob 
knjižni predlogi (npr. The Black & White Theatre), 
 
- celotno šolsko leto 2016/2017: redne/občasne dejavnosti (po 
presoji učiteljev) na temo branja, potrebe/želje po branju in tem, kaj 
in zakaj se bere (morda tudi primerjava leta 1976 z letom 2016, 
morda tudi primer projekcije/napovedi za leto 2056 --- ali pa celo 
1916 ter 2016 in 2116), 
 
- celotno šolsko leto 2016/2017: redne/občasne dejavnosti (po 
presoji učiteljev) na temo knjig in spodbujanja »ljubezni« do branja, 
 
- celotno šolsko leto 2016/2017: redne/občasne dejavnosti (po 
presoji učiteljev) na temo pomena branja včasih in danes, 
dostopnosti ter pestrosti knjig včasih in danes. 
 

Opombe: - Občasno se bodo pri kateri izmed aktivnosti pridružili tudi drugi 
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učitelji. 

 

 

Primi šolo za roge 

 

Sodelujoči učitelji: Učiteljice DSP – Aleksandra Krnc, Janja Hostnik, Marija Mohar, 
Andreja Rop, Barbara Dular, Maša Pikl v sodelovanju z učitelji 
1.–9.razreda 

Šola/razred: 1.–9.razred 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prepoznati lastne učne zmožnosti in omejitve. 
- Seznaniti se z različnimi učnimi metodami in tehnikami. 
- Zmanjšati stisko in stres šolskega dela. 
- Izboljšati veščine dobre komunikacije. 
- Prepoznavanje lastnih potreb in želja ter raziskati 

možnosti njihovega korektnega uresničevanja v družbeni 
skupnosti. 

- Oblikovanje pozitivnega in odgovornega odnosa do 
samega sebe, sočloveka, živali in narave. 

- Prepoznati učne in osebne stiske, motnje, težave in se 
opolnomočiti za njihovo kakovostno reševanje. 

- Spoznati možnosti umirjanja, sproščanja in ustvarjalnega 
preživljanja prostega časa. 

- Spoznati rizične in pozitivne dejavnike kakovostnega 
učnega in bivalnega okolja … 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 

Delavnice po razredih oziroma v manjših skupinah, srečanja za 
starše, oblikovanje zloženk in člankov s temami, ki sledijo 
ciljem. 
Nabor vsebin: učni stili, pozornost in spomin, različne učne 
tehnike, trema in strah, kdo sem jaz, čustveni in socialni razvoj, 
najstniška problematika, odgovornost, razvojne in učne 
posebnosti in težave, »pasja šola« za učence … 

Opombe: 
 

- V mesecu novembru bo organizirana Posvetovalnica za 
starše.  
- Učiteljice DSP bomo v avli matične šole pripravile kotičke s 
specifičnimi tematikami učnih in razvojnih težav in staršem 
ponudile osebno svetovanje. 
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Z glasbo po Kresnicah 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Angelca Koprivnikar 
Eva Divjak, Anica Brvar, Špela Kovič, 
Barbara Toš, Andrejka Setničar 
 

Šola/razred: POŠ Kresnice/1., 2., 3., 4., 5.razred 

Cilji: 
 

Učenci bodo spoznavali krajane, ki se ukvarjajo z različno glasbo, z 
različnimi inštrumenti, s plesom … 
 
Šola se povezuje s krajem in vključuje bivše učence, starše in druge 
krajane. 
 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripravili bomo novoletno srečanje s starši, nastopili bodo tudi 
različni glasbeniki  iz Kresnic. 
 
Spomladi bo srečanje s starši in učenci. Izdelovali bodo vrbove 
piščali. 
 
V OPB bodo izdelali različna glasbila in z njimi spremljali OPZ 
Kresnice na prireditvi za mamice. 
 
Jože Setničar bo učencem predstavil izdelavo lesenih rogov. 

 

 

TELO, TELESA, TELESU 

Vodji: 
Sodelujoči učitelji: 

Astrid Žibert, Špela Klančar 
Učitelji  naravoslovnega in matematičnega aktiva 

Šola/razred: Matična šola in POŠ Vače, predmetna stopnja 

Cilji: 
 
 
 
 

- učencem, učiteljem in staršem predstaviti pojem telo na 

različnih področjih,  

- osveščati učence, učitelje in starše o pomembnosti zdravega 

telesa, 

- pripraviti družabna srečanja za starše, 

- pripraviti učne pripomočke, 

- vključiti starše in bivše učence v dejavnosti, 

- približati naravoslovje predšolskim in šolskim otrokom. 

Dejavnosti: 
 
 
 

V okviru projekta nameravamo izvesti naslednje dejavnosti (v 
oklepajih so navedeni nosilci posamezne dejavnosti): 

1. razstava: GEO TELESA (Špela Klančar, Astrid Žibert) 
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2. Povezava razredne in predmetne stopnje: EKSPERIMENTI 

S TELESI (predstavitev učencem na razredni stopnji) (Astrid 

Žibert) – vključevanje projekta Primi šolo za roge, Generacije 

generacijam 

3. Družabno srečanje za starše: Zdravo telo –  program Svit, 

merjenje sladkorja v krvi …(Anita Mikša) – oktober 2016 in 

junij 2017 

4. Družabno srečanje za starše: opazovanje nebesnih teles 

(Damjan Grobljar) – decembra po novoletnem koncertu 

5. Ko telo potrebuje pomoč – ND: prva pomoč (Marija Grabnar) 

– vključevanje izšolanih bolničarjev 

6. Priprava knjižice z nalogami o geometrijskih telesih (NPZ) – 

matematični aktiv (Minka Savšek, Sevludin Halilović) 

7. Priprava učnega pripomočka z učenci (Marijana Sebastijan) 

8. Sodelovanje z ostalimi aktivi: POŠ Vače, aktiv 1. triade 

9. Prisotnost staršev na uri biologije: Zdravnik predstavi poklic – 

zdravljenje telesa 

10.  Predstavitev bivših učencev poklica medicinska sestra in 

zdravnik: Nina Majoranc, Irma Budimlić, Neja Dragar na RS 

(poklicna orientacija) 

Opombe: 
 
 

Predvideno je sodelovanje z: 
- vrtcem Litija, enota Sonček, 

- ZD Litija. 

 

 

Šolski EKO vrt 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 

Darja Rajšek 
Tanja Vesel, Marinka Eltrin, Maja Lenart,  Barbara Toš,   Matej 
Bajde 

Šola/razred: POŠ Jevnica, 1.–5. razred 

Cilji: - Razvijanje pozitivnega odnosa do narave. 
- Gojenje stika z naravo in ljubezen do vsega živega. 
- Razumevanje pomena ekološko pridelane hrane. 
- Spoznavanje različnih orodij in rokovanje z njimi. 
- Ugotavljanje povezanost živih bitij. 
- Pridobivanje delovnih navad. 
- Spoznavanje različnih rastlin. 
- Spremljanje življenjskega kroga rastlin. 
- Spoštovanje doma pridelane hrane. 
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Dejavnosti:  
- Vsak razred bo imel svoj del vrta, za katerega bo skrbel (načrt 
za kolobar, sejanje, sajenje, skrb za urejenost gredic, pobiranje 
pridelkov) 
- Pobiranje in sušenje zelišč ter ostalih pridelkov z vrta. 
- Izdelovanje maceratov, naravne kozmetike. 
- Priprava jedi iz pridelane zelenjave. 
- Zbiranje receptov, knjižice receptov. 
- Izdelava  vodnega vira – vodna kotanja.  
- Pravljice na vrtu.  
- Sodelovanje na prireditvi V hvaležnost jeseni – razstava. 
- Vključenost v projekt Inštituta za trajnostni razvoj – Šolski 
ekovrtovi (2 seminarja).  
- Izobraževanje učiteljice – Permakulturni vrt. 
- Srečanje s starši – čajanka.  
- Izdelava plakata z načrtom zeliščne spirale,  imeni zelišč v slov., 
latinskem, angl. in nemškem jeziku ter opisom rastlin (začetek 
učne poti).  
- Spoznavanje medonosnih rastlin  (opis rastline v 4. razredu).  
- Koristne in škodljive živali na vrtu (vzpostavljanje naravnega 
ravnovesja na vrtu z ureditvijo  primernih pogojev za žabe.  
Izdelovanje pitnikov za metulje.  
- Razstava fotografij, ki jih bodo posneli učenci – na prireditvi ob 
koncu šolskega leta.  
- Obisk učiteljic aktiva 1. triade.  

 

 

Spoznavajmo domačo pokrajino 

Vodja: 
Sodelujoči učitelji: 
 

Elizabeta Bučar 
Irma Nemec Bric, Špela Lajovic (POŠ Hotič) 

Šola/razred POŠ Hotič (1.– 5. razred) 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- obisk gradu Bogenšperk (voden ogled) 
- izdelava plakata, 
- reševanje nalog. 

 
Učenci bodo vsako leto obiskali eno izmed kulturnih znamenitosti v 
domači pokrajini (Muzej v Litiji, grad Bogenšperk, Matično 
knjižnico; ogled mestnega jedra v Litiji ....). 

Cilji projekta so: 

• spoznavanje kulturne dediščine, 
• širjenje prostorske orientacije, 
• spoznavanje osnovnih značilnosti zemljevida kot 

pripomočka za orientacijo, 
• razvijanje pozitivnega odnosa do pokrajine, ki nas obdaja, 
• razvijanje sposobnosti orientacije v urbani pokrajini. 

Dejavnost - sodelovanje na delavnicah 
- izdelava plakata 
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Aktivno v središču 

Vodja; 
Sodelujoči učitelji: 

Jernej Grdun 
Vsi učitelji POŠ Vače 

Šola/razred: 1. –  9. razred  Vače 

Cilji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti. 
 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 
 Spodbujanje gibalno šibkejših. 
 Spodbujanje medvrstniške pomoči. 
 Osveščanje o pomenu kontinuiranega gibanja. 
 Vertikalno povezovanje razredov. 
 Spodbujanje fair play-a. 
 Upoštevanje fair play-a.  
 Upoštevanje pravil vedenja.  
 Krepljenje odnosa učenci, starši, krajani.  

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tematska fotografska razstava »Dogajanje skozi 
šolsko leto« na zaključni prireditvi (5. 6. 2017). 

 Tri dejavnosti za učence:  
  - aktivni odmori 
  - jesenski kros 
  - izdelovanje priznanj in medalj, kjer bodo povezani 
učenci in učitelji razredne in     predmetne stopnje. 

 Ena dejavnost za starše: športno-sprostitvene 
aktivnosti za učence in starše ob zaključni prireditvi.  

 K sodelovanju v projektu bomo povabili tudi starše, 
da nam bodo lahko predstavili svoje poklice, 
dejavnosti, znanje … 

 K sodelovanju bomo povabili tudi zunanje 
organizacije (KS, ZD Litija). 

 V projekt bodo vključeni tudi stalni projekti in vzgojni 
načrt OŠ Gradec. 

 

 

S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Vodja; 
Sodelujoči učitelji: 

Tatjana Gombač 
Nives Videc, Maja Bregar, učitelji od 1. do 5. razreda 

Šola/razred: - 1.– 5. razred  

Cilji: 
 
 

- Razvijanje primernega odnosa otrok – žival. 
- Skrb za žival in poznavanje njenih potreb. 
- Zviševanje motivacije za delo ob prisotnosti živali. 
- Razvijanje strpnejšega odnosa do sošolcev in živali. 
- Krepitev samoobvladovanja in samospoštovanja.  
- Krepitev spoštovanja do drugih oseb. 
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Dejavnosti: Vključevanje živali v vzgojno-izobraževlni proces – reden 
pouk. 
Vključevanje živali v dneve dejavnosoti. 
Vnaprej pripravljene specifične dejavnsoti, kjer se vključujejo 
učenci in živali (npr. senzorna pot ipd.) 
Bralne urice s terapevtskim psom. 
Individualni sprehodi v naravi s psom. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE  PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

VRSTE IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževanje bo potekalo na: 

- strokovnih aktivih, v katerih se združujejo učitelji, ki poučujejo posamezne predmete, ali v 

posamezni tiradi, 

- pedagoških delavnicah za interesne skupine, 

- tematskih konferencah v šoli, 

- individualnih izobraževanjih po interesu in 

- seminarjih.  

Udeleženci izobraževanja  in strokovni delavci, ki se ob delu dodatno izobražujejo, prenašajo 

nova spoznanja v prakso  in med sodelavce predvsem v ožjem strokovnem timu in glede na  

ustreznost vsebine tudi drugim kolegom.  

Obvezni sestavni del izobraževanja so pedagoške in tematske konference, ki jih pripravi 

ravnateljica s sodelavci, in torkovi jutranji sestanki z aktualnimi tematikami. 

 

2. TEME  PEDAGOŠKIH  KONFERENC 
 
 
V letošnjem letu načrtujemo štiri pedagoške konference, eno izmed njih bomo združili s Šolo za 

starše,  povabili bomo zunanjega strokovnjaka. 

 

ŠTEVILO 

 

TEMA 

 

IZVAJALEC 

 

ČAS IZVEDBE 

1. 

Uvodna konferenca  

Priprava LDN, povzetki 

samoevalavacije, usmeritve 

za delo, organizacija pouka 

 

ravnateljica, pomočnici, 

tim za samoevalvacijo 

 

24. 8. 2016 

2. 
Tematska konferenca 

Šolska mediacija 
Zavod Rakmo  29. 8. 2016 

3. 
Tematska konferenca 

Čuječnost 

Društvo za razvijanje 

čuječnosti 
10. 11. 2016 
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4. 

Zaključna konferenca 

Povzetki leta, usmeritve za 

novo šolsko leto 

ravnateljica, 

razširjen strokovni tim 
3. 7. 2017 

. 

       

 

4. IZOBRAŽEVANJE   IN SVETOVANJE  STARŠEM    

 

Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem 

delu in uspehu. V šolskem letu 2016/17 ponovno načrtujemo skupno izobraževanje za učitelje 

in starše z naslovom Sobivanje, predvidoma v mesecu februarju 2017. 

 

 GOVORILNE URE  

Popoldanske govorilne ure se redno izvajajo vsak prvi četrtek na matični šoli in vsak drugi torek 

v mesecu po podružničnih šolah Hotič, Kresnice, Jevnica in Vače. Dopoldanske govorilne ure 

se izvajajo po potrjenem urniku posameznega učitelja ali po potrebi. 

 

 RODITELJSKI SESTANKI 

 ČAS  TEMA  RAZRED  IZVAJALEC  

SEPTEMBER  LŠN, dnevi dejavnosti  6. 9. = 5. r.  MŠ in 
POŠ  

Razredniki in 
vodja LŠN  

SEPTEMBER  Publikacija, dnevi 
dejavnosti, osnovne 
informacije o šoli v 
naravi, CŠOD-ju, 
plavanju, NPZ, 
informacija o poteku 
poklicne orientacije (9. 
r.) 

12. 9.= POŠ  
14. 9. = 1.-4. r. MŠ  
15. 9. = 6.- 9. r. MŠ  

Razredniki in 
vodja LŠN  
Razredniki  

NOVEMBER  
10.11. 2016  

Poklicna  
orientacija  

9. r. MŠ + 9. V  Irena Smrekar S.,  
Razredniki  

NOVEMBER  
10.11. 2016  

CŠOD Jurček  4. r. MŠ + POŠ  Razredniki  

JANUAR  Priprava na vstop v šolo  Šolski novinci  Ravnateljica,  
Dunja Požaršek 

JANUAR  
5.1. 2017  

Zimska šola v naravi, 
dodatno: izbirni predmeti 
(seznanitev z IP s 
predstavitvijo na spletni 
strani) 

6. r. MŠ + 6. V  Razredniki, vodja 
ZŠN  

FEBRUAR  
9. 2. 2017  

Vpis v SŠ, valeta 9. r. MŠ in 9. V  Irena Smrekar S.,  
Razredniki  
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MAREC  
9. 3. 2017 /MŠ  
13. 3. 2017 /POŠ  

Tema po izbiri 
razrednika (predlog: 
uresničevanje vzgojnega 
načrta, aktualnosti v 
razredu, starševski 
večeri …).  
Pomen gibanja za 
otrokov razvoj  

5. r MŠ in POŠ  
1. - 3. r. POŠ  
1. - 3. r. MŠ  

Razredniki  
Dunja Požaršek  

APRIL  
6. 4. 2017  

Poklicna orientacija  
Mladi in alkohol  

8. r. MŠ in 8.  V  Irena Smrekar S.,  
Zunanja 
predavateljica  

APRIL  
6. 4. 2017  

CŠOD Ptuj in tema po 
izbiri razrednika.  
Dodatno informacija o 
MUS v 8. in 9. r.  

7. r MŠ  + 7. V  Razredniki  

JUNIJ  
1. 6. ob 17. uri – 1.-3. r  
1. 6. ob 18. uri – 4.-8. r  
5. 6. POŠ  

Zaključne razredne 
prireditve: Razred se 
predstavi, družabno 
srečanje s starši …  
Vstop v 1. razred.  

1.-8. r. MŠ in POŠ  
Šolski novinci  

Razredniki,  
Dunja Požaršek,  
Učiteljice  

 
 

SVETOVANJE ZA STARŠE IN UČENCE 
 
Na šoli  je aktiven tim strokovnih delavk s področja svetovanja  in pomoči učencem (socialna 

delavka, pedagoginja, psihologinja, logopedinja, učiteljice za individualno pomoč učencem in 

dodatno strokovno pomoč, učiteljice za predmete SLJ, MAT  in TJA). Njihovo delo poteka po 

programu, kamor sodi tudi preventivno sodelovanje z učenci, ki imajo bodisi vzgojne ali učne 

težave. Predvsem pri težavah, ki se pojavijo na podružnicah, priskočijo na pomoč še učiteljice, 

zaposlene na drugih delovnih mestih (individualna pomoč, podaljšano bivanje), pa so po svoji 

stroki pedagogi oz. psihologi. 

 Z nadarjenimi učenci  delamo intenzivneje in bolj načrtno že 14. leto. V tem šolskem letu bomo 

poskušali njihovo delovanje še aktivneje usmeriti v življenje šole in izven nje, zato smo 

nadarjenim posebej namenili interesne dejavnosti in dodatni pouk za vzpodbujanje interesov 

teh učencev.  

Zelo priporočljivo je tudi sodelovanje svetovalne službe s starši, zato imajo vse delavke redne 

govorilne ure in izredne razgovore vedno, ko je to potrebno. Učencem in staršem so na voljo za 

pomoč in nasvete vsak delovni dan od 8. do 12. ure  oziroma po predhodnem dogovoru. V tem 

letu smo še posebej pozorni na preventivo pri zaznavanju nasilja v šoli in doma. Z novim 

zakonom smo zavezani k takojšnjemu identificiranju nasilja v šolskem in domačem prostoru. 

Šola takoj stopi v stik s Centrom za socialno delo v Občini Litija in Policijsko postajo Litija. 
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DRUŽABNA SREČANJA so bila novost šolskega leta 2013/14. Zaradi dobrih izkušenj jih 

ohranjamo že četrto leto. Namenjena so tesnejšemu sodelovanju s starši in boljši povezanosti 

šole in doma.  

 

Razred/Šola Oblika druženja Termin Koordinator 

1.-3./MŠ 
Delavnica:  

Izdelovanje lutk 
oktober 2016 

A. Planinšek 
P. Prosen 

1.-9./MŠ Pohod september 2016 S. Somrak 

4.-5./MŠ 

Delavnica:  
Izdelovanje športnih 

medalj 

marec 
2017 

P. Kobe 

6.-9./MŠ  
Delavnica:  
Zdravo telo 

oktober 2016 
junij 2017 

A. Mikša 

1.-9./MŠ in 

POŠ  

Opazovanje  
nebesnih teles 

december 
2016 

D. Grobljar 

6.-9./MŠ  Glasbeni večer 
marec 
2017 

A. Tori 

6.-9./MŠ   Gledališki večer februar 2017 T. L. Novak 

1.-5/POŠ  
Jevnica 

Čajanka december 2016 D. Rajšek 

1.-5./ 
POŠ Hotič 

Obisk muzeja marec 2017 E. Bučar 

1.-5./ 
POŠ Kresnice 

Izdelovanje glasbil 
Glasbena prireditev 

december 2016 
april-maj 2017 

A. Koprivnikar 

1.-5./POŠ 

Vače 

Športno zabavno  
druženje 

junij 2017 N. Mlekuž 

 
 

 
 

GOVORILNE URE ZA UČENCE  se nadaljujejo, saj sta komunikacija in odprt odnos učenec –

učitelj  temelja za dobro sodelovanje. Potekale bodo v neformalni obliki, kot je bila praksa že v 

preteklih letih. 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

1. ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI   

 

Jutranje varstvo    

 
Jutranje varstvo je del razširjenega programa devetletne osnovne šole in se organizira za 

učence 1. razreda pred poukom,  če starši izrazijo potrebo. Poteka od 5.45  do 7.45 oziroma po 

2. uri vsako jutro na matični šoli in podružnicah. V jutranje varstvo sprejmemo tudi učence od 2. 

do 5. razreda. Od 7.15 dalje jih prevzame dežurna učiteljica na razredni stopnji. 

Začetek pouka: 8.00 

Konec pouka: 14.15 se končuje zadnja ura izbirnega predmeta 

Odmor za malico: od 9.35 do 9.55                            

Odmor za kosilo: od 13.10 do 13.30 (Učenci, ki s poukom končajo prej, oddidejo prej na 

kosilo.) 

Varstvo čakajočih učencev  (vozači, izbirni predmeti): od 11.30 do 13.15 

Podaljšano bivanje : od 11.30 do predvidoma 16.30 

Dežurstva učiteljev: 7.15 do 7.55  in 9.45 do 9.55, od 12.20 do 12.40 – učitelji, ki učijo 6. uro v 

dnevu. 

Petnajstminutni rekreativni odmor izvajajo v POŠ Jevnica. 

Med ostalimi urami in ob koncu pouka skrbijo za red vsi učitelji, ki imajo pouk. Za red v jedilnici 

so odgovorni dežurni učitelji v dopoldanskem času, v času kosila pa učiteljice OPB in dnevno 

zadolženi dežurni učitelj. 

Za razpored dežurnih učiteljev poskrbita pomočnici ravnateljice Anita Mikša in Katarina 

Murn. 

Podoben red je ustaljen tudi na podružnicah,  kjer vodijo te dejavnosti vodje posamezne 

podružnice. 
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2. ODDELKI 

 

MATIČNA ŠOLA 

1. do 5. razred: 
10 oddelkov + 3,73 OPB 
164 učencev 

 
 

1. do 5. razred: 
10 oddelkov + 3,73 OPB 

164 učencev 

 

6. do 9. razred: 
10 oddelkov  
200 učencev 

 Skupaj: 
20 oddelkov + 3,73 OPB 

200 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA VAČE 

1. do 9. razred 
8 oddelkov + 1,96 OPB 
115 učencev 

 Skupaj: 
8 oddelkov + 1,96 OPB 

115 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HOTIČ 

1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,28 OPB 
40  učencev 

 Skupaj: 
3 oddelki + 1,28 OPB 

40 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA JEVNICA 

1. do 5. razred: 
3 oddelki + 1,64 OPB 
52 učencev 

 Skupaj: 
4 oddelki + 1,64 OPB 

52 učencev 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRESNICE 

1. do 5. razred: 
4 oddelki + 1,98 OPB 
58 učencev 

 Skupaj: 
4 oddelki + 1,98 OPB 

58 učencev 

SKUPAJ vseh učencev: 629 

 Jutranje varstvo izvajamo 
na vsaki organizacijski 
enoti  (po eno). 

38 oddelkov + 10,59 OPB + 5 JUV 

629 učencev 

Skupno: 48,59 odelkov in 5 JUV 

 
V primerjavi z lanskim šolskim letom imamo v matični šoli 3 učence manj na razredni stopnji in 

4 manj na predmetni stopnji. Število učencev se povečuje na podružničnih šolah Vače (za 12 ), 

Hotič (za 5, Jevnica (za 9), le v Kresnicah se je število učencev zmanjšalo za 4. V podružnični 

šoli v Jevnici je 1 oddelek več. 

Skupno imamo letos 15 učencev več kot lani.ola VAČE 

 

Časovna razporeditev pouka 
 

  DOPOLDAN 

1. ura  8.00—8.45 

2. ura  8.50—9.35 

Malica  9.35—9.55 

3. ura  9.55—10.40 

4. ura  10.45—11.30 

5. ura  11.35—12.20   
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6. ura  12.25—13.10 

Odmor za kosilo  13.10—13.30 

7. ura  13.30—14.15 

 

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

 

3. ORGANIZIRANOST UČENCEV 

Temeljna oblika organiziranosti učencev je oddelčna skupnost. 

V vsakem razredu učenci izvolijo svoje razredno vodstvo, skupaj z razrednikom pripravijo 

program svojih razrednih ur (2. in 3. triada),  oblikujejo pripombe za morebitne spremembe 

šolskih pravil in šolskega reda, se dogovarjajo o pomoči sošolcem ter vsak teden sproti 

določajo reditelje, katerih naloga je s šolskimi pravili jasno opredeljena. 

Vsak teden pomočnici ravnateljice določita še dežurni razred, ki poskrbi za lepši izgled okolice 

šole.  

Učenci  pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom pripravijo program dela, ki zajema 

vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole, ter oblikujejo predloge in pobude za 

boljše delo in razreševanje problemov:  

 obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo učno pomoč,  

 obravnavajo kršitve šolskih pravil in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega 

delovanja, 

 dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, kulturnih, naravoslovnih in športnih dni,  

 predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene, 

 sodelujejo pri ocenjevanju,  

 dajejo pobude za oblikovanje šolskih pravil in hišnega reda ter vzgojnega načrta, 

 organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in 

dogovorjenim letnim načrtom dežurstev, 

 oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade, 

 organizirajo različne akcije, prireditve, nastope, 

 predlagajo jedilnik za malico (1 teden), 

 opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo. 

 

Oddelčne skupnosti se  preko svojih predstavnokov povezujejo v skupnost  učencev 

šole, ki sprejme letni program dela. Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje 

ravnateljica izmed strokovnih delavcev šole, lahko na predlog oddelčnih skupnosti. 

Mentorici sta Vanja Arhnaver  v matični šoli in Marija Mohar na podružnični šoli na 

Vačah. 
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Predvideno število 
ur: 
Mentorica: 

20 – šolska skupnost POŠ Vače 

 

Marija Mohar 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 

Izvolitev predstavnikov razredov za sodelovanje v ŠSU. 

1. sestanek predstavnikov (zadnji teden). 

Predstavitev programa ŠSU in sprejemanje njihovih predlogov za 

dopolnitev programa. 

Volitve za predsednika, namestnika in tajnika ŠSU – so del ekipe, 

ki zastopa šolo na občinskem otroškem parlamentu. 

Potrditev zadolžitev posameznih razredov : 6.  – šolska pravila; 7. 

–  čistilne akcije; 8. – dežurstvo pri kosilu; 9.  – družabno življenje 

na šoli. 

Poudarek na šolskih pravilih in šolski lastnini. 

Predstavitev dela šolskega parlamenta (višji razredi). 

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2016/2017 je Otroci 

in načrtovanje prihodnosti. 

OKTOBER 

Pobude in želje ob tednu otroka. 

Predlogi za šolski jedilnik. 

Teden otroka – aktivnosti – želja je priprava odbojkarske tekme 

učencev proti učiteljem. 

Otroški parlament – priprave na šolski parlament. 

NOVEMBER  

Dejavnosti in osveščanje na svetovni dan boja proti AIDS-u ter 

opozarjanje tudi na druge prenosljive bolezni. 

Osveščanje o skrbi za osebno higieno. 

DECEMBER 

Sprejemanje pobud za december, krašenje. 

JANUAR 

Priprave na občinski parlament – (prispevki v obliki plakatov, 

filma, skeča, risbice) 

Dajanje pobud za popestritev življenja na šoli. 
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Glasovanje za učenca ali učenko, ki je najbolj pozitiven vzgled. 

FEBRUAR 

Kulturni praznik (sodelovanje pri pripravi KD). 

Priprava na regijski otroški parlament. 

MAREC 

Sodelovanje na regijskem parlamentu. 

Pobude učencev. 

APRIL, MAJ 

Spodbujanje čistilnih akcij. 

Opozarjanje na skrbno ravnanje s šolsko lastnino. 

Priprava ankete o vzornikih učencev. 

JUNIJ 

Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu. 

Predlogi za naslednje šolsko leto. 

 

Opombe: 
 

Sestanki ŠSU so predvideni vsaka dva meseca (po potrebi bolj 

pogosto) v učilnici 5. RAZREDA NA POŠ VAČE. 

Dejavnosti šolske skupnosti skozi šolsko leto poleg sestankov 

vključujejo tudi povezovanje mentorja ŠS z razredniki vključenih 

razredov. 

Obseg ur šteje tudi pripravo in izvedbo udeležbe na občinskem in 
regijskem otroškem parlamentu. 

Predvideno število 
ur: 
Mentorica: 

5 - šolska skupnost matične šole 

Vanja Arhnaver 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 

Izvolitev predstavnikov razredov za sodelovanje v ŠSU. 

1. sestanek predstavnikov (zadnji teden v septembru). 

Predstavitev programa ŠSU in sprejemanje njihovih predlogov za 

dopolnitev programa. 

Volitve za predsednika, namestnika in tajnika ŠSU – so del ekipe, 

ki zastopa šolo na občinskem otroškem parlamentu. 

Potrditev zadolžitev posameznih razredov – 6. šolska pravila; 7. 
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čistilne akcije; 8. dežurstvo pri kosilu; 9. družabno življenje na šoli 

– lahko ostane in se nadgradi. 

Poudarek na šolskih pravilih in šolski lastnini. 

Predstavitev dela šolskega parlamenta (višji razredi). 

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2016/2017 je – Otroci 

in načrtovanje prihodnosti. 

OKTOBER 

Pobude in želje ob tednu otroka. 

Predlogi za šolski jedilnik. 

Teden otroka – aktivnosti – želja je priprava odbojkarske tekme 

učencev proti učiteljem. 

Glasba po izboru na šolskem radiu – enkrat na teden po izboru in 

pripravi učencev. 

Tekma v odbojki: učitelji – učenci. 

Otroški parlament – priprave na šolski parlament. 

Organizacija šolskega plesa – 9. razred ob noči čarovnic (po 

želji). 

NOVEMBER  

Osveščanje o skrbi za osebno higieno. 

Predlogi za okrasitev šole – izvajanje po razredih. 

DECEMBER 

Sprejemanje pobud za december, krašenje. 

Šolski novoletni ples v organizaciji devetošolcev (po želji). 

JANUAR 

Priprave na občinski parlament – (prispevki v obliki plakatov, 

filma, skeča, risbice). 

Dajanje pobud za popestritev življenja na šoli. 

Glasovanje za učenca ali učenko, ki je najbolj pozitiven vzgled. 

FEBRUAR 

Kulturni praznik (sodelovanje pri pripravi KD). 

Šolski valentinov ples v organizaciji devetošolcev (po želji). 
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Priprava na regijski otroški parlament. 

MAREC 

Sodelovanje na regijskem parlamentu. 

Pobude učencev. 

Šolska prehrana – morebitna problematika (skozi celotno šolsko 

leto). 

 

APRIL, MAJ 

Spodbujanje čistilnih akcij. 

Opozarjanje na skrbno ravnanje s šolsko lastnino. 

Izbiranje pozitivcev in pozitivk v posameznih razredih. 

JUNIJ 

Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu. 

Predlogi za naslednje šolsko leto. 

Opombe: 
 

Sestanki ŠSU so predvideni vsaka dva meseca v skupni 

predavalnici.  

Dejavnosti šolske skupnosti skozi šolsko leto poleg sestankov 

vključujejo tudi povezovanje mentorja ŠS z razredniki vključenih 

razredov. 

 

Fond ur šteje tudi pripravo in izvedbo udeležbe na občinskem in 

regijskem otroškem parlamentu. 

Glavne spremembe glede na lansko šolsko leto: 

- Druga tema za otroški parlament. 

 

 

Šolski parlament je izvršilni organ  skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih 

izvoli skupnost učencev šole, število članov ne sme biti manjše od 9. Šolski parlament 

se skliče najmanj dvakrat letno, skliče ga ravnateljica ali mentor skupnosti učencev šole. 

Predloge, mnenja in pobude učencev, oblikovane na skupnosti ali parlamentu,  vsaj 

enkrat letno obravnavajo  učiteljski zbor, svet staršev in svet šole. Šolski parlament 

deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem učencem. V vsaki šoli učenci 

izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu 
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pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese 

vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v 

Ljubljani.  

 

 

STATUS UČENCEV Z VEČJIMI OBREMENITVAMI 

Na osnovi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Gradec se na osnovi prijav 

določi učencem, ki izpolnjujejo pogoje, poseben status. Učenec/ka lahko pridobi 

status perspektivni ali vrhunski športnik in perspektivni ali vrhunski mladi 

umetnik, in sicer  za vsako šolsko leto posebej, če v preteklem letu doseže državno ali 

mednarodno uvrstitev na prva tri mesta. O statusu  posameznega učenca odloča 

ravnatelj, ki obvesti učenca in njegove starše, razrednika in celotni učiteljski zbor. 

Učenci, ki jim je status dodeljen, vsako leto vložijo nova dokazila o novih aktivnostih in 

dosežkih,  na osnovi katerih se jim status podaljša. Vlogo za pridobitev statusa učenca 

z večjimi obremenitvami vložijo učenci ali njihovi zakoniti zastopniki po pošti ali v 

tajništvu šole do 15. septembra, čeprav vloge rešujemo sprotno tudi med šolskim 

letom. Z ugodno rešitvijo vloge učenka ali učenec pridobi status športnika oz. status 

mladega umetnika s podpisom dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. Vlogo je 

možno iz utemeljenih razlogov oddati tudi kasneje, tekom šolskega leta. 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 2016/2017 
 

ZAČETEK POUKA :    1. 9. 2016 

ZADNJI DAN POUKA:  15. 6. 2017 za učence 9. razreda 

           23. 6. 2017  za učence od 1. do 8. razreda 

POČITNICE: 
JESENSKE    od 31. 10. 2016 do 4. 11. 2016 
NOVOLETNE    od 25. 12. 2016 do  1. 1. 2017 
ZIMSKE   od 27. 2. 2017 do 3. 3. 2017 
PRVOMAJSKE   od 27. 4. 2017 do 2. 5. 2017 
POLETNE    od 26. 6. 2017 do 31. 8. 2017 

  

PRAZNIČNI DNEVI:  
31. 10. 2016         DAN REFORMACIJE      
1. 11. 2016      DAN SPOMINA NA MRTVE 
25. 12. 2016      BOŽIČ 
26. 12. 2016      DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
1. 1. 2017   NOVO LETO 
8. 2. 2017   SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  
17. 4. 2017      VELIKONOČNI PONEDELJEK 
27. 4. 2017   DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
 
 
1. in 2. 5. 2017      PRAZNIK DELA 
25. 6. 2017      DAN DRŽAVNOSTI 
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INFORMATIVNA DNEVA ZA UČENCE  9. RAZREDA:    10. in 11. 2. 2017 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA: 
4. 5. 2017    slovenščina 
8. 5. 2017  matematika 
10. 5. 2017  angleščina (6. r.), geografija (9. r.) 

  

OCENJEVALNA OBDOBJA: 

Prvo ocenjevalno obdobje   Drugo ocenjevalno obdobje 
od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017  od 1. 2. 2017 do 15. 6. 2017 (9. r.) 
     od 1. 2. 2017  do 23. 6. 2017 (1. r. – 8. r.) 
  

ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 
1. rok  16. 6.— 29. 6. 2017  (9. r.) 
1. rok  26. 6.— 7. 7. 2017  (od 1. do 8. r.) 
2. rok  18. 8— 31. 8. 2017   (od 1. do 9. r.) 
  

   

 

ŠOLE V NARAVI, CŠOD in PLAVANJE: 
  
Dejavnosti: 
 
 

Razred/Šola Dejavnost Datum 

3. /MŠ Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri Litiji 
3. 4—7. 4. 2017  
10. 4 in 11. 4. 2017 

3. /POŠ Plavalni tečaj / OŠ Šmartno pri Litiji 
12. 4.—14. 4. 2017  
18. 4—21. 4. 2017 

4. /MŠ, POŠ  Bivanje v naravi—CŠOD Dom Jurček 12. 12.—16. 12. 2016 

5. /MŠ in POŠ Letna šola v naravi—Žusterna Koper 19. 9.—23. 9. 2016 

6. /MŠ in POŠ 

Vače 
Zimska šola v naravi—Weinebene 13. 3.— 17. 3. 2017 

7. /MŠ in POŠ 

Vače 
Bivanje v naravi—CŠOD Dom Štrk  22. 5.—26. 5. 2017 

6.-9. /MPZ Pevski vikend—CŠOD Dom Čebelica 18. 11.—20. 11. 2017 

5. in 6. /MŠ in 

POŠ Jevnica, 

Kresnice in 

Hotič 

Vikend za nadarjene—CŠOD Dom Cerkno 21. 10.—23. 10. 2016 

5.-9. /POŠ Vače Vikend za nadarjene—CŠOD Dom Planinka  11. 11—13. 11. 2016 

7.-9. /MŠ Vikend za nadarjene—CŠOD Dom Vojsko  31. 3—2. 4. 2017 
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Šola v naravi  je del rednega programa, ki se izvaja izven šole z našimi učitelji. Če 

odidejo učenci v domove CŠOD, pa le-ti izvajajo tudi program, tako da so naši učitelji 

le spremljevalci in pomočniki pri izvajanju dejavnosti in nadzoru. 

 

Vsako šolsko leto  šola  kandidira za posamezne razrede na razpisana mesta v CŠOD, 

kjer je strošek bivanja manjši in zato za učence ugodnejši. Ker pa je šol več kot prostih 

terminov, se moramo za posamezne razrede organizirati sami. 

Letna šola je sofinancirana s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in 

občine tako, da je znesek dostopen večini učencev. Za vse, ki težko plačajo bivanje izven 

šole, šola s pomočjo šolskega sklada priskoči na pomoč, zato so vse naštete dejavnosti 

dobro obiskane. 
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3. PREDMETNIK 

 

  Predmeti / razredi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

SLOVENŠČINA  6  7  7  5  5  5  4  3,5  4,5 

ANGLEŠČINA    2    2  3  4  4  3  3 

LIKOV. UMETNOST  2  2  2  2  2  1  1  1  1 

GLASB.UMETNOST  2  2  2  1,5  1,5  1  1  1  1 

MATEMATIKA  4  4  5  5  4  4  4  4  4 

TEH. IN TEHNOL.              1  1   

TEHN. VZGOJA            2       

GOSPODINJSTVO          1  1,5  1     

NARAVOSLOVJE            2  3     

BIOLOGIJA                1,5  2 

KEMIJA                2  2 

FIZIKA                2  2 

SPOZ. OKOLJA  3  3  3            

NARAV. IN TEHNIKA        3  3         

DRUŽBA        2  3         

GEOGRAFIJA            1  2  1,5  2 

ZGODOVINA            1  2  2  2 

ETIKA IN DRUŽ.              1  1   

ŠPORT  3  3  3  3  3  3  2  2  2 

ODD. SKUPNOST        0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMET 

 2 
angl. 

     2/1  2/1  2/1       

IZBIR. PRED. 1              2/1  2/1  2/1 

IZBIR. PRED. 2              1  1  1 

IZBIR. PRED. 3              1  1  1 

Število ur na teden 

 
 20 

  (22) 

 23  22  26  26  26  29,

5 

 30  30 
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IZBIRNI PREDMETI   

 
Obvezni izbirni predmeti v tretji triadi 

 

Tudi v tem šolskem letu je celotno  število učencev, vključenih v izbirne predmete, manjše  

zaradi možnosti izbire dveh  predmetov namesto  treh. Učenci so lahko oproščeni 

obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskujejo glasbeno šolo.  

 

V   tabeli so predstavljeni izbirni predmeti, ki se bodo poučevali na šoli. Predmeti se nič 

več ne delijo na sklope, učenci jih lahko izbirajo poljubno. 

 

Matična šola 
 
 

Predmet  Učitelj Dan, ura/teden 

Načini prehranjevanja Marija Grabnar ponedeljek, 6. in  7. ura /A 

Vzgoja za medije—radio Vanja Arhnaver torek, 6. in  7. ura /B 

Šport za zdravje   Srečko Somrak torek, 6. in  7. ura /A 

Šport za sprostitev 1 Srečko Somrak torek, 6. in  7. ura /B 

Šport za sprostitev  2 Petra Kobe sreda, 6. in  7. ura /A 

Izbrani šport—odbojka Petra Kobe petek, 6. in 7. ura /A 

Izbrani šport—nogomet Srečko Somrak četrtek, 6. in 7. ura /A 

Ples Petra Kobe ponedeljek, 6. ura 

Likovno snovanje 1 Maria Primožič sreda, 6. in  7. ura /A 

Likovno snovanje 2 Marija Primožič ponedeljek, 6. in  7. ura /A 

Nemščina 1 Darija Kokalj ponedeljek, 7. in četrtek, 6. ura 

Nemščina 2 Darija Kokalj torek, 6. in sreda, 7. ura 

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

Filozofija— jaz in drugi Maja Žibert ponedeljek, 6. in  7. ura /B 

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

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

Urejanje besedil   Špela Klančar sreda, 6. in  7. ura /B 

Poskusi v kemiji  Marijana Sebastijan torek, 6. in  7. ura/B 

Šahovske osnove Sevludin Halilović ponedeljek, 6. in 7. ura /B 

Šahovsko kombiniranje Sevludin Halilović ponedeljek, 6. in 7. ura /B 

Elektronika z robotiko Uroš Rozina četrtek, 6. in  7. ura /A 

Turistična vzgoja Amalija Kadunc ponedeljek, 6. in 7. ura/B 
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POŠ Vače 

 

Predmet  Učitelj Dan, ura  

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

Načini prehranjevanja Jernej Grdun ponedeljek, 6. in 7. ura/B 

Šport za sprostitev Nuška Mlekuž četrtek, 6. ura 

Daljnogledi in planeti Astrid Žibert ponedeljek, 6. in 7. ura/A 

Nemščina 1 Irena Kokalj torek, 6. ura, petek, 6. ura 

Nemščine 2 Irena Kokalj torek, 6. ura, petek, 6. ura 

Retorika Dajana Maurič ponedeljek, 6. in 7. ura/A 

 

Neobvezni izbirni predmeti v prvi triadi: 

Angleščina v 1. razredu 

 
Neobvezni izbirni predmeti v drugi triadi 

V tem letu izvajamo izbirne predmte v 4., 5. in 6.razredu, kar pomeni, da so skupine mešano 

sestavljene iz učencev druge triade. 

V matični šoli izvajamo tri neobvezne izbirne predmete: 

- šport: 2 skupini 

- računalništvo: 2 skupini in 

- nemščina: 1 skupina. 

V POŠ Hotič in Kresnice učenci obiskujejo nemščino, na Vačah šport in tehniko ter tehniko v 

Jevnici. 
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Pouk po predmetniku 
 

ORGANIZACIJA POUKA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

Matična šola 
 

Razred Učitelj Dop. gov. ure E— naslov 

1. a Nives Videc ponedeljek, 7.30 nives.videc@osgradec.si 

1. b Alenka Planinšek ponedeljek, 7.30 alenka.planinsek@osgradec.si 

1. a 

1. b 
Urška Pišek ponedeljek, 7.30 urska.pisek@osgradec.si 

2. a Tadeja Resnik sreda, 7.30 tadeja.resnik@osgradec.si 

2. b MajaBregar sreda, 10.45 maja.bregar@osgradec.si 

3. a Sandra Železnik petek, 7.30 sandra.zeleznik@osgradec.si 

3. b Alma Prijatelj petek, 7.30 alma.prijatelj@osgradec.si 

4. a Anita Kušar sreda, 8.50 anita.kusar@osgradec.si 

4. b Mateja Gorše sreda, 8.00 mateja.gorse@osgradec.si 

5. a Suzana Likar četrtek, 10.45 suzana.likar@osgradec.si 

5. b Judita Nemeček četrtek, 9.55 judita.nemecek@osgradec.si 

 
 
 

Razred/ 

predmet 

Učitelj 
  

Dop. 

gov.  ure 
E— naslov 

6. a 
GEO, DKE 

Amalija Kadunc 
 torek,  
8.50 

amalija.kadunc@osgradec.si 

6. b 
TJA 

Saša Setničar Jere 
sreda,  
8.00 

sasa.setnicar-jere@osgradec.si 

6.c 
KEM,NAR 

Marijana Sebastijan 
petek,  
11.35 

marijana.sebastijan@osgradec.si 

7. a 
TJA, SLJ 

Alenka Zupančič  
ponedeljek, 

9.55 
alenka.zupancic@osgradec.si 

7. b 
FIZ, TIT 

Damjan Grobljar 
torek, 
9.55 

damjan.grobljar@osgradec.si 

8. a 
SLJ, DKE 

Vanja Arhnaver 
ponedeljek, 

8.50 
vanja.arhnaver@osgradec.si 

8. b 
GUM 

Ana Tori 
četrtek, 

8.50 
ana.tori@osgradec.si 

8. c 
BIO 

Anita Mikša 
ponedeljek, 

8.50 
anita.miksa@osgradec.si 

9. a 
SLJ 

Bojana Kotar 
sreda, 
8.00 

bojana.kotar@osgradec.si 

9. b 
SLJ, 

Darija Kokalj 
četrtek, 

9.55 
darija.kokalj@osgradec.si 

 

Tudi letošnje leto ohrajamo razredništvo v dvojicah: razrednik oddelka in nadomestni 

razrednik. Tandem se je v preteklosti izkazal kot zelo učinkovit, saj si  učitelja medsebojno 
pomagata tako pri urejanju razrednih zadev kot tudi pri urejanju klasične in elektronske 
dokumentacije. 
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Drugi učitelji v razredu 
 

Predmet/razred Učitelj E— naslov 

TJA /4. r.  in 5. r. Almira G. Kolenc  almira.gregoric-kolenc@osgradec.si 

GOS/5. r. Marija Grabnar  marija.grabnar@osgradec.si 

ŠPO/5. a Srečko Somrak srecko.somrak@osgradec.si 

Angleščina 2. r. 
Špela H. Maglič 

spela.hribar-maglic@osgradec.si 
Dop. gov. ure : petek, 8.50 

NIP—Šport Srečko Somrak 
Petra Kobe 

srecko.somrak@osgradec.si 
petra.kobe@osgradec.si 

NIP—Računalništvo Špela Klančar spela.klancar@osgradec.si 

NIP—Angleščina 1. r. 

  
Špela H. Maglič spela.hribar-maglic@osgradec.si 

NIP—Nemščina 4.-6. Mateja Troha mateja.troha@osgradec.si 

Učitelj/ 

Predmet 

Dop. 

gov. ure 
E—naslov 

Almira G. Kolenc 

TJA 

četrtek, 

8.50 
almira.gregoric-kolenc@osgradec.si 

Marija Grabnar 

GOS 

torek, 

10.45 
marija.grabnar@osgradec.si 

Sevludin Halilović 

MAT, TIT 

ponedeljek, 

9.55 
sevludin.halilovic@osgradec.si 

Petra Kobe 

ŠPO 

sreda,  

8.50 
petra.kobe@osgradec.si 

Srečko Somrak 

ŠPO 

sreda, 

8.50 
srecko.somrak@osgradec.si 

Jana Isoski 

KEM 

torek, 

8.00 
jana.isoski@osgradec.si 

Astrid Žibert 

MAT 

petek,  

8.50 
astrid.zibert@osgradec.si 

Maria Primožič 

LUM 

petek,  

8.50 
maria.primozic@osgradec.si 

Marija Savšek 

MAT 

sreda,  

8.50 
marija.savsek@osgradec.si 

Maja Žibert 

ZGO 

petek,  

9.55 
maja.zibert@osgradec.si 

Matej Bajde 

ŠPO 

sreda, 

10.45 
matej.bajde@osgradec.si 

Luka Leitinger 

ŠPO 

sreda, 

8.50 
luka.leitinger@osgradec.si 

Špela Klančar 

MAT 

ponedeljek, 

9.55 
spela.klancar@osgradec.si 

Tjaša Lemut Novak 

TJA 

sreda,  

9.55 
tjasa.lemut-novak@osgradec.si 

Andreja B. Rop 

DSP 
po dogovoru andreja.bregar-rop@osgradec.si 
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Maša Pikl 

DSP 
po dogovoru masa.pikl@osgradec.si 

Janja Hostnik 

DPS 
po dogovoru janja.hostnik@osgradec.si 

Aleksandra Krnc 

DSP 
po dogovoru aleksandra.krnc@osgradec.si 

Barbara Dular 

DSP 
po dogovoru barbara.dular@osgradec.si 

Uroš Rozina 

računalničar 
četrtek, 11.35 uros.rozina@osgradec.si 

 

 
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 

 

Razred Učitelj 
Dop. gov. 

ure 
E— naslov 

1. a  in 1. b Ana Terzić sreda, 10.45 ana.terzic@osgradec.si 

2. a  in 2. b Mateja Troha sreda, 10.45 mateja.troha@osgradec.si 

3. a in 3. b Petra Prosen torek, 11.30 petra.prosen@osgradec.si 

4. in 5. r. 
Vanja Arhnaver 

Petra Kobe 
Maja Žibert 

ponedeljek, 8.50 
sreda, 8.50 
petek, 9.55 

vanja.arhnaver@osgradec.si 
petra.kobe@osgradec.si 
maja.zibert@osgradec.si 

JUV Almira G.   Kolenc četrtek, 8.50 
almira.gregoric-

kolenc@osgradec.si 
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DNEVI   DEJAVNOSTI  
 

MATIČNA ŠOLA 

 
1. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Gledališka 
predstava 
1. 9. 2016 

Lutkovna 
predstava 
december 

2016 

Baletna  
predstava 

10. 4. 2017 

Zaključek  
bralne značke 

23. 6. 2017 

  

ND 
Čebelarska pot 

19. 9. 2016 
Gozd jeseni 
19. 10. 2016 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

    

TD 
Novoletne 
delavnice 

22. 11. 2016 

Izdelki iz 
papirja 

7. 2. 2017 

Lonček iz gline 
9. 3. 2017 

    

ŠD 
Pohod 

5. 10. 2016 
Sankanje 

januar 2017 
Atletika 

7. 4. 2017 
Športne igre 
18. 5. 2017 

Plavanje 
20. 6. 2017 

 
  
2. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Radi beremo 

1. 9. 2016 
Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Baletna  
predstava 

10. 4. 2017 

Zaključek  
bralne značke 

23. 6. 2017 

  

ND 
Živimo zdravo 

4. 10. 2016 
Jaz v prometu 
12. 10. 2016 

Gozd jeseni 
17. 10. 2016 

    

TD 
Nov. delavnice 
22. 11. 2016 

Izdelki iz papirja 
9. 3. 2017 

Lutka 
21. 4. 2017 

    

ŠD 
Pohod 

28. 9. 2016 
Sankanje 

januar 2017 
Atletika 

4. 4. 2017 
Športne igre 
22. 5. 2017 

Plavanje 
20. 6. 2017 

 
 
3. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Obisk knjižnice 
15. 9. 2016 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Zaključek  
bralne značke 

23. 6. 2017 

  

ND 

Osebna higiena-
zdravje 

5. 10. 2016 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Promet 
21. 3. 2017 

    

TD 
Novoletne 
delavnice 

22. 11. 2016 

Peka kruha 
15. 12. 2016 

Šivamo  
odejice 

6. 3. 2017 

    

ŠD 
Pohod 

19. 10. 2016 
Sankanje 

januar 2017 
Plavanje 

april 2017 
Atletika 

13. 4. 2017 
Pohod in 

športne igre 
17. 5. 2017 
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4. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Lutkovno  
gledališče 

december 2016 

Šolski muzej 
31. 1. 2017 

Litijski muzej 
6. 2. 2017 

    

ND 
Zdravo življenje 

18. 11. 2016 
Orientacija v 

naravi  
CŠOD 

Vode v Litiji 
10. 4. 2017 

    

TD 

Hermanov brlog 
10. 11. 2016 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
CŠOD 

V naravi  
opazujemo 

pojave 
10. 1. 2017 

Hiše iz  
kartona 

6. 6. 2017 

  

ŠD 
Orientacijski 

pohod 
4. 10. 2016 

Lokostrelstvo  
CŠOD 

Drsanje 
februar 2017 

Atletika 
6. 4. 2017 

Športna 
olimpijada 
23. 6. 2017 

 
 
5. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Lutkovno  
gledališče 

december 2016 

Ljubljana skozi 
čas 

31. 1. 2017 

Slovenski   
kulturni praznik 

7. 2. 2017 

    

ND 
Sredozemsko 

rastje 
LŠN 

Zdrav življ. slog 
18. 11. 2016 

Vače 
25. 5. 2017 

    

TD 

Izdelki iz papirja 
LŠN 

Hermanov brlog 
10. 11. 2016 

Varno s  
kolesom 

21. 4. 2017 

Izdelovanje 
preprostih 

naprav 
4. 6. 2017 

  

ŠD 
Igre z žogo 

LŠN 
Orientacijski 

pohod 
4. 10. 2016 

Drsanje 
februar 2017 

Atletika 
19. 4. 2017 

Športna 
olimpijada 
23. 6. 2017 

 
 
6. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Koncert in galerija 

16. 11. 2016 
Učimo se učiti 

26. 1. 2017 
Ob kult. prazniku 

7. 2.  2017 
    

ND 

Zdrav način življenja 
 6. a   27. 9. 2016 
6. b  30. 9. 2016 

 6. c    4. 10. 2016 

Razvrščanje 
rastlin 

12. 5. 2017 

Botanični vrt 
5. 6. 2017 

    

TD 

Prvi šolski dan 
1. 9.  2016 

SŠ Grm 
19. 10. 2016 

Nov. delavnice 
30. 11. 2016 

ZŠN 
marec 

2017 

  

ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Zimski 

17. 1. 2017 
ZŠN 

marec 2017 
Plavanje 

6. 4. 2017 
Šp. igre 

23. 6. 2017 
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E 
Dinarsko– kraški svet 

21. 4. 2017 
        

 
 
7. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Učimo se učiti 

8. 12. 2016 
Ob kulturnem 

prazniku 
7. 2. 2017 

Muljava 
5. 6. 2017 

    

ND 
CŠOD 

maj 2017 
CŠOD 

maj 2017 
Živalski vrt 
4. 5. 2017 

    

TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2016 
Muzej  

premogovništva 
12. 10. 2016 

Novoletne 
delavnice 

30. 11. 2016 

CŠOD 
maj 2017 

  

ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Zimski 

17. 1. 2017 
Športne igre 
7. 4. 2017 

CŠOD 
maj 2017 

Športne igre 
23. 6. 2017 

E 
Panonske pokrajine 

12. 5. 2017 
        

 
8. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Gledališče 
21. 12. 2016 

Ob kulturnem 
prazniku 

7. 2. 2017 

Vrba 
8. a  30. 3. 2017 

8. b   31. 3. 

2017 

    

ND 

Skrbimo za zdravje 
8. a  28. 10. 2016 
8. b   8. 11. 2016 
8. c   11. 11.2016 

IJS in Hiša  
eksperimentov 

26. 1. 2017 

Prva pomoč 
7. 3. 2017 

    

TD 

Prvi šolski dan 
1. 9. 2016 

Kovine 
10. 11. 2016 

Novoletne  
delavnice 

30. 11. 2016 

Učimo se 
učiti 

24. 2. 

2017 

  

ŠD 

Pohod 
12. 9. 2016 

Izbirne 
vsebine-
plavanje 

12. 12. 2016 

Zimski 
10. 1. 2017 

Igre brez 
meja 
14. 6. 

2017 

Šp. igre 
23. 6. 

2017 

E 
Primorske pokrajine 

19. 5. 2017 
        

 
 
9. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Po poteh Trubarja 

20. 9. 2016 
Ob kul. prazniku 

7. 2. 2017 
Valeta 

15. 6. 2017 
    

ND 
Genetika 

27. 10. 2016 
Prirod. muzej 
8. 12. 2016 

Astronomija 
8. 3. 2017 
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TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2016 
Nov. delavnice 
30. 11. 2016 

Eks. delavnice 
24. 2. 2017 

Reaktor  
4. 4. 2017 

  

ŠD 

Pohod 
12. 9. 2016 

Iz. vsebine—fitnes 
12. 12. 2016 

Zimski 
10. 1. 2017 

Šp. igre 
12. 4. 

2017 

Igre brez 
meja 
14. 6. 

2017 

E 
Avstrijska Koroška 

28. 9. 2016 
        

 

POŠ Vače 
 
1. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Zaključek  
bralne značke 

maj 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

  

ND Osebna 
higiena 

26. 10. 2016 

Znanilci  
pomladi 

marec 2017 

Botanični vrt 
maj 2017 

    

TD Tkanje 
oktober 2016 

Novoletne  
delavnice 

30. 11. 2016 

Šolski muzej 
23. 5. 2017 

    

ŠD Pohod 
13. 9. 2016 

Zimske igre 
18. 1. 2017 

Ples 
7. 2. 2017 

Atlantis 
junij 2017 

Zabavne  
šolske igre 
23. 6. 2017 

 
 
2. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Zaključek  
bralne značke 

maj 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

  

ND 
Osebna 
higiena 

26. 10. 2016 

Znanilci pomladi 
marec 2017 

Botanični vrt 
maj 2017 

    

TD 
Tkanje 

oktober 2016 
Novoletne 
delavnice 

30. 11. 2016 

Šolski muzej 
23. 5. 2017 

    

ŠD 
Pohod 

13. 9. 2016 
Zimske igre 
18. 1. 2017 

Ples 
7. 2. 2017 

Atlantis 
junij 2017 

Zabavne  
šolske igre 
23. 6. 2017 

 
 
3. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovna 
predstava 
december 

Zaključek  
bralne značke 

maj 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 
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2016 

ND 
Zdravje 

27. 9. 2016 
Gozd jeseni 

oktober 2016 
Botanični vrt 

maj 2017 
    

TD 
Novoletne 
delavnice 

30. 11. 2015 

Šolski muzej 
23. 5. 2017 

Ustvarjalne 
delavnice 
april 2016 

    

ŠD 
Pohod 

13. 9. 2016 
Ples 

7. 2. 2017 
Zimske igre 
februar 2016 

Atlantis 
junij 2017 

Zabavne šol. igre 
23. 6. 2017 

 
4. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Mesto Ljubljana 
23. 5. 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

    

ND 
Zdravje 

27. 9. 2016 
Orientacija  

CŠOD 
Botanični vrt 

maj 2017 
    

TD 

Novoletne  
delavnice 

30. 11. 2016 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
CŠOD 

Izdelki iz 
odpadnih 

snovi 
22. 12. 2016 

Ustvarjalne 
delavnice 
april 2017 

  

ŠD 
Pohod 

13. 9. 2016 
Lokostrelstvo 

CŠOD 
Ples 

7. 2. 2017 
Atlantis 

junij 2017 
Zabavne  

šolske igre 
23. 6. 2017 

 
 
5. razred 
  
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Mesto Ljubljana 
23. 5. 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

    

ND 
Sredozemsko 

rastje 
LŠN 

Zdravje 
28. 9. 2016 

Botanični vrt 
maj 2017 

    

TD 

Izdelki iz  
papirja 
LŠN 

Novoletne  
delavnice 

30. 11. 2016 

Ustvarjalne 
delavnice 
april 2017 

Izdelovanje 
preprostih 

naprav 
4. 6. 2017 

  

ŠD 
Pohod 

13. 9. 2016 
Igre z žogp 

LŠN 
Ples 

7. 2. 2017 
Atlantis 

junij 2017 
Zabavne 

šolske igre 
23. 6. 2017 
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6. razred 
  
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Koncert in  
galerija 

16. 11. 2016 

Učimo se učiti 
26. 1. 2017 

  

Ob kulturnem 
prazniku 

7. 2. 2017 

    

ND 
Zdrav način življenja 

7. 10. 2016 
Razvrščanje 

rastlin 
12. 5. 2017 

Botanični vrt 
5. 6. 2017 

    

TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2016 
SŠ Grm 

19. 10. 2016 
Novoletne 
delavnice 

2. 12. 2016 

ZŠN 
marec 2017 

  

ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Zimski športni 

dan 
17. 1. 2017 

ZŠN 
marec 2017 

Plavanje 
6. 4. 2017 

Igre brez 
meja 

23. 6. 2017 

E 
Dinarsko– kraški 

svet 
21. 4. 2017 

        

 
7. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Učimo se učiti 

8. 12. 2016 
  

Ob kulturnem 
prazniku 

7. 2. 2017 

Muljava 
5. 6. 2017 

    

ND 
CŠOD 

maj 2017 
  

CŠOD 
maj 2017 

Živalski vrt 
4. 5. 2017 

    

TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2016 
Premogovnik 

Velenje 
12. 10. 2016 

Novoletne  
delavnice 

2. 12. 2016 

CŠOD 
maj 2017 

  

ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Zimski športni 

dan 
17. 1. 2017 

Športne igre 
6. 4. 2017 

CŠOD 
maj 2017 

Igre brez 
meja 

23. 6. 2017 

E 
Panonske  
pokrajine 

12. 5. 2017 

        

 
 
8. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Gledališče 

20. 12. 2016 
Ob kulturnem  

prazniku 
7. 2. 2017 

Vrba 
31. 3. 2017 

    

ND 
Zdrav način 

življenja 
7. 10. 2016 

IJS in  
Hiša eksperimentov 

26. 1. 2017 

Prva pomoč 
8. 3. 2017 

    

TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2015 
Kovine 

10. 11. 2016 
Novoletne  
delavnice 

2. 12. 2016 

Učimo se 
učiti 

24. 2. 2017 
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ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Zimski športni dan 

17.1.2017 
Športne igre 
6. 4. 2017 

Predaja 
ključa 

14. 6. 2017 

Igre brez 
meja 

23. 6. 2017 

E 
Primorske 
pokrajine 

19. 5. 2017 

        

 
 
9. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 
Po potek  
Trubarja 

20. 9. 2016 

Ob kulturnem 
prazniku 

7. 2. 2017 

Valeta 
15. 6. 2017 

    

ND 
Genetika 

27. 10. 2016 
  

Prirod. muzej 
8. 12. 2016 

Astronomija 
8. 3. 2017 

    

TD 
Prvi šolski dan 

1. 9. 2015 
Novoletne  
delavnice 

2. 12. 2016 

Eksperimentalne 
delavnice 

24. 2. 2017 

Reaktor 
Podgorica 
4. 4. 2017 

  

ŠD 
Pohod 

12. 9. 2016 
Izbirne vsebine– 

fitnes 
12. 12. 2016 

Zimski športni 
dan 

17. 1. 2017 

Športne igre 
6. 4. 2017 

Predaja 
ključa 

14. 6. 2017 

E 
Avstrijska 
Koroška 

28. 9. 2016 

        

 

POŠ Kresnice 
 

 
1. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD Sprejem  
prvošolcev 
1. 9. 2016 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Mestni muzej 
Ljubljana 

15. 5. 2017 

Moja domovina 
Slovenija 

23. 6. 2017 

  

ND Botanični vrt 
4. 10. 2016 

Skrb za okolje 
21. 4. 2017 

Živalski vrt 
6. 6. 2017 

    

TD Izdelki za novo leto 
14. 10. 2016 

Glina– lonček 
2. 12. 2016 

IJS 
13. 6. 2017 

    

ŠD Pohod 
30. 10. 2016 

Sankanje 
december ali 

januar   

Atletika 
11. 4. 2017 

Plavanje 
25. 5. 2017 

Športne 
igre 

21. 6. 2017 
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2. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD Jaz 
1. 9. 2016 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Mestni muzej 
Ljubljana 

15. 5. 2017 

Moja domovina 
Slovenija 

23. 6. 2017 

  

ND Botanični vrt 
4. 10. 2016 

Skrb za okolje 
21. 4. 2017 

Živalski vrt 
6. 6. 2017 

    

TD Izdelki za novo leto 
14. 10. 2016 

Glina– lonček 
2. 12. 2016 

IJS 
13. 6. 2017 

    

ŠD Pohod 
30. 10. 2016 

Sankanje 
december ali 

januar  

Atletika 
11. 4. 2017 

Plavanje 
25. 5. 2017 

Športne 
igre 

21. 6. 2017 

 
3. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD Knjiga 
1. 9. 2016 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Mestni muzej 
Ljubljana 

15. 5. 2017 

Moja domovina 
Slovenija 

23. 6. 2017 

  

ND Botanični vrt 
4. 10. 2016 

Skrb za  
zdravje 

12. 10. 2016 

Živalski vrt 
6. 6. 2017 

    

TD Izdelki za novo 
leto 

14. 10. 2016 

Stojalo za 
svinčnike 
5. 4. 2017 

IJS 
13. 6. 2017 

    

ŠD Pohod 
30. 10. 2016 

Sankanje 
december ali 

januar  

Atletika 
11. 4. 2017 

Plavanje 
25. 5. 2017 

Športne 
igre 

21. 6. 2017 

 
 
4. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Šolski muzej 
22. 5. 2017 

Moja domovina 
Slovenija 

23. 6. 2017 

    

ND 
Botanični vrt 
4. 10. 2016 

Orientacija 
CŠOD 

Živalski vrt 
6. 6. 2017 

    

TD 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
CŠOD 

Izdelki za novo 
leto 

14. 10. 2016 

Opazujemo 
naravne pojave 

10. 1. 2017 

IJS 
13. 6. 2017 

  

ŠD 
Lokostrelstvo 

CŠOD 
Pohod 

30. 10. 2016 
Atletika 

11. 4. 2017 
Plavanje 

25. 5. 2017 
Športne igre 
21. 6. 2017 
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5. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Mesto Ljubljana 
22. 5. 2017 

Moja domovina 
Slovenija 

23. 6. 2017 

    

ND 
Sredozemske 

rastje 
LŠN 

Botanični vrt 
5. 10. 2016 

Živalski vrt 
6. 6. 2017 

    

TD 
Izdelki iz 
papirja 
LŠN 

Izdelki za novo 
leto 

14. 10. 2016 

Termo  
posoda 

9. 2. 2017 

IJS 
13. 6. 2017 

  

  

ŠD 
Igre z žogo 

LŠN 
Pohod 

30. 10. 2016 
Atletika 

11. 4. 2017 
Plavanje 

25. 5. 2017 
Športne igre 
21. 6. 2017 

 
 

POŠ Jevnica 

 
1.razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovno  
gledališče 

december 2016 

Narodna 
galerija 

marec 2017 

Balet 
10. 4. 2017 

  

ND Zdravje 
10. 10. 2016 

Vrt 
april 2017 

Ekološka 
kmetija 

15. 6. 2017 

    

TD Izdelki za sejem 
22. 11. 2016 

Hiša  
eksperimentov 

6. 2. 2017 

Izdelek za 
mamico 

marec 2017 

    

ŠD Atletika 
5. 10. 2016 

Pohod 
30. 11. 2016 

Sankanje 
januar  2017 

Športne igre 
12. 5. 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 

 
 
2. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Narodna 
galerija 

marec 2017 

Balet 
10. 4. 2017 

  

ND Zdravje 
10. 10. 2016 

Vrt 
april 2017 

Ekološka 
kmetija 

15. 6. 2017 

    

TD Izdelki za sejem 
22. 11. 2016 

Hiša 
eksperimentov 

6. 2. 2017 

Izdelek za 
mamico 

marec 2017 

    

ŠD Atletika 
5. 10. 2016 

Pohod 
30. 11. 2016 

Sankanje 
januar  2017 

Športne igre 
12. 5. 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 
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3.razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 1. šolski dan 
1. 9. 2016 

Lutkovno  
gledališče 

december 2016 

Narodna 
galerija 

marec 2017 

Balet 
10. 4. 2017 

  

ND Zdravje 
11. 10. 2016 

Vrt 
april 2017 

Ekološka 
kmetija 

15. 6. 2017 

    

TD Izdelki za sejem 
22. 11. 2016 

Hiša  
eksperimentov 

6. 2. 2017 

Izdelek iz 
papirja 

februar 2017 

    

ŠD Atletika 
5. 10. 2016 

Pohod 
30. 11. 2016 

Igre na snegu 
januar  2017 

Plavanje 
april 2017 

Atlantis 
23. 6. 2017 

 
 
4. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovno 
gledališče 
december 

2016 

Balet 
10. 4. 2017 

Šolski muzej 
22. 5. 2017 

    

ND 
Orientacija 

CŠOD 
Hiša  

eksperimentov 
6. 2. 2017 

Ekološka 
kmetija 

15. 6. 2017 

    

TD 

Varno s  
kolesom 

30. 9. 2017 

Izdelki za sejem 
22. 11. 2017 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
CŠOD 

Hiše iz  
kartona 

16. 5. 2017 

  

ŠD 
Atletika 

5. 10. 2016 
  

Lokostrelstvo 
CŠOD 

Pohod 
30. 11. 2016 

Igre na  
snegu 

januar 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 
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5. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovno 
gledališče 

december 2016 

Balet 
10. 4. 2017 

Mesto  
Ljubljana 

22. 5. 2017 

    

ND 
Sredozemske 

rastje 
LŠN 

Hiša  
eksperimentov 

6. 2. 2017 

Ekološka 
kmetija 

15. 6. 2017 

    

TD 

Izdelki iz 
papirja 
LŠN 

Varno s  
kolesom 

30. 9. 2017 

Izdelki za 
sejem 

22. 11. 2017 

Termo  
posoda 

16. 5. 2017 

  

ŠD 

Igre z žogo 
LŠN 

Atletika 
5. 10. 2016 

  

Pohod 
30. 11. 2016 

Igre na  
snegu 

januar 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 

 
 

POŠ Hotič 
 
 
1. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 1. šolski dan 
1. 9. 2015 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Grad  
Bogenšperk 
21. 3. 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

  

ND Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Arboretum 
30. 3. 2017 

Travnik  
31. 5. 2017 

    

TD Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
25. 11. 2016 

Izdelki za  
mamice 

14. 3. 2017 

Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
4. 5. 2017 

    

ŠD Pohod 
13. 9. 2016 

Ples 
5. 10. 2016 

Atletika 
17. 11. 2016 

Zimski 
januar 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 

 
 
2. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD Zopet v šoli 
1. 9. 2016 

Lutkovna 
predstava 

december 2016 

Grad  
Bogenšperk 
21. 3. 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

  

ND Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Arboretum 
30. 3. 2017 

Gozd 
31. 5. 2017 

    

TD Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
25. 11. 2016 

Izdelki za 
mamice 

14. 3. 2017 

Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
4. 5. 2017 
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ŠD Pohod 
13. 9. 2016 

Ples 
5. 10. 2016 

Atletika 
17. 11. 2016 

Zimski 
januar 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 

 
3. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD Zopet v šoli 
1. 9. 2016 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Grad  
Bogenšperk 
21. 3. 2017 

Tačkov  
festival 

junij 2017 

  

ND Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Arboretum 
30. 3. 2017 

Gozd 
31. 5. 2017 

    

TD Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
25. 11. 2016 

Izdelki za  
mamice 

14. 3. 2017 

Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
4. 5. 2017 

    

ŠD Ples 
5. 10. 2016 

Atletika 
17. 11. 2016 

Zimski 
januar 2017 

Plavanje 
april 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 

 
4. razred 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Grad  
Bogenšperk 
21. 3. 2017 

Šolski muzej 
22. 5. 2017 

    

ND 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Orientacija 
CŠOD 

Arboretum 
30. 3. 2017 

    

TD 

Poligon 
7. 10. 2016 

Novoletni  
izdelki 

25. 11. 2016 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
CŠOD 

Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
4. 5. 2017 

  

ŠD 
Ples 

5. 10. 2016 
Atletika 

17. 11. 2016 
Lokostrelstvo 

CŠOD 
Zimski 

januar 2017 
Plavanje 

23. 6. 2017 

 
 
5. razred 
 

  1. 2. 3. 4. 5. 

KD 

Lutkovna  
predstava 

december 2016 

Grad  
Bogenšperk 
21. 3. 2017 

Mesto  
Ljubljana 

22. 5. 2017 

    

ND 
Sredozemsko 

rastje 
LŠN 

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

18. 11. 2016 

Arboretum 
30. 3. 2017 

    

TD 

Izdelki iz  
papirja 
LŠN 

Poligon 
7. 10. 2016 

Izdelki iz 
naravnih 

materialov 
25. 11. 2016 

Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
4. 5. 2017 

  

ŠD 
Igre z žogo 

LŠN 
  

Ples 
5. 10. 2016 

Atletika 
17. 11. 2016 

Zimski 
januar 2017 

Plavanje 
23. 6. 2017 
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Opomba: Pri dejavnostih, ki so vezane na vreme, lahko prihaja do določenih odstopanj. 
  
 

PODALJŠANO  BIVANJE 
 

V šolskem letu 2016/17 je ministrstvo odobrilo za matično šolo 3,74 oddelka podaljšanega 

bivanja, kar pomeni 93,5 ur, za POŠ Hotič 1,28 oddelka podaljšanega bivanja, kar pomeni 

32 ur, za POŠ Kresnice 1,98 oddelka podaljšanega bivanja, kar pomeni 49,5 ur, za POŠ 

Jevnica 1,64 oddelka podaljšanega bivanja, kar pomeni 41 ur, za POŠ Vače 1,96 oddelka 

podaljšanega bivanja, kar pomeni 49 ur . Glede na lansko leto je ministrstvo matični šoli 

zmanjšalo ure podaljšanega bivanja za 23 ur z obrazložitvijo, da se ni povečalo število 

učencev v oddelkih podaljšanega bivnja in se vpeljujejo razširjeno: neobvezni izbirni 

predmeti v 1. razred, obvezen tuj jezik v 2. razred in neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. 

razred, kar pomeni zmanjšanje števila učencev v podaljšanem bivanju takoj po rednem 

pouku.  

 

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske 

obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Pri 

igri doživljajo in podoživljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z željami in potrebami drugih. 

Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraževalnim ciljem pouka, 

deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in želje. V 

času podaljšanega bivanja se izvajajo tudi interesne dejavnosti in oba programa Zdravega 

življenjskega sloga. 

 

Podaljšano bivanje NI VARSTVO, ampak nadgradnja matičnega programa, čeprav se na željo 

in potrebe staršev v  program vnaša tudi domače delo, predvsem pisanje domačih nalog. 

Nekateri starši pričakujejo, da bo otrok opravil prav vse  izobraževalne obveznosti v šoli. 

Podaljšano bivanje ni nadomestek za domače starševsko delo z otroki,  ker ima svoj lastni 

program.  En sam učitelj tudi ne zmore s celotno  heterogeno skupino predelati in pregledati 

vseh nalog, še posebno, če kateri izmed učencev potrebuje daljšo individualno pomoč. Učitelj 

učencu zgolj pomaga in ga vodi. 

 

Podaljšano bivanje je organizirano skladno s predmetnikom. Vključevanje učencev v program 

je prostovoljno. Staršem programa ni potrebno posebno plačevati – razen daljših prevozov ali 

nabave dodatnih učnih pripomočkov. 
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Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi, 28 učencev v oddelku iz istega 

razreda oz. 24 in 21 učencev v kombiniranih oddelkih (učenci iz različnih razredov). 

Podaljšano bivanje poteka od 11.30–16.30,  in sicer glede na potrebe na posamezni šoli. 

 

Predmetnik podaljšanega bivanja 

 

11.30 –13.15 13.15–14.00 14.00–15.30 15.30–16.30 

SD ( kosilo) SU UPČ SD 

 

Legenda: 

SD  – sprostitvena dejavnost 

SU – samostojno učenje 

UPČ – usmerjen prosti čas 

 

Po pouku je potrebno, da se učenci sprostijo, najedo in naberejo novih moči  za nadaljevanje 

dela po programu. Zato je ta čas odvisno od skupine in včasih tudi dneva lahko daljši. 

 

Samostojno delo je pomemben sestavni  del pri podaljšanem bivanju. Poleg reševanja nalog in 

samostojnega učenja se v okviru samostojnega dela izvajajo tudi različne oblike spoznavanja in 

raziskovanja. Učenci naloge rešujejo sami, v dvojicah ali v skupini. Ves čas jih spremlja učitelj. 

V času reševanja nalog so praviloma vsi učenci v učilnici. 

 

Najpomembnejši del je usmerjen prosti čas, kjer učenci izvajajo program po letnem načrtu, ki 

ga pripravijo učiteljice. Vsako leto učiteljice OPB pripravijo več krajših in en daljši projekt. Ob 

koncu leta ga zaključijo z razstavo ali izdajo knjižice.  

 

Zadnje minute podaljšanega bivanja so znova namenjene sprostitveni dejavnosti. Ta čas imajo 

učenci na voljo za igro po lastni izbiri ali za tista opravila, ki jih še niso opravili, a so zanje 

pomembna.  

 

 
 

 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 64 

 

 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Matična šola 

 

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC ŠTEVILO UR Razred 

Zlati sonček Maja Bregar 45 2. 

Zlati sonček Alenka Planinšek 35 1. 

Zlati sonček Alma Prijatelj 30 3. 

Nemščina Mateja Troha 20 2. in 3. 

OPZ Nives Videc 70 1.-2. 

OPZ Ana Terzič 70 3. in 4. 

Šah Sevludin Halilović 30 1.-5. 

Bralni krožek Anita Kušar 30 4. in 5. 

Prometni krožek Sandra Železnik 30 5. 

Vesela šola Suzana Likar 10 4.-9. 

Angleška bralna značka Almira G. Kolenc 20 4. in 5. 

MPZ Ana Tori 140 5. 

Mladi umetniki Judita Nemeček 30 4. in 5. 

Skrbimo za živali Nives Videc 35 1. 

Sprostitvene tehnike za najmlajše Tadeja Resnik 35 2. 

Skrbimo za živali Maja Bregar 35 2. 

Od A do Ž Barbara Dular 50 1.-5. 

Dramski krožek Sandra Železnik 40 4. in 5. 

 

 

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC ŠTEVILO UR Razred 

Izdelava nakita Andreja Bregar Rop 20 6. 

Miprostovoljci.si Aleksandra Krnc 40 6.-9. 

Logika Astrid Žibert 20 6.-9. 

Glasbena olimpijada Ana Tori 35 7.-9. 

MPZ Ana Tori  70 6.-9. 

Matematični krožek Špela Klančar 35 6.-9. 

Angleška bralna značka Almira G. Kolenc 5 8. 

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

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

Računalništvo Uroš Rozina 30 8.-9. 

Varstvo pred nesrečami Uroš Rozina 30 7.-9. 

Nemška bralna značka Darija Kokalj 10 7.-9. 

Naravoslovno raziskovanje Marijana Sebastijan 35 6. in 7. 

Svet naravoslovja in biologije Anita Mikša 70 7.-9. 

Razmišljam pod klobukom Darija Kokalj 28 7.-9. 

Odbojka petra Kobe 30 8. in 9. 

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

Šah Sevludin Halilović  35 6.-9. 

Darila iz domače delavnice Dunja Požaršek 40 6.-8. 

Vrstniška mediacija Vanja Arhnaver, Mateja Gorše 40 6.-9. 

 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 65 

 

 

POŠ Kresnice 
 
 

DEJAVNOST IZVAJALEC 
ŠTEVILO 

UR ŠOLA 

OPZ Špela Kovič 70 1.-5. 

Prometni krožek Anica Brvar 20 5. 

Nemščina Barbara Toš 35 1.-3. 

Angleška bralna značka Tjaša Lemut Novak 35 4.-5. 

Angleščina Špela Kovič 35 1. 

Planinski krožek Špela Kovič 50 1.-5. 
  
 

POŠ Jevnica 

 

DEJAVNOST IZVAJALEC 
ŠTEVILO 

UR ŠOLA 

OPZ Tanja Vesel 70 1.-5. 

Prometni krožek Nuška Štros 20 5. 

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

Vesela šola Nuška Štros 15 4.-5. 

Vrtnarski krožek Darija Rajšek 35 1.-5. 

Taktilna integracija Maša Pikl 30 1.-5. 

Mladi bolničar Maja Lenart 35 3.-5. 

Knjižni molji Marinka Eltrin 35 1.-3. 

 

 

POŠ Hotič 

 

DEJAVNOST IZVAJALEC 
ŠTEVILO 

UR ŠOLA 

OPZ Špela Lajovic 70 1.-5. 

Pravljični krožek Špela Lajovic 35 1. -4. 

Angleščina Špela H. Maglić 15 3. 

Prometni krožek Elizabeta Bučar 10 5. 

Angleška bralna značka Špela H. Maglić 10 4.-5. 

Ustvarjalni krožek Irma Nemec Bric 35 1.-5. 

Igre brez meja Katja Ciglar 35 1.-5. 

Gledališki krožek Irma Nemec Bric 5 1.-5. 

Bralne urice Andreja B. Rop 5 1. 
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POŠ Vače 

 

DEJAVNOST IZVAJALEC ŠTEVILO UR Rzared 

OPZ Tinkara Vretič 70 1.-5. 

Prometni krožek Barbara Kodrman 20 5. 

Angleški krožek Marjeta Pečnik 30 3. 

Angleška bralna značka Irena Kokalj 20 4.-9. 

Yes We Can Irena Kokalj 45 7.-9. 

MPZ Ana Tori 140 7.-9. 

Pravljičarski krožek Janja Amršek 30 1.-2. 

Slovenska BZ  Bernarda Imperl 35 6.-9. 

Cankarjevo tekmovanje Dajana Maurič 20 6.-9. 

Logika Astrid Žibert 10 6.-9. 

Male sive celice Maša Pikl 30 6.-9. 

Gibajmo se Nuška Mlekuž 20 6.-9. 

Ustvarjalnica Astrid Žibert 30 7.-9. 

Tudi to sem jaz Marija Mohar 50 1.-9. 

 

 

 

VARSTVO UČENCEV VOZAČEV  IN ČAKAJOČIH  NA IZBIRNE PREDMETE 

 
Zaradi velikega števila učencev vozačev in raznolikega urnika vseh učencev je varstvo 

čakajočih na izbirne vsebine ali na prevoz še vedno zelo aktualno. Občina Litija kot izvajalka 

šolskih prevozov po 5., 6. in 7. uri omogoča 1 avtobus za šolski prevoz, zato bomo v urah 

čakajočih učencev izvajali kar se da največ interesnih dejavnosti, saj ure varstva vozačev niso 

sestavni del predmetnika. Nastaja problem, ker ima večina učiteljev takrat pouk ali druge 

obveznosti. Šolsko ministrstvo zahteva, da za te ure za varstvo vozačev poskrbi lokalna 

skupnost. Predvsem pa je problematična organiziranost teh ur, kajti učenci potrebujejo 

sprostitev, predvsem športne aktivnosti, a učitelji drugih predmetov ne morejo prevzeti 

odgovornosti ob morebitnih poškodbah.  

Učenci med urami varstva vozačev in čakajočih na izbirne predmete uporabljajo knjižnico s 

čitalnico, večnamenski prostor, jedilnico, malo telovadnico in računalniško učilnico. Vse 

mirnejše dejavnosti  (učenje, branje, igranje iger…) se prenesejo tudi v kotičke na hodniku. 

Učenci se lahko vključijo tudi v program Zdrav življenjski slog, ki smo ga pridobili v okviru 

evropskih sredstev z Zavodom za šport Planica in poteka tako na matični kot podružničnih 

šolah. Ponujamo jim različne športne aktivnosti in možnost, da se preizkusijo v novih športnih 

panogah pod budnim očesom športnega pedagoga. 

 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 67 

 

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 
 

Počitniške dejavnosti so namenjene učencem v času novoletnih, zimskih, prvomajskih in 

poletnih počitnic. Njihov cilj pa je koristno preživljanje prostega časa. Počitniške dejavnosti 

bomo organizirali delno sami, z lastnimi učitelji,  ter v povezavi z Društvom prijateljev mladine 

Litije in Javnim zavodom za kulturo, mladino in šport. Dejavnosti, ki bodo potekale na šoli, bodo 

brezplačne, za vse dejavnosti izven šole in kraja pa bodo dejanske stroške krili starši. 

Načrtujemo tudi dejavnosti programa Zdrav življenjski slog, kjer so dejavnosti za vse učence 

udeležence brezplačne. 

 

 

PREHRANJEVANJE NA ŠOLI  
 

Organizatorka šolske prehrane  je Anita Mikša. 

 

Centralna šolska kuhinja oskrbuje s štirimi obroki (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in 

popoldanska malica) matično šolo, s kosili pa tudi vse 4 podružnične šole (Vače, Hotič, Jevnica 

in Kresnice). 

Na podružničnih šolah so razdelilne kuhinje, kjer se pripravlja le malica, kosila pa se dnevno 

dostavljajo in se tam le razdelijo. 

 

Jedilniki so sestavljeni po smernicah in priporočilih zdrave prehrane tako, da ustrezajo 

standardom in normativom za prehrano osnovnošolskih otrok. Organizator šolske prehrane 

upošteva pri sestavi teh: 

 raznovrstnost jedi, 

 izbor zdrave in sveže hrane, 

 želje otrok, 

 ceno na tržišču, 

 možnost priprave v zahtevanem času. 

Na željo učencev bomo enkrat tedensko upoštevali njihov predlog in jim postregli priljubljeno 

hrano: pico, hot dog ipd., v okviru šolske skupnosti so se zavezali, da bodo manj priljubljeno, a 

bolj zdravo hrano, redno uživali. 

 

Storitve plačujejo starši po položnicah. 

Šolska kuhinja posluje po določilih notranjega nadzora oz. HACCP-sistema, ki ga sproti 

dopolnjuje v okviru finančnih možnosti in glede na zahteve inšpekcijskih služb. 
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Izobraževanja izvajamo znotraj zavoda, k sodelovanju pa so vabljene tudi delavke  sosednjih 

zavodov (Gimnazija Litija in OŠ Litija). Izobraževanje vodijo zunanji izvajalci – inšpekcijske 

službe oz. organizatorka šolske prehrane. 

 

   DEJAVNOST ČAS 

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE Z RACIONALIZACIJO STROŠKOV:  

- načrtovanje prehrane z zdravstvenega, ekonomskega, psihološkega, 
socialnega, vzgojnega in gastronomsko kulinaričnega gledišča 

- priprava prehrambenega načrta 
- seznanitev vodstva  s tekočo problematiko šolske kuhinje  
- izračun in določitev cene prehranskega obroka v OŠ (zajtrk, malica za 

učence, malica za delavce šole, kosilo za učence RS, kosilo za učence 
PS, kosilo za delavce šole) v sodelovanju z računovodstvom OŠ 

- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec september 
- priprava okrožnice za kosilo delavcev šole za mesec september 
- neposreden stik z dobavitelji in obnovitev sodelovanja po novem javnem 

razpisu 
- načrtovanje nabave ozimnice in pravilno skladiščenje 
- načrtovanje nabave živil za mesec september 
- nabava čistil 
- priprava na svečan sprejem prvošolcev 
- organizacija dela v kuhinji 
- sestavljanje jedilnika za mesec september, vključujoč vse elemente 

zdrave prehrane in ustrezno količino hranilnih in energijskih snovi 
- načrtovanje dnevne prehrane oskrbovancev 
- načrtovanje ustreznega razdeljevanja obrokov in kulturnega uživanja 

hrane 
- načrtovanje nabave mehanizacije, orodij, pripomočkov, kuhinjske in 

namizne posode v skladu s strokovnimi priporočili in normativi za 
opremo šolske kuhinje 

- seznanitev sodelavcev z organizacijo šolske prehrane v tekočem 
šolskem letu na pedagoški konferenci 

- skrb za pravilno vodenje evidence o porabi živil s pomočjo novega 
računalniškega programa 

- skrb za izvajanje sanitarno-higienskih predpisov kuhinjskega osebja 
- zunanje izobraževanje kuhinjskega osebja v okviru  HACCP sistema s 

poudarkom na dietni prehrani 
- obnovitev temeljnih načel  HACCP sistema v obliki internega 

izobraževanja 
- načrtovanje vključevanje novih  smernic za zdravo prehranjevanje 

      .-    načrtovanje nakupa pomivalnega stroja in ostalih naprav 

AVGUST 

- priprava dietne prehrane 
- priprava prehrambenega načrta ob jesenskem tednu aktivnosti 
- kalkulacija mesečne porabe živil za prib.  40 zajtrkov, 850 malic in 500 

kosil 
- priprava jedilnika za mesec oktober 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec oktober ter  

za kosilo delavcev šole  
- priprava pogostitev v tekočem mesecu 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- naročanje živil 

SEPTEMBER 
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- evidenca vodenja šolske kuhinje po HACCP sistemu 
- priprava pogodb za enoletno naročanje živil male vrednosti v 

sodelovanju  s pravnico 
- načrtovanje nakupa delovne obleke in obutve za kuhinjsko osebje 

 
- priprava mesečnega načrta dodatnega dela zaradi pogostitev in tednom 

aktivnosti 
- priprava jedilnika za mesec november 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec november 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- kalkulacija mesečne porabe živil 
- naročanje živil 
- izobraževanje vodje šolske prehrane 
- izvedba prenove prezračevalnega sistema v kuhinji 

OKTOBER 

- priprava jedilnika za mesec december 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec december 
- priprava okrožnice za kosilo delavcev šole za mesec december 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- kalkulacija mesečne porabe živil 
- naročanje živil 
- priprava na različne pogostitve v tem mesecu 
- priprava dokumentacije za pregled inšpekcijskih služb 
- izobraževanje v zvezi z javnimi naročili 

NOVEMBER 

- organizacija prehrane ob zaključku leta 
- inventura v šolski kuhinji ob koncu leta 
- priprava jedilnika za mesec januar 
- kalkulacija mesečne porabe živil 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec januar 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- naročanje živil 
- pridobivanje sponzorjev za zaključek šolskega leta delavcev šole  
 

DECEMBER 

- organizacija prehrane za upokojence OŠ Gradec 
- naročanje živil 
- kalkulacija mesečne porabe živil 
- priprava jedilnika za mesec februar 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec februar 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 

JANUAR 

      -     naročanje živil 
- kalkulacija mesečne porabe živil 
- priprava jedilnika za mesec marec 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec marec 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- načrtovanje internega izobraževanja v okviru HACCP sistema za 

kuhinjsko osebje 
- generalno čiščenje kuhinje v času počitnic 
- sestanek kuharic z vodjo prehrane in evalvacija dosedanjega dela 

FEBRUAR 

 
- priprava jedilnika za mesec april 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec april 

MAREC 
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- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 
dobaviteljem 

- naročanje živil 
- kalkulacija mesečne porabe živil 

 

- priprava prehrambnega načrta ob spomladanskem tednu aktivnosti 
- priprava jedilnika za mesec maj 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec maj 
- priprava okrožnice za kosilo delavcev šole za mesec maj 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- naročanje živil 
- kalkulacija mesečne porabe živil 

APRIL 

- priprava jedilnika za mesec junij 
- priprava okrožnic za malice in kosila po razredih za mesec junij 
- dnevno preverjanje števila obrokov in javljanje morebitnih sprememb 

dobaviteljem 
- naročanje živil 
- kalkulacija mesečne porabe živil 

      -    sprotna nabava drobnega  inventarja 

MAJ 

- popis stanja živil v kuhinji ob koncu šolskega leta 
- izdelava poročila in verifikacije dela v šolski kuhinji 
- priprava predloga za letni dopust delavcev  šolske kuhinje 
- temeljito čiščenje kuhinje in priprava za naslednje šolsko leto 
- sestanek HACCP teama in evalvacija celotnega dela v preteklem 

šolskem letu 
- postavitev smernic za naslednje šolsko leto 
- priprava na obnovitev  prezračevalnega sistema v centralni kuhinji 
- obnovitev pogodb z dobavitelji iz javnih naročil. 
 

JUNIJ 

 
 

  

CENE OBROKOV   
 

 Obrok Cena v EUR 

zajtrk  0,60 

malica  0,80 

kosilo (od 1. do 5. 

razreda) 

 2,30 

kosilo (od 6. do 9. 

razreda) 

 2,90 

popoldanska malica 0,60 

 
 
Cene šolske prehrane veljajo od 1. 9. 2015 dalje in se med letom še niso spremenile. Cenik 

velja tudi v šolskem letu 2016/2017. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je 

označen na položnici. 

  

ODJAVA OBROKOV 

Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo: 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 71 

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

· kosilo do 8. ure za tekoči dan. 

  

Odjava malice 

· MŠ      01/ 897 33 04 

· POŠ  Vače     01/ 897 33 18  (8.00—8.30) 

· POŠ   Hotič     01/ 897 33 21 

· POŠ   Kresnice   01/ 897 33  23 

· POŠ   Jevnica     01/ 897 33 25 

  
Staršem priporočamo, da se poslužujejo odjav preko telefona ter se s tem izognejo morebitnim 

nesporazumom. 

Elektronski naslov: racunovodstvo@osgradec.si 

Mobilni telefon:  031 539 216 (lahko tudi preko sms- sporočila) 

Stacionarni telefon: 01/ 897 33 04 

Popolna pisna odjava mora vsebovati naslednje podatke:  ime in priimek učenca, razred, 

obroke, ki  se jih odjavlja (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica), in datume, za katere 

odjavljajo prehrano.   

  
 

UČENCI  – UDELEŽENCI PROMETA 
 
PROMETNA VARNOST 

 

Skozi vse šolsko leto posvečamo posebno pozornost prometni varnosti (roditeljski sestanek in 

obisk policista za 1. razrede, kolesarski izpiti v 4. razredu, projekti na to temo).  

Otrok naj gre v šolo pravočasno, hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni 

smeri, kot poteka promet. Starši in učitelji naj pokažejo otroku, kje in kako lahko prečka cesto. Če 

prihajajo ali odhajajo  učenci v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. 

Otroci morajo imeti na poti v 1. razred devetletke ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi 

otroci, stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši otroka. Otroci stari do 7 let lahko hodijo v šolo brez 

spremstva, če tako dovolijo starši ali skrbniki, vendar le v območju umirjenega prometa. Starši 

dovoljenje predložijo šoli v pisni obliki. 

Mnogi starši so vozili svoje otroke v vrtec z osebnim prevozom. Tako obliko prevoza lahko izberejo 

tudi sedaj. Če je na relaciji organiziran šolski prevoz in staršem le-ta ne ustreza, staršem ne 

pripada povračilo potnih stroškov. 

Prometni režim v okolici šole se je poleti 2009 zelo izboljšal. Postajališče in obračališče za šolske 

avtobuse pred šolo nudi več varnosti učencem pri vstopanju in izstopanju z avtobusa. Tudi v času 

čakanja so učenci umaknjeni od zgoščenega prometa na Bevkovi ulici, saj v krožišču velja 

mailto:racunovodstvo@osgradec.si
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omejitev  hitrosti na 30 kilometrov na uro. Športni kompleks je po tretji uri popoldne zaprt za vozila, 

vstop je možen samo skozi osebni prehod. 

Avtobusi za Gimnazijo Litija ustavljajo na postajališču na Graški Dobravi, nato dijaki 

peš oddidejo v gimnazijo. Tudi s slednjo ureditvijo se je promet na Bevkovi ulici zredčil, 

le ob prihodu gimnazijskih avtobusov je povečano število pešcev od postajališča na 

Graški Dobravi do Gimnazije Litija. 

 

 

VOZNI RED PREVOZOV 

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot štiri kilometre, je zagotovljen prevoz v šolo in nazaj. 

Šolski prevozi z avtobusom so urejeni za učence iz Hotiča, Kresnic, Jevnice, Ponovič, Mačkovne, 

Konja in Boltije. 

Ker je prometa vse več, postajajo ceste vse bolj nevarne za pešče in učence, ki nimajo pravice do 

prevozov, a prihajajo v  šolo po teh nevarnih poteh. Učencem poskušamo pomagati na različne 

načine, tudi z dodatnimi prevozi s šolskim kombijem. 

 

PREVOZI V ŠOLO za matično šolo 

  Ponedeljek, torek,  četrtek, 

petek 

Sreda 

Senožeti— Ribče— OŠ Gradec 7.25   7.00 

Kresnice— OŠ Gradec 7.25  7.00 

Sava—OŠ Gradec 7.05 7.05 

Konj—Boltija—OŠ Gradec  7.35  7.05 

PREVOZI IZ ŠOLE 

OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti 

I.  12.40 II. 13.30 III. 14.25 

OŠ Gradec— Boltija— Konj 12.30, 13.30 

OŠ Gradec—Ponoviče—Sava     14.20 

 

PREVOZI V ŠOLO za POŠ Vače 

Cirkuše 13—Cirkuše—Potok—Vače  6.30 

Široka Set—Podbukovje—Laze—Vače 6.50 

Vovše—Vače 6.35 

Mala sela—Slivna—Vače 7.20 

Tolsti Vrh—Boltija—Ržišče—Vače 6.32 

PREVOZI IZ ŠOLE 

Vače—Laze—Podbukovje—Široka Set                                 14.30 

Vače—Vovše                                                                             14.05 

Vače—Slivna—Mala sela                                                        15.25 
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Vače—Ržišče—Boltija—Tolsti Vrh                                        14.40 

 

PREVOZI V ŠOLO za POŠ Kresnice 

  Ponedeljek, 

torek,  četrtek, 

petek 

Sreda 

Golišče—Kresniški Vrh— Kresnice 6.50  6.25 

Sp. Kresniški Vrh—Kresnice 7.10  7.10 

PREVOZI IZ ŠOLE 

Kresnice– Kresniški Vrh—Golišče 14. 40 

 

PREVOZI V ŠOLO za POŠ Jevnica 

Golišče— Jevnica 7.25  

( sreda,  7.00) 

Kresniške Poljane—Jevnica 7.45 

  

PREVOZI IZ ŠOLE 

Jevnica—Golišče                                       13.40     

Kresniške Poljane—Jevnica                     13.30   

 

 PREVOZI V ŠOLO  za POŠ Hotič                                                                           sreda 

Spodnji Hotič— Kurja vas— Zgornji Hotič 7.25 7.00 

Jesenje– Zgornji Hotič 6.30 6.20 

Vernek—Ribče– Zgornji Hotič 7.40 7.20 

PREVOZI IZ ŠOLE 

Zgornji Hotič—Kurja vas– Spodnji Hotič                             15.45 

Zgornji Hotič—Jesenje                                                           15.45 

Zgornji Hotič—Ribče– Vernek                                               15.45 

 

 

PRAVILNIK VARNE VOŽNJE 
 

Učenci so dolžni skrbeti za svojo varnost in upoštevati navodila voznika ter Interni pravilnik o 

 pravilih primernega vedenja pri vožnji z avtobusom. 

 Ko učenec zapusti šolo, gre mirno do avtobusne postaje. 

1. Na postajališču učenec mirno in kulturno počaka avtobus. 

2. Ko pripelje avtobus se učenec postavi v vrsto tako, da omogoča posamično vstopanje. 

3. Ko učenec kot potnik vstopi na avtobus, poišče prazen sedež in ne rezervira sedežev za 

učence, ki vstopijo kasneje. 

4. Med vožnjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga oblika 

neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati šoferjeva navodila. 

5. Ko gredo učenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj. 
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6. Iz avtobusa učenci izstopajo posamično in se ne drenjajo ter varno prečkajo cesto. 

7. Na avtobusu ni dovoljeno namerno povzročanje škode. 

 

Vsako namerno povzročeno škodo na postajališču in avtobusu so starši dolžni poravnati. V 

primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil šofer pokliče v šolo, le-ta obvesti 

starše. 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 75 

 

 RELACIJE   
 

Šolsko leto 2016/2017 
          

           
Relacija  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Število 

učencev 

Senožeti 0 0 0 0 0 5 4 10 4 23 
Ribče 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 
Kresnice 0 0 0 0 0 8 6 10 4 28 
Vernek 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
Jesenje 0 1 1 0 2 4 1 2 1 12 
Zg. Hotič 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 
Sp. Hotič 0 1 0 2 0 3 2 4 2 14 
Zg. Log 2 1 4 0 2 2 0 0 0 11 
Konj - Ponoviče (Sava) - 
Litija 1 3 3 1 1 2 1 1 2 15 

MATIČNA ŠOLA: 3 6 8 4 5 30 14 30 17 117 
Konj - Kurja vas - Bitiče - 
Zg. Hotič 4 2 3 1 1 0 0 0 0 11 
Ribče - Vernek - Zg. Hotič 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5 
Zapodje - Jesenje - Zg. 
Hotič 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

POŠ HOTIČ: 7 4 3 1 3 0 0 0 0 18 
Široka Set - Podbukovje - 
Laze-Vače 0 1 0 3 3 1 2 1 1 12 
Cirkuše - Potok - Vače 1 2 1 0 1 3 0 0 0 8 
Tolsti Vrh - Boltija - Ržišče 
- Vače 4 0 1 2 1 2 0 0 2 12 
(Gora pri Pečah) - Mala 
sela – Slivna - Vače 4 1 2 3 2 1 2 6 2 23 
Vovše-Vače 0 0 1 1 0 3 2 1 1 9 

POŠ VAČE: 9 4 5 9 7 10 6 8 6 64 
Kresniške Poljane - 
Jevnica 4 3 3 3 4 2 0 3 1 23 
Golišče - Jevnica 3 1 3 1 2 2 1 2 0 15 

POŠ JEVNICA: 7 4 6 4 6 4 1 5 1 38 
Kresniški Vrh - Kresnice 1 3 0 1 0 1 0 1 1 8 
Golišče - Kresnice 0 2 1 0 1 1 0 0 1 6 

POŠ KRESNICE: 1 5 1 1 1 2 0 1 2 14 

                      

SKUPAJ: 27 23 23 19 22 46 21 44 26 251 

           OPOMBA: Učenci MŠ Gradec uporabljajo tudi prevoze drugih linij. 
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 ZDRAVSTVENO  VARSTVO 

 

Ustaljena praksa na šoli je, da posvečamo  posebno pozornost tudi zdravstvenemu varstvu in 

dobremu počutju otrok, tako preko učnih vsebin pri posameznih predmetih kot s sodelovanjem 

z zunanjimi zdravstvenimi inštitucijami in sodelavci. Sami zaposleni, predvsem pa svetovalna 

služba, ustrezno ukrepamo ob interventnih situacijah in sproti o dogajanju obveščamo starše. 

Ker smo imeli v preteklem šolskem letu precej težav z odpravljanjem uši, ki so se pojavljale 

najpogosteje v 1. razredu na matični šoli, bomo letos na ta problem še bolj pozorni. 

 V tem šolskem letu bodo potekale še sledeče aktivnosti: 

 sistematski pregledi za 1., 3., 6. in 8. razred se bodo izvajali v okviru naravoslovnih dni z 

določeno vsebino za posamezni razred; 

 sodelovanje z zdravstvenimi delavci v okviru učnega načrta za biologijo v 9. razredu; 

 priprava učencev na tekmovanje iz sladkorne bolezni. 

Novost v tem šolskem letu je uvajanje programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ki bo 

namenjen vsem razredom in bo izveden v sodelovanju z Zdravstvenim domom Litija. Pri 

izvajanju dejavnosti bo poleg učitelja v razredu prisotna tudi strokovna delavka zdravstvenenga 

doma. Poglobljeno bomo nadaljevali s kontrolo čistosti zob v vseh enotah naše šole in z vzgojo 

najmlajših za pravilno in učinkovito umivanje zob. Vsi učenci od 1. do 5. razreda so vključeni v 

tekmovanje za čiste zobe. 

  

 

 
PROGRAMI  STROKOVNIH AKTIVOV 

9.1 strokovni AKTIVI RAZREDNE STOPNJE 

 
 

 PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA PRVE TRIADE  

Sodelujoči učitelji: 
 
 
 
 
 

Alenka Planinšek - vodja 
Matična šola: 

 Nives Videc, 1. a 

 Alenka Planinšek, 1. b 

 Urška Pišek, druga učiteljica 

 Tadeja Resnik, 2. a 

 Maja Bregar, 2. b 

 Sandra Železnik, 3. a 

 Alma Prijatelj, 3. b 
  
POŠ Vače: 

 Janja Amršek, 1. razred 

 Nuška Mlekuž,  druga učiteljica 

 Marjeta Pečnik, 2. razred 

2. DEL 
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 Barbara Kodrman, 3. razred 
  
POŠ Hotič: 

 Špela Lajovic, 1. razred 

 Irma Nemec Bric, 2. razred in 3. razred  
 
POŠ Kresnice: 

 Eva Divjak, 1. razred in 2. razred 

 Angelca Koprivnikar, 3. in 4. razred 
 
POŠ Jevnica: 

 Maja Lenart, 1. razred  

 Darja Rajšek, 2. razred 

 Tanja Vese,l 3. razred  
 

Predvideno število 
sestankov: 

5 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. avgust 2016 
 
13. oktober  2016 
 
19. januar 2017 
 
april 2017 
 
27. junij 2017 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. AKTIV 
1. Pregled sklepov in dogovorov prejšnjega aktiva. 
2. Uskladitev letne delovne priprave. 
3. Načrtovanje dejavnosti. 
4. Načrt dela aktiva. 
5. Razno. 

 
II. AKTIV 

1. Predstavitev vrtička v Jevnici 
2. Aktualno. 

 
III. AKTIV 

1. Pregled redovalnic in dokumentacije ter priprava obvestil o 
učnem uspehu. 

2. Analiza prednovoletnih dejavnosti. 
3. Razno. 

 
IV. AKTIV 

1. Pregled učbenikov, ki so v uporabi, in naročanje novih  za 
naslednje šolsko leto. 

2. Razno. 
 

V. AKTIV 
 

1. Analiza dela aktiva v tem šolskem letu. 
2. Poročanje udeleženk seminarjev. 
3. Poročanje glede učbenikov in delovnih zvezkov za preteklo 
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šolsko leto. 
4. Razno. 

 

Opombe: Aktiv 1. triletja se bo sestal tudi po potrebi ob morebitnih novostih in 
posebnostih. 

 
 

 

 PROGRAM STROKOVNEGA AKTIVA učiteljic 4. in 5. razreda  
 
                                       

Sodelujoči učitelji: 
 
 

Špela Mahkovec - vodja 
Anita Kušar, Mateja Gorše, Suzana Likar, Judita Nemeček, Elizabeta 
Bučar, Angelca Koprivnikar, Anica Brvar, Nuška Štros, Tinkara Vretič, 
Špela Mahkovec. 
(občasno) Marija Grabnar, Almira Gregorič Kolenc 

Predvideno število 
sestankov: 

4 strokovni aktivi in 4 timski sestanki (3. ponedeljek v mesecu ob 13.30) 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVGUST 
1. Pregled sklepov prejšnjega aktiva. 
2. Program strokovnega aktiva za tekoče šolsko leto. 
3. Usklajevanje dnevov dejavnosti, preverjanj in ocenjevanj znanja. 
4. Projekti. 
5. Razno. 
 
DECEMBER 
1. Analiza pisnih ocenjevanj znanja. 
2. Analiza CŠOD in LŠN. 
3. Predstavitev programa za urejanje slik (Uroš Rozina). 
4. Razno. 
 
 
MAREC 
1. Analiza dela. 
2. Dejavnosti za osebno rast (sodelovanje z Zdravstvenovzgojnim 
centrom Litija – ZD Litija, predstavitev literature – A. G. Kolenc). 
3. Razno. 
 
JUNIJ 
1. Analiza dela. 
2. Poročilo o delu strokovnega aktiva. 
3. Razno. 

                                      
                    

   Program strokovnega aktiva OPB  
  

Sodelujoči učitelji: 
 

Petra Prosen – vodja, Ana Terzić, Mateja Troha, Vanja 
Arhnaver, Petra Kobe, Maja Žibert, Marinka Eltrin, Katja Ciglar, 
Luka Leitinger, Andrejka Setničar, Barbara Toš, Špela Kovič, 
Katja Strmljan, Anita Mirjanić 
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Predvideno število 
sestankov: 

5 

Program dela: 
 

1. AKTIV:  
(AVGUST 2016) 

 
 
 

2. AKTIV: 
(OKTOBER 
2016) 

 
 

3. AKTIV: 
(JANUAR 2017) 

 
 
 

4. AKTIV: 
(MAREC 2017) 

 
 

5. AKTIV: 
(JUNIJ 20175) 

 

1. ProjektI v šolskem letu 2016/2017 (skupaj z aktivom 1. triade). 
2. Oblikovanje LDN. 
3. Zgibanka OPB. 
5. Teden otroka (ideje, predlogi). 
6. Akcijski načrt – nadgradnja. 
7. Razno (predlogi za zdravo malico, rok za naročanje materiala 
...). 
 
1. Teden otroka (poročanje o poteku). 
2. Poročanje o poteku projektov in drugih dejavnosti. 
3. Priprava na prednovoletne dejavnosti, novoletne delavnice. 
Predlogi in izmenjava idej, mnenj itd. 
4. Razno. 
 
1. Poročanje o poteku projekta   ter ostalih dejavnosti. 
4. Analiza prednovoletnih dejavnosti ter poteka novoletnih 
dejavnosti. 
4. Tekoča problematika pri delu v OPB. 
5. Razno. 
 
1. Poročanje o poteku projektov. 
2. Priprava in zbiranje idej za zaključek dela v OPB v šolskem 
letu 2013/2014. 
3. Tekoča problematika pri delu v OPB. 
4. Razno. 
 
1. Analiza dela aktiva OPB v šolskem letu 2016/2017.      
2. Urejanje dokumentacije. 
3. Predlogi dela za naslednje šolsko leto.                              
4. Razno                                                                                                      

Dejavnosti: 
 
 

- Kratko izobraževanje o programu za urejanje fotografij (U. 
Rozina). 
- Predstavitev poučne literature za osebno rast (A. G. Kolenc). 
- Test hoje na 2 km (Zdravstvenovzgojni center _– ZD Litija). 

 

 

 

9.2  PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI 

 

 Program aktiva slovenistov 

 

 

VODJA AKTIVA: Vanja Arhnaver          
  
ČLANICE AKTIVA: Bojana Kotar, Alenka Zupančič, Bernarda Imperl, Stanislava Sirk, Dajana 
Maurič, Darija Kokalj, Ana Tori   
 
PROGRAM DELA:    

ZAP. ŠTEVILKA IN 
MESEC 

                            AKTIVNOST 
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AVGUST 

 

 

 
 

 

SEPTEMBER 

 
 
 

 

 

OKTOBER/ 

NOVEMBER 
 
 

Stalne naloge aktiva skozi šol. leto 2016/2017 so:  
- priprava oz. sodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvah; 
-     priprava učencev na šolsko, področno in državno tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje in sodelovanje na njem; 
- zbiranje, urejanje in priprava šolskega glasila; 
- pomoč sodelavcem pri pripravi besedil (lektoriranje, svetovanje); 
- udeležba na seminarjih in poročila s seminarjev; 
- sodelovanje na sestankih študijske skupine; 
- izvedba in analiza kulturnih dni, različnih prireditev, tekmovanj, 

zunanjih preverjanj znanja; 
-  stalno timsko delo; 
- sodelovanje na literarnih natečajih. 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
- prvi sestanek aktiva 
- načrtovanje dela 
- pregled in priprava letnih delovnih načrtov za 6., 7., 8. in 9. 

razred, dopolnilni ter dodatni pouk 
- priprava programa kulturnih dni (KD) ter določitev njihovih vodij 
- pregled ostalih zadolžitev s strani vodstva 
- pregled oziroma oblikovanje manjših učnih skupin v 8. in 9. 

razredu ter dogovor glede nadomeščanj 
 
 
- vključitev učencev  v dodatni pouk za pripravo na Cankarjevo 

tekmovanje (Bojana Kotar in Dajana Maurič na Vačah; 
organizator tekmovanja je Vanja Arhnaver) 

- vključitev učencev v MPZ – mentor Ana Tori 
- priprava individualiziranih programov za učence s posebnimi 

potrebami 
- organizacija in analiza kulturnega dne za 9. razred (Raščica, 

Turjak, 20. 9. 2016) – vodja Bojana Kotar 
 
 
- vključitev učence v projekt Kako čas beži 
- prijava učencev na tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
- organizacija in analiza kulturnega dne za 6. razred (Koncert in 

galerija, 16. 11. 2016) – vodji Ana Tori ter Marija Primožič 
-  organizacija in izvedba pevskega vikenda za MPZ (MŠ) – vodja 

Ana Tori (18. 11. – 20. 11. 2016) 

DECEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANUAR/FEBRUAR 
 
 

- sodelovanje aktiva na novoletnem sejmu – 1. 12. 2016 
- organizacija in izvedba Novoletnega koncerta – vodja Ana Tori 

(20. 12. 2016) 
- organizacija ter analiza kulturnega dne za 8. razred (Gledališče, 

21. 12. 2016) – vodja Vanja Arhnaver, na Vačah Dajana Maurič 
in Bernarda Imperl  

- izvedba šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (9. 12. 
2016) in vrednotenje nalog – zadolženi Bojana Kotar na matični 
šoli ter Dajana Maurič na Vačah, za organizacijo celotnega 
tekmovanja poskrbi Vanja Arhnaver 

- -e-časopis (Bojana Kotar) 
 
 
- prijava učencev na območno tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje, priprava in udeležba na tem tekmovanju (25. 1. 2017) 
- organizacija, izvedba ter analiza kulturnega dne za učence od 6. 
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MAREC/APRIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ 
 
 
 
 
JUNIJ/JULIJ 

do 9. razreda (Ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 2017) – 
Darija Kokalj in Alenka Zupančič 

- prijava učencev na državno tekmovanje Glasbena olimpijada 

 
 

- organizacija KD za 8. razred  (Po Prešernovih stopinjah, 

izvedba CŠOD, 30. in 31. 3. 2017) – vodja Vanja Arhnaver 

- morebitna udeležba na vseslovenskem tekmovanju za 

Cankarjevo priznanje (11. 3. 2017) 
- priprava učencev na NPZ 
- udeležba učencev na Glasbeni olimpijadi (12. 3. 2017) – mentor 

oz. vodja Ana Tori 
- sodelovanje MPZ (MŠ + Vače) na občinski reviji šolskih pevskih 

zborov (Ana Tori) – april 2017 
- organizacija in izvedba prireditve OŠ Gradec poje (18. 5. 2017) – 

vodja Ana Tori 
 
 

- nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred (4. 5. 2017) in 

sodelovanje pri vrednotenju testnih nalog 

- oblikovanje šolskega glasila (Bojana Kotar) 
 
 

- organizacija, izvedba in analiza KD za 7. razred (Muljava, 5. 

6. 2017) – vodja Alenka Zupančič 
- analize rezultatov NPZ – za 6. r. Bernarda Imperl, za 9.r. Alenka 

Zupančič  
- sodelovanje MPZ (MŠ + Vače) na Zborovskem bumu v Stožicah 

(2. 6. 2017) – vodja Ana Tori 
- KD za 9. r. (Valeta, 15. 6. 2017) – glasbene točke Ana Tori 
- evalvacija dela aktiva 
- načrtovanje in smernice za delo naprej 

 
Aktiv slovenistov se bo sestajal po potrebi, sestanke skliče vodja aktiva. Predvsem v času 
pisnih ocenjevanj znanja poteka sodelovanje med članicami aktiva predvsem preko e-pošte.  

 

 
 

 Program aktiva za tuje jezike 
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Sodelujoči učitelji: Tjaša Lemut Novak – vodja 
Almira Gregorič Kolenc, Alenka Zupančič,  
Saša Setničar Jere, Irena Kokalj,  
Tjaše Lemut Novak, Darija Kokalj, Špela Hribar Maglić,  
Marjeta Pečnik, Špela Kovič, Mateja Troha, Barbara Toš 

Predvideno število 
sestankov: 

4 redni sestanki, reden kontakt po elektronski pošti, po potrebi izredni 
sestanek 

Program dela in 
dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avgust:  
- Izmenjava dostopnih informacij o učencih, ki jih bomo poučevale – 
sodelovanje z razredničarkami in učiteljicami predmeta TJA v preteklem 
šolskem letu. 
- Dogovor o izvedbi dejavnosti in timskih sestankov, povezanih z 

angleščino. 
- Priprava dokumentacije za šol. leto 2016/17 (letne delovne priprave, 
program aktiva, itd.). 
- Načrtovanje ur (še posebej pomoč tistih, ki v določenih razredih učijo 
prvič). 
- Pregled in vključitev vzgojnega načrta šole v letne delovne priprave in 

razredne ure. 
- Oblikovale in potrdile smo tudi vzgojni načrt za TJ (TJA in NI). 
- Oblikovanje projekta aktiva TUJIH JEZIKOV: Look, a book! 
 

sptember:  
- Začetek aktivnosti v okviru projekta (spodbujanje branja in zanimanja za 

npr. knjige). 
- Urejanje učilnic za TJA (oziroma TJA 1, SLJ 1 in GUM ter po 

podružničnih šolah). 
- Vključitev v interesni dejavnosti angleške in nemške bralne značke ter 

dramskega krožka. 
- Začetek dodatnega pouka za učence 8. in 9. razreda za pripravo na 

tekmovanje iz angleščine.  
- Načrtovanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja glede na zahteve 

devetletke in novosti stroke in izmenjava koristnih gradiv in informacij. 
- Oblikovanje individualiziranih programov za učence s posebnimi 

potrebami v koordinaciji z učitelji, ki to dodatno strokovno pomoč 
nudijo. 

- Priprava gradiv za nadomeščanje v primeru odsotnosti učiteljev anglistov 
(npr. kakšen delovni list). 

- Obeležitev svetovnega dneva jezikov pri pouku. 
- Zbiranje prijav za ekskurzijo v London; izvedba sestanka s starši, učenci 
in agencijo. 
- 29. 9. 2016 - srečanje EVS za učitelje z drugih šol na OŠ Gradec. 

 

oktober/november: 
- Sprejem nemškega prostovoljca EVS (ni še podatkov; načeloma od 1. 

10. 2016). 
- Načrtovanje, oblikovanje in priprava preizkusov znanja v učnih skupinah, 

izvedba korektur in analiz preizkusov.  
- Udeleževanje na sestankih študijskih skupin za devetletko.  
- Obeležitev in praznovanje Halloween znotraj pouka.  
- 8. 10. 2017–- TEAM BUILDING v sklopu dneva učiteljev – želja za 
»polnjenje baterij« in strokovno izpopolnjevanje (sobota v Trstu – tramvaj, 
nostalgija, timski duh). 
- 17. 10. 2016 – tekmovanje iz angleškega jezika za učence 8. razreda – 

IATEFL (šolska raven). 
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- 17. 11. 2016 ob 13. uri - tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. 
razreda (šolska raven). 

- 21. 11. 2016 - tekmovanje iz angleškega jezika za učence 8. Razreda – 
IATEFL (državna raven). 

- 24. 11. 2016 ob 13. uri – tekmovanje iz nemškega jezika za 9. razred na 
šolski ravni (če bo interes s strani učencev). 

 

december/januar/februar: 
- Sodelovanje v projektu; v januarju tudi postavitev dvomesečne razstave. 
- Obeležitev božično-novoletnih praznikov v razredu. 
- Priprave devetošolcev na državno tekmovanje iz angleščine. 
- 31. 1. 2017– tekmovanje iz angleškega jezika za učence 7. Razreda –  

IATEFL (šolska raven).  
- 18. 1. 2017 ob 14. uri – tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. 

razreda (regijska raven).  

Obvezna lit. predloga: Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a 

Part-Time Indian 
- Ekskurzija za devetošolce v London z agencijo Twin (točen datum znan 
naknadno; vodja Tjaša Lemut Novak) – predvidoma v januarju. 
- Analiza učnega uspeha pri predmetu TJA, NI.  
- Izobraževanje za izvajanje nacionalnih preizkusov v drugi in v primeru 

žreba v tretji triadi in za preverjanje in ocenjevanje znanja v manjših 
učnih skupinah. 

- Priprave na izvedbo obveznega nacionalnega preizkusa v 6. razredu. 
- Obeležitev valentinovega znotraj pouka. 
- 28. 2. 2017 – tekmovanje iz angleškega jezika za učence 7. razreda 

(državna raven). 
- Priprava predstave/kulturnega programa ob projetktu aktiva v drugi 

polovici februarja v izvedbi gledališke skupine The Black & White 
Theatre (morda tudi v novoletnem času) – DRUŽABNO SREČANJE. 

- V času zimskih počitnic (ali prvomajskih) bo 
glede na interes učencev (7., 8. razred) 
izvedeno izobraževanje v tujini: The SOL 
Experience (Barnstaple, Bideford, Tiverton – 
v Devonu v jugozahodni Angliji), predvidoma 
manjša skupina (vodja Tjaša Lemut Novak). 

 

marec/april/maj: 
- 14. 3. 2017 ob 14. uri – tekmovanje iz nemškega jezika za učence 9. 
razrda (državna raven).   

Obvezna lit. predloga: Sabine Ludwig: Der 7. Sonntag im August 
- Popravljanje NPZ-jev za 6. in 9. Razred. 
- 21. 3. 2017 – tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. razreda 
(državna raven).  
- Zaključek angleške in nemške bralne značke. 
- Ekskurzija za učence  od 7. do 9. razreda pri IP nemščina na Dunaj (2-
dnevna ekskurzija). Termin bo določen naknadno v dogovoru z učenci. 
(vodja Darija Kokalj).  
- Evalvacija učnega uspeha pri predmetih TJA, NI 
- 10. 5. 2017 – Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine – 6. Razred. 
- Kritično spremljanje tematike in organizacije nacionalnih preizkusov 

znanja. 
- Obeležitev dneva Evrope pri pouku.  
- Evalvacija projekta EVS. 
- TEAM BUILDING na POZNEJE DOLOČENI LOKACIJI– želja za 
»polnjenje baterij« in strokovno izpopolnjevanje/dva dneva izobraževanja. 
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- Razstava na temo BEST BOOKS/TOP … (morda na oglasnem panoju ali 
kje drugje) 
- V času prvomajskih počitnic (ali zimskih) bo glede na interes učencev (7., 

8. razred) izvedeno izobraževanje v tujini: The SOL Experience 
(Barnstaple, Bideford, Tiverton – v Devonu v jugozahodni Angliji), 
predvidoma manjša skupina) (vodja Tjaša Lemut Novak). 

 

junij: 
- Evalvacija doseženih ciljev učnih sklopov in dejavnosti, povezanih s 

predmetoma TJA in NI. 
- Načrtovanje in smernice za delo v naslednjem šolskem letu. 

julij/avgust: 
- Urejanje dokumentacije, kabineta, učilnic. 
- Priprava na novo šolsko leto. 
 

Opombe: 
 
 

Program dela in dejavnosti smo združile v eno točko, ker se nedeljivo 
prepletata. 
 
V akcijskem načrtu izboljšav smo v aktivu TJ v prejšnjem šolskem letu 
pripravile več aktivnosti ter se odločile, da spremljamo oba cilja – tako 
RAZVIJANJE BRALNE IN FUNKCIONALNE PISMENOSTI kot 
RAZVIJANJE MEDSEBOJNEGA SPOŠTOVANJA. 
Imele smo bralne minutke, bralni kartonček, spoštljivo pozdravljanje, 
odzdravljanje, nagovor ter širitev in krepitev vljudnega besedišča (vljudne 
fraze), morda bosta prvi dve in drugi dve tudi združeni (povezovanje in 
nadgradnja). To lansko leto začeto delo bomo letos še nadgradile z našim 
projektom, v katerega se članice, ki so v aktivih OPB oz. na Vačah, ne 
bodo redno vključevale (po interesu). 
 

Celoletni projekt LOOK, a book!, ki nadgrajuje našo vsakoletno skrb za 
motivacijo za branje in spodbujanje želje po tem tudi z lastnim zgledom, 
bo v januarju/februarju predstavljen tudi z razstavo v avli ter v februarju s 
kulturnim večerom (družabnim srečanjem). 
 
V tem šolskem letu naj bi prav tako kot lani dobili tudi EVS prostovoljca z 
Irske, morda tudi Nemčije (podatki, datum prihoda itd. še niso znani) ter 
ga/ju aktivno in smiselno vključili v delo na šoli. 
 
Zaradi projektov, akcijskega načrta izboljšav ter samih potreb našega dela 
se bomo predvidoma sestale še trikrat v tem šolskem letu, in sicer: 

- 2. sestanek (november) 

- 3. sestanek (februar) 

- 4. sestanek (maj/junij). 

 
 
              

 Program aktiva naravoslovja 

Sodelujoči učitelji: 
 

Astrid Žibert – vodja, Damjan Grobljar, Sevludin Halilović, Anita 
Mikša, Marijana Sebastijan, Marija Grabnar, Jernej Grdun, Jana 
Isoski, Uroš Rozina, Špela Klančar 

Predvideno število 
sestankov: 

4 (avgust, november, februar, junij) 
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Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tem šolskem letu smo si zastavili naslednje cilje: 

 oblikovanje programa dela aktiva, 

 organizacija dni dejavnosti (ND in TD), 

 priprava in oblikovanje letnih delovnih priprav, 

 sodelovanje v projektu TELO, TELESA, TELESU, 

 priprava različnih dejavnosti v okviru pouka in interesne 
dejavnosti iz naravoslovnega področja, 

 vključevanje v ostale dejavnosti na šoli, 

 delo z nadarjenimi, 

 priprava razstave v sodelovanju z matematičnim aktivom, 

 urejanje oglasnega panoja, predstavitev zanimivosti iz 
naravoslovnih vsebin, delo s projektnimi skupinami, 

 izvedba in priprava učencev na tekmovanja s področja 
naravoslovja,  

 spremljanje realizacije čez celo šolsko leto, 

 priprava razstave v avli šole, 

 letno poročilo o realizaciji učnih načrtov in ur ter vrednotenje 
učnega uspeha po predmetih, 

 analiza dela v naravoslovnem aktivu, 

 analiza  izvedenih dejavnosti in tekmovanj, 

 analiza projektnih nalog in določitev novih, 

 okvirna določitev dni aktivnosti za novo šolsko leto. 
 

Dejavnosti: 
 

V okviru projekta TELO, TELESA, TELESU  bomo pripravili: 

1. Razstava: GEO TELESA (Špela Klančar, Astrid Žibert) 

2. Povezava razredne in predmetne stopnje: EKSPERIMENTI S 

TELESI (predstavitev učencem na razredni stopnji) (Astrid 

Žibert) – vključevanje projekta Primi šolo za roge, Generacije 

generacijam 

3. Družabno srečanje za starše: Zdravo telo – program Svitt, 

merjenje sladkorja v krvi …(Anita Mikša) – oktober 2016 in 

junij 2017 

4. Družabno srečanje za starše: opazovanje nebesnih teles 

(Damjan Grobljar) – decembra po novoletnem koncertu 

5. Ko telo potrebuje pomoč – ND: Prva pomoč (Marija Grabnar) 

– vključevanje izšolanih bolničarjev 

6. Priprava knjižice z nalogami o geometrijskih telesih (NPZ) – 

matematični aktiv (Minka Savšek, Sevludin Halilović) 

7. Priprava učnega pripomočka z učenci (Marijana Sebastijan) 

8. Sodelovanje z ostalimi aktivi: POŠ Vače, aktiv 1. triade 

9. Prisotnost staršev na uri biologije: Zdravnik predstavi poklic – 
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zdravljenje telesa 

10. Predstavitev bivših učencev v poklicih medicinska sestra in 

zdravnik: Nina Majoranc, Irma Budimlić, Neja Dragar na RS 

(poklicna orientacija) 

 

 Program aktiva družboslovja 

Sodelujoči 
učitelji: 

Amalija Kadunc - vodja, Bernarda Imperl, Maria 
Primožič, Vanja Arhnaver, Katja Strmljan, Maja Žibert, 
Anita Mirjanić 

Predvideno 
število 
sestankov: 

4 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Oblikovanje programa in načrtovanje dela v aktivu: 
ideje, predlogi, 
- tekmovanje iz znanja GEO in ZGO, 
- ekskurzije za učence po LDN/GEO: interdisciplinarne. 
- pregled realizacije ur pouka (geo, zgo, lum, dke) ter 
izbirnih predmetov, ki jih poučujejo učitelji v aktivu, 
- izobraževanje učiteljev, 
- spremljanje in nadgradnja računalniških znanj (AAI), 
- medpredmetni projekt v sodelovanju aktiva slovenistov 
Življenje in delo Petra Jereba, 
- aktivacijski načrt Bralna in funkcionalna pismenost na 
ravni aktiva (nadaljevanje), 
- ocena in analiza medpredmetnih povezav predmetov 
znotraj in zunaj aktiva – vertikala, 
- evalvacije projektov in dela v aktivu /izvajanje 
programa aktiva, 
- aktualnosti med šolskim letom.  
 

Dejavnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- postavitev tematske razstave v avli šole, 
- organizacija in izvedba ekskurzij za učence od 6. do 9. 
razreda, 
- raznolike aktivnosti z učenci, starši in drugimi 
strokovnimi aktivi ter izvenšolskimi institucijami v 
projektu Življenje in delo Petra Jereba 
- analize, evalvacije začrtanega dela, realizacije pouka, 
projektov. 
- aktivno sodelovanje na izobraževanjih in v projektih, 
- nadaljevanje z zbiranjem, urejanjem in zapisovanjem 
ter predstavitvijo predlogov šolskih pravil na bolj prijazen 
način. 

 

 

 

 Program aktiva matematikov 

Sodelujoči učitelji: Špela Klančar – vodja, Sevludin Halilović, Špela Klančar, Katarina 
Murn, Marija Savšek in Astrid Žibert 
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Predvideno število 
sestankov 

4 

Program dela in 
dejavnosti 

- Določitev enotnih datumov pisnih ocenjevanj znanj za 6., 7., 8. in 9. 
razred. 
- Organizacija in izvajanje dodatnega in dopolnilnega pouka 
matematike. 
- Priprava učencev na matematično tekmovanje za Vegova priznanja 
(pri urah matematike, domače zadolžitve, delno pri dodatnem pouku 
 - Nadgradnja znanja, interesna dejavnost MATEMATIČNI KROŽEK in 
mentorsko vodenje). 
- Priprava in izvedba šolskega matematičnega tekmovanja za Vegova 
priznanja, vnašanje rezultatov, objavljanje rezultatov in njihova 
analiza. 
- Interesna dejavnost LOGIKA. 
- Priprava in izvedba šolskega in državnega tekmovanja iz logike, 
vnašanje rezultatov, objavljanje rezultatov in njihova analiza. 
- Sodelovanje pri nadzoru in v tekmovalnih komisijah matematičnega 
tekmovanja ter tekmovanja iz logike. 
- Načrtovanje spremstev na matematično tekmovanje. 
- Sodelovanje v projektu TELO, TELESA, TELESU. 
- Organiziranje in izvedba zbiralnih akcij starega papirja dvakrat letno, 
v času roditeljskih sestankov. 
-  Organiziranje zbiranja plastičnih zamaškov v dobrodelni namen pri 
šolskih malicah učencev. 

- Priprava razstave v sodelovanju z naravoslovnim aktivom. 

- Sodelovanje z učitelji II. triade, predmetnimi učitelji, šolsko 
svetovalno službo in učitelji DSP. 
-Timski sestanki. 
- Popravljanje NPZ v 6. in 9. razredu ter analiza rezultatov NPZ naših 
učencev (6. in 9. razred).  
- Delo z nadarjenimi učenci. 
- Organizacija tehniškega dneva v okviru novoletnega sejma.   
- Spremljanje realizacije ur pouka po posameznih razredih in 
skupinah ter primerjava realiziranih ur (vsebin in ciljev) med učitelji. 
- Govorilne ure za učence. 
- Izvajanje dogovora o domači nalogi (jo pričakujemo), o rabi rešitev 
nalog iz učbenikov ter o uporabi učbenikov v šoli in doma. 
 
 

 

 - Uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku matematike ter 
spodbujanje učencev k ohranjanju šolskega inventarja. 
- Izdelava IP programov in evalvacij za učence z DSP in nadarjene 
učence. 
- Spremljanje novosti in strokovne literature s področja matematike. 
- Dodatno strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje. 
- Urejanje matematičnih učilnic (informacije in plakati z matematično 
vsebino) in oglasne deske pred matematično učilnico.  
- 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. 
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- Predlogi za novo šolsko leto. 
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 Program športnega aktiva  

 

Sodelujoči učitelji: 
 
 
 
 
 
 

Petra Kobe  – vodja 
Srečko Somrak 
Nuška Mlekuž 
Matej Bajde 
Luka Leitinger 

Predvideno število 
sestankov: 

3 

 1. Pregled LDN: 
Vsak učitelj preveri LDN in vstavi spremembe. 

2. Športni dnevi: 

 Vsebinsko smo jih določili člani strokovnega aktiva 
športnih  pedagogov, terminsko pa jih je uskladil vodja 
predmetnega aktiva Sevludin Halilović. 

 Zadnji športni dan je športni dan za učence od 6. Do 8. 
razreda (IGRE BREZ MEJA). 

 Na zimskem športnem dnevu bo v letošnjem šolskem letu 
poleg že obstoječih vsebin na voljo tudi alpsko smučanje 
(smučanje v vrsti). 

 Prijavo 1. športnega dne je potrebno poslati do 30. 8. 
2016, in sicer Jani Isoski. 

 

Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nosilci:  
POHOD: Petra Kobe  
PLAVANJE (8. r.): Srečko Somrak  
FITNES (9. r.):  Srečko Somrak  
ZIMSKI:  Srečko Somrak  
PREDAJA KLJUČA: vsi športni pedagogi  
IGRE BREZ MEJA (zadnji ŠD – 6., 7., 8.): Nuška Mlekuž, 
Petra Kobe, Matej Bajde 

 Na POŠ Vače je koordinatorka in izvajalka ŠD Nuška 
Mlekuž. 

3.  LŠN in ZŠN: 

 Vodja LŠN je Petra Kobe. Lokacija je Žusterna. 

 Vodja  ZŠN je Srečko Somrak. Letos se bo ZŠN izvajala 
na novi lokaciji, in sicer na smučišču Weinebene 
(avstrijska Koroška). Smučarske opreme zaradi 
dotrajanosti šola ne izposoja več. 

 
4.  Permanentno izobraževanje učiteljev: 
Člani strokovnega aktiva se bomo na izobraževanja prijavljali 

tekom šolskega leta glede na                     potrebo in 
ponudbo le-teh. 

 
5.  Projekti: 

 Še vedno se bo izvajal projekt ZŽS. Izvajalca: Luka 
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Leitinger in Matej Bajde. 

 Na novo se bo izvajal projekt ŠOLSKA OLIMPIJADA. Ta 
projekt se bo izvajal v povezavi s 4. in 5. razredom. 

 
6.  Družabna srečanja športnih pedagogov in ostalih učiteljev na 

šoli: 

 tekaški vikend v mesecu februarju, 

 pohod na Kriško goro 25. 9. 2016, 

 smučanje, 

 odbojkarska tekma med učenci in učitelji. 
 
7. Naročilo drobnih športnih rekvizitov:  

 Naročilo v mesecu avgustu se tiče samo podružnic 
HOTIČ, JEVNICA, KRESNICE, VAČE: 

           - igralne žoge - 32 kom 
           - nogometne žoge - 4 kom 
           - košarkarske žoge - 16 kom 
           - odbojkarske žoge - 8 kom 
           - stojala za postavitev palic - 10 kom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  NOVOSTI NA ŠPORTNEM PODROČJU KOT POPESTRITEV 
POUKA IN MOTIVACIJA UČENCEV 

 ZBIRANJE TOČK ZA ŠPORTNIKA ŠOLE – določili smo 
točkovnik, po katerem bodo učenci zbirali točke. 

 ZBIRANJE TOČK ZA NAJBOLJ ŠPORTNI RAZRED  

 ŠOLSKI REKORDI – beleženje najboljših dosežkov 
učencev v posameznih disciplinah. 

 Uvedba kartončkov z različnimi gibalnimi nalogami. Vsako 
zadnjo uro športa v mesecu se bo izvajalo testiranje teh 
nalog (npr. trebušnjaki, vaje za stabilizacijo trupa, nemški 
test …). Na ta način bodo lahko učenci sami spremljali 
svoj napredek skozi šolsko leto, kar jih bo dodatno 
motiviralo. 

 Uporaba IKT tehnologije pri pouku športa. Npr.: snemanje 
učencev pri izvajanju prevala nazaj. Učenci bodo nato 
lahko pogledali svoj posnetek in si na ta način lažje 
predstavljali, kaj delajo narobe. 
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9.  Sklepi: 

 V šolskem letu 2016/17 bo vodja aktiva Petra Kobe. 

 Učenci, ki imajo status športnika so dolžni sodelovati na 
tekmovanjih in   s tem zastopati šolo. V nasprotnem 
primeru se status ukine. 

 Ponovno se uvede alpsko smučanje na zimskem 
športnem dnevu (smučanje v skupini). 

 Uporaba nove spletne aplikacije ŠVK  za lažje zbiranje in 
analizo podatkov ŠVK. 

 Testiranje za ŠVK se bo v prihodnjem letu na predmetni 
stopnji izvajalo znotraj pouka športne vzgoje in ne več kot 
športni dan. 

 Na razredni stopnji se bo testiranje še izvajalo kot športni 
dan, v prihodnje pa težimo k temu, da bi se tudi v nižjih 
razredih testiranje izvajalo med poukom športa. 

 Izvajanje športnega programa Krpan in Zlati sonček 
ostane v okviru interesne dejavnosti oz. tako, kot se je 
izvajalo do sedaj. 

 Vsi člani strokovnega aktiva smo se strinjali, da bi morali 
biti učenci, ki sodelujejo na šolskih športnih tekmovanjih, 
upravičeni do dodatne malice na dan, ko je tekmovanje, 
še posebno takrat, ko je tekmovanje v popoldanskem 
času. 

 Med člani strokovnega aktiva se je pojavila želja po 
nabavi športne opreme za športne pedagoge (trenirka, 
športni copati). 

Dejavnosti:  Delo po LDN-ju 
 Organizacija in izvedba ŠD 
 Udeležba na športnih tekmovanjih in nosilci: 

 KOŠARKA – Luka Leitinger                                                     

 LJUBLJANJSKI MARATON – Luka Leitinger 

 NOGOMET – Matej Bajde 

 ODBOJKA – Petra Kobe 

 ATLETIKA – Nuška Mlekuž in Petra Kobe 

 LITIJSKI TEK – Matej Bajde 

 RAFTING – Srečko Somrak 

 TENIS – Srečko Somrak 

 PLES – Maša Mesarič (NLP) 

 SMUČARSKI SKOKI 
 

 Delovanje v okviru projekta ŠOLSKA OLIMPIJADA 
 Sodelovanje z aktivom 1. triade (pomoč pri testiranju za 

ŠVK) 
 Sodelovanje z različnimi društvi: 

 NK Litija, 

 NLP, 

 KK Litija, 

 ŽRK,  

 MC Litija. 
 Organizacija in izvedba plavalnega tečaja za 3. razrede 

(Vodja: Petra Kobe) 
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 Zdrav življenjski slog  

  

IZVAJALCA: Luka Leitinger, Matej Bajde 
 
Šola/razred:  matična šola, POŠ Vače, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica in POŠ Hotič 
 
 
Cilji:  

- preko raznovrstnih športnih programov omogočiti učencem, da pridobijo čim širši spekter 

osnovnih športnih  znanj in izpopolnijo že osvojena, 

- jim šport približati na zanimiv in zabaven način, 

- jih navdušiti in spodbuditi njihov interes za športno aktivnost, 

- jih spodbujati, da vsak najde šport, s katerim se bo ukvarjal v svojem prostem času, 

- jih poučiti o pomembnem vplivu športa na zdravje in kvalitetnejše življenje, 

- jim predstaviti šport kot sprostitev in zabavo in jih tako odvrniti od »pasivnega« načina 

preživljanja prostega časa. 

 

Dejavnosti: 

Cilji programa se bodo uresničevali preko naslednjih športnih panog: 

- atletika, 

- gimnastika, 

- vodni športi, 

- smučanje in zimski športi,  

- kolesarjenje, 

- drsanje in rolanje, 

- pohodništvo, 

- plezanje, 

- skupinski športi, 

- košarka, 

- nogomet, 

- odbojka, 

- rokomet, 

- igre z žogo, 

- tenis in namizni tenis, 

- badminton, 

- fitness, ples in aerobika, 

- pilates, 

- orientacija, 

- razvedrilo. 

 

Učencem bo tekom leta predstavljenih vsaj 19 športov in vsi urbani športi v občini Litija.  

 

 Aktiv DSP  (dodatne strokovne pomoči) 

Sodelujoči učitelji: 
 
 
 
 
 

Aleksandra Krnc, Dunja Požaršek, Andreja B. Rop, Marija 

Mohar, Alena D. Dedić, Sabina Grom, Janja Hostnik – vodja 

 

Predvideno število 
sestankov: 

Enkrat mesečno oziroma po potrebi tudi večkrat. 
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Program dela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- delo z učenci, ki imajo odločbo za dodatno strokovno 

pomoč, pri individualnem ali skupinskem pouku, 

- oblikovanje individualiziranih programov za posamezne 

učence na razredni stopnji v sodelovanju z razrednikom, 

skupna evalvacija ter analiziranje,  

- oblikovanje individualiziranih programov za posamezne 

učence na predmetni stopnji v sodelovanju s šolsko 

svetovalno službo, z razrednikom, učitelji ter skupna 

evalvacija in analiziranje,  

- sodelovanje pri dopolnjevanju, spremembah 

individualiziranih programov skozi šolsko leto, 

- svetovanje učencem v okviru svetovalne storitve ter 

načrtovanje dela, rešitev skupaj z učenci, 

- testiranje govora prvošolcev na matični in podružničnih 

šolah ter logopedska obravnava govora učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami,  

- specialnopedagoško testiranje učencev, pri katerih so se 

pokazale težave na različnih področjih,  

- priprava, organizacija in izvedba delavnic »Učimo se 

učiti« za izboljšanje učnih strategij, razvoj ustrezne 

samopodobe za vse učence 6., 7. in 8. razreda matične 

šole in podružnične šole Vače, 

- priprava, organizacija in izvedba delavnic »Učimo se 

učiti« za učinkovito učenje učencev v 4. in 5. razredu 

matične šole in podružničnih šol v okviru razrednih ur in 

tekočega pouka, 

- priprava, organizacija in izvedba delavnic »Učimo se 

učiti« na temo samostojnosti v 1. triadi v okviru razrednih 

ur in tekočega pouka, 

- aktivno sodelovanje z ostalimi strokovnimi aktivi skozi 

šolsko leto,  

- sodelovanje na evalvacijskih sestankih ob koncu 

ocenjevalnih obdobij ter na podlagi skupnih ugotovitev 

priprava priporočil za delo z učenci s posebnimi 

potrebami v razredu, 

- sodelovanje in izmenjava mnenj za delo s posameznim 

učencem s pomočjo med strokovnimi sodelavci v aktivu 
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ter izmenjava izkušenj našega dela, 

- priprava didaktičnih pripomočkov za delo pri 

individualnem pouku in v razredu, 

- skrb za dodatno in strokovno izobraževanje, bodisi v 

formalnih, neformalnih izobraževanjih, na študijskih 

skupinah bodisi prek literature, 

- analiza in vrednotenje ter načrtovanje (novih) rešitev pri 

posameznem učencu za tekoče in naslednje šolsko leto, 

- udeleževanje na timskih sestankih zunanjih institucij, na 

katerih so obravnavani učenci z dodatno strokovno 

pomočjo, 

- govorilne ure za starše, na katerih se predstavi delo z 

otrokom, 

- spodbujanje močnih področij in posebnih talentov 

učencev, pomoč pri razvijanju le-teh ter sodelovanje pri 

predstavitvi njihovih izdelkov v šolskem prostoru ali širši 

javnosti, 

- oblikovanje sklepov o imenovanju članov strokovne 

skupine za posameznega učenca z odločbo,  

- sodelovanje pri internem izobraževanju strokovnega 

kadra, 

- udeležba na pedagoških in redovalnih konferencah, 

- sodelovanje z drugimi vzgojno izobraževalnimi 

ustanovami in zavodi (zavod za gluhe in naglušne – 

Olga Kavšek, zavod za slepe in slabovidne – ga. 

Damjana), 

- sodelovanje pri organizaciji, pripravi in izvedbi šolskih 

prireditev ter sodelovanje pri okrasitvi avle. 
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 Letni delovni načrt šolskega knjižničarja 

 

KNJIŽNIČARKA: Stanislava Sirk 

 

 

a. Interno strokovno knjižničarsko delo 

 Nabava knjižničnega gradiva (preko celotnega leta), 

 strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva (preko celotnega leta), 

 oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva (preko celotnega leta), 

 oblikovanje letnega delovnega načrta (avgust), 

 inventura na lokaciji kabineti, 

 postavitev učiteljske strokovne knjižnice v zbornici (september. 
 

b. Pedagoško delo 

 Individualno bibliopedagoško delo ob izposoji (preko celotnega leta), 

 pomoč pri iskanju na internetu, 

 bibliopedagoško delo z oddelki (predmet knjižnična informacijska znanja (KIZ)), tudi na 
podružnicah, 

 priprava in izvedba prireditev ob zaključku Bralne značke  na podružnicah in razredni stopnji 
matične šole, 

 priložnostna nadomeščanja in priprave nanje. 
 
 

c. Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole 

 Posvet o nakupu knjižničnega gradiva, 

 organiziranje branja in preverjanje le-tega za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici 
(preko celotnega leta), 

 sodelovanje pri pripravi biltena ob 40-letnici OŠ Gradec, 

 sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah (priložnostno), 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici (preko celotnega leta), 

 letna priprava za predmet knjižnična informacijska znanja (KIZ). 
 

d. Strokovno izpopolnjevanje 
v okviru šole, strokovnih aktivov, študijskih skupin, seminarjev in podobno (priložnostno). 
 

e. Druge naloge 

 Vodenje učbeniškega sklada, 

 sodelovanje pri izvedbi kulturnih in naravoslovnih dni, 

 sodelovanje v projektih (Rastem s knjigo …), 
 

 sodelovanje s Knjižnico Litija. 
. 
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PROGRAM PEDAGOŠKEGA VODENJA ŠOLE  

 

 RAVNATELJICA 
 

Ravnateljica kot pedagoški vodja vodi  delo učiteljskega zbora ter spremlja in usmerja delo 

strokovnih organov. Hkrati skrbi za sodoben način pouka in uvedbo nove šolske zakonodaje v 

prakso. 

Skrbi za kontinuirano izobraževanje učiteljev. Pripravlja in vodi pedagoške in ocenjevalne 

konference.  

Pedagoške konference so namenjene izobraževanju učiteljev na šoli (glej program konferenc). 

Ocenjevalne konference so ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja. 

 

Naloge ravnateljice: 

 

 VODI PEDAGOŠKI PROCES: 

- organizira, načrtuje in vodi delo šole, 

- pripravlja program razvoja šole, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo, 

- je odgovorna  za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 

- vodi delo učiteljskega zbora, 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov, 

- spodbuja strokovni izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

- orgaizira mentorstvo za pripravnike, 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 

-     odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 

-     spremlja delo svetovalne službe, 

-    skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 

sodelovanja, 

-    obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 

-    spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, 

-    odloča o vzgojnih ukrepih, 

-     zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela, 

-     določa sistematizacijo delovnih mest, 

-     odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 

-     skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, 

- opravlja druge obveznosti v skladu z zakoni in drugimi predpisi in  
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- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje.   

 

Ravnateljica za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času 

odsotnosti pisno pooblasti pomočnika ravnateljice ali drugega delavca šole.  

 

 SKRBI ZA USTREZNO MATERIALNO OPREMLJENOST ŠOLE: 

- za ustrezne delovne pogoje, 

- za prijetno delovno vzdušje (prostorska ureditev, opremljenost, estetska ureditev), 

- za nabavo sodobne učne tehnologije. 

 

 SE  TIMSKO  POVEZUJE: 

-  s pomočnicama, 

-  s svetovalno službo,    

- s strokovnim kolegijem ravnateljice, v katerem sodelujejo obe pomočnici in šolska svetovalna 

služba,     

- s podružničnimi šolami  direktno z obiski in posredno na mesečnem kolegiju z vodji 

podružničnih šol, 

- z učitelji, 

- s knjižničarjem, 

- z računalnikarjem. 

 

 DELO Z UČENCI: 

- razrešuje probleme oddelkov in posameznih učencev, 

- občasno nadomešča odsotne učitelje. 

 

 DELO S STARŠI: 

- pripravlja in daje pobude za organizacijo roditeljskih sestankov, 

- se aktivno udeležuje roditeljskih setankov in svetov staršev in šole. 

 

  SODELUJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI:  

- z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport, 

- z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, 

- z ustanoviteljico šole Občino Litija, krajevnimi skupnostmi Vače, Hotič, Jevnica in Kresnice, 

- s šolami v občini (osnovnimi šolami, glasbeno šolo, gimnazijo in vrtcem), 

- z Zavodom za kulturo, mladino in šport Litija ter Knjižnico Litija, 

- s Centrom za socialno delo Litija, Zdravstvenim domom Litija, Policijsko postajo Litija, 

- z gasilnimi društvi v krajih, s športnimi klubi in drugimi društvi. 
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2. Strokovni kolegij, v katerem sodelujejo obe pomočnici, pedagoginja in socialna delavka, 

vodi ravnateljica. 

Sestanki strokovnega kolegija so enkrat tedensko za naslednimi področji dela: 

- realizacija posameznih nalog iz Letnega delovnega načrta , 

- oblikovanje stališč in mnenj o tekočih zadevah ter aktivnosti v zvezi s tem (obvestila, vabila...), 

- določanje vsebine dnevnega reda tedenskih sestankov z učitelji itd. 

 

 POMOČNICI RAVNATELJICE  
opravljata naloge skladno z načrtom dela.  

 

a) Pomočnica ravnateljce I. 

OPIS DEL IN NALOG POMOČNICE RAVNATELJICE 

Jane Isoski 

 
 

         1. Organizacija in načrtovanje življenja in dela šole:    

 

- organizacija prvega šolskega dne,  

- pripravlja publikacijo za predstavitev delovanja šole,  

- pomaga učiteljem-vodjem pri organizaciji dnevov dejavnosti in ekskurzij,  

- skrbi za redne šolske prevoze (dogovori z občino, prevozniki in starši) in prevoze na 

prireditve, ekskurzije in dneve dejavnosti, - načrtuje, usmerja, spremlja in nadzoruje pravilno 

izvajanje programov interesnih dejavnosti,  

- organizira pedagoško prakso za študente,  

- sprejema ponudbe učil, proučuje ponudbe, evidentira potrebe po novih učilih, nabavlja in 

predstavlja nova učila in pripomočke,  

- v sodelovanju z učitelji skrbi za nove nabave (učila, pripomočki…),  

- v dogovoru z ravnateljico razporeja delo in naloge tehničnega osebja (hišnika, 

vzdrževalca),  

- pregleduje šolsko dokumentacijo.  

 

       2. Pedagoško vodenje: 

 

- poučuje 6 ur v matični šoli, v preostalem času opravlja naloge pomočnice ravnateljice po 

določenem naboru nalog,  

- sodeluje na jutranjem sestanku učiteljic od 1. do 9. razreda in po potrebi na kolegiju vodij 

podružničnih šol,  
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- skupaj z učiteljicami izdela plan prireditev,  

- z ravnateljico analizira podatke o rezultatih ocenjevalnih obdobij,  

- pripravlja najrazličnejša statistična poročila in analize,  

- pregleduje urejenost dnevnikov in redovalnic in druge dokumentacije skozi vse šolsko leto 

za matično šolo in podružnične šole,  

- koordinira šolska tekmovanja,  

- planira in organizira šole v naravi in bivanja v naravi,  

- aktivno sodeluje na pedagoških in ocenjevalnih konferencah,  

- aktivno sodeluje na učiteljskih sejah, pedagoških delavnicah, roditeljskih sestankih, 

strokovnih aktivih,  

- po dogovoru z ravnateljico lahko vodi pedagoško, redovalno konferenco in roditeljski 

sestanek,  

- po dogovoru z ravnateljico, skladno z letnim načrtom, opravi ure hospitacij,  

- nadomešča ravnateljico in opravlja tiste naloge, za katere je pisno pooblaščena,  

- opravlja tiste naloge ravnateljice, za katera je pisno pooblaščena, in druge naloge po 

dogovoru,  

- opravlja naloge tajnika NPZ.  

 

b) Pomočnica  ravnateljice II. 

 

OPIS DEL IN NALOG POMOČNICE RAVNATELJICE 

Katarine Murn 

 

 

1. Organizacija in načrtovanje življenja in dela šole:    

 

- organizacija prvega šolskega dne,  

- sodelovanje pri razporejanju vzg.- izob. dela po učiteljih in prostorih ter šolah (podružnicah),  

- poskrbi za pripravo urnikov in uskladitev uporabe telovadnice,  

- organizira vsakodnevno nadomeščanje odsotnih učiteljev, za podružnice v dogovoru z vodji 

podružnic,  

- pomaga pri urejanju šolskih prostorov, okolice šole in skrbi za red in disciplino,  
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- pregleduje opravljanje obveznosti v OPB in poroča ravnateljici in računovodstvu,  

- pripravlja urnik za pouk od 1. do 9. razreda,  

- pripravlja urnik nadomeščanj učiteljev od 1. do 9. razreda,  

- obvešča učence o spremembah urnika,  

- po dogovoru z ravnateljico, skladno z letnim načrtom, opravi ure hospitacij,  

- po potrebi sodeluje na sejah sveta staršev in šole,  

- sodeluje pri pripravi šolske publikacije,  

- pregleduje šolsko dokumentacijo.  

 

2. Pedagoško vodenje: 
 

- poučuje v POŠ Vače 8 ur in v preostalem času opravlja naloge pomočnice ravnateljice po 

določenem naboru nalog, 

- sodeluje na jutranjem sestanku učiteljev od 1. do 9. razreda, po potrebi na kolegiju vodij 

podružničnih šol,  

- pripravlja navodila in listo dežurnih učiteljev in jutranjega varstva,  

- aktivno sodeluje na učiteljskih sejah, pedagoških delavnicah, roditeljskih sestankih, strokovnih 

aktivih,  

- aktivno sodeluje na pedagoških in ocenjevalnih konferencah,  

- po dogovoru z ravnateljico lahko vodi pedagoško, redovalno konferenco in roditeljski 

sestanek,  

- po dogovoru z ravnateljico, skladno z letnim načrtom, opravi ure hospitacij,  

- nadomešča ravnateljico in opravlja tiste naloge, za katere je pisno pooblaščena.  

 

 

11.3  Program dela pedagoških vodij 
 

V sestavu matične šole delujejo naslednje šole, ki jih vodijo: 

POŠ VAČE:    Jernej Grdun 

POŠ HOTIČ:    Elizabeta Bučar 

POŠ KRESNICE:   Angelca Koprivnikar 

POŠ JEVNICA:  Darja  Rajšek 

Naloge: 



  Letni delovni načrt OŠ Gradec Litija za šolsko leto 2016/2017                           Ravnateljica Tatjana GOMBAČ 

 10 

- razrešujejo tekoče vzgojne probleme ob sodelovanju razrednikov in poskrbijo za 

organizacijo jutranjih  sestankov.  Po potrebi povabijo ravnateljico, pomočnika ali svetovalno 

službo, 

- so v stalnem stiku z ravnateljico, se z njo posvetujejo o tekočih problemih, jo obveščajo o 

zadevah v zvezi z življenjem šole,   

- skrbijo za nemoten potek šolskega dela na šoli, 

- poskrbijo za nadomeščanje učiteljev na svoji šoli, 

- skrbijo za pravočasno in korektno opravljanje del in nalog učiteljev, 

-    skrbijo za zdravstveno higienske razmere na šoli, 

-    udeležujejo se posvetov in sestankov pedagoških vodij šole, 

-    vpisujejo šolske novince in vodijo njihovo evidenco, 

-    skrbijo za vodenje in hrambo šolske dokumentacije, 

-    sodelujejo z vsemi svetovalnimi delavci na matični šoli. 

 

Pedagoški vodje se enkrat mesečno sestanejo z vodstvom šole po določenem razporedu. 

 

Delovni sestanki  učiteljskega zbora  

 Učitelji  matične šole sestankujejo enkrat tedensko, ob torkih ob 7.00, v  zbornici matične 

šole, kjer se jim pridružijo predstavniki vsake podružnične šole. Sestanki se izmenično 

sklicujejo za razredno stopnjo, predmetno stopnjo in obe skupaj, nato se vrstni red ponovi. 

Sestanejo se učitelji in vodstvo šole in se dogovorijo za posamezne delovne naloge 

praviloma tekočega tedna ter hkrati ovrednotijo že opravljena dela. Na sestankih se 

prepletajo ideje, zamisli, porodijo pa se tudi nove. Posredujejo se tekoče informacije o delu 

šole, aktivnostih, tekmovanjih, informacije in obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, Zavoda za šolstvo ... 

 

 Tedensko se sestaja tudi učiteljski zbor POŠ Vače. Sestanek vodi vodja podružnice, 

redno na sestanku sodelujejo pedagoginja in ravnateljica oz. pomočnci. 

 

 Učiteljice ostalih podružnic se sestanejo po potrebi oz. na sklic vodje, praviloma enkrat 

mesečno. 

Vodijo se zapisniki. 
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 PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 

1. Za uresničevanje strokovnosti in kvalitete dela ima šola strokovne organe, ki delujejo na 

podlagi LDN. 

 

Strokovni organi šole so:  

- učiteljski zbor (vsi učitelji, ki poučujejo)  

-     razredni učiteljski zbor (učitelji v oddelku) 

- strokovni aktivi:       

 razredni aktivi na razredni  stopnji in predmetni aktivi  na             

predmetni  stopnji 

-  razrednik. 

 

2. Strokovne komisije: 

 šolska komisija za nacionalne preizkuse za 2. in 3. obdobje, 

Komisijo imenuje in vodi ravnateljica. Mandat traja 4 leta.  

 

 

 komisija za poklicno usmerjanje, 

     Sestavljajo jo šolski svetovalni delavci (ŠSD) in razredniki 9. razreda. 

     Delo vodi socialna delavka Irena Smrekar Simončič. 

 

 komisija za vpis šolskih novincev. 

     Sestavljajo jo šolski svetovalni delavci in ravnateljica.  

     Delo vodi  pedagoginja Dunja Požaršek.  

 

 

12.1 Program dela svetovalnih in strokovnih delavcev 

 

Svetovalno delo opravljajo Irena Smrekar, Dunja Požaršek in Marija Mohar. 

 

Individualno pomoč učencev  izvaja  glede na dovoljeno sistemizacijo ena učiteljica, del 

ur pa logopedinja oz. surdologopedinja ali tiflopedagoginja. Del ur smo zaradi boljše 

učinkovitosti odstopili Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, dodatno 

strokovno pomoč učencem z odločbo ali priporočilom izvaja šest za to delo usposobljenih 

učiteljic dodatne strokovne pomoči, ki so po profilu pedagoginja, specialna pedagoginja, 
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socialna pedagoginja in logopedinja, nekatere posamezne ure, določene v odločbi, pa 

opravljajo učitelji predmetov glede na odločbo. 

 

PODROČJE, 
DEJAVNOSTI 

UČENJE IN POUČEVANJE 

UDELEŽ
ENCI 

NALOGA NOSILEC ČAS 

 
 
 
 

POMOČI 

učenci Koordinacija pomoči učencem z učnimi 
težavami (izvajanje učne pomoči, 
organizacija učne pomoči  s strani 
sošolcev, preko CSD ...).  
Pomoč in svetovanje  učencem, ki so 
napredovali z negativno oceno.  
Izvajanje koncepta učne težave v osnovni 
šoli. 
Pomoč in svetovanje nadarjenim. 
Izvajanje DSP oz.  PUT. 

Soc. del., 
ped., psih. 
 
 
 
Psih., 
pedag., psih. 

Celoletna  
naloga 

Učitelji Sodelovanje  pri oblikovanju 
individualiziranih učnih  načrtov (timski 
sestanki, oddelčni sestanki), sodelovanje 
pri organizaciji individualne učne pomoči, 
koordinacija učne pomoči. 
Organizacija in sodelovanje  pri 
strokovnem izpopolnjevanju na šoli. 
Posvetovanje  o različnih metodah in 
tehnikah učenja glede na specifike 
učencev.  
Sodelovanje pri ustvarjanju pogojev za 
razvoj potencialov  nadarjenih. 

Soc. del., 
ped., psih. 
 
 
 
 
 
Psih.,  ped., 
soc. del. 

Celoletna  
naloga 

Starši Individualno svetovanje  staršem 
nadarjenih  učencev. 
Individualno svetovanje  staršem 
učencev, ki imajo učne težave, po potrebi 
usmerjanje v ustrezne institucije. 

Psih.  
soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Vodstvo Sodelovanje pri načrtovanju strok. 
izpopolnjevanja za učitelje. 
Sodelovanje pri organizaciji učno- 
vzgojnega programa. 

Soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Zunanje 
institucije 

Organizacija učne pomoči v sodelovanju 
z MC Litija,  sodelovanje s SC, MHO, ZD, 
timski sestanki … 

Soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Drugo  Sodelovanje na  redovalnih, pedagoških 
konferencah, kolegijih, aktivih. 

Soc. del., 
ped., psih. 

Po LDN-u 

R
A

Z
V

O
J
N

O
 

  

P
R

E
V

E
N

T
IV

N

O
 

Učenci 
 
 

Individualno in skupinsko delo. 
Ugotavljanje in spreminjanje pogojev dela 
v šoli in doma. 
Spremljanje  koncepta učne težave v 
osnovni šoli. 
Sodelovanje pri načrtovanju delavnic 
Kako pomagati otroku pri učenju. 

Soc. del., 
ped., psih. 
 
 
Psih., ped. 

Celoletna  
naloga 
 
 
Od 
novembra  
do marca 
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Učitelji Sodelovanje, posvetovanje pri 
spreminjanju pogojev dela na šoli in 
pomoč pri uvajanju izboljšav. 
Posvetovalni razgovori. 

Soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Starši Premagovanje stiske ob učnem neuspehu 
– Šola za starše. 
 
Sodelovanje  staršev pri razvijanju  
nadarjenosti – spodbujanje, da poiščejo 
področje, kamor  se lahko vključi  njihov  
otrok, da razvija  svoj  talent. 
 

Psih.  
 
Psih. 

November  

Vodstvo Spremljanje in evalvacija  učencev z 
učnimi težavami oz. posebnimi potrebami 
in nadarjenih. 

Soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Zunanje 
institucije 

Koordinacija pri strok. izpopolnjevanju  
učiteljev in osveščanju staršev, 
organizacija timskih sestankov. 

Soc. del., 
ped., psih. 

Celoletna  
naloga 

Drugo Sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji 
ind.  programov. 
Vodenje dokumentacije o učni pomoči. 
Študij  strokovne literature. 
Izobraževalni seminarji, študijske  
skupine. 

Soc. del., 
ped., psih. 
 
 
 

Celoletna  
naloga 
 
 
Po  
programu 

NAČRTOVANJE 
 
EVALVACIJA 

 Analiza uspešnosti dela z učenci z učnimi  
težavami. 
 
Izvajanje koncepta dela  z nadarjenimi. 

Soc. del., 
ped., psih. 
 
Psih. 

Jan., junij 
in po 
potrebi 
celoletna  
naloga 
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ŠOLA – STARŠI 
 

1. SVET STARŠEV 

 

Vsak oddelek izvoli enega izmed staršev v svet staršev.  

Naloge sveta staršev so: 

- obravnava tekočih nalog iz LDN, novosti pri delu, 

- oblikovanje mnenj in stališč o delu šole in pobude staršev, 

- možnosti vključevanja staršev v posamezne aktivnosti šole, 

- obravnava učno-vzgojnih rezultatov šole. 

Predsednica sveta staršev je Nada Golouh. 

 

 

2. OSTALE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI 

 

           govorilne ure                             roditeljski sestanki                

1-krat tedensko dopoldne                        3–4-krat letno sodelovanja 

1-krat mesečno popoldne                        (strokovne teme, tekoče zadeve, učni uspeh ... )      

Vodja: razrednik, občasno ŠSS           Vodja: razredniki,  ŠSS, vodstvo šole 

 

Opomba: ŠSS – šolska svetovalna služba               

Povezava šole in doma je osnova za skupno kvalitetno delo v šoli in tudi doma. 

ŠOLSKI  SKLAD 

 

Na  OŠ Gradec  deluje šolski sklad v skladu s sprejetim pravilnikom. Osnovna naloga je 

pridobivanje sredstev, ki so namenjena pomoči učencem, ki zaradi socialne ogroženosti ne 

zmorejo poravnati raznih stroškov šolskih in obšolskih dejavnosti. V posebnih primerih se sme 

porabiti denar tudi v druge namene, vendar le v skladu s pravilnikom in soglasjem članov. 

Šolski sklad vodi upravni odbor sklada, ki ima predsednika in šest članov (trije predstavniki 

šole, štirje predstavniki  staršev).  

Predsednica šolskega sklada je predstavnica staršev Maja Jeglič, upravni odbor poleg nje 

sestavljajo še predstavniki staršev (Petra Hiršel Horvat, Aleš Pregl, Nada Golouh) ter 

predstavniki šole (Alenka Zupančič, Marta Obreza in Eva Divjak). Skrbnica sklada je 

ravnateljicaTatjana Gombač, zapisnikar Eva Divjak. 
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Sredstva se pridobivajo z akcijami šole, kot so: jesensko in spomladansko zbiranje papirja, 

prodaja izdelkov učencev ob raznih prireditvah, srečelovi in prostovoljnimi prispevki staršev. Na 

prvem roditeljskem sestanku v tem šolskem letu so razredniki predstavili delovanje šolskega 

sklada in razdelili staršem obvestila s soglasji za nakazilo sredstev v sklad (v enkratnem znesku 

ali vsak mesec). Sklad poskuša pridobiti tudi sredstva raznih donatorjev, delovnih organizacij in 

posameznikov. 

Tudi letošnje leto smo zabeležili povečano število prošenj za pomoč učencem s sredstvi 

šolskega sklada že z vlogami za pomoč pri nakupu delovnih zvezkov. 

 

ŠOLA –  OKOLJE  
 
1.    PRIREDITVE ZA STARŠE IN KRAJANE 

OŠ Gradec  in vse njene podružnice vsako šolsko leto izvedejo  številne prireditve na šoli in v 

kraju. Prireditve so namenjene predvsem staršem, na podružnicah pa tudi krajanom ob 

različnih praznikih. Enkrat  letno  pa se šola predstavi ob koncu šolskega leta.  

 

Okvirni program prireditev: 

 teden otroka v oktobru, 

 dobrodelni novoletni sejem z dejavnostmi (za šolski sklad) – december 2016, 

 OŠ Gradec poje – maj 2017, 

 sodelovanje na revijah pevskih zborov (otroški, mladinski), 

  zaključne prireditve po razredih ob koncu šolskega leta, 

 valeta – junij 2017, 

 krajevne prireditve ob praznikih na podružnicah (Miklavžev sejem, kulturni praznik, 

materinski dan), 

 popoldanska srečanja in tematski popoldnevi, družinski pohod in ekskurzija. 

 

2. SODELOVANJE S ŠOLAMI V OBČINI IN ŠIRŠE 

 
 OŠ Gradec je  na predlog Zavoda za šolstvo mentorska šola  za 29 šol OE Ljubljana 1. 

in 2. triade. Učitelji OŠ Gradec so prevzeli vloge vodij študijskih skupin za predmetna 

področja, kjer je  naša šola mentorska (SLJ, TJA in OPB). 

 Ostali učitelji, ŠSS in strokovni delavci  sodelujejo v  okviru štidijskih skupin (v občini, 

Zasavju, ljubljanski regiji). 

 OŠ Gradec sodeluje s Šolo za ravnatelje v programu Samoevalvacija in vpeljevanje 

izboljšav. 
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 Kot ravnateljica sodelujem v okviru občinskega in zasavskega aktiva ravnateljev  ter s 

skupino ravnateljev  ljubljanskega področja osnovnih šol in s Šolo za ravnatelje v 

programu Razvoj ravnateljevanja. 

 Učitelji  sodelujejo pri organizaciji in izvedbi občinskih, regijskih in državnih tekmovanj. 

 

Osnovni cilji: medsebojna povezava, prenos izkušenj, vnašanje novosti v delo. 

 

 

SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI: 

 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

- Šola za ravnatelje, 

- Zavod RS za šolstvo – OE Ljubljana, 

- Občina Litija :   urad župana 

oddelek za družbene dejavnosti 

                           oddelek za finance 

   oddelek za okolje in prostor, 

- Center za socialno delo Litija, 

- Urad za delo, 

- Zdravstveni dom Litija, 

- Vrtec Litija, 

- Glasbena šola Litija – Šmartno,  

- Osnovna šola Litija, 

- Osnovna šola Gabrovka – Dole, 

- Gimnazija Litija, 

- Knjižnica Litija, 

- Mladinski center Litija, 

- ATV Signal Litija, 

- Radio 1 – Radio Geoss Litija,  

- Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, 

- glasilo Občan, 

- ostali mediji po potrebi, 

- kulturno umetniške ustanove. 

 

 

Svet šole je obravnaval in sprejel LDN v torek, 20. 9. 2016. 
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Ravnateljica: Tatjana Gombač                                                       

 

 

Predsednica sveta šole: Vanja Arhnaver 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

 letne priprave za posamezne predmete in pouk OPB, 

 individualne priprave strokovnega delavca na pouk,  

 vsebinski načrti: 

- dela z učenci s posebnimi potrebami, 

- dela z nadarjenimi učenci, 

- razrednih ur, 

 letni program dela v športni dvorani (časovni razpored pouka in športnih interesnih 

dejavnosti naših učencev), 

 Letni delovni načrt POŠ Hotič 

Letni delovni načrt POŠ Kresnice 

 Letni delovni načrt POŠ Jevnica 

 Letni delovni načrt POŠ Vače 

 Načrt pisnega ocenjevanja znanja za šolsko leto 2016/2017 

 

 

 

Osnovna šola Gradec- šola s srcem 

 


