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1. Uvod 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2019/2020 začelo obiskovati 693 učencev, ob 
koncu pouka pa je šolo obiskovalo 694 učencev. Ob koncu pouka je bilo na šoli 
zaposlenih 117 ljudi, od tega 80 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 26 tehničnih in 
administrativnih delavcev in ravnatelj. 6 zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu bodisi 
na porodniškem dopustu. 
 
V prvi razred vstopijo učenci s šestimi leti, deveti razred pa zapustijo praviloma stari 
petnajst let. Delo poteka po triadah. V prvi triadi poučujejo samo učiteljice razredne 
stopnje, v drugi triadi se jim pridružijo nekateri učitelji predmetne stopnje, v zadnji 
triadi poučujejo samo učitelji predmetne stopnje. Pouk poteka v dopoldanskem času 
od 8.00 do največ 14.15. Vmes imamo odmore za malico in kosilo, ki ju pripravijo 
kuharice na šoli. V zadnji triadi si učenci izberejo izbirni predmet, pri katerem so 
ocenjeni. V drugi triadi ponujamo neobvezne izbirne predmete-tudi pri njih so učenci 
ocenjeni. V šestem in devetem razredu je obvezno nacionalno preverjanje znanja; v 
šestem razredu iz slovenščine, matematike in angleščine, v devetem razredu iz 
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi MIZŠ. Tudi v 
letošnjem šolskem letu smo bili prijavljeni na izvedbo poskusnega nacionalnega 
preverjanja za učence 3. razreda (matične šole in vse 4 podružničnih šol), ki pa je 
zaradi zaprtja šol odpadlo. 
 

2. Ključni poudarki 
Šolsko leto 2019/2020 se je začelo v ponedeljek, 2. septembra 2019. Pouk se je na 
matični šoli začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 9.00 za učence od 2. do 
5. razreda, obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom 
ravnatelja. Na podružničnih šolah so s poukom pričeli ob 8.00. Ob 13.30 smo pripravili 
skupni slovesni sprejem vseh prvošolčkov v telovadnici Gimnazije Litija. 
 
V septembru smo za učence razredne stopnje matične šole izpeljali predstavitve 
športov (rokomet, nogomet, košarka, borilne veščine, atletika za 1. triado). V prvi 
polovici meseca smo izpeljali prve roditeljske sestanke. 6. septembra so se učenci 3. 
triade MŠ in POŠ Vače v dvorani Pungrt v Šmartnem udeležili koncerta Kla Kla Klasika, 
45-minutno srečanje s slovensko poezijo v raperski predelavi ter izvedbi dr. Igorja 
Sakside in Roka Terkaja. 9. septembra je MPZ matične šole sodeloval na 1. Festivalu 
medgeneracijskega povezovanja, ki je v potekal v litijskem mestnem jedru pod 
sloganom »Od mladosti do modrosti stopamo skupaj«. 13. septembra smo v 
Kulturnem centru v Litiji skupaj z Osnovno šolo Litija z učenci predmetne stopnje 
obeležili državni praznik Dan vrnitve Primorske k matični domovini, učenci razredne 
stopnje vseh naših šol pa so imeli tradicionalni kros na nogometnem igrišču 
Nogometnega kluba Litija. Med 16. in 20. septembrom so učenci 5. razreda odšli v 
letno šolo v naravi v Žusterno. 18. septembra smo izpeljali ekskurzijo za učence 7. 
razreda v Obpanonske pokrajine. 20. septembra so se učenci 1. triade v okviru 
Evropskega dneva brez avtomobila priključili akciji Dan brez avtomobila, ki je potekala 
pred Muzejem Litija. Istega dne zvečer smo skupaj z OŠ Litija organizirali dogodek 
Slovenija pod skupnim nebom-z učenci in njihovimi starši smo se peš odpravili na 
litijsko dobravo, kjer je bilo manj vpliva svetlobnega okolja, da smo lahko s teleskopi 
opazovali nebesna telesa. Konec septembra smo v CŠOD Medvedje Brdo izpeljali šolo 
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v naravi za učence 4. razreda, in sicer med 23. in 27. septembrom za četrtošolce 
matične šole, med 30. septembrom in 4. oktobrom pa za četrtošolce podružničnih šol. 
24. septembra smo organizirali Večer pod zvezdami, popoldansko in večerno druženje 
učencev in učiteljev, v katerem so učitelji za učence pripravili delavnice 
medpredmetnega povezovanja, gumbolacijo in ogled filma, ki ga zaradi vremenske 
situacije nismo predvajali na prostem, kot je bilo sprva v načrtu, ampak v predavalnici 
matične šole. Med 23. in 25. septembrom smo na POŠ Hotič, POŠ Kresnice in POŠ 
Jevnica uredili WLAN v okviru projekta SIO2020. 26. septembra smo obeležili 90 let 
stavbe POŠ Jevnica. Konec septembra smo ponovno obudili petkova jutranja druženja 
z namenom obeležitve rožnatega oktobra-na druženja so bile vabljene upokojenke, 
učiteljice in učenci. 
 
Med 2. in 4. oktobrom smo izpeljali prvo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo 
skupaj (matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 16,3 tone papirja in 1,4 tone 
kartona ter zanju dobili 1.462,46 € za šolski sklad. 3. oktobra je druženje s starši 
učencev, ki imajo odločbo za dodatno strokovno pomoč, priredil aktiv DSP, 10. 
oktobra pa smo za starše učencev razredne stopnje matične šole v okviru projekta 
Trajnostna mobilnost organizirali druženje Pešbus z večernim pohodom na Svibno. 
Maša Cvetežar, dijakinja 1. letnika Gimnazije Litija, je v sredo, 24. septembra 
učencem zadnje triade predstavila Podnebni štrajk, 9. oktobra pa učencem 8. in 9. 
razreda pobudo Mladi za podnebno pravičnost. 11. oktobra smo ponovno gostili 
lokalna društva, ki so se nam predstavila na dogodku NVO gre v šolo. Dogodka so se 
udeležili Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Društvo 
upokojencev Litija, Društvo borilnih veščin Komenda, Kulturno društvo Podkum, 
Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, AMD Litija, Karate klub Kensei, Zavod 
LamFIT, Zavod APIS, Planinsko društvo Litija, Športni klub Bleščica, Društvo botanični 
vrt Raznolikost, PGD Litija, ŽRD Litija & HERZ rokometno društvo Šmartno pri Litiji ter 
Tenis klub AS. Med 11. in 13. oktobrom je aktiv DSP organiziral motivacijsko-
spoznavni vikend za učence z dodatno strokovno pomočjo v CŠOD v Kranjski Gori. 21. 
oktobra je učence predmetne stopnje matične šole in POŠ Vače obiskala Jana Dular, 
humanitarka, ki že 12 let živi v vzhodni Afriki (Uganda, Tanzanija, Kenija, Malavi), tam 
poučuje otroke in vodi humanitarne projekte. 23. oktobra smo za učence 8. razredov 
pripravili predavanje o nenasilni komunikaciji. 28. oktobra smo izpeljali 1. orientacijsko 
konferenco strokovnih delavcev naše šole. 
 
15. novembra smo imeli na šoli Tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, maslo, med, 
mleko, jabolko). Popoldne tega dne je 50 pevcev MPZ in 4 učiteljice odšlo v CŠOD 
Čebelica na že tradicionalni pevski vikend. 21. novembra smo za učence 9.r v 
predavalnici matične šole pripravili predstavitev Gimnazije Litija. Opoldne smo v 
športni dvorani Gimnazije Litija organizirali občinsko prvenstvo v nogometu za starejše 
učence, popoldne tega dne pa smo bili soorganizatorji srednješolskega sejma, ki je v 
letošnjem šolskem letu prvič potekal v soorganizaciji z Osnovno šolo Litija, Območno 
Obrtno-Podjetniško zbornico Litija in podjetjem Podjetniški RISE. 22. novembra smo 
obeležili državni praznik Dan Rudolfa Maistra. 23. novembra smo organizirali ogled 
Vojaškega muzeja v Pivki in Vojaškega muzeja Tabor v kraju Lokev-ogleda so se lahko 
udeležili učenci in njihovi starši. 27. novembra smo v sodelovanju s Centrom za 
slovenščino kot drugi tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani izvedli raziskavo Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot 
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drugega in tujega jezika za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik-naročnik in 
financer raziskave je bil MIZŠ. Z raziskavo so ugotavljali, kolikšna je bralna zmožnost 
učencev govorcev slovenščine kot drugega jezika oz. v kolikšni meri so sposobni 
razumeti zapisana šolska besedila. 27. novembra smo v popoldanskem času na 
matični šoli izpeljali tradicionalni novoletni sejem in popoldanske govorilne ure. 
 
3. in 5. decembra smo izvedli testiranji evidentiranih nadarjenih učencev. Na šoli smo 
izbrali 11 učencev, ki so ustrezali kriterijem za testiranje nadarjenosti. Med 2. in 16. 
decembrom smo na šoli zbirali hrano za živali. 3. decembra smo za učence predmetne 
stopnje organizirali ogled filma Bitka za Midway; ogled filma je potekal v Koloseju v 
Ljubljani. 5. decembra je na šoli potekalo področno tekmovanje v odbojki za učence, 
19. decembra pa področno tekmovanje v odbojki za učenke. 10. decembra smo 
učence predmetne stopnje odpeljali v Ljubljano na ogled operne predstave Snežna 
Kraljica. 12. decembra smo v dvorani Gimnazije Litija pripravili novoletno prireditev z 
naslovom Poseben.si, kjer so se v avtorskem mjuziklu učiteljic POŠ Vače predstavili 
učenci predmetne stopnje te podružnice. V tednu med 16. in 20. decembrom so 
učenci 7. razreda odšli v šolo v naravi v CŠOD Soča. 23. decembra so učenci, 
sodelujoči v skupini Black&White theater, za učence razredne stopnje pripravili 
predstavo Smrkastičen božič. 24. decembra smo obeležili državni praznik Dan 
samostojnosti in enotnosti. 
 
15. januarja smo imeli v jedilnici matične šole gledališki večer, na katerem so se 
predstavile gledališke skupine razredne in predmetne stopnje. 16. januarja je v 
jedilnici matične šole potekalo srečanje upokojenih delavcev Osnovne šole Litija in 
Osnovne šole Gradec. Od 21. do 24. januarja smo na šoli gostili Schelia Nielsena, ki je 
učence ponovno navduševal s svojimi predstavami: Bilby's Bush Adventure, The Mad 
Professor Show, The Australian Show 1 in 2. Od 24. do 28. januarja smo izpeljali 
nadstandardno ekskurzijo v London za učence 9. razreda. Najvidnejši dosežek 
letošnjega leta nam je uspel 25. januarja, ko so 4 učenke, članice ekipe Pepa hrib, na 
državnem tekmovanju Mladina in gore zasedle 1. mesto in postale državne prvakinje. 
Tekmovanje je potekalo v Spodnji Idriji, na njem je sodelovalo 24 ekip iz slovenskih 
osnovnih šol. 
 
3. februarja smo imeli 1. redovalno konferenco za vse razrede, v času konference pa 
je aktiv DSP gostil Gregorja Bohneca, avtorja inovativnega kognitivnega orodja 
Neurobeans za razvoj sposobnosti pozornosti pri otrocih, ki je predstavil orodje in se 
dogovoril za preizkus uporabe orodja s strani učencev. 4. februarja smo gostili 
udeležence letošnjega območnega tekmovanja iz zgodovine, 6. februarja smo obeležili 
Slovenski kulturni praznik in se v popoldanskem času sestali s starši bodočih 
prvošolčkov naše šole. 7. februarja nas je v okviru projekta Rastem s knjigo obiskala 
Janja Vidmar, avtorica podarjene knjige Elvis Škorc, genialni štor. Na POŠ Vače smo 
imeli 10. februarja, na matični šoli pa 12. in 13. februarja vpis bodočih prvošolčkov-za 
prihodnje leto smo vpisali 81 bodočih prvošolčkov, kar je nekaj več kot v preteklih 
dveh letih in primerljivo s števili prvošolčkov izpred treh in štirih let. 17. februarja je 
na šoli potekalo izobraževanje kuharic in gospodinjk, ki jih je vodil kuhar iz 
Walfdorfske šole, g. Robert Merzel-primeri dobre prakse za šolske malice. 24. 
februarja dopoldne je skupina učencev 8. in 9. razreda v okviru Aktivnega 
državljanstva obiskala Državni zbor in Državni svet Republike Slovenije, v 
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popoldanskem času pa smo v sodelovanju s PP Litija in Sektorjem kriminalistične 
policije za starše pripravili predavanje z naslovom Medvrstniško nasilje, pasti interneta 
in spolne zlorabe preko interneta. 25. februarja so se učenci razredne stopnje matične 
šole udeležili otroškega pustnega karnevala s tematiko Litija Airways, ki je potekal v 
Športni dvorani v Litiji. 
 
V tednu med 2. in 6. marcem so učenci 6. razreda odšli v zimsko šolo v naravi na 
Kope. 3. marca smo za učence 3. triade matične šole in POŠ Vače pripravili predstavo 
Neustrašna raziskovalka-Marie Curie in radioaktivnost. 5. marca so se predstavniki 
šolske skupnosti udeležili Občinskega otroškega parlamenta. 6. marca smo v avli 
matične šole postavili potujočo razstavo Ana Frank-Zgodba za sedanjost in jo 9. marca 
popoldne tudi otvorili za zunanjo javnost. 13. marca je Vlada Republike Slovenije 
zaprla šole in pouk je stekel na daljavo. Priključili smo se zasavski akciji Oddaj stare 
aparate v ulični zbiralnik, ki pa je bila zaradi zaprtja šol zelo okrnjena in bo ponovno 
izvedena v začetku letošnje jeseni. Prvi teden zaprtja šol med 16. in 20. marcem smo 
imeli izredni dopust-v tem tednu smo pripravili spletne učilnice, učitelji so se 
pripravljali in seznanjali z načini dela na daljavo. Med 23. marcem in 18. majem je 
pouk potekal na daljavo. Za učitelje je naša računalničarka-organizatorka 
informacijskih dejavnosti med 14. aprilom in 21. aprilom vsako jutro ob 7.00 
organizirala izobraževanja o Jitsi konferenci, ustvarjanju kviza v spletni učilnici, 
obdelavi slik, Oblaku 365, videu s PowerPointom in glasom ter obdelavi video 
posnetkov. Za učence smo pridobili, uredili in jim predali v uporabo 17 računalnikov, 2 
družinam pa smo uredili modem za vzpostavitev internetne povezave. 
 
18. maja so se v šolo vrnili učenci 1. triade in 25. maja devetošolci. Izvajali smo 
celotni pouk in dneve dejavnosti-vse brez vključevanja avtobusnega prevoza. Vsa 
tekmovanja pod okriljem ZRSŠ so odpadla. Zaradi zagotavljanja vsem učencem enake 
možnosti, smo se po priporočilih MIZŠ in ZRSŠ odločili, da tudi na tekmovanjih, ki jih 
bodo do konca pouka v tem šolskem letu organizirali ostali organizatorji, ne bomo 
sodelovali, razen v primeru, ko gre za državna tekmovanja, na katera so se učenci 
uvrstili pred zaprtjem šol. Tako sta se državnega tekmovanja iz kemije udeležili dve 
učenki. 
 
1. junija so se v šolo vrnili še vsi ostali učenci (od 4. do vključno 8. razreda), tako da 
je v juniju pouk na šoli potekal že v precej tradicionalnem ritmu. 3. in 5. junija so 
učenci 4.a in 4.b matične šole sodelovali v predraziskavi Mednarodne raziskave bralne 
pismenosti PIRLS 2021, s katero merijo raven bralne pismenosti četrtošolcev in 
kontekstualne faktorje, ki slednje pojasnjujejo. 10. junija smo na šoli prvič organizirali 
krvodajalsko akcijo. Glede na potek krvodajalske akcije obstaja možnost, da bi 
darovanje krvi v prihodnje potekalo na naši šoli. V juniju smo izpeljali 2. zbiralno 
akcijo starega papirja; na matični šoli je potekala med 17. in 19. junijem.  
V tem mesecu smo izpeljali drugo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo skupaj 
(matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 16,5 ton papirja ter 83 kg kartona in 
zanju dobili 828,71 € za šolski sklad (znesek je nižji zaradi zelo nizke odkupne cene za 
papir (zgolj 50 €/t-v oktobrski akciji je bila odkupna cena 88 € / t). Skupaj smo v tem 
šolskem letu z zbiranjem papirja obogatili šolski sklad za 2.291,17 €. Glede na zelo 
ugodno epidemiološko stanje v naši državi, smo si v sredini junija privoščili tudi nekaj 
več sproščenosti: 11. junija smo za učence 8. in 9. razreda organizirali predajo ključa 
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s športnimi igrami na igrišču na Zgornjem Logu, v ponedeljek, 15. junija ob 20. uri pa 
tudi valeto, tradicionalno slovo devetošolcev od naše šole. 18. junija smo v 
sodelovanju z Občino Litija v športni dvorani Gimnazije Litija pripravili Vpis v zlato 
knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. S poukom v tem šolskem letu smo zaključili v 
sredo, 24. junija; poleg pouka smo ta dan s proslavo obeležili prihajajoči Dan 
državnosti, učenci so prejeli spričevala in pohvale. 
 

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

4. Osnovni podatki o šoli 
4.1. Šolski okoliš 

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

4.2. Podatki o številu učencev 
V šolskem letu 2019/2020 je pouk potekal v 40 oddelkih, delo smo izvajali v 5 
oddelkih jutranjega varstva in 10,60 oddelkih podaljšanega bivanja. 
Tabela prikazuje število učencev po oddelkih ob koncu pouka, 24. junija 2020: 
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Na matični šoli je bilo 437 učencev v 21 oddelkih, na POŠ Vače 111 učencev v 9 
oddelkih, na POŠ Hotič 42 učencev v 3 oddelkih, na POŠ Kresnice 43 učencev v 3 
oddelkih in na POŠ Jevnica je 61 učencev v 5 oddelkih. 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
3,80 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
181 učencev 

21 oddelkov 
3,80 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
437 učencev 

6. – 9. razred: 
11 oddelkov 
256 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
1,68 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
54 učencev 

8 oddelkov 
1,68 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
111 učencev 

6. – 9. razred: 
4 oddelki 

57 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,72 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
42 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,76 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
43 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

5 oddelkov 
1,96 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
61 učencev 

Skupaj:  

40 oddelkov 
10,60 oddelkov OPB 

5 oddelkov JUV 
694 učencev 

5. Organizacija dela in kadrovska zasedba 

5.1. Vodstvo šole 

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

 

5.1.2. Pomočnici ravnatelja 
Jana ISOSKI jana.isoski@osgradec.si 01 897 33 02  
    

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si


11 
 

Katarina MURN katarina.murn@osgradec.si 01 897 33 02  
 

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

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

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

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

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

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

5.1.6. Podružnična šola JEVNICA 
Jevnica 33, 1281 Kresnice 

 
vodja: Darja RAJŠEK 

darja.rajsek@osgradec.si 
01 897 33 24 

 

5.2. Učiteljski zbor 

Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških in orientacijskih konferenc, 
in sicer: 

 Uvodna pedagoška konferenca (26. 8. 2019): uvodna navodila, navodila za 
delo strokovnih aktivov, šolski koledar 2019/2020, organizacija pouka v 
šolskem letu 2019/2020, dokumentacija (nazaj/naprej), dejavnosti in projekti 
2019/2020, predstavitev sestavnih delov plačilne liste (Nataša Prettner). 

 1. orientacijska konferenca  (8. 10. 2019)-namesto 2. orientacijske konference, 
ki je bila načrtovana za 12. 12.): 

o Nina Čelešnik Kozamernik: Skotopični sindrom 
 2. orientacijska konferenca  (28. 10. 2019): 

o Manca Juvan: Multimedijske izobraževalne vsebine za senzibilizacijo na 
področju migracij in mednarodne zaščite (od 8.00 do 8.45) 

o Predstavi se nov prostovoljec (Moritz-Nemčija) 
o Nataša Prebil: Ustrezna skrb za glas (od 9.00 do 12.00) 

 Delo s programom Lopolis (7. 11. 2019): 
o Jana Sirc, Logos 

 Pisno in ustno ocenjevanje učencev tujcev (6. 2. 2020): 
o Mojca Jelen Madruša, OŠ Koper, strokovna koordinatorica projekta »Izzivi 

medkulturnega sobivanja« 

 3. orientacijska konferenca (19. 3. 2020) in 4. orientacijska konferenca (21. 5. 
2020) sta zaradi zaprtja šol odpadli; vsebini »Socialni mediji in spletno nasilje« ter 
»predavanje na temo vrstniškega nasilja s predstavitvijo Programa Neon-Varni 
brez nasilja v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo« smo prestavili 
na jesenski čas. 

 Zaključna pedagoška konferenca (3. 7. 2020): 
o Predstavitev celovitega koncepta Erasmus+ projekta »Vodna šola« 

(Tanja Bordon, koordinatorica za Slovenijo). 

mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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o Poročila vodij aktivov (glavni poudarki aktiva v tem šolskem letu, delo z 
učenci, tekmovanja, novosti naslednjega šolskega leta), glavni poudarki 
šolskega leta 2019/2020, groba sistemizacija (razredniki, vodje aktivov), 
razno. 

 Vrstniško nasilje s predstavitvijo Programa Neon-Varni brez nasilja (24. 8. 2020): 
o ISA institut (Jerneja Šibilja) v sodelovanju z Društvom za nenasilno 

komunikacijo (Katja Zabukovec Kerin). 
 
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. Na matični šoli, kjer ti 
sestanki potekajo ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50, smo v tem šolskem letu 
realizirali 13 sestankov za vse učitelje (RS+PS), 5 sestankov samo za učitelje razredne 
stopnje (RS) in 5 sestankov samo za učitelje predmetne stopnje (PS); skupaj torej 23 
jutranjih sestankov. Spodnja tabela prikazuje datumsko razporeditev sestankov: 

RS+PS RS PS 

3. 9. 17. 9. 10. 9. 

24. 9. 15. 10. 8. 10. 

22. 10. 19. 11. 12. 11. 

26. 11. 17. 12. 10. 12. 

24. 12. 21. 1. 14. 1. 

7. 1.   

28. 1.   

3. 2.   

11. 2.   

25. 2.   

10. 3.   

4. 6.   

18. 6.   

 
V ponedeljek, 24. 8. 2020 smo poleg predavanja izpeljali druženje vseh strokovnih 
delavcev OŠ Gradec; vodstvo je strokovnim delavcem predalo osnovna navodila za 
pripravljalna dela do uvodne pedagoške konference (delo v strokovnih aktivih zavoda). 
 
Realizirane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Redovalne konference 

1. od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020 
3. 2. 2020 ob 17.00 za 1.–5.R 

3. 2. 2020 ob 14.30 za 6.–9.R 

2. 

od 1. 2. 2020 do 15. 6. 2020 (za 9.R) 11. 6. 2020 ob 15.00 za 9.R 

od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020 (1.–8.R) 
18. 6. 2020 ob 17.00 za 1.–5.R 

18. 6. 2020 ob 14.30 za 6.–8.R 

 

5.3. Poročila o delu strokovnih aktivov 

5.3.1. Aktiv 1. triade 

Vodja strokovnega aktiva: Alenka Planinšek 
Število članov aktiva: 19 
Število sestankov aktiva: 8 
 
Realizacija programa: 
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Na 1. aktivu smo se učiteljice pogovarjale o opredelitvi dejavnosti povezane s 
prehrano, z zdravim prehranjevanjem ter kulturnim ravnanjem s hrano: uporaba 
prtičkov, ločeno zbiranje odpadkov, kompostiranje, priprava zdravih prigrizkov, 
seznanjanje učencev o pridelavi hrane in pijače, pravilna raba jedilnega pribora ter 
pravilno ravnanje s hrano. 
Prisotne smo razpravljale o časovnem razmiku med malico ter kosilom, ki je prekratek 
(izjema POŠ Jevnica, kjer pričnejo z malico po 1. šolski uri), kar ne/posredno vpliva 
tudi na večjo količino zavržene hrane pri kosilu. Vprašanje: ali je možno organizirati 
malico po 1. šolski uri? 
Izpostavile smo tudi vprašanje o raznolikosti kosil: uvedba vegetarijanskega kosila bi 
bila ena izmed optimalnih rešitev (s tem bi imeli tudi otroci muslimanske vere na 
krožniku optimalno količino zdravih živil) ter sodobna zasnova ponujene hrane 
otrokom v vzgojno izobraževalnem zavodu. 
Predlog za pripravo hrane na pladnjih (predvsem malica): ločena živila: sir, salama, 
zelenjava – da si vsak otrok na kruh doda, kar dejansko jé, s tem se posledično 
zmanjša zavržena hrana. To prakso že uveljavljalo na POŠ Jevnica. 
Koordinatorke tekmovanj so nas seznanile z dejavnostmi tekmovanj. 
1., 2. in 3. razredi: Kenguru in Kresnička. 
3. r.: Mehurčki (2. 4. 2020  - DESA MUCK; ANICA IN GROZOVITEŽ). 
1., 2. in 3. razredi: Računanje je igra, Znam za več, Računam z Lili in Binetom. 
Koordinatorka skupnega projekta Trajnostna mobilnost Sandra Železnik nam je 
predstavila vsebino projekta z dejavnostmi. Glavni del projekta je trajal med 7. in 11. 
oktobrom 2019, ko smo vsak dan po pribl. 15 min namenile določenim dejavnostim 
(sicer je dobrodošlo, da skozi leto izvajamo aktivnosti na to tematiko.) 
 
Na 2. aktivu sta nam predstavnika iz podjetja Lacara plus predstavila različne 
materiale, izdelke in ideje za ustvarjanje z učenci z novoletno in velikonočno tematiko. 
Pokazala sta nam tudi božično-novoletne voščilnice. Izdelke smo lahko fotografirali in 
se pozanimali o postopkih izdelave ter materialih. 
Po predstavitvi smo imeli ustvarjalno delavnico, kjer smo izdelovali novoletne okraske 
za na jelko. 
 
Na 3. aktivu smo učiteljice 1. in 2. razredov posodobile cilje v LDNju. Prav tako smo 
sklenile, da se bo zaključna ocena oblikovala pri MAT in SLJ tako, da bodo pisne ocene 
imele večjo težo od ostalih načinov pridobivanja ocen, pri otrocih z DSP pa se dodatno 
upoštevajo navodila strokovnjakov, ki so napisana v odločbah posameznikov. 
 
Na 4. aktivu  nam je ga. Dora Gobec skozi že izpeljane projekte nekaterih slovenskih 
vrtcev predstavila projektno delo z lutko. Vsi primeri dobre prakse so bili izvedeni v 
vrtcih, trajali pa so skozi celotno šolsko leto. Delo z lutko je učinkovitejše, ker lutka 
otroku ne predstavlja avtoritete, tako kot učitelj, ampak je otrokov prijatelj, zaupnik, 
otroka ne ogroža. 
Zbrane učiteljice sem seznanila s predlogom ravnatelja glede izvedbe plavalnega 
tečaja za učence 3. razreda. Učiteljice, ki nimajo opravljenega tečaja za vaditelja 
plavanja, se ne strinjajo s tem, da bi izvajale tečaj za učence 3. razreda, saj zato niso 
usposobljene. 
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5. aktiv je potekal preko videokonference. Vsaka učiteljica je poročala o svojem načinu 
pouka na daljavo. Učiteljice so se posluževale različnih načinov podajanja znanja na 
daljavo. 
 
Na 6. aktivu smo določile gradivo, ki ga bomo uporabljale v naslednjem šolskem letu. 
 
Na 7. aktivu smo se sestale na video konferenci učiteljice 1., 2. in 3. razredov, 
učiteljice OPB-ja matične šole ter podružnic, kjer smo si izmenjale mnenja ter zastavile 
mnogo vprašanj o izvajanju priporočenih varnostnih ukrepov, ko se vrnemo nazaj na 
delovna mesta v šolo. Prav tako se nam je pridružil ravnatelj šole, g. Damjan Štrus. 
 
Na 8. aktivu smo omenile glavne cilje projekta Vodne šole. Učenci v prvi triadi že 
izvajajo projekt večjega pitja otrok v šoli (osebni bidoni, šalice v razredu, redno pitje 
vode). Porajajo se vprašanja o smiselnosti pitja na določeno uro in določeni količini 
popite vode (2 oz. 3 dcl). Učiteljica Maja Bregar je predstavila in podala navodila za 
uporabo Microsoft Forms obrazcev in testov. Učiteljica Ana Terzić pa je predstavila 
program Power Point ter njegove prednosti in slabosti pri uporabi za delo od doma. 
Potekala je tudi razprava o načinih dela od doma in smiselnosti ocenjevanja. 
Zaključena je bila s tem, da so osnova dela učni cilji. V načinu dela oz. poučevanja pa 
je vsak učitelj avtonomen in pouk izvaja na način, ki ustreza njemu in za katerega 
misli, da najbolj ustreza tudi učencem in staršem. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Učencem je prepovedan vnos hrane v šolo za rojstni dan in ob dnevih 
dejavnosti. 

 Zmanjšanje količine odpadkov-pijače (mleko, jogurt …) v litrskih embalažah ter 
ostale embalaže pri šolskih obrokih. 

 Vabila slavljenca (otroka) za rojstni dan razdeljena v šoli niso dovoljena, razen 
v primeru, da so za vse učence razreda. 

 LoPolisu bomo posredovali oblikovane in popravljene cilje, jih bomo vpisali v 
redovalnico in spričevala. 

 Učiteljice, ki imajo opravljen tečaj za vaditelja plavanja, opravijo obnovitveni 
tečaj za vaditelja plavanja. Obnovitveni tečaj naj bo izveden s strani tistih, ki so 
zato usposobljeni. 

 Učiteljice, ki nimajo opravljenega tečaja za vaditelja plavanja, učencev ne bodo 
poučevale plavanja. (Utemeljitev sklepa se nahaja pod točko Ad2, drugi in tretji 
odstavek). Poleg učiteljic vaditeljic naj bo na plavalnem tečaju za učence 
prisoten tudi športni pedagog. 

 Učiteljice se avtonomno odločijo za uporabo delovnega gradiva v naslednjem 
šolskem letu. 

 Vsaka učiteljica se sama odloči za način dela na daljavo. Glede na pozitivne 
odzive staršev, bomo nadaljevale z načinom, ki smo ga začele. 

 
Smernice za nadaljnje delo: 
Za nadaljnje delo se bomo dogovorile v mescu avgustu. 
 

5.3.2. Aktiv 4. in 5. razreda 

Vodja strokovnega aktiva: Maja Lenart 
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Število članov aktiva: 11 (Suzana Likar, Mateja Gorše, Anita Kušar, Judita Nemeček, 
Elizabeta Bučar, Anica Brvar, Špela Lajovic, Ines Štaut, Aleksandra Štrus, Nuška Štros, 
Maja Lenart) 
Število sestankov aktiva: 8 načrtovanih sestankov (od tega dva videokonferenčna) in 6 
neformalnih videokonferenčnih sestankov v času dela od doma. 
 
Realizacija programa: 
Izvedle smo večino načrtovanega programa. Zaradi dela od doma nismo obiskale POŠ 
Vače in izvedle likovnih delavnic, kar bi realizirale v naslednjem šolskem letu. 
 
Na srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2019/2020, 
 načrtovale projekt Petošolska druženja in dneve dejavnosti, 
 sprejele sklep o načinu zaključevanja ocen, 
 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 

 udeležile smo se delavnic podjetja Lacara, 
 obiskale smo Podružnico s prilagojenim programom na Osnovni šoli Litija in se 

seznanile z njihovim programom, 

 pregledale smo opravljeno delo ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, 
 v okviru našega aktiva smo predstavile lastne didaktične pripomočke in si 

izmenjale primere dobre prakse ter izvedle delavnico izdelave didaktičnega 
gradiva, 

 dogovorile smo se za izvedbo dejavnosti ob Tednu kulturne dediščine, ki bo 
potekal od 26. 9. do 10. 10. 2020, 

 pripravile smo vsebino dopisa za DMFA-glede tekmovanja Kresnička, 

 udeležile smo se Akademije Radovednih pet, 
 sodelovale in izmenjevale smo primere dobrih praks v času pouka na daljavo, 
 pripravile seznam učnih gradiv za učence 4. in 5. razreda za šolsko leto 

2020/2021, 

 naredile vsebinsko analizo projektov in tekmovanj, 
 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva in načrtovale delo za prihodnje 

šolsko leto. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 28. 8. 2019 
o Sklep 1: Pri spremstvu otrok v LŠN, CŠOD, plavalnih tečajih in dnevih 

dejavnosti se na prvo mesto postavi varnost učencev. Dosledno se 
upošteva zmanjšanje normativa, po odločbi učencev s posebnimi 
potrebami. 

o Sklep 2: Pri zaključevanju ocen se upošteva celoletno delo učenca in ne 
zgolj aritmetična vrednost pridobljenih ocen med šolskim letom. 

 
 20. 1. 2020 

o Sklep 1: DMFA pozivamo, naj se v okviru tekmovanja Kresnička 
načrtujejo poskusi, pri katerih so pripomočki lažje dostopni in okoljsko 
sprejemljivejši (da po opravljenem poskusu ne bo težav, kam odvreči 
snovi). 
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 6. 4. 2020 
o Sklep 1: Šolski računalniki bi morali biti v času pouka na daljavo 

odklenjeni, sicer se nanje ne da naložiti potrebnih programov. 
 

 23. 4. 2020 
o Sklep 1: Manjkajoče ocene pri posameznih predmetih bomo pridobile v 

skladu s priporočili (ustno ocenjevanje, ocenjevanje izdelkov, govorni 
nastopi, predstavitve) in ocenjevale po že v naprej predstavljenih 
kriterijih. Pred ocenjevanjem se bo vedno preverjalo.  

o Sklep 2: Časovni načrt pripravi vsaka razredničarka za svoj razred v 
sodelovanju z ostalimi učitelji, ki poučujejo v oddelku. 

o Sklep 3: Na sestanek v prvem tednu po prvomajskih praznikih bomo 
povabile tudi vse učitelje, ki v oddelkih učijo (usklajevanje datumov 
ocenjevanj znanja, v kolikor bo potrebno še kaj uskladiti; prenos 
informacij). 

o Sklep 4: Pri zaključevanju ocen se bomo držale priporočila MIZŠ, da pri 
določanju zaključne ocene učitelj pretežno izhaja iz ocen, pridobljenih do 
16. 3. 2020. Če bo učenec med oceno, bomo dale večjo težo ocenam, 
pridobljenih s pisnimi ocenjevanji znanja. 

o Sklep 5: Učitelje predmetne stopnje, ki bodo v šol. letu 2020/2021 
poučevali v 6. razredu naj se opozori, da morajo dosledno upoštevati, da 
je v šol. letu 2019/2020 pouk potekal v izrednih razmerah (pouk na 
daljavo) in smo učiteljice, ki poučujemo v 5. razredu dosledno 
upoštevale priporočila z Ministrstva – snov je bila obravnavana na 
prilagojen način in z izpuščenimi nekaterimi manj pomembnimi 
vsebinami. 

 

 29. 6. 2020 
o Sklep 1: Učenci 5. razreda se v oddelke 6. razreda delijo po naslednjih 

kriterijih (v oddelkih so enakomerno zastopani po): 
 učni uspeh, 
 spol, 
 učenci z DSP, 
 nadarjeni učenci, 
 vedenjsko problematični učenci, 
Upošteva se tudi: 
 sorodstveno razmerje (dvojčki ostanejo skupaj), 
 vsaj ena želja otroka, 
 opažanje medsebojnega sodelovanja v LŠN ter v dejavnostih 

projekta petošolska druženja, 
 če je na POŠ manjše število učencev (manj kot 6), lahko ostanejo 

v istem oddelku 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem šolskem letu načrtujemo: 

 sodelovanje z umetnostnim aktivom, 
 obisk Gibovega trampolin parka, 

 aktivno udeležbo na Rokusovi akademiji Radovednih 5, 
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 aktiv na POŠ Vače, 
 ohraniti želimo projekt Petošolska druženja. 

 

5.3.3. Aktiv naravoslovja in matematike 

Vodja strokovnega aktiva: Damjan Grobljar  
Število članov aktiva: 12 
Število sestankov aktiva do julija 2020:  6 
 
Realizacija programa: 
Večina predvidenega programa je bila realizirana. Dnevi dejavnosti, ki so bili 
načrtovani v datumih, ko smo izvajali šolanje na daljavo, so bili realizirani na daljavo. 
 
Program dela: 
V tem šolskem letu smo si zastavili naslednje cilje:  

 oblikovanje programa aktiva, 
 organizacija tehniških in naravoslovnih dni, 

 priprava in oblikovanje letnih delovnih priprav, 
 priprava interesnih dejavnosti s področja naravoslovja in matematike, 
 sodelovanje pri pripravi dejavnosti za nadarjene, 
 priprava razstave v avli šole (februar, marec), 
 organizacija in priprava učencev na tekmovanja s področja 

naravoslovja, matematike, fizike in kemije (nekatera regijska in državna 
tekmovanja zaradi epidemije niso bila izvedena), 

 urejanje oglasnega panoja – naravoslovne info točke kot tudi oglasne deske pri 
matematičnem kabinetu, 

 izvedba projekta UČILOLOGIJA, 
 urejanje šolske okolice, 
 spremljanje realizacije skozi celotno šolsko leto, 
 določitev enotnih datumov pisnih ocenjevanj znanj za 6., 7., 8. in 9. razred za 

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

kemije, 

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

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

 sodelovanje z učitelji I., II. triade, predmetnimi učitelji, šolsko svetovalno 
službo in učitelji DSP, 

 popravljanje NPZ v 6. in 9. razredu ter analiza rezultatov NPZ naših učencev (6. 
in/ali 9. razred), (zaradi epidemije NPZ ji niso bili izvedeni), 

 govorilne ure za učence (po potrebi), 
 dodatno strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje,  
 čim boljša komunikacija, pretok informacij in usklajevanje dela med člani 

aktiva, 

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

vzrokov za morebitno manjkajoče število ur, 
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 priprava letnega poročila o realizaciji učnih načrtov in ur ter vrednotenje 
učnega uspeha po predmetih, 

 analiza dela v naravoslovno-matematičnem aktivu, 
 analiza izvedenih dejavnosti in tekmovanj, 
 analiza projektnih nalog in določitev novih, 

 določitev dni aktivnosti in zbiranje predlogov za novo šolsko leto. 
  
Bolj podrobno smo določili tudi kratkoročne cilje in dolgoročni cilj, ki se zdi vsem 
članom zelo pomemben, predvsem za bolj kvaliteten pouk in znanje učencev.  
 
KRATKOROČNI CILJI:  

 zlato priznanje na enem državnem tekmovanju znotraj aktiva (ni realizirano 
zaradi odpovedi tekmovanj zaradi epidemije), 

 več pouka v naravi, eksperimentalnega dela, življenjskih nalog, 
 organizacija medsebojne učne pomoči. 

 
DOLGOROČNI CILJ:  

 spodbuditi zanimanje učencev za naravoslovne in matematične izbirne 
predmete (morda preko interesnih dejavnosti). 

 
Dejavnosti: 
Za učence smo v okviru naravoslovno-matematičnega aktiva pripravili naslednje 
dejavnosti:   
  
NARAVOSLOVNI DNEVI:  

RAZRED  DEJAVNOST  DATUM  

6. a  Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan)  

20. 11. 2019  

6. b  Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan)  

21. 11. 2019  

6. c  Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan)  

26. 3. 2020 (datum 
bo ZD Litija določil 
individualno) 

6. v  Zdrav način življenja (Jernej Grdun)  28. 11. 2019  

6. razred MŠ + V  Botanični vrt (Marijana Sebastijan)  22. 6. 2020 (izvedeno 
v šoli) 

6. razred MŠ + V  Pestrost rastlin (Marijana Sebastijan, 
Jernej Grdun)  

29. 5. 2020 na 
daljavo 

7. razred MŠ + V  CŠOD  16. 12. – 20. 12. 
2019  

7. razred MŠ + V  CŠOD  16. 12. – 20. 12. 
2019  

7. razred MŠ + V  Živalski vrt (Marijana Sebastijan)  18. 6. 2020 na 
daljavo 

8. razred MŠ + V  Hiša eksperimentov in IJS (Uroš 
Rozina/Jernej Grdun)  

29. 1. 2020  

8. razred MŠ + V  
(na matični šoli)  

Varstvo pred naravnimi nesrečami (Uroš 
Rozina)  

22. 10. 2019  
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8. a  Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  4. 12. 2019  

8. b  Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  5. 12. 2019  

8. c   Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  19. 3. 2020  

8. v   Skrbimo za zdravje ( Jernej Grdun)  28. 11. 2019  

9. razred MŠ + V  Ob svetovnem dnevu hrane(Anita Mikša, 
Jernej Grdun)  

16. 10. 2019  

9. razred MŠ + V  Genetika in biotehnologija – BIC Ljubljana 
(Anita Mikša, Jernej Grdun)  

28. 11. 2019 MŠ  
10. 12. 2019  

9. razred MŠ + V 
(na matični šoli)  

Sistematika in astronomija (Anita Mikša, 
Jernej Grdun, Damjan Grobljar)  

6. 3. 2020 petek,  
prve tri ure 
astronomija, nato 
sistematika  

  
  TEHNIŠKI DNEVI  

RAZRED  DEJAVNOST  DATUM  

6. – 9.  razred MŠ + 
V  

Delavnice ob novem letu - sodelovanje z 
U3  
(Katja Kotar, Jernej Grdun)  

26. 11. 2019  

6. – 9.  razred MŠ   NVO gre v šolo (Astrid Žibert)  11. 10. 2019  

6. – 9.  razred V  Igriva arhitektura (Dajana Maurič)  11. 10. 2019  

6. razred  Obisk SŠ Grm (Karmen Ležić)  5. 11. 2019   

6. razred  ZŠN  2. 3. – 6. 3. 2020  

7. razred  CŠOD  16. 12.  - 20. 12. 2019  

7. razred  Muzej premogovništva Velenje (Anja 
Knežević/ Damjan Grobljar)  

12. 3. 2020  

8. razred  Obdelava kovin Trbovlje (Karmen Ležić)  9. 4. 2020 na daljavo 

8. razred  Učimo se učiti (učitelji matematike, Uroš 
Rozina/ Anja Knežević in DSP aktiv)  

16. 1. 2020  

9. razred  Reaktor Podgorica (Damjan Grobljar)  10. 4. 2020  na daljavo 

9. razred  Energija (Astrid Žibert, Katja Kotar)  čas ekskurzije v 
London (januar 2020)  

  
 Za nadarjene učence smo izvedli: 

Dejavnost  Vodja 
dejavnosti  

Udeleženi 
razredi  

Cilji dejavnosti  

Poletna šola logike 
(avgust 2020)  

Astrid Žibert  7. – 9.  
(MŠ + V)  

- priprava na tekmovanje  
- razvijanje logičnega mišljenja  

Sejem NARAVA – 
ZDRAVJE (oktober 
2019)  

Anita Mikša  8. in 
9.  (MŠ)  

- raziskovalno in eksperimentalno 
delo  
- delo v naravi  
- druženje  

Obisk dogodka Dan 
očarljivih rastlin  

Jernej Grdun  6. – 9. 
(V)  

  

Obisk Vodomčeve 
učilnice v Grosupljem  

Anita Mikša in 
Jernej Grdun  

8. in 9. 
(MŠ + V)  

- raziskovalno in eksperimentalno 
delo  
- delo v naravi  
- druženje  
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Naravoslovni vikend 
na Vačah  
(prestavljeno na 
2020/2021) 

Jana Isoski in 
Astrid Žibert  

4. – 6. 
(MŠ + V)  

- raziskovalno in eksperimentalno 
delo  
- delo v naravi  
- druženje  

Naravoslovni vikend 
CŠOD Lipa – 
Obnovljivi viri 
energije  
(odpovedano zaradi 
epidemije) 

Uroš Rozina  8. in 9. 
(MŠ + V)  

- raziskovalno in eksperimentalno 
delo  
- delo v naravi  
- druženje  

Projekt Izkusi 
ERAZMUS +  

Anja Knežević  8. in 9. 
(MŠ)  

- spoznavanje različnih kultur  
- druženje z vrstniki iz različnih 
držav  

Priprava na 
tekmovanja  

Vsi učitelji  6. – 9.     

  
Dosežki učencev na tekmovanjih: 

TEKMOVANJE KOORDINATOR PRIZNANJA  KOORDINATOR 
V ŠOL. LETU 
2020/2021 

FIZIKA Katja Kotar Bronasto: 6 
 

Izvedeno je 
bilo le šolsko 
tekmovanje. 

Katja Kotar 

ASTRONOMIJA Katja Kotar Bronasto: 4 
Srebrno: 1 

 Katja Kotar 

KEMIJA Marijana 
Sebastijan 

Bronasto: 6 
Srebrno: 2 

 Marijana 
Sebastijan 

PROTEUS Anita Mikša Bronasto: 4   

SLADKORNA Jernej Grdun Bronasti:  12  Marijana 
Sebastijan 

VEGOVO Marija Savšek  Tekmovanje 
ni bilo 
izvedeno. 

Tina Hojnik 

KRESNIČKA Marijana 
Sebastijan 

Bronasto: 4  Marijana 
Sebastijan 

LOGIČNA 
POŠAST 

Astrid Žibert  Tekmovanje 
ni bilo 
izvedeno. 

Astrid Žibert 

LOGIKA Astrid Žibert Bronasto: 9 
Srebrno: 3 

 Astrid Žibert 

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

Karmen Ležić Bronasto: 9 
Srebrno: 2 

 Karmen Ležić 

BOBER Anja Knežević Bronasto: 50   

PIŠEK 
(programiranje) 

  novo Anja Knežević 
Nežka Rugelj 

Raziskovalna 
naloga Vsaka 
stavba ima 

Karmen Ležič 2 učenki    
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svojo 
matematično 
zgodbo  

Matematika 
okoli nas, dan 
matematike v 
organizaciji 
DMFA.  

Astrid Žibert 11 učencev 
POŠ Vače 
nagrada za 
najboljši 
videoposnetek  

  

104 bronasta,  8 srebrnih 
 
Interesne dejavnosti: 

INTERESNA DEJAVNOST  UČITELJ/ICA  

RAZVEDRILNA MATEMATIKA (MŠ)  Karmen Ležić 

FIZIKALNI KROŽEK (MŠ)  Katja Kotar  

LOGIKA (MŠ in POŠ Vače)  Astrid Žibert  

USTVARJALNICA (POŠ Vače)  Astrid Žibert  

NARAVOSLOVNO RAZISKOVANJE  Marijana Sebastian  

IZDELAVA UČIL (MŠ)  Damjan Grobljar  

 
Dopolnilni in dodatni pouk: 

 DOP/ DOD  UČITELJ/ICA  

DDP NARAVOSLOVJE, BIOLOGIJA, KEMIJA  Jernej Grdun (POŠ Vače)  

DDP KEMIJA, NARAVOSLOVJE  Marijana Sebastijan  

DDP MAT (2 ura)  Marija Savšek  

DDP MATEMATIKA, FIZIKA  Astrid Žibert (POŠ Vače)  

DDP FIZ  Katja Kotar  

 
Pomembnejši sklepi: 

 Učitelj zaključi zaključno oceno na osnovi usvojenih standardov znanja in 
veljavnega učnega načrta. Pri tem povprečna ocena ni pogoj za zaključno 
oceno, ampak je le ena izmed informacij, poleg katere se upošteva tudi druge 
oblike dela navedene v LDN. Različno pridobljene ocene niso enakovredne. 
Vsak učitelj na uvodni uri v šol. l. predstavi načine in merila ocenjevanja. 

 Učitelji pripravijo POZ, ki jih bo mogoče rešiti v 30 minutah. Učitelji DSP zato ne 
podaljšujejo časa pisanja, razen v posebnih primerih. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Večina dejavnosti se bo izvajala tako kot preteklo leto. Namesto projekta 
Učilologija, ki se zaključi, bomo izvedli projekt Voda.  

 V vseh razredih predmetne  stopnje bomo izvedli nov tehniški dan s temo pust. 
 

5.3.4. Aktiv tujih jezikov (TJA, TJN) 

Vodja strokovnega aktiva:  Saša Setničar Jere 
Število članov aktiva: 11  
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 
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Začrtani program ni bil v celoti izpeljan zaradi izrednih razmer. Zaradi izrednih razmer 
niso bile izvedene dejavnosti, ki so bile planirane za marec, april in maj. 
 
Glavni poudarki: 
Projekta bralni nahrbtnik Book Bag in Slovenia [I/EYE Slovenia, izvajanje interesnih 
dejavnosti angleška in bralna bralna značka, angleška gledališka skupina 
Black&White Theatre, priprave in izvedba tekmovanj iz angleščine in nemščine, 
izvedba nadstandardne ekskurzije v London, obisk Schellieja Nielsena. 
 
Ostalo: 
Oblikovanje programa aktiva, priprava in oblikovanje LDN, urejanje oglasnih desk (pri 
kabinetu TJ in učilnici TJA2), sodelovanje z učitelji DSP, šolsko svetovalno službo in 
učiteljskim zborom, izdelava IP programov in evalvacij za učence s posebnimi 
potrebami, nadarjenimi, izvirnih delovnih načrtov za učence s težavami, dodatno 
strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje, pregled realizacije ur pouka, analiza 
izvedenih dejavnosti.  
  
PROJEKTI IN DEJAVNOSTI 
Gledališki večer oz. druženje s starši (Tjaša Lemut Novak in Špela Hribar Maglić v 
sodelovanju s Sandro Železnik) je bil izveden 15. 1. 2020. Drugo srečanje, ki je bilo 
načrtovano 7. 5. 2020 je odpadlo. 
Projekta Book Bag in EYE Slovenia sta potekala po programu. 
    
EKSKURZIJE 
Izvedena je bila nadstandardna ekskurzija v London.  Ekskurzijo je organizirala Irena 
Kokalj, program je bil realiziran. Ekskurzije se je udeležilo 31 učencev in učenk. 
Spremljevalna učiteljica je bila Nuška Štros.  
Ekskurzija v Avstrijo je zaradi izrednih razmer odpadla.  
  
TEKMOVANJA 
Tekmovanje iz znanja nemščine: 
Mentorica Darija Kokalj je na tekmovanje pripravljala več učencev, 3 so se udeležili 
šolskega tekmovanja. 1 učenec je osvojil bronasto priznanje. 
 
Tekmovanje iz znanja angleščine: 
Mentorja Luka Lavrin in Irena Kokalj. V 7 razredu je skupina 2 učencev usvojila 
bronasto priznanje. 
V 8. razredu je na šolskem tekmovanju sodelovalo 12 učencev, 2 učenca sta osvojila 
bronasto priznanje, en učenec (Jernej Cencelj) pa zlato na državnem.  
V 9. razredih je tekmovalo 13 učencev, podeljenih je bilo 8 bronastih priznanj, dve 
srebrni (Lan Femec Boltin in Ajla Tursum), državno tekmovanje pa se zaradi izrednih 
razmer ni izvedlo. 
 
Mentorja tekmovanj Darija Kokalj in Luka Lavrin sta dopolnila prispevke o tekmovanjih 
na spletni strani šole. 
  
DELO Z NADARJENIMI UČENCI  



23 
 

V okviru programa za nadarjene učence smo na jezikoslovnem področju načrtovali in 
izvedli 3 dejavnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 

 OGLED 35. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA (OD 5. DO 9. RAZREDA, TUDI 
POŠ) 

Realizirani cilji: ogled 35. slovenskega knjižnega sejma, sprehod in ogledi po Ljubljani, 
spodbujanje branja in bralne kulture, spoznavanje prestolnice. 
Število udeležencev: 16 
Učiteljici izvajalki: Alenka Zupančič in Tjaša Lemut Novak. 
 

 NOČ POD ZVEZDAMI (OD 5. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Realizirani cilji: celovita izkušnja ogleda filma z razpravo, doživetjem in interpretacijo. 
Zanimanje in udeležba je bila velika. 
Učiteljici izvajalki: Tjaša Lemut Novak in Alenka Zupančič.  
 

 OBELEŽITEV 80 LETNICE 1. RISANKE TOM & JERRY – PUSS GETS THE BOOT 
(DEJAVNOST JE NAMENJENA LE UČENCEM 5. RAZREDOV, TUDI POŠ) 

Realizirani cilji: ogled animiranega filma, kreacija lastnega stripa, poslušanje klasične 
glasbe, spoznavanje različnih žanrov. 
Delavnic se je udeležila večina petošolcev na matični šoli in vseh podružnicah. 
Učitelji izvajalci: Saša Setničar Jere (POŠ Jevnica), Luka Lavrin (POŠ Kresnice), Irena 
Kokalj (POŠ Vače), Tjaša Lemut Novak (MŠ). 
 
NPZ  
Analizo NPZ za 6. razrede bi pripravila Saša Setničar Jere, a se NPZ-ji v tem šolskem 
letu niso izvedli zaradi izrednih razmer. 
 
RAZSTAVA AKTIVA 
V tem šolskem letu ni bila izvedena zaradi izrednih razmer. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 SKLEP 1: Vsem članom aktiva TJ zagotoviti šolske prenosne računalnike. 
 SKLEP 2: Vodja aktiva v šolskem letu 2020/2021 postane Luka Lavrin. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V naslednjem šolskem letu bomo izvajali projekt Book Bag, koordiniral ga bo 
Luka Lavrin. V projekt bo vnešena novost, ki bo obeleževala pomembno 
obletnico v novem šolskem letu (5. november – 85. obletnica nastanka igre 
Monopoly). 

 Projekt I (AM) SLOVENIA bo na temo 30-letnice osamosvojitve Slovenije. 
Koordinatorica bo Špela Hribar Maglić. 

 Projekt VODA – v LDN bomo vključili izobraževalne vsebine na temo pitne vode. 
 Razstavo aktiva TJ bomo izvedli v oktobru 2020. 
 Za nadarjene učence lahko ponudimo nekaj dejavnosti. Koordinatorja bosta 

Luka Lavrin in Tjaša Lemut Novak: 
o delavnica na temo igre Monopoly za vse 4. in 5. razrede. Izvajalci bodo 

učitelji 4. in 5. razredov, 
o dodatni pouk za 7., 8. in 9. razred, 
o ID angleška bralna značka, 
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o projekt Book Bag, 
o obisk knjižnega sejma, 
o “Pub Quiz” za predmetno stopnjo (marec 2021). 
o drugo (bo dorečeno v avgustu). 

 
Izvedena bo ekskurzija v London. Koordinirala jo bo Saša Setničar Jere v sodelovanju 
z agencijo Twin, s katero smo že potovali. V septembru bo na dan 1. roditeljskega 
sestanka za devetošolce izveden sestanek za zainteresirane starše in učence. 
 
Za učence, ki se učijo nemščine, je želja organizirati eno-dnevni izlet v München ali 
Avstrijo. Ekskurzijo bo koordinirala Darija Kokalj 
 

5.3.5. Aktiv družboslovja in slovenščine 

Vodja strokovnega aktiva: Vanja Arhnaver 
Število članov aktiva: 12 (Bojana Kotar, Darija Kokalj, Alenka Zupančič, Bernarda 
Imperl, Dajana Maurič, Stanislava Sirk, Ana Tori, Maria Primožič, Manca Poglajen, 
Anita Mirjanić, Maja Žibert) 
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 
Aktiv slovenistov se je v šolskem letu 2019/2020 formalno sestal šestkrat (od tega je 
bil en sestanek izveden korespondenčno, trije pa preko videokonference). Sodelovanje 
učiteljic je skozi celo šolsko leto potekalo tudi v obliki neformalnih sestankov med 
vsemi oz. posameznimi učiteljicami, preko elektronske pošte ipd. Predvsem v času 
pisnih ocenjevanj znanja, sestavljanju in vrednotenju le-teh, je bilo potrebno 
medsebojno dogovarjanje in usklajevanje. Velikokrat smo si izmenjavale izkušnje, tudi 
učna gradiva ali pa smo jih pripravljale skupaj, skratka sodelovanje med učiteljicami v 
aktivu je bilo skozi celo leto zelo dobro. Trudile smo se tudi, da bi bila čim boljša 
povezava med matično šolo in POŠ Vače.  
 
PREGLED AKTIVNOSTI PO MESECIH 

 AVGUST 
o prvi sestanek aktiva 
o načrtovanje dela za novo šolsko leto 
o pregled in priprava LDN za 6., 7., 8. in 9. r. po predmetih; upoštevanje 

novega UN za slovenščino (1. 9. 2019) 
o priprava programa ekskurzij likovnih in glasbenih aktivnosti ter določitev 

vodij 
o razstava v avli šole in likovna ureditev panojev s šolskimi projekti-Maria 

Primožič 
 

 SEPTEMBER 
o vključitev učencev k dodatnemu pouku za pripravo na tekmovanja, 

interesnim dejavnostim, projektom aktiva 
o organizacija in analiza ekskurzije za 7. r. (Obpanonske pokrajine, 18. 9.)-

Anita Mirjanić 
o organizacija in analiza KD za 9. r. (V Trubarjeve kraje, 24. 9.)-Alenka 

Zupančič 
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o KD Učimo se učiti za 6. r. (18. 9.)-aktiv DSP 
o sodelovanje MPZ na 1. medgeneracijskem festivalu (9. 9.)-Ana Tori 
o obeleženje praznika: dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. 9.)-

Anita Mirjanić, koncert Ana Tori 
 

 OKTOBER 
o drugi sestanek aktiva (korespondenčna seja 8.10.–16. 10.) 
o organizacija in analiza KD za 8. r. (Kiparstvo in arhitektura, 4. 10.)-Maria 

Primožič 
o organizacija in analiza KD za 7. r. (Učimo se družboslovja, 1. 10.)-Anita 

Mirjanić; pri slovenščini izdelava poročila z učenci 
o tečaj retorike za učence od 6. do 9. r. (8. 10., 9. 10., 21. 10., 22. 10)-

Anita Mirjanić 
o ogled razstave Ideja v Cankarjevem domu na temo starih Grkov (15. 

10.) 
o predavanje o Afriki (MŠ, Vače)-Bernarda Imperl 
o okrogla miza o medvrstniškem nasilju v okviru Šolske skupnosti (8. 10.)-

Manca Poglajen 
o prepoznavanje slovenskih frazemov v okviru projekta Slovenija ob 30-

letnici osamosvojitve (od oktobra do decembra)-Anita Mirjanić 
 

 NOVEMBER 
o organizacija in analiza KD za 6. r. (Glasbene reke in Narodna galerija, 

13. 11.)-Ana Tori, Maria Primožič 
o delavnica glasbene kompozicije (18. 11.)-Ana Tori 
o obeleženje dneva Rudolfa Maistra, ogled vojaškega parka Pivka in 

vojaškega muzeja Lokev (23. 11.)-Anita Mirjanić  
o organizacija pevskega vikenda (od 15. 11. do 17. 11)-Ana Tori  
o šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje (12. 11.)-vrednotenje nalog 

Bojana Kotar na matični šoli ter Dajana Maurič na Vačah, koordinatorka 
Vanja Arhnaver 

o praznična stojnica likovnih izdelkov na novoletnem sejmu (27. 11.)-Maria 
Primožič 

o žganje glinenih izdelkov za 2. r. MŠ in POŠ Jevnica-Maria Primožič 
o sodelovanje na likovni občinski ustvarjalnici društva LILA (19. 11.)-Maria 

Primožič  
o obisk 35. Knjižnega sejma v Ljubljani-Tjaša Lemut Novak, Stanislava 

Sirk, Alenka Zupančič 
 

 DECEMBER 
o ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije-frazemi (oktober–december) 
o ogled filma Bitka za Midway (3. 12.)-Anita Mirjanić, Manca Poglajen 
o ogled operne predstave Snežna kraljica (10. 12.)-Ana Tori 
o Novoletni koncert (12. 12.)-Ana Tori 
o muzikal Poseben.si (od 12. 12. dalje)-Ana Tori, Dajana Maurič 
o šolsko  tekmovanje iz zgodovine (3. 12.)-vrednotenje nalog Anita 

Mirjanić na matični šoli ter Maja Žibert na Vačah, koordinatorka Anita 
Mirjanić 
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o šolsko tekmovanje iz geografije (11. 12.)-vrednotenje nalog Manca 
Poglajen na matični šoli ter Bernarda Imperl na Vačah, koordinatorka 
Manca Poglajen 

o postavitev razstave v šolski avli (MŠ)-celoten aktiv 
o obeleženje praznika: dan samostojnosti in enotnosti (26. 12.)-Manca 

Poglajen na MŠ, Maja Žibert na Vačah 
o organizacija in izvedba kulturne prireditve ob novem letu na Vačah-Maja 

Žibert 
o organizacija in analiza KD za 8. in 9. r. POŠ Vače (Gledališče, 23. 12.)-

Vanja Arhnaver  
o organizacija novoletnega programa za učitelje v okviru projekta Slovenija 

ob 30-letnici osamosvojitve (24. 12.)-Anita Mirjanić 
o izdelava 50 voščilnic za potrebe šole-Maria Primožič 
o oblikovanje logotipa za šolski radio HU-HU-Maria Primožič, Stanislava 

Sirk 
 

 JANUAR 
o udeležba na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje (9. 1.)-

koordinatorka Vanja Arhnaver 
o šolsko tekmovanje Glasbena olimpijada (15. 1.)-vrednotenje nalog Ana 

Tori  
o sodelovanje  pri Tednu pisanja z roko (20. 1.–24. 1.)-Manca Poglajen  
o sodelovanje na natečaju Bodi pisatelj 2019-dve osmošolki, Alenka 

Zupančič 
o prireditev za upokojene učitelje (januar)-Ana Tori 
o organizacija in analiza KD od 6. do 9. r. (Gledališče, 7. 1. in 9. 1.)-Vanja 

Arhnaver  
o zbiranje likovnih prispevkov in oblikovanje šolskega glasila OKA, 1. del v 

e-objavi-Maria Primožič 
o Maketomundus, razstava maket učencev na POŠ Vače-Maja Žibert 

 
 FEBRUAR 

o organizacija in izvedba regijskega tekmovanja na OŠ Gradec iz znanja 
zgodovine (4. 2.)-koordinatorka Anita Mirjanić 

o obisk Janje Vidmar v okviru projekta Rastem s knjigo (7. 2.)-Stanislava 
Sirk  

o obeleženje praznika: slovenski kulturni praznik (8. 2.)-Darija Kokalj na 
MŠ, Dajana Maurič na Vačah 

o sodelovanje na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku na Geossu-
Bernarda Imperl 

o udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja geografije (13. 2.)-
koordinatorka Manca Poglajen 

o sodelovanje na steklo-slikarski koloniji v Hrastniku (13. 2.)-Maria 
Primožič 

o obisk državnega zbora in državnega sveta (24. 2.)-Anita Mirjanić 
o fotografska razstava družboslovno-slovenističnega aktiva v avli šole-

Vanja Arhnaver 
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 MAREC/APRIL – pouk na daljavo 
o razstava ob 90-letnici Ane Frank-Anita Mirjanić, kulturni program Ana 

Tori 
o obeleženje praznika: dan upora proti okupatorju (27. 4.)-Anita Mirjanić 

(MŠ), Maja Žibert (Vače) 
o otroški občinski parlament (5. 3.)-Manca Poglajen, Maja Žibert (priprava 

učenca z Vač) 
o predstavitev 2-tedenskega potovanja po Afriki Andreje B. Rop in 

razgovor z njo (v okviru projekta Obrazi Afrike)-Bernarda Imperl 
o udeležba na državnem tekmovanju Glasbena olimpijada (8. 3.)-Ana Tori 

 
 MAJ – pouk na daljavo 

o sodelovanje pri Župančičevi frulici-(Ajda Zupančič iz 6. c, mentorica 
Alenka Zupančič) 

o filmček ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije-(Anita Mirjanić) 
 

 JUNIJ/JULIJ 
o organizacija in analiza KD za 7. r. (Muljava in Jurčičeva domačija – v šoli, 

5. 6.)-Darija Kokalj, Dajana Maurič na Vačah 
o organizacija in analiza KD za 8. r. (Gledališče – v šoli, 18. 6.)-Bojana 

Kotar, Dajana Maurič na Vačah 
o sodelovanje na KD za 9. r. (Valeta, 15. 6.)-Anita Mirjanić, Bernarda 

Imperl 
o priprava biltena-(Bernarda Imperl in Maria Primožič) 
o evalvacija dela aktiva 
o načrtovanje in smernice za delo naprej 
o obeleženje praznika: dan državnosti (25. 6.)-Vanja Arhnaver na MŠ, 

Maja Žibert na Vačah 
o izvedba vpisa v zlato knjigo občine Litija (18. 6.)-vezni tekst Dajana 

Maurič, glasbena točka Ana Tori  
 
Dejavnosti: 
KULTURNI DNEVI: 

 6.r. (MŠ + V): 
o Učimo se učiti: 18. 9. 2019 (aktiv DSP) 
o Glasbene reke in Narodna galerija: 13. 11. 2019 (Ana Tori, Maria 

Primožič) 
o Gledališče: 7. 1. 2020 (Vanja Arhnaver) 

 7.r. (MŠ + V): 
o Učimo se družboslovja: 1. 10. 2019 (Anita Mirjanić) 
o Gledališče: 7. 1. 2020 (Vanja Arhnaver) 
o Muljava in Jurčičeva domačija – v šoli: 5. 6. 2020 (Darija Kokalj, Dajana 

Maurič na Vačah) 

 8.r. (MŠ + V): 
o Kiparstvo in arhitektura: 4. 10. 2019 (Maria Primožič) 
o Gledališče: 23. 12. 2019 – V; 9. 1. 2020 – MŠ (Vanja Arhnaver) 
o Gledališče – v šoli: 18. 6. 2020 (Bojana Kotar, Dajana Maurič na Vačah) 

 9.r. (MŠ + V): 
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o V Trubarjeve kraje: 24. 9. 2019 (Alenka Zupančič) 
o Gledališče: 23. 12. 2019 – V; 9. 1. 2020 – MŠ (Vanja Arhnaver) 
o Valeta: 15. 6. 2020 (Anita Mijanić) 

 
EKSKURZIJE: 

 Obpanonske pokrajine (7.r.): 18. 9. 2019 (Anita Mirjanić) 
 
GLASBENE DEJAVNOSTI: 

 Ogled opere: 10. 12. 2019 (Ana Tori) 
 Novoletni koncert: 12. 12. 2018 (Ana Tori) 

 Muzikal Poseben.si: od 12. 12. dalje (Ana Tori, Dajana Maurič) 
 
LIKOVNE DEJAVNOSTI-Maria Primožič: 

 Likovni krožek: Mala slikarska šola – celoletno. 
 Oblikovanje logotipa za šolski radio HU-HU (skupaj s Stanislavo Sirk). 

 Izbor likovnih del učencev za šolsko glasilo in oblikovanje šolskega glasila. 
 Sodelovanje v likovni ustvarjalnici Občinske LILE – 19. 11. 2019. 

 
PROJEKTI AKTIVA: 

 Slovenija ob 30-letnici osamosvojitve. 

 Aktivno državljanstvo. 
 Afrika. 
 Escape Classroom (v sodelovanju z naravoslovno-matematičnim aktivom in 

aktivom tujih jezikov). 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu:  
Predlogi za KD v šolskem letu 2020/2021: 

 6.r. 
o Cankarjev dom in Narodna galerija 
o Muzikal 
o Primi šolo za roge; učimo se učiti na daljavo (DSP) 

 7.r. 
o Učimo se samostojnega učenja družboslovja 
o Muzikal 
o Jurčičeva domačija 
o Rastem s knjigo (1 ura) 

 8.r. 
o Kiparstvo in arhitektura 
o Muzikal 
o Po Prešernovih stopinjah 

 9.r. 
o V Trubarjeve kraje 
o Muzikal 
o Valeta 

Ekskurzije: 

 Dinarskokraške pokrajine (6.r.) 
 Obpanonske pokrajine (7.r.) 
 Obsredozemske pokrajine (8.r) 
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 Alpske in predalpske pokrajine (9.r.) 
 
Aktivnosti s področja GUM: 

 Novoletni koncert 
 OŠ Gradec poje 

 
Aktivnosti s področja LUM: 

 LILA 

 Steklo-slikarska delavnica 
 Natečaji 

 
Projekti: 

 Slovenija ob 30-letnici osamosvojitve 

 Escape Classroom (v sodelovanju z naravoslovno-matematičnim aktivom in 
aktivom tujih jezikov) 

 Ljubim naravo (v sodelovanju z naravoslovno-matematičnim aktivom) 
 Vodna učna pot (v sodelovanju z naravoslovno-matematičnim aktivom na 

Vačah) 

 Ad astra per aspera (v sodelovanju z naravoslovno-matematičnim aktivom na 
Vačah) 

 

5.3.6. Aktiv športnih pedagogov 

Vodja strokovnega aktiva: Petra Kobe 
Število članov aktiva: 6 
Število sestankov aktiva: 4 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2019/2020 so bile realizirane vse načrtovane dejavnosti: 
 
ŠPORTNI DNEVI: 

 6.RAZRED: 
o POHOD: Športni pedagogi 
o PLAVANJE: Petra Kobe 
o ZIMSKI ŠD: Srečko Somrak 
o V ZŠN: Srečko Somrak 
o ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 

 7. RAZRED: 
o POHOD: Športni pedagogi 
o V CŠOD 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o ATLETIKA: Srečko Somrak 
o ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 

 8. RAZRED: 
o POHOD: Tjaša Končina 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o ATLETIKA: Petra Kobe 
o PREDAJA KLJUČA: Petra Kobe 
o POHOD IN ŠPORTNE IGRE: Srečko Somrak 
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 9. RAZRED: 
o POHOD: Srečko Somrak 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o RAZLIČNE ŠPORTNE VSEBINE: Petra Kobe 
o ATLETIKA: Petra Kobe 
o PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 

 
V 6. razredu je bil en športni dan realiziran v ZŠN, v 7. razredu pa v CŠOD. 
Na POŠ Vače je bila koordinatorka in vodja športnih dni Nuška Mlekuž. 
 
LŠN IN ZŠN: 
Letna šola v naravi je bila tudi v tem šolskem letu izvedena v Žusterni (16. 9.- 20. 9. 
2019). Vodja je bila Judita Nemeček. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji.  
Zimska šola v naravi je bila letos izvedena zopet na novi lokaciji in sicer na Kopah, od 
2.3. do 6. 3. 2020. Vodja ZŠN je bil Srečko Somrak. V ZŠN je bilo 81 otrok. Pogoje za 
delo je nekoliko oteževalo vreme. Cilji so bili doseženi. 
 
IZVEDBA PLAVALNEGA TEČAJA ZA 3. RAZREDE: 
Plavalnega tečaja za 3. razrede v letošnjem šolskem letu nismo mogli realizirati, saj je 
bil planiran za mesec april oz. maj. Zaradi epidemije korona virusa pa tega ni bili 
možno izpeljati, zato se bo plavalni tečaj izvedel v šolskem letu 2020/2021 in sicer v 
Cerknem. 
 
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE: 
Športni pedagogi smo se udeležili vseh izobraževanj, ki so  bila organizirana s strani 
šole. Petra Kobe, Tjaša Končina in Matej Bajde so se avgusta udeležili študijske 
skupine, ki je potekala v Novem mestu. 
 
PROJEKTI: 
Aktiv športa letos ni imel nobenega projekta, ampak smo bolj intenzivno delali na 
kvaliteti samega pouka športa.  
 
POSODOBITEV ŠPORTNIH REKVIZITOV NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH: 
V mesecu februarju 2020 smo izvedli nakup  kompleta opreme za izvedbo meritev za 
ŠVK v vrednosti 845,22 eur. Ta bo namenjen izključno podružnicam, da ne bo več 
potrebno posojati opreme iz MŠ. Oprema za ŠVK bo shranjena na POŠ Kresnice.  
Na matični šoli (v veliki telovadnici) sta bila zamenjana dva glavna koša skupaj s 
tablami. Novi koši so nastavljivi po višini. 
Na matični šoli je še vedno potrebno preplastiti asfalt na igrišču za nogomet.  
Na hodniku razredne stopnje so bile v sodelovanju z aktivom DSP nameščene talne 
nalepke (gibalna pot). 
 
V veliki telovadnici je potrebno zamenjati zaščitno oblogo. Obstoječa je raztrgana in 
pod njo odpada omet. Kot je bilo omenjeno že v lanskoletnem poročilu, bi bila nujna 
tudi zvočna izolacija telovadnice. Potreben je tudi nakup drobnih športnih rekvizitov, 
saj v letošnjem šolskem letu ni bil izveden. 
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Natančen seznam potreb za nabavo športnih rekvizitov v prihodnjem šolskem letu bo 
dokončno izoblikovan do septembra 2020.  
 
DRUŽABNA SREČANJA ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN OSTALIH UČITELJEV NA ŠOLI 

 Odbojkarska tekma med učenci in učitelji (24. 12. 2020). 
 Športni vikend v Planici 21., 22., 23. 2. 2020. 
 Zaključno druženje vseh zaposlenih v ŠRC Reka (3. 7. 2020). 
 Joga za zaposlene (ob sredah ob 18.15). 

 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI KOT POPESTRITEV POUKA IN MOTIVACIJA UČENCEV 

 Izvajanje rekreativnega odmora. 
 Uporaba spinning koles med urami športa, še posebej za učence, ki zaradi 

različnih poškodb niso smeli telovaditi, lahko pa so kolesarili. 

 Interesna dejavnost odbojka za učence in učence ob petkih.  
 Sodelovanje na tekmovanjih (nogomet, odbojka, košarka). 

 
TEKMOVANJA: 
Do začetka epidemije korona virusa (16. 3. 2020), smo se udeležili vseh načrtovanih 
šolskih športnih tekmovanj in sicer: 

 LJUBLJANSKI MARATON 

 OBČINSKO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE 
 ČETRTFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE 
 REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI IN MLAJŠI UČENCI 
 OBČINSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 

 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI IN MLAJŠI  UČENCI 

 
Zaradi epidemije korona virusa so odpadla naslednja tekmovanja: 

 ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 

 ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAFTINGU 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V VELIKEM KANUJU 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI V HRASTNIKU 
 LITIJSKI TEK 

 
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ: 
V šolskem letu 2019/2020 smo organizirali: 

 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 

 
IZVEDBA ŠVK TESTIRANJA: 
Zaradi epidemije korona virusa ni bilo mogoče izvesti testiranja za ŠVK. Meritve bomo 
izvedli v mesecu septembru. 
 
ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN: 
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Oba programa sta se izvajala med rednimi urami športa, posamezne dejavnosti pa so 
bile izvedene tudi izven rednega pouku ali ob sobotah (pohod).  
 
DELO Z NADARJENIMI: 
Načrtovani sta bili dve dejavnosti za nadarjene in sicer: 

 OBISK OLIMPIJSKEGA MUZEJA V LJUBLJANI IN PREDSTAVITEV SODOBNEGA 
ŠPORTA – RUGBY (OD 5. DO 9. RAZREDA) 

 RAFTING (8. IN 9. RAZRED) 
Nobena od načrtovanih dejavnosti ni bila realizirana, saj nam je načrte prekrižala 
epidemija. Omenjene dejavnosti bomo realizirali v naslednjem šolskem letu. 
Med šolskim letom smo dobili možnosti obiska Športnega centra GIB v Šiški. Zaradi 
premajhnega števila prijavljenih učencev zadeve nismo izvedli.  
 
EVALVACIJA DELA NA DALJAVO:  

 V času dela na daljavo smo člani aktiva dobro sodelovali, preko videokonferenc. 
Tedensko smo bili večkrat v stikih.  

 Sodelovali smo tudi na videokonferencah Športnih pedagogov Slovenije, kjer 
smo sledili vsem priporočilom za delo na daljavo pri pouku športa.  

 Opazili smo, da učenci ne znajo brati in upoštevati navodil, katera so jim bila 
zelo jasno predstavljena. 

 Soočali smo se s problemom neodzivnosti učencev. 
 Želimo si, da bi lahko spletno učilnico obdržali tudi v bodoče (tudi če ne bo več 

dela na daljavo), saj lahko v spletno učilnico naložimo kakšne teoretične 
vsebine, katere lepo dopolnjujejo prakso. 

 V primeru ponovitve dela na daljavo in ocenjevanja na daljavo, bomo med 
kriterije ocenjevanja dodali odzivnost učencev in pravočasno oddajo nalog. 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Menjava vodje aktiva. Novi vodja aktiva bo Srečko Somrak. 
 Določili smo nove trase pohodov. Športni pedagogi bomo v času počitnic 

prehodili nove trase (Limbarska gora, Čemšeniška planina, Kum, Zasavska 
Sveta gora). 

 V LŠN in ZŠN gremo vsi športni pedagogi. 

 ZŠN se bo v januarju 2021 izvedla na Krvavcu. 
 En športni dan v vsakem razredu se bo izvedel v Squashlandu v Ljubljani. 
 Šolski kros za 1. – 5. razred se bo izvedel na igrišču Zgornji Log. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Še naprej bomo sodelovali z lokalnimi športnimi društvi in zavodi.  
 Športni pedagogi si (še vedno in še bolj) želimo športne opreme (trenirke).  
 Medgeneracijsko sodelovanje na nivoju občine (vodja: Srečko Somrak). 
 Predlagamo, da bi se predaja ključa izvedla v manjšem obsegu (npr. samo 2 ali 

3 ure), na šolskem igrišču, ne pa kot športni dan. 

 Sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih. 
 Sodelovanje z drugimi aktivi. 

 

5.3.7. Aktiv OPB 

Vodja strokovnega aktiva: Urška Pišek 
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Število članov aktiva: 15 
Število sestankov aktiva: 11 
 
Realizacija programa: 
V prvi polovici šolskega leta se je aktiv OPB sestal 6-krat.  

 Na 1. aktivu v avgustu smo pregledali LDN in ga popravili, kjer je bilo potrebno. 
Opredelili smo vzgojno izobraževalne dejavnosti v zvezi s prehrano, določili 
kratkoročne in dolgoročne cilje šole, opredelili vsebinske in časovne smernice 
projekta Šolski vrtiček in oblikovali program aktiva OPB za letošnje šolsko leto. 

 Na 2. aktivu, v mesecu septembru, smo se sestale samo učiteljice OPB MŠ. 
Vsaka učiteljica je predstavila svojo skupino in posebnosti. Ravnatelj nam je 
poročal o statistiki ur za OPB. Z go. Murn smo se pogovarjali o določevanju 
nadomeščanj v OPB. 

 3. aktiv je bil izveden v mesecu oktobru. Zopet smo imeli pogovor z g. 
ravnateljem glede hospitacije v OPB, nato smo pripravili načrt o porabi sredstev 
za nabavo materiala, ki je bil nato realiziran konec meseca decembra. 
Dogovorili smo se tudi za team building v mesecu decembru. 

 V mesecu novembru smo učiteljice OPB MŠ imele sestanek s čistilkami, na 
katerem smo sprejeli kar nekaj dogovorov. Izvedli smo tudi aktiv, na katerem 
smo se pogovarjali o problematiki psov na zunanjih površinah šole v času, ko 
so na njih učenci, o vrednotenju nekaterih nalog 3. stebra in naročilu likovnega 
materiala. 

 V mesecu decembru smo izvedli Team building učiteljev OPB v Gostišču pri 
Vidrgarju z druženjem in obdarovanjem. 

V drugi polovici šolskega leta se je aktiv OPB sestal 5- krat (trikrat preko 
videokonference): 

 V mesecu februarju je potekala sedma seja aktiva OPB. Pogovarjali smo se o 
odnosih učiteljev OPB s starši in izpostavili neprimeren in žaljiv odnos staršev 
do učiteljev. Iskali smo rešitve, da do takih odnosov ne bi prišlo. Izpostavljena 
je bila tudi problematika prehitre vožnje po dovozu pri asfaltnem igrišču. 

 Trije aktivi so potekali preko videokonference. Med članicami in člani je namreč 
v času, ko smo delali na daljavo, prišlo do potrebe, da se o določenih zadevah 
pogovorimo tudi v živo. Skupaj smo oblikovali spletno stran Kratkočasnice, na 
kateri smo objavljali različne dejavnosti za učence. Nekateri učitelji so izdelali 
tudi Dnevnike karantene, ki so jih delili z učenci. Učitelji OPB so pomagali 
učencem tudi individualno pri različnih predmetih. Ravnatelj nam je sporočil 
sistemizacijo delovnih mest za naslednje šolsko leto. Z go. Marjeto Žagar smo 
se dogovorili, da nam na aktivu v mesecu avgustu pripravi delavnice na temo 
Problematične situacije v OPB. 

 Na zadnjem aktivu smo naredili evalvacijo dela na daljavo in zapisali predloge, 
kaj je bilo dobro in kaj slabo. Pogovarjali smo se tudi o projektu Vodna šola in 
Šolski vrtiček. Izpostavili smo tudi odnos do dela v OPB. Almira G. Kolenc nam 
je poročala o webinarju na temo Delo s starši. 

 
Pomembnejši sklepi: 

 V prihodnje se natančneje uredi sistem nadomeščanj. 
 Sredstva za nabavo materiala v OPB v letošnjem letu razdelimo glede na število 

učencev v oddelkih PB na posamezni šoli. 
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 V mesecu decembru organiziramo zbiralno akcijo armafleksov na vseh šolah. 
 Med poukom naj hodi samo en učenec naenkrat na stranišče. 
 Učenci naj  stranišče za sabo sami počistijo. 

 Otroke opozorimo naj učiteljici povedo, če so opazili, da so stranišča umazana. 
 Od 8. 11. 2019 dalje bo v jedilnici na voljo čistilec tal in krpa za čiščenje miz, da 

bodo učenci lahko sami čistili polita in umazana tla in mize. 

 Od 8. 11. 2019 dalje učenci ne jedo več popoldanske malice v jedilnici, ampak 
v učilnici 1.a. 

 Učenci si morajo pred vstopom v učilnico sezuti čevlje. 
 Zimsko dekoracijo prilepimo na okna z belim selotejpom. 
 Dekoracijo na luči zavežemo z vrvico in ne lepimo s selotejpom. 
 Ob petkih naj razredniki skupaj z učenci pospravijo igralne kotičke in umaknejo 

blazine, pene in igralne podloge, da bodo čistilke lahko pomile tla. 

 Ravnatelj izbere najustreznejše opozorilo, ki bo napisano na 4 opozorilnih 
tablah ob asfaltnih igriščih. Izbrano opozorilo se nato objavi tudi na spletni 
strani šole. 

 OPB  bodo sodelovali v projektu Male pozornosti za veliko veselje. 
 Na sestanek vedenjsko problematičnega učenca se skupina učiteljev predhodno 

pripravi tako, da se prej sestanejo in med seboj dogovorijo, kakšen je cilj 
sestanka ter se uskladijo. 

 Za učitelje OPB bodo v mesecu avgustu izvedena izobraževanja oz. delavnice 
za delo s težavnimi učenci in njihovimi starši. 

 Pomična vrata na šolskem igrišču matične šole se v času prisotnosti učencev 
OPB delno zapirajo. Na ta način se voznikom preprečuje prehitra vožnja mimo 
igrišča in skrbi za varnost učencev. 

 Aktiv OPB se bo tedensko sestajal ob petkih na videokonferenci. 
 Marjeti Žagar se pošlje opis vedenjsko problematičnih situacij, ki so se pripetile 

med delom v OPB ter imena vpletenih v te problematične situacije. 
Izobraževanje/delavnica bo trajalo tri šolske ure. Dve šolski uri bosta namenjeni 
teoretičnemu izobraževanju, ena pa delavnici v kateri se bodo predelali dejanski 
primeri iz dela 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V drugi polovici šolskega leta se bomo posvetili projektu Vrtiček, izvedli bomo 
še nekaj aktivov: aktualna problematika v OPB, pomoč pri izdelavi scene OŠ 
Gradec poje in aktiv v Teddy-ju. 

 Na aktivu v mesecu avgustu se bomo pogovorili o smernicah za naslednje 
šolsko leto in določili projekte, v katerih bomo sodelovali. 

 

5.3.8. Aktiv dodatne strokovne pomoči 

Vodja strokovnega aktiva: Andreja Bregar Rop 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 9 
 
Realizacija programa: 

 predstavitev IP-jev in timski sestanki s starši, 
 vikend za učence DSP-Kranjska Gora (učenci predmetne stopnje), 

 projekt » Migalnice « in umeščanje gibanja v pouk - 1. do 3. razred, 
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 popoldanska srečanja otrok in staršev s ciljem optimalnega razvijanja 
motorične koordinacije (do COVID 19), 

 v okviru projekta »MIGALNICE« smo pridobili »PLEZALNE STENE« na POŠ 
Jevnica, POŠ Kresnice, POŠ Vače, POŠ Hotič, 

 druženje s starši ob plezalni steni zunaj (oktober-GU), 
 didaktični pripomočki za razvoj motoričnih spretnosti pred pisanjem-za 1. 

razrede, pripomočki na temo čustvovanja, sproščanja, čuječnosti…, 

 predstavitev KOGNITIVNEGA ORODJA ZA URJENJE POZORNOSTI-Gregor 
Bohnec, 

 »Pajkova mreža«- za POŠ Kresnice, 
 delavnice PRIMI ŠOLO ZA ROGE-4. do 9. razred, 
 aktivno sodelovanje na novoletnem sejmu, 
 pomoč in svetovanje v primeru učenca s SUT, 

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

načrtovanjem za prihodnje šolsko leto (v šoli ali po telefonu zaradi danih 
razmer), 

 priprava dokumentacije  za usmerjanje in preverjanje odločb (predlogi za 
povečano število ur dodatne strokovne pomoči ali zmanjšano število ur), 

 logopedske obravnave, 
 delo z nadarjenimi učenci, 
 sodelovanje pri izvedbi roditeljskih sestankov, 
 sodelovanje  z aktivi, 

 uspešno delo z otroki DSP na daljavo, 
 uspešno sodelovanje s PF in študentkami socialne pedagogike, katere so v 

okviru obvezne prakse nudile na daljavo učno podporo našim učencem pri delu 
od doma, 

 študij strokovne literature in skrb za uvajanje novosti in izsledkov raziskav v 
tekočem vzgojno izobraževalnem delu. 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Sistemizirane ure DSP so namenjene odpravi motenj oz. primanjkljajev in jih 
lahko izvaja strokovno usposobljena oseba (navedba v odločbi), učitelj pa 
izvaja učno pomoč (UP)-z urami po realizaciji. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 vikend za učence DSP, 
 odpravljanje primanjkljajev pri otrocih s PP in poudarek na sočasnem delu s 

starši, 

 krepitev timskega sodelovanja med učitelji posameznih aktivov in ozaveščanje 
pomena našega dela - ozaveščanje o empatiji in drugačnosti, 

 srečanja s starši in otroki  v okviru »Šole za starše«, 
 širjenje projekta »Migalnice« MŠ in POŠ 

Aktiv DSP mora družiti misel: »NOBEN ČLOVEK NI OTOK SAM ZASE-VSI SMO DEL 
CELINE« in to zavedanje privzgajamo tudi našim učencem. 
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5.4. Poročilo o delu Sveta šole 

Svet zavoda OŠ Gradec sestavljajo naslednji člani: 
 Tjaša Brinovec Obolnar, Petra Bukovšek Batič in Marko Zajc (predstavniki 

ustanoviteljice); 
 Nada Golouh, Sebastjan Gorenc in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter 

 Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik in Tanja Vesel 
(predstavniki zaposlenih). 

 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v šolskem letu 2019/2020 sestali na štirih rednih 
ter sedmih korespondenčnih sejah. 
 
Svet zavoda OŠ Gradec se je v šolskem letu 2019/2020 prvič sestal 30. 9. 2019 na 
22. (redni) seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 22. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 19. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 20. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 21. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji LDN OŠ Gradec za šolsko 
leto 2018/2019. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 
2019/2020. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda sprejema Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli 
Gradec z dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske prehrane in subvencioniranju 
šolske malice ter kosila. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk potrjuje 
vrednost ene enote stare zaloge knjižničnega gradiva ob vnosu v sistem Cobiss 
na lokaciji POŠ VAČE, in sicer v višini 8,93 €. 

 
23. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 4. 11. 2019 do 11. 11. 2019, 
je bila korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP – 23 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 22. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 24. redni seji, 25. 11. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 24. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 23. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda na podlagi poročila o obisku zavoda z namenom 
pregleda notranjih aktov OŠ Gradec ustanoviteljici Občini Litija predlaga 
naslednje: 
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1. da Občina Litija v Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (nadalje Odlok) 
izpusti: 

a. 7. člen, ki določa, da »Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, 
način varovanja in uničevanja določi ravnatelj s splošnim aktom.« 

b. 4. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike zaposlenih 
izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in 
na način, ki ga določa ta Odlok in statut zavoda.« 

c. 5. odstavek 21. člena, v delu, ki pravi: »Predstavnike staršev izvolijo 
starši na svetu staršev po postopku in na način, ki ga določa statut 
zavoda.« 

d. odstavek 22. člena, ki določa, da »Svet zavoda dela na sejah v skladu 
s poslovnikom o delu sveta.« 

2. da ustanoviteljica 7. odstavek 25. člena Odloka, ki določa, da se, če sta dva 
ali je več kandidatov iz matične šole, podružnične šole ali enote zavoda 
dobila enako število glasov,  za izvolitev predstavnika v svet zavoda v 
drugem krogu uporabi žreb, ki se izvede na prvi naslednji seji sveta zavoda, 
uskladi z 2. odstavkom 42. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (nadalje ZSDU), Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da če sta dva 
kandidata za člana sveta delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen 
tisti, ki ima daljšo delovno dobo v družbi (zavodu). 

3. da ustanoviteljica 1. odstavek 24. člena Odloka, ki določa, da ima pravico 
predlagati kandidate za člane sveta zavoda iz vrst zaposlenih vsak delavec 
zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat, uskladi s 27. 
členom ZSDU, Uradni list RS št. 42/07, ki pravi, da imajo pravico predlagati 
kandidate za člane sveta delavcev: 

a. v družbi z več kot 20 do 50 delavci – najmanj trije delavci z aktivno 
volilno pravico; 

b. v družbi z več kot 50 do 300 delavci – najmanj desetina delavcev z 
aktivno volilno pravico; 

c. v družbi z nad 300 delavci – najmanj desetina delavcev z aktivno 
volilno pravico, vendar je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga 
poda najmanj 50 delavcev; 

d. vsak reprezentativni sindikat v družbi (zavodu). 
Predlogi kandidatov za člane sveta delavcev, ki se predložijo volilni komisiji, 
morajo biti pisni. Predlogom kandidatov za člane sveta delavcev iz prvih treh 
alinej prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo 
kandidate za člane sveta delavcev. 
Predlogu kandidatov za člane sveta delavcev morajo biti priložene pisne izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda Matejo Gorše in 
predsednico sveta staršev Nado Golouh, da posredujeta Občini Litija predloge 
sprememb Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na 
področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda bo upošteval predloge sprememb Poslovnika o delu 
sveta zavoda iz Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 1., 4., 6., 7. in 
8. alineji 6. točke in jih posodobil. 
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 SKLEP št. 6: Svet zavoda o predlogih sprememb Poslovnika o delu sveta zavoda 
iz Poročila o pregledu notranjih aktov OŠ Gradec v 2., 3. in 5. odstavku 6. točke 
ne bo ukrepal. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda poziva ravnatelja, da v skladu z 48. členom ZOFVI 
pripravi Program razvoja šole in Letno poročilo o samoevalvaciji do naslednje 
redne seje sveta zavoda. 

 SKLEP št. 8: Ravnatelj v sodelovanju z računovodsko službo OŠ Gradec pripravi 
posodobitve Pravilnika o računovodstvu in na podlagi 40. člena Zakona o 
računovodstvu predpiše podrobnejša navodila za popis oziroma inventuro. 

 SKLEP št. 9: Svet zavoda je obravnaval 20. točko Poročila o pregledu notranjih 
aktov OŠ Gradec in se odločil, da se obstoječa Pravila šolske prehrane, sprejeta 
30. 9. 2019, ne spreminjajo. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 10: Svet zavoda ugotavlja, da so bili podrobnejši 
kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi sprejeti na 29. 
seji sveta zavoda, in sicer 21. 9. 2017. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu pritožbene 
komisije. 

 
Na 25. (korespondenčni) seji (27. 11. 2019 – 29. 11. 2019) smo s sklepom 
dopolnili Poslovnik o delu pritožbene komisije, sprejet na 24. (redni) seji Sveta zavoda 
OŠ Gradec. 

 SKLEP – 25 KS: Svet zavoda OŠ Gradec dopolni Poslovnik o delu pritožbene 
komisije, sprejet 25. 11. 2019, na 24. redni seji, z naslednjo vsebino: 

 
2. člen 

(opredelitev izrazov) 
Pojmi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo naslednji pomen: 

1. »pritožbena komisija« je po 60. c členu ZOsn s strani sveta zavoda imenovana 
komisija, ki jo sestavlja najmanj 10 članov, od tega več kot polovica strokovnih 
delavcev šole; 

2. »komisija« je skupina petih članov iz vrst pritožbene komisije, ki jo za odločanje 
o posamezni pritožbi imenuje predsednik sveta zavoda. 

 
26. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 3. 1. 2020 do 10. 1. 2020, je 
bila prav tako korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP – 26 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 24. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 27. (redni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 27. 2. 2020, smo člani sprejeli sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 27. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 25. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 26. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2019. 
 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2020. 
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 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2020. 
 SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Program razvoja OŠ Gradec do 2022. 
 SKLEP št. 9: Svet zavoda bo vse pravne akte, katerih sprejem je v njegovi 

pristojnosti, posodobil v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Poslovnik o delu sveta zavoda.  
 
Na 28. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 25. 3. 2020 – 2. 4. 2020, smo člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 28 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 29. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 10. 4. 2020 – 17. 4. 2020, smo na 
predlog ravnatelja izpeljali postopek sprejema Pravilnika o uporabi kreditne plačilne 
kartice z ničelnim stanjem. 

 SKLEP – 29 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema Pravilnik o uporabi kreditne 
plačilne kartice z ničelnim stanjem. 

 
30. (redna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je bila sklicana 4. 6. 2020. Sprejeti so bili 
sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 30. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 28. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 29. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št 4: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne uspešnosti 
ravnatelja podali tajno. 

 SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje 
delovne uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta zavoda: 

o predstavnica zaposlenih: Urška Pišek, 
o predstavnik ustanoviteljice: Petra Bukovšek Batič, 
o predstavnih staršev: Janez Žgajnar. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2019 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegel 98 % vrednost. 
Delovno uspešnost ravnatelja smo zaradi izrednih razmer - Covid 19 in v 
dogovoru z MIZŠ ocenjevali s krajšo zamudo. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Spremembe pravilnika o volitvah in odpoklicu 
članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 8: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis Pravilnika o volitvah in 
odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda. 

 SKLEP št. 9: Predsednica sveta zavoda bo obvestila ustanoviteljico o izteku 
mandatov predstavnikov ustanoviteljice ge. Tjaši Brinovec Obolnar in g. Marku 
Zajcu. 

 
Na 31. (korespondenčni) seji, 2. 7. 2020 – 9. 7. 2020, smo člani sveta zavoda 
sprejeli sklep: 
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 SKLEP – 31 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 30. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 32. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 18. 8. 2020 – 28. 8. 2020, smo 
člani sprejeli sklep: 

 SKLEP – 32 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2020/2021. 

 
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole: 
https://www.osgradec.si/category/svet-sole/. 
 
Vsi sprejeti pravni akti so bili objavljeni na oglasnih deskah vseh podružničnih šol in 
matične šole. 

Poročilo je pripravila predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše 
 

5.5. Poročilo o delu Sveta staršev 

Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2019/2020 izvedel tri seje sveta staršev. 
Zaradi edinstvene situacije s COVID-19 sta bili dve seji – druga in tretja, dopisni.  
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane sledeče vsebine:  

 Izvolitev zapisnikarja. 

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/2019. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2019/2020. 
 Predlog ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. leto 

2019/2020. 

 Pravila šolske prehrane. 
 Šolski sklad. 
 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Pristojnosti in naloge sveta staršev. 

 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z Občino 
Litija. 

 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2020/2021. 
 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec v upravni odbor 
šolskega sklada imenoval Anito Eltrin in Petro Bukovšek Batič. 
 
Na vseh sejah sveta staršev so bile obravnavane tudi pobude, predlogi, mnenja in 
vprašanja staršev.  
 
Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
Poročilo sta pripravila predsednica Sveta staršev OŠ Gradec Nada Golouh in namestnik 

predsednice Aleš Bregar. 
 

https://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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6. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci 
 

6.1. Realizacija pouka po razredih 

 

Razred 
Načrtovano št. 

ur 
Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.A 700 676 96,57 

1.B 700 676 96,57 

2.A 805 775 96,27 

2.B 805 776 96,40 

3.A 840 810 96,43 

3.B 840 809 96,31 

4.A 840 815 97,02 

4.B 840 814 96,90 

5.A 910 896 98,46 

5.B 910 896 98,46 

6.A 910 864 94,95 

6.B 910 866 95,16 

6.C 910 874 96,04 

7.A 892,5 855 95,80 

7.B 892,5 853 95,57 

8.A 910 885 97,25 

8.B 910 885 97,25 

8.C 910 886 97,36 

9.A 832 836 100,48 

9.B 832 839 100,84 

9.C 832 839 100,84 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.V 805 777 96,52 

3.V 840 803 95,60 

4.V 840 815 97,02 

5.V 910 887 97,47 

6.V 910 868 95,38 

7.V 892,5 852 95,46 

8.V 910 879 96,59 

9.V 832 841 101,08 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+3.H 840 814 96,89 

2.H 805 783 97,24 

4.+5.H 945 909 96,19 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.K 805 790 98,14 
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3.K 840 819,5 97,57 

4.+5.K 945 906,5 95,95 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.J 700 675 96,43 

2.J 805 782 97,14 

3.J 840 815 97,02 

4.J 840 813 96,79 

5.J 910 882 96,92 

 

6.2. Realizacija izbirnih predmetov 

 

Obvezni izbirni predmet 
Načrtovano št. 

ur 

Realizirano št. 

ur 

Realizacija v 

% 

Nemščina 1 70 68 97,14 

Likovno snovanje 1 35 28 80,00 

Urejanje besedil 70 76 108,57 

Sodobna priprava hrane 35 32 91,43 

Filmska vzgoja 1 35 36 102,86 

Nemščina 2 70 69 98,57 

Likovno snovanje 2 35 28 80,00 

Izbrani šport - nogomet 35 34 97,14 

Izbrani šport - odbojka 35 36 102,86 

Multimedija 35 32 91,43 

Ples 35 33 94,29 

Varstvo pred naravnimi in drugimi ... 35 35 100,00 

Poskusi v kemiji 35 35 100,00 

Filmska vzgoja 2 35 34 97,14 

Likovno snovanje 3 64 64 100,00 

Nemščina 3 64 65 101,56 

Šport za zdravje 64 72 112,50 

Načini prehranjevanja 32 38 118,75 

Šport za sprostitev 70 78 111,43 

Matematične delavnice 7 - V 35 34 97,14 

Sodobna priprava hrane - V 35 28 80,00 

Šport za zdravje - V 35 34 97,14 

Šport za sprostitev - V 32 35 109,38 

Izbrani šport – odbojka - V 35 40 114,29 

Nemščina 1 - V 70 69 98,57 

Načini prehranjevanja - V 35 31 88,57 

Matematične delavnice 9 - V 32 31 96,89 

 

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

Angleščina - J 70 67 95,71 

Angleščina - V 70 72 102,86 
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Angleščina - MŠ 140 142 101,43 

Računalništvo - MŠ 140 136 97,14 

Računalništvo - V 35 34 97,14 

Šport - K 35 36 102,86 

Šport - H 35 37 105,71 

Šport - MŠ 35 28 80,00 

Tehnika - MŠ 35 36 102,86 

Umetnost - J 35 35 100,00 

 
Realizacija je v večini razredov manjša od 100% zaradi 1 dodatnega prostega tedna 
po zaprtju šol (med 16. 3. in 20. 3.), ko smo zaposleni izkoristili odsotnost z dela do 5 
delovnih dni po 50. členu KPVIZ z namenom celovite priprave na delo na daljavo. 
 
V nekaterih primerih izbirnih predmetov je realizacija še posebej nizka (80%)-v teh 
primerih je vzrok bolniška odsotnost dveh delavk. 
 

6.3. Realizacija nadstandardnih dejavnosti 

6.3.1. Ekskurzije v tujino: 
Realizirali smo: 

 Večdnevno ekskurzijo v London. 
Nismo realizirali: 

 Ekskurzije v nemško gorečo deželo – odpadla zaradi epidemije. 
 3-dnevne ekskurzije v RIM – odpadla zaradi premalo prijavljenih učencev. 

 Erasmus+ (7 dni v Romuniji) – odpadla zaradi epidemije. 
 

6.3.2. Šola v naravi: 
Realizirali smo: 

 Bivanje v naravi s plavalnim tečajem—CŠOD Cerkno za 4.r. 
 Letno šolo v naravi—Žusterna Koper za 5.r. 
 Zimsko šolo v naravi—Krvavec za 6.r. 

 Bivanje v naravi—CŠOD Dom Soča za 7.r. 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Čebelica za učence predmetne stopnje. 

 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali: 

 Plavalnega tečaja–OŠ Šmartno pri Litiji za 3.r. 

 Vikenda za nadarjene—CŠOD Dom Trilobit za učence 3. triade. 
 

6.3.3. Delo z nadarjenimi učenci: 
Realizirali smo: 

 Ogled 35. slovenskega knjižnega sejma (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Noč pod zvezdami (od 5. do 9. razreda, tudi POŠ). 
 Obeležitev 80-letnice 1. risanke Tom&Jerry: Puss gets the boot (dejavnost je 

namenjena le učencem 5. razredov, tudi POŠ). 

 Sejem narava-zdravje (od 7. do 9. razreda, tudi POŠ Vače). 
 Glasbeno kompozicijo. 
 Ogled operne predstave Snežna kraljica. 

 Slikarske umetnine (sodelovanje v likovnih natečajih). 
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 Tečaj retorike (8. in 9. razred). 
 Ogled Vojaškega muzeja Pivka in Vojaškega muzeja Tabor-Lokev (od 7. do 9. 

razreda, tudi POŠ Vače). 

 Projekt »Aktivno državljanstvo« (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 
 Ogled filma Mitka za Midway. 

 
Zaradi epidemije koronavirusa nismo realizirali: 

 Raftinga (8 in 9. razred). 
 Obiska olimpijskega muzeja v Ljubljani in predstavitev sodobnega športa – 

rugby (od 5. do 9. razreda). 

 Obiska dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani (od 6. do 9. razreda, POŠ 
Vače). 

 Naravoslovnega vikenda »Raziskovalec sem« na POŠ Vače (učenci druge 
triade). 

 Obiska Vodomčeve učilnice v Grosupljem (8. in 9. razred, tudi POŠ Vače). 
 Treninga socialnih veščin. 

 

6.4. Poročilo o delu z nadarjenimi učenci 

Načrtnega in usmerjenega dela z nadarjenimi učenci smo se lotili na področjih šport, 
jezikoslovje, naravoslovje, umetnost, družboslovje, socialne veščine in Erasmus. 
 
Analiza dela z nadarjenimi učenci po področjih: 

 ŠPORT: 
o OBISK OLIMPIJSKEGA MUZEJA V LJUBLJANI IN PREDSTAVITEV 

SODOBNEGA ŠPORTA – RUGBY (OD 5. DO 9. RAZREDA) (Tjaša Končina, 
Petra Kobe, Srečko Somrak) 

o RAFTING (8 IN 9. RAZRED) (Tjaša Končina, Petra Kobe, Srečko Somrak) 
Nobena od načrtovanih dejavnosti v preteklem šolskem letu ni bila izvedena, ker nam 
je načrte prekrižala epidemija. Tekom šolskega leta smo dobili možnost obiska 
Športnega centra GIB. Dejavnost smo želeli izvesti prvo soboto v februarju (1. 2. 
2020), vendar zaradi premajhnega števila prijavljenih, dejavnost ni bila realizirana.  
Sicer pa smo nadarjene učence poskusili čim bolj vključiti v šolske ekipe pri 
posameznem športu (nogomet, košarka, odbojka). Na samih urah športa so večkrat 
tudi kaj demonstrirali. 
V PRIHODNJE: 
V prihodnjem šolskem letu bomo poskusili izvesti obe dejavnosti, ki v tem šolskem 
letu nista bili realizirani. Morda dodamo še kaj novega. Natančen program dela z 
nadarjenimi bomo izdelali v mesecu avgustu 2020. 

Poročilo zapisala Petra Kobe 
 

 JEZIKOSLOVJE: 
V okviru programa za nadarjene učence smo na jezikoslovnem področju izvedli vse 3 
načrtovane dejavnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. 
 
 

o OGLED 35. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA ( OD 5. DO 9. RAZREDA, 
TUDI POŠ) 
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Realizirani cilji: ogled 35. slovenskega knjižnega sejma, sprehod in ogledi po Ljubljani, 
spodbujanje branja in bralne kulture, spoznavanje prestolnice. 
Število udeležencev: 16 
Učiteljici izvajalki: Alenka Zupančič in Tjaša Lemut Novak. 
 

o NOČ POD ZVEZDAMI (OD 5. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Realizirani cilji: celovita izkušnja ogleda filma z razpravo, doživetjem in interpretacijo. 
Zanimanje in udeležba je bila velika. 
Učiteljici izvajalki: Tjaša Lemut Novak in Alenka Zupančič.  
 

o OBELEŽITEV 80 LETNICE 1. RISANKE TOM & JERRY – PUSS GETS THE 
BOOT (DEJAVNOST JE NAMENJENA LE UČENCEM 5. RAZREDOV, TUDI 
POŠ) 

Realizirani cilji: ogled animiranega filma, kreacija lastnega stripa, poslušanje klasične 
glasbe, spoznavanje različnih žanrov. 
Delavnic se je udeležila večina petošolcev na matični šoli in vseh podružnicah. 
Učitelji izvajalci: Saša Setničar Jere (POŠ Jevnica), Luka Lavrin (POŠ Kresnice), Irena 
Kokalj (POŠ Vače), Tjaša Lemut Novak (MŠ). 

Poročilo zapisala Saša Setničar Jere 
 

 NARAVOSLOVJE: 
o Obisk Vodomčeve učilnice na prostem v Cerovem pri Grosuplju  (Anita 

Mikša in Jernej Grdun) 
o Obisk sejma NARAVA - ZDRAVJE (Anita Mikša in Jernej Grdun) 
o Obiska dogodka Dan očarljivih rastlin v Ljubljani (Jernej Grdun), ni bilo 

realizirano 
o Naravoslovni vikend na Vačah (učitelji naravoslovnega aktiva), ni bilo 

realizirano 
o Vikend za nadarjene – obnovljivi viri energije  (Uroš Rozina), ni bilo 

realizirano 
 
25. 9. 2019 
Obisk Vodomčeve učilnice na prostem v Cerovem pri Grosuplju, št. udeležencev 14 iz 
7. do 9. razreda. Učilnica je v gozdu ob robu jezera, kjer je bivališče ptice vodomca in 
ostalih gozdnih ter vodnih organizmov. Odlično izpeljane učne ure o našem gozdnem 
ekosistemu v povezavi z močvirjem in barjem. Učenci so bili zelo zadovoljni in na 
podlagi tega, smo se odločili izpeljati tudi ND za 7. razrede v mescu maju 2020, ki pa 
žal ni bil izveden. 
 
24. 10. 2019 
Obisk sejma NARAVA – ZDRAVJE v Ljubljani, št. udeležencev 13 iz 7. do 9. r. 
Na sejmu so bile predstavljene novosti iz področja zdravja v povezavi z naravo (bio 
izdelki, največ je bilo kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil). Učence je najbolj 
zanimala uporaba lesa in hobiji, ki so povezani z naravo (ribištvo, lovstvo). 
Ostale načrtovane dejavnosti so zaradi epidemije odpadle.  

Poročilo zapisala Anita Mikša 
 

 GLASBENA UMETNOST: 
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o GLASBENA KOMPOZICIJA: delavnica je potekala v okviru priprav na 
tekmovanje Glasbena olimpijada. Udeleženke so v mesecu oktobru 2019 
spoznavale računalniški program MuseScore in v decembru 2019 nato v 
ta program zapisale svojo lastno avtorsko skladbo, ki so jo kasneje 
predstavile na tekmovanju. 

o OGLED OPERNE PREDSTAVE SNEŽNA KRALJICA: 10. decembra 2019 se 
je 23 učencev udeležilo ogleda mladinske operne predstave v 
Cankarjevem domu. Kustosinja nas je pred predstavo popeljala tudi po 
stavbi in predstavila zgodovino in zanimivosti o Cankarjevem domu. 
Opera kot glasbena oblika sovpada s snovjo 8. razreda, zvočna govorica 
opere pa dopolnjuje snov 9.razreda. 

Poročilo zapisala Ana Tori 
 

 LIKOVNA UMETNOST 
V okviru programa za nadarjene sta bili realizirani dve vsebini: 

o LIKOVNI SVET OTROK 2020: Uporaba barvnih kontrastov na različnih 
področjih likovnega ustvarjanja (razglasitev z razstavo bo v jeseni 2020). 
Sodelovali so: Žiga Žurga, 6. c, Jure Kaplja, 6. c, Pia Dražumerič, 6. c, 
Naomi Tancer, 8. b, Sumeja Spahić, 8. b, Neli Tancer, 8. b, David Šros, 
8. a, Luka Hiršel, 8. v in Eva Klinc, 8. v. 

o MEDNARODNI MODNI NATEČJ 2020: risba modne kreacije valetne 
obleke, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. Rina Grošelj, 9. b, je 
tretje uvrščena (rezultat objavljen 18. 6. 2020). 

Zaradi prekinitve ustvarjanja nalog v šoli nismo uspeli dokončati likovne naloge za 
natečaj: 4. Hop na Grad, Narava iz sanj, Jaz umetnik. 

Poročilo zapisala Maria Primožič 
 

 DRUŽBOSLOVJE: 
o TEČAJ RETORIKE 

Delavnica je potekala v dveh delih (dva krat po dve šolski uri), v mesecu oktobru 
2019. Tečaja retorike se je udeležilo 17 učencev 7., 8. in 9. razreda, od tega 7 
nadarjenih učencev. Učenci so spoznali zakonitosti govornih nastopov, nastopov pred 
občinstvom in se preizkusili v pripravi nastopa pred kamero. Nastop so nato analizirali.  
Delavnica je bila med učenci zelo dobro sprejeta. V šolskem letu 2020/2021 bo 
retorika potekala v obliki izbirnega predmeta. 

o OGLED VOJAŠKEGA PARKA PIVKA IN VOJAŠKEGA MUZEJA V KRAJU LOKEV 
Na dan Rudolfa Maistra, 23. 11. 2019, smo se skupaj s starši in z učenci od 5. do 9. 
razreda odpravili na zgodovinsko ekskurzijo. 
Pot nas je najprej vodila v Pivko, kjer smo si ogledali vojaško zgodovino in orožje iz 
različnega obdobja in nato še v kraj Lokev na ogled zgodovinskega muzeja. 

o AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO: 
Vsebina je bila izvedena 24. 2. 2020. Učenci 8. in 9. razreda so obiskali Državni zbor in 
Državni svet. Učenci so spoznali delovanje demokracije iz prve roke, delo poslancev, 
njihove odgovornosti in delo svetnikov v Državnem svetu. Obiska se je udeležilo 21 
učencev iz MŠ in 2 učenca iz POŠ Vače. Od tega 8 nadarjenih. 

o EKSKURZIJA V RIM: 
Vsebina ni bila realizirana. 

Poročilo zapisala Anita Mirjanić 
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o SOCIALNE VEŠČINE: 

Vsebina ni bila realizirana. 
 

o Izkusi ERASMUS+: 
Vsebina ni bila realizirana. 

Celotno poročilo je zbrala in uredila Anita Mirjanić 
 

7. Poročilo o delu strokovnih služb 

7.1. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-1.triada 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo delo šolske pedagoginje deljeno na 70% 
svetovalnega dela in 30% dela na področju dodatne strokovne pomoči. Svetovalno 
delo je bilo usmerjeno v izgrajevanje kvalitete vzgojno-izobraževalnega procesa z 
lastnega strokovnega stališča in je obsegalo naslednja delovna področja: 

 učenje in poučevanje, 

 šolska kultura, klima in red, 
 telesni, osebni in socialni razvoj vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces, 
 šolanje, 
 socialno-ekonomske stiske. 

Vsa delovna področja so zajemala tako konkretno pomoč kot tudi razvojno-
preventivno delo. 
 
REALIZIRANE NALOGE PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

1. Učenje in poučevanje: 

 Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami – sodelovanje in posvetovanje z 
učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami dodatne strokovne pomoči, 
sodelovanje s CSD-jem, dr. Angelco Žerovnik, MHO Ljubljana center, ga. Marjeto 
Agrež Mlakar, SC Ljubljana, ga. Majdo Končar…, svetovanje in pomoč staršem ter 
po potrebi napotitev v ustrezno inštitucijo oziroma oddaja vloge za usmerjanje. V 
letošnjem šolskem letu sem na ta način obravnavala 18 učencev. Od tega je bilo v 
redni obravnavi (učna pomoč in svetovalni razgovori skozi celo šolsko leto) 12 
učencev, pri 7-ih učencih je bil vložen zahtevek za usmerjanje. Pri vseh 
obravnavanih učencih je bil delno ali v celoti oblikovan program učne pomoči na 
ravni šole. Trudili smo se, da se zaobjame svetovanih 5 korakov učne pomoči. V 
tem sklopu je bilo redno sodelovanje z učiteljicami I. triade, predvsem 1. – ih 
razredov matične šole, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice, kjer smo skupaj izvajale 
določeno število ur športa, z namenom spodbujanja pravilnega gibalnega razvoja 
in prepoznavanja ter razvijanja zaostankov, ki bi lahko vodili v učne primanjkljaje 
in motnje. Izvajala sem tudi ure dodatne strokovne pomoči-Ana Ajdinović (1 ura), 
Karin Cvetežar (1 ura), Rinor Qenaj (2 uri), Ensar Kabashi (1 ura), Luka Komljanc 
(1 ura), Tjaš Dorn Vehovec (1 ura), Lian Planinšek (1 ura) ter ure učne pomoči 
tako na matični kot na podružničnih šolah Jevnica in Kresnice. 

 Sodelovanje na redovalnih in pedagoških konferencah, sodelovanje na kolegijih in 
aktivih. 

 Sodelovanje in svetovanje pri zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev, tako za 
učence kot učitelje oziroma druge strokovne delavce na šoli. 
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 Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in vodenje ustrezne 
dokumentacije. 

 Skrb za lasten razvoj in izobraževanje: pomen gibanja za vsestranski razvoj otroka, 
senzomotorika… 

 Motnje otrok z naslova socialne integracije se pojavljajo konstantno, a številčno iz 
leta v leto precej nihajo. Odprta komunikacija in resen, takojšen odziv ob pojavu 
omogočajo kvalitetno razreševanje in pomoč. V letošnjem šolskem letu je bilo v 
redni obravnavi 5 učencev.  

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

 
2. Telesni, osebni in socialni razvoj: 

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

 Svetovanje učiteljem glede otrokovega telesnega, intelektualnega in osebnostnega 
razvoja. 

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

 Sodelovanje ob vzpostavljanju ustreznega odnosa s starši in zunanjimi 
inštitucijami. 

 Projektno delo znotraj aktiva DSP – Migalnice in Primi šolo za roge.  
 

3. Šolanje: 
 Prvenstvena celoletna naloga s tega področja je bila delo s šolskimi novinci. V 

januarju s prvim roditeljskim sestankom, v februarju z vpisom in potem do konca 
šolskega leta svetovanjem staršem ob dilemah in vprašanjih v zvezi z vstopom 
otroka v šolo, sodelovanjem z zdravstveno službo, vrtcem in osnovnimi šolami iz 
drugih šolskih okolišev, zaključkom z junijskim roditeljskim sestankom in 
pripravami na svečan sprejem v septembru. 

 Zbiranje in sodelovanje pri urejanju prijav OPB in jutranjega varstva – prvošolci. 
 Urejanje, vodenje in posredovanje ob prepisu učencev. 
 Aktivno sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov ter 

evalvaciji le-teh. 
 Spremljanje dela posameznih oddelkov (posebno 1. razredov) – odnosi med učenci 

in med učenci in učitelji – ter sodelovanje z učiteljico pri načrtovanju in vnašanju 
vzgojnih segmentov v učni proces. 

 
4. Socialno-ekonomske stiske: 

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

 Spremljanje in ukrepanje pri socialno ogroženih učencih. 
 

5. Drugo: 

 Aktivno sodelovanje na šolskih prireditvi – novoletni sejem. 
 Sodelovanje v strokovnem timu DSP. 
 Občasno nadomeščanje delavk DSP-ja. 
 Vodenje projekta Primi šolo za roge. 
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 Vodenje projekta Mehak prehod iz vrtca v šolo. 
 Aktivno sodelovanje pri projektu Migalnice. 
 Vnašanje vsebin edukacijske kineziologije v pouk I. triade MŠ in POŠ Jevnica ter 

Kresnice. 
Evalvacija 

 Zastavljene cilje sem dosegla. Zaradi specifičnosti dela v letošnjem šolskem letu – 
pouk na daljavo, so bile nekatere vsebine izpeljane v okrnjeni obliki oziroma smo s 
sodelujočimi iskali alternativne poti preko video posnetkov, power-pointa…  

 Šolsko svetovalno delo je bilo v času šolanja na daljavo pomembna vez med starši, 
učenci in učitelji. Vključevalo je veliko neposredne pomoči učencem na učnem, 
čustvenem in psiho-socialnem področju, slednji dve tudi staršem. Karantenske 
okoliščine so na površje prinesle drugačne težave, primanjkljaje in delovna 
področja, ki so terjala nove oblike dela, prilagajanja in iskanja virtualnih oblik 
pomoči in podpore. S tem namenom sem se aktivno vključila v oblikovanje in 
soustvarjanje »spletne SOS učilnice« za učence in starše. Zaradi okoliščin je pri 
učencih, poleg učnega, nastal znaten primanjkljaj v čustvenem, socialnem in 
motoričnem razvoju (opažam izreden pomen šole in kvalitetnega vzgojno-
izobraževalnega dela), ki se je ob vračanju v šolo kazal v nemirnosti, težavah v 
vrstniški komunikaciji, omejenem čustvenem izražanju, povečanju telesne teže, 
slabši koordinaciji… Kako se spoprijeti z navedenimi vsebinami v primeru 
ponovnega pouka na daljavo, mi ostaja poseben izziv. 

 Sicer pa je bilo leto zopet zaznamovano z vsebinami senzorne integracije in 
edukacijske kineziologije, ki smo jih s sodelavkami dodatne strokovne pomoči in v 
sodelovanju z učiteljicami od 1. do 5. razreda, vnašale v redni pouk, ga tako 
popestrile, predvsem pa naredile kvalitetnejšega in multisenzornega. Velik manjko 
mi pri tem še vedno predstavlja odsotnost logopedske pomoči.   

Šolska svetovalna služba: Dunja Požaršek 
 

7.2. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-2. triada 

Svetovalno delo je temeljilo na individualnih pristopih pri reševanju tekoče 
problematike. Delo je potekalo z učenci, učitelji, starši, z manjšimi skupinami in 
celotnimi oddelki. 
V okviru svetovalnih ur, ur individualne in skupinske pomoči je bila opravljena 
diagnostika učencev ter druge aktivnosti kot so: 

 več postopkov usmerjanja, 
 več zahtevkov za spremembo oziroma preverjanje odločbe, 

 spremljanje otrokovega funkcioniranja, 
 zbiranje dokumentacije, 
 zbiranje informacij učiteljev, ki učenca poučujejo oz. se z njim srečujejo pri 

drugih oblikah pouka, 

 zbiranje informacij s strani staršev,  
 zbiranje informacij zunanjih institucij, 
 učna pomoč posameznikom, parom ali manjši skupini učencev, ki so na 

posameznem učnem področju potrebovali prehodno pomoč. 
Sodelovala sem z zunanjimi institucijami: Zavod RS za šolstvo, Center za socialno 
delo, Zdravstveni dom, Svetovalni center, Zveza prijateljev mladine, Center Motus, s 
terapevti in drugimi strokovnimi delavci izven šole. 
 



50 
 

Delo z učenci: 

 individualni pogovori, 
 organizirane vodene ure, 
 delo v razredu (razredne ure in socialne delavnice), 
 delo v času izven pouka in drugo. 

Delo z učenci sem gradila na njihovih močnih področjih, usmerjala sem jih v krepitev 
le-teh. Močna področja so bila izhodišče za razvoj kompenzacijskih mehanizmov ter 
veščin za premagovanje, odpravljanje ali zmanjševanje težav.  
Delo je bilo usmerjeno v krepitev pozitivne samopodobe in je temeljilo na 
vsakodnevnem sodelovanju z učitelji. Potekale so izmenjave opažanj, zaznav, mnenj o 
učencih. Potekali so dogovori o snovi, ki jo je bilo potrebno predelati in kjer je imel 
otrok primanjkljaj oz. težave ter sprotno analiziranje napredka oziroma dosežkov. 
Metode in oblike dela sem sproti prilagajala specifičnim potrebam posameznega 
učenca. 
 
Evalvacijski sestanki so potekali dvakrat letno v širši sestavi s timom učiteljev oddelka 
in v ožji sestavi vsakokrat, ko se je za to pokazala potreba.  
Člani strokovne skupine smo sestavili individualizirane programe, kjer smo opredelili 
prilagoditve za posameznega učenca organizacija dela, preverjanje in ocenjevanja 
znanja, časovne prilagoditve pouka. 
 
Ker delam hkrati kot svetovalna delavka in učiteljica za dodatno strokovno pomoč, 
sem gledala na posameznika iz obeh vidikov, obe področji sem prepletala in na tej 
osnovi načrtovala delo. Nudila sem učno pomoč in pomoč pri odpravljanju 
primanjkljajev učencev, nudila pomoč pri razvijanju učnih metod, tehnik učenja in 
strategij. Izhajala sem iz otrokovih interesov ter jih spodbujala, pomagala sem jim 
iskati pestre motivacijske vzvode za uspešno šolsko delo, nudila sem jim pomoč, 
oporo in svetovanje pri reševanju vzgojne problematike. Redno skozi vse leto so tekli 
krajši ali daljši individualni pogovori. 
 
Sodelovala sem z vodstvom šole in s strokovnimi sodelavci šole. Dogovarjala sem se z 
razredniki in učitelji o načinu pristopa do obravnavanih učencev in o delu z njimi. 
Krepila sem sodelovanje med učitelji in učenci, ki je bilo podkrepljeno z malimi dosežki 
in usmerjeno v učno uspešnost in osebnostno rast učencev. Sodelovanje z učitelji je 
temeljilo na individualnih razgovorih, kjer je šlo za izmenjavo informacij, seznanjanje z 
napredkom oz. težavami posameznikov ter na tej osnovi skupna načrtovanja glede 
dela s posameznimi učenci in oddelki. Svetovala sem ter se dogovarjala o vzgojno-
izobraževalnih ravnanjih in o zagotavljanju potrebnih pogojev za uspešno delo in 
vsakdanje življenje med poukom in tudi sicer (med odmori, v garderobi, na igriščih, na 
straniščih, v jedilnici ipd.). Nudila sem neposredno pomoč učiteljem pri delu z učenci s 
težavami v osebnem in socialnem razvoju bodisi z vključitvijo v pouk, v razred, 
oziroma z individualnimi razgovori, ko se je pojavila stiska tako učitelja, kot učenca. 
Vodstvo sem obveščala o svojem delu ter se nanj obračala po pomoč oz. podporo. 
Sodelovala sem pri načrtovanju in izvajanju delovnih nalog, pri načrtovanju in izvedbi 
dela individualno obravnavanih učencev ter oblikovanju operativnih ciljev pri 
predmetih, kjer se učencu nudi pomoč.  
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Delo s starši se je izvajalo zelo povezano skozi vse šolsko leto, občasno tudi med 
počitnicami. Potekalo je v obliki govorilnih ur, priložnostnih pogovorov, izrednih 
sestankov po potrebi... Skrbela sem za redne stike ter analizo dela z otrokom oz. 
njegovim napredkom. S starši učencev z učnimi, vzgojnimi in disciplinskimi težavami 
sem opravljala skupinske in individualne razgovore ter jim svetovali glede osnovnih 
vzgojnih načel za učinkovito delo z njimi. Glede na resnost problematike sem k 
vključevanju pri intervencijah povabila zunanje strokovne sodelavce ravnatelja in drugi 
svetovalni delavki. Vključevala sem se na govorilnih urah, sodelovala sem pri pripravi 
roditeljskih sestankov in izvedbi le-teh. 
 
Preventivne dejavnosti smo izvajali v sodelovanju z učiteljicami DSP, v okviru 
individualnih pristopov k posameznim učencem, v okviru razrednih ur ali pa v 
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci. Posebna skrb je bila namenjena 
načrtovanju dela v smislu preprečevanja stisk učencev in učenja strategij za soočanje 
z njimi. 
 
Na obeh stopnjah smo izvajali delavnice »Primi šolo za roge« oz. »Učimo se učiti«. 
Sredi šolskega leta so naraščale negativne situacije v obeh 7. razredih.  Z drugo 
svetovalno delavko Katarino Poglajen sva pripravljali delavnice in vodene ure na temo 
medvrstniškega nasilja, medsebojnih odnosov ter samopodobe. Izvajali sva jih v času 
razrednih ur, ali jih je pod najinim mentorstvom izvedla razredničarka.    
Kot svetovalna delavka poudarjam posameznika in njegove posebnosti, osebnostne 
značilnosti ter način njegovega življenja kot izhodišče pri izbiri pristopov in načinov 
reševanja problematike. Poudarjam pomembnost in pomen pravočasnega in 
ustreznega odzivanja na zaznave težav otrok in učiteljev, staršev ter neprimerna 
medsebojna ravnanja. Izpostavljam pogoje, v katerih otrok odrašča, okolje, ki je lahko 
zelo spodbudno, ali pa nadvse destruktivno in se trudim, da je le to vodilo pri 
načrtovanju načinov dela in pristopov do takega posameznika. 

Šolska svetovalna delavka: Aleksandra Krnc, mag. prof. inkl. ped. 
 

7.3. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-3. triada 

V tem šolskem letu sem delo opravljala od 15. 1. 2020 dalje. Moji področji sta bili 
zadnja triada na matični šoli in Podružnična šola Hotič. 
 
Pomoč pri šolskem delu in svetovanje učencem 
Tekom leta sem v obliki učne pomoči ali svetovanja sodelovala s kar nekaj učenci. Z 
nekaterimi na tedenski ravni, z drugimi zgolj občasno. Ti učenci so navedeni v Tabeli 
1. 
Tabela 1. Učenci, ki sem jim nudila učno pomoč ali svetovanje. 

Ime in priimek Razred Sodelovanje 

Denis Balažic 2. H 1x – 2x tedensko 

Tian Požaršek 3. H 1x tedensko 

Katarina Povše 4. H 1x tedensko 

Tarik Tahirović 7. A 1x tedensko 

Nika Lokar 7. B 1x tedensko 

Isa Sijamhodžić 2. H Občasno 

Ajla Alić 7. A  Občasno 

Vanja Božić 7. A Občasno 
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Ensad Duranović 7. A  Občasno 

Brina Horvat 9. A Občasno 

Maks Dobravec 
7. B 

Občasno (samo pred delom na 
daljavo) 

Jaka Vrhovec 
8. A 

Občasno (samo pred delom na 
daljavo) 

Hana Žlahtič 
7. A 

Občasno (samo v času dela na 
daljavo) 

Saška Mladenović 
7. B 

Občasno (samo v času dela na 
daljavo) 

Miha Verhovec 
7. B 

Občasno (samo v času dela na 
daljavo) 

Ves čas izvajanja pomoči, sem bila redno v stiku tudi s starši učencev.  
Koordinirala sem pomoč učencem z učnimi težavami, ki imajo IDPP in so potrebovali 
individualno ali skupinsko pomoč. Vodila sem seznam učencev, ki so te pomoči deležni 
in učiteljem svetovala pri izbiri učencev.  
 
Vodila sem evalvacijske sestanke za POŠ Hotič in 7. ter 8. razred na matični šoli. 
Koordinirala sem tudi izdelavo IP-jev za naslednje šolsko leto. V sodelovanju z 
razredniki sem pripravila IDPP-je za naslednje šolsko leto. 
 
V letošnjem šolskem letu sem v postopku usmerjanja vodila 5 učencev: 

 Denis Balažic, 2. H: prvič usmerjen, postopek je že končan. 
 Aljaž Juvan, 5. H: sprememba odločbe o usmeritvi (ukinitev 1 logopedske ure), 

postopek še teče. 

 Franci Žgajnar, 5. H: sprememba odločbe o usmeritvi (ukinitev 1 logopedske 
ure), postopek še teče. 

 Gašper Šef, 6. C: prvič usmerjen, postopek še teče. 
 Vit Mavretič, 8. A: sprememba odločbe o usmeritvi (ukinitev vseh ur pomoči), 

postopek še teče. 
 
V sklopu karierne orientacije sem sodelovala z učenci 8. in 9. razreda na matični šoli in 
izvedla 1 roditeljski sestanek za starše (6. 2. 2020). V 8. razredu sem v sklopu 
projekta Primi šolo za roge izvedla 1 uro na temo karierne orientacije v vsakem 
oddelku. Učencem 9. razreda sem nudila individualno karierno svetovanje, če so to 
želeli. Skupaj smo izpolnili prijavnice za vpis v srednjo šolo, ki sem jih posredovala na 
šole, kjer sem izvedla poizvedbo o uvrščenosti naših učencev. Po potrebi sem 
učencem nudila pomoč pri prestavljanju prijavnic. 
 
Nadarjeni 
Na področju dela z nadarjenimi sem letos največ sodelovala s Petro Obermajer 
(učiteljica dodatne strokovne pomoči na Vačah), ki je izvedla postopek evidentiranja in 
identificiranja nadarjenih učencev. 
Evidentiranih je bilo 10 fantov in 7 deklet (N = 17). Identificirane nadarjene učence 
smo potrdili na jutranjem sestanku, dne 25. 2. 2020. Potrjenih je bilo 8 fantov in 4 
dekleta  (N = 12). 
V letošnjem šolskem letu smo imeli 35 nadarjenih učencev. Statistiko prikazujem v 
Tabeli 2. 
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Tabela 2. Nadarjeni učenci v šolskem letu 2019/2020. 

Razred Št. fantov Št. deklet Skupaj 

6. A 1 0 1 

6. B 0 2 2 

6. C 0 3 3 

6. V 0 1 1 

7. A 2 2 4 

7. B 0 0 0 

7. V 0 0 0 

8. A 1 2 3 

8. B 0 2 2 

8. C 1 1 2 

8. V 2 0 2 

9. A 2 2 4 

9. B 0 1 1 

9. C 5 2 7 

9. V 3 0 3 

Skupaj 17 18 35 

 
Za nadarjene učence sem vodila osebne mape, Katarina Poglajen (svetovalna delavka 
in učiteljica dodatne strokovne pomoči) pa je zanje pripravila INDEP-e. Vsi nadarjeni 
učenci so bili evalvirani na evalvacijskih sestankih. Učenci 9. razreda, ki so bili tekom 
šolanja prepoznani kot nadarjeni učenci, so ob koncu šolskega leta dobili poročilo o 
nadarjenosti za v srednjo šolo. 
 
Preventivne in kurativne dejavnosti 
V sklopu preventivnih in kurativnih dejavnosti sem sodelovala pri izvedbi 3 roditeljskih 
sestankov; 7. in 8. razred (5. 3. 2020) – medvrstniško nasilje in 1. razred POŠ Hotič 
(17. 6. 2020) – predstavitev migalnic. 
Zaradi problematike medvrstniškega nasilja sem se letos pogosteje vključevala v 7. B. 
Izvedla sem 3 razredne ure in tehniko sociometrije, ki sem jo predstavila v poročilu. 
Dve razredni uri sem izvedla tudi v 8. C, zaradi podobne problematike. 
Na POŠ Hotič sem 2x tedensko izvajala migalnice z učenci, ki so to želeli. Pogosto sem 
sodelovala z dr. Majdo Končar, ki mi je pomagala pri sestavi programa za naslednje 
šolsko leto, skupaj pa sva pregledali tudi 2 učenca z učnimi težavami. 
V času dela na daljavo sem izdelala nekaj didaktičnih pripomočkov na temo 
čustvovanja, sproščanja in čuječnosti. Izdelala sem tudi 5 delovnih zvezkov: 

 »Kdo sem?« je delovni zvezek, ki sledi tehnikam vedenjsko-kognitivne terapije. 
Namenjen je introspekciji in spoznavanju samega sebe. Uporaben je predvsem 
v začetku svetovalnega procesa. 

 »Ko me piči jeza« je delovni zvezek, ki ga sestavljajo tehnike za prepoznavanje, 
razumevanje in obvladovanje jeze. Namenjen je učencem, ki svojo jezo težko 
obvladujejo. 

 »Zadihaj« je delovni zvezek, ki ga sestavljajo tehnike za prepoznavanje, 
razumevanje in obvladovanje zaskrbljenosti ter strahu. Namenjen je učencem, 
ki se spopadajo z anskioznostjo, tesnobo ali paniko. 
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 »Roka, ubogaj me!« je delovni zvezek, ki ga sestavljajo grafomotorične vaje. 
Gre za skupek zbranih vaj, ki učencem pomagajo pri razvoju ustrezne 
grafomotorike. 

 »Moja prihodnost« je delovni zvezek, ki ga sestavljajo različne tehnike 
spoznavanja samega sebe. Namenjen je učencem 8. in 9. razreda v sklopu 
karierne orientacije. Delovni zvezek še ni dokončan. 

 
Izobraževanja 
V letošnjem šolskem letu sem se udeležila 4 izobraževanj: 

 20. 1. 2020-Delovno srečanje svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol 
(predstavitev informacij o razpisu za vpis novincev v srednje šole za naslednje 
šolsko leto 2020/21), Zavod za šolstvo 

 6. 2. 2020-Delo z učenci tujci, Mojca Jelen Madruša 
 17. 6. 2020-Razvoj grafomotorike, Nives Skamlič 
 6. 7. 2020-Ravnanje z dokumentarnim arhivskim gradivom, Robert Boh 

 
Drugo 
V sklopu svojega dela sem opravljala še druge naloge: 

 Dunji Požaršek (svetovalna delavka in učiteljica dodatne strokovne pomoči) 
sem pomagala pri vpisu prvošolcev. 

 V sodelovanju s Katarino Murn (pomočnica ravnatelja) sem oblikovala sezname 
učencev za obvezne izbirne predmete (poizvedovalna in aktualna anketa, izbor 
predmetov, oblikovanje seznamov). 

 Zadolžena sem bila za vpis/izpis učencev v bazo CEUVIZ. 
 V sodelovanju z Anjo Knežević sem vnesla ocene učencev 9. razredov v 

aplikacijo NPZ in Vpis. 
 Zbrala in uredila sem podatke za vpis v Zlato knjigo (v sodelovanju z 

razredničarkami 9. razredov) in Knjigo najboljših dosežkov (v sodelovanju z 
učitelji in starši). 

 Sodelovala sem v skupini, ki oblikuje novo šolsko spletno stran. 
 Bila sem del delovne koordinacijske skupine, ki skrbi za koordinacijo izvajanja 

načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Gradec v primeru 
koronavirusa.  

 Redno sem se udeleževala jutranjih sestankov, kolegijev svetovalne službe in 
šolskih konferenc. 

 
Cilji v prihodnje 
Za prihodnje leto si želim intervizije na svojem strokovnem področju. Deloma sem jo 
letos že izvajala v sodelovanju s Petro Obermajer in Marijo Mohar (svetovalna delavka 
na POŠ Vače). Želim si, da bi to sodelovanje obdržale tudi v naslednjem šolskem letu. 
V prihodnjem šolskem letu se nameravam dodatno izobrazit na področju govornega 
razvoja in čustveno-vedenjskih težav.  
Na področju dela z nadarjenimi učenci sem si zadala naslednje cilje: 

 kratkoročni: 
o tesnejše sodelovanje z Anito Mirjanić in učitelji na področju priprave 

programa za delo z nadarjenimi, 
o natančnejša evalvacija dela z nadarjenimi učenci po 1. in 2. redovalnem 

obdobju, 



55 
 

o spodbujanje medpredmetnega povezovanja. 

 dolgoročni: 
o razširjen tim za delo z nadarjenimi učenci, 
o sistem mentorstva. 

V sklopu preventivnih dejavnosti se želim pogosteje vključevati v razredne ure (v 
dogovoru s posameznimi razredniki). 

Šolska svetovalna delavka: Marjeta Žagar Rupar 
 

7.4. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-POŠ Vače 

V šolskem letu 2019/20 je bilo delo šolske svetovalne službe POŠ Vače usmerjeno v 
izpopolnjevanje dela na naslednjih delovnih področjih: 

1. Svetovanje in pomoč: 
 Koordinacija pomoči učencem z različnimi težavami – spremljanje, sodelovanje in 

posvetovanje z učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami dodatne strokovne 
pomoči, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, svetovanje in pomoč staršem ter po 
potrebi napotitev v ustrezno institucijo oz. oddaja vloge za usmerjanje.  

 Vložene spremembe postopka usmerjanja za:  
o Loti Juvan in Anže Avbelj (odločbe veljajo s 1. 9. 2020). 

 Postopek usmerjanja je v teku za naslednje učence: 
o Filipa Indofa, Aljaža Juvana, Jona Moharja in Inko Klinc Karničnik.  

 Izvajanje dodatne strokovne pomoči: 
o Maja Hiršel – 1 ura 

 Izvajanje svetovanja učencem (in staršem), izvajanje ur individualne ali skupinske 
pomoči (ISP) 

o 2 uri:  

Razred  Učenec 

1.V Ula Cencelj, Loti Juvan, Gabriel Žibert Pečar, Urh Klinc 

3.V Čebela Taja, Icolonga Michael, Malgaj Alex 

4.V Avbelj Anže, Fortuna Brina, Indof Alja, Indof Filip, Malgaj 
Anastazija, Mizori Matej, Reisp Žan, Sluga Hana 

5.V Juvan Natja, Klinc Iris, Pust Anej,  

6.V Bec Marsell, Klinc Karničnik Inka, Kristan Tevž, Sakač Lenard 

7.V Jazbec Kim, Juvan Aljaž, Medved Vid,  

8.V Hiršel Luka, Klinc Eva, Škrabanja Matic 

9.V Hiršel Klara, Rokavec Aljaž 

 

 Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje na 
aktivih in kolegijih. 

 Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in nadarjene učence ter 
vodenje ustrezne dokumentacije. Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-
jev s strokovnimi skupinami ter IDPP-jev z razredniki. 

 V tem šolskem letu sem imela možnost izobraževati: 
o Iskanje poklicne poti po Hollandu 
o Skotopični sindrom. 
o Zdrava šola – Duševno zdravje. 
o Razna spletna predavanja na področju vzpostavljanja dela na daljavo. 
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 Prvošolci – vpis prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju POŠ Vače. V prvi razred 
se je vpisalo 14 učencev, eden je zaradi zdravstvenih razlogov odložen. V šolskem 
letu 2020/2021 bo 13 prvošolcev na POŠ Vače. Priprava dokumentacije in zbiranje 
podatkov ter priprava na 2. rod. sestanek.  

 Prepisi na POŠ Vače 
o 1. 9. 2020 se bo v 6.V vključila Žana Turkovič.  

 V letošnjem šolskem letu je bilo potrebno konkretno delo na razredni povezanosti 
– svetovanje učiteljem k uporabi različnih delavnic predvsem v 6. razredu. 

 Delo z učenci v fazi odraščanja: V 7. razredu so bile izvedene ure posebej za punce 
in ure posebej za fante, kjer so lahko izpostavljali dileme odraščanja in odkrivali 
spremembe ter iskali odgovore na različna vprašanja. 

 Primi šolo za roge: od 3. – 9. razreda so bile izvedene ure na različne teme. 
 Poklicna orientacija za 9. razred, kjer so učenci odkrivali svoje sposobnosti in 

interese. 

 Timsko sodelovanje izven: pri širših problematikah znotraj in zunaj šole, predvsem 
z: 

o CSD Ljubljana 
o Projektom – Prehod Mladih v katerega so vključeni trije učenci POŠ Vače. 
o Področni aktiv  Litijske šolske svetovalne službe – je v letošnjem šolskem 

letu zaradi epidemije odpadel.  
o Rdeči Križ Slovenije – zdravstveno letovanje 
o Hospic – pomoč pri procesu žalovanja in Tabor levjesrčnih.  

 Vzgojni postopki in vzgojni načrti za sledeče otroke:  

Razred Učenec 
4. V  Filip Indof 

 Izdelava spletnih strani v pomoč učencem, učiteljem in staršem: 
o Samorazvijalnica 
o Učiteljpoznavalnica 
o Staršereševalnica  

 Priprava obrazcev za vodenje dokumentacije: 
o Evidenca postopka usmerjanja 
o Zapis sestanka kriznega tima 
o Posodobitev obrazcev za vodenje dokumentacije DSP (IP) 
o Obrazec za zapisnik evalvacijskega sestanka za posameznega učenca 

 
2. Posodobitve:  

 Soglasja o zbiranju in uporabi osebnih podatkov je potrebno v šolskem letu 
2020/2021 ponovno izročiti v podpis zaradi spremembe obrazca. 

 Nadaljevanje ideje spletne učilnice šolske svetovalne službe in razvijanje osebnosti 
s pomočjo spletnih pripomočkov. 

 
3. Drugo: 

 Priprava in izvedba muzikala Poseben.si. 
 Priprava in izvedba vpisa v Zlato knjigo in knjigo dosežkov. 
 Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP.  
 Občasno nadomeščanje učiteljev. 
 Uvajanje in spremljanje dela novih DSP učiteljic. 
 Mentorstvo Maji Habicht Gorički za opravljanje strokovnega izpita. 
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 Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom šole. 
 Izdelava in pridobitev materiala za kreativno sodelovanje ter urjenje možganov 

(lesene deščice) za 1. do 5. razred POŠ Vače.  
 Šolska svetovalna služba: Marija Mohar 

 

7.5. Poročilo o delu šolske knjižnice 

V šolskem letu 2019/2020 sva bili v šolski knjižničarki zaposleni dve knjižničarki: sama 
v celoti, Bojana Kotar pa polovično (delo je dopolnjevala s poučevanjem slovenščine, 
nudenjem dodatne strokovne pomoči na predmetni stopnji ter pripravo učencev na 
Cankarjevo tekmovanje). 
Izposojo sva vodili na matični šoli in na podružnici Vače (Bojana Kotar), gradivo pa 
sva nabavljali in obdelovali za vse šole  v sklopu OŠ Gradec v prostorih knjižnice na OŠ 
Gradec. 
Tudi v tem šolskem letu je bilo delo prilagojeno vnosu starega knjižničnega  fonda v 
sistem Cobiss. 24. 6. 2020 je bilo v Cobiss vneseno gradivo, ki se nahaja v prostorih 
šolske knjižnice OŠ Gradec,  na POŠ Jevnica in deloma na POŠ Vače. Trenutno je v 
Cobiss vpisano 12337 enot knjižničnega gradiva (stari fond + nove nabave) in  4841 
učbeniškega sklada (stari fond + nove nabave). V prejšnjem šolskem letu je bila 
zaradi vnosa starega fonda v sistem Cobiss ob sredah knjižnica zaprta, to šolsko leto 
po je delo spet potekalo po običajnem urniku.  Za učence in delavce šole je bila 
knjižnica odprta v času pouka vsak delovni dan od 7.30 do 13.50, na POŠ Vače pa 
samo ob petkih. 
Pomemben dosežek v letošnjem šolskem letu je tudi vzpostavitev računalniško 
podprte izposoje na Vačah, ki smo jo izvedli v sodelovanju s Knjižnico Litija. Le-ta ima  
v prostorih šolske knjižnice na POŠ Vače oddelek potujoče knjižnice in seveda tudi 
potrebno strojno in programsko opremo, ki jo z njenim dovoljenjem uporablja tudi 
naša šola.  
Do razglasitve epidemije 13. 3. 2020 je delo potekalo po letnem delovnem načrtu 
(nabava gradiva, obdelava gradiva, izposoja gradiva, ure KIZ-a, vnašanje starega 
fonda v sistem Cobiss, Bralna značka, svetovanje in pomoč bralcem …), po tem 
datumu pa se je tudi šolska knjižnica prilagodila delu na daljavo. V spletni knjižnici je 
bilo od 25. 3. 2020   do 19. 5. 2020 objavljenih 16  prispevkov, ki so učencem 
prinašali izbor zanimivih knjig, dostopnih na spletu, jih vabili k reševanju knjižnega 
kviza ter jih motivirali za branje tudi skozi zgodbo treh prijateljev, ki se je vlekla skozi 
vse prispevke kot vodilna nit, ter z umetniško besedo, ki je nastala prav v času 
karantene (Peter Svetina, Barbara Gregorič Gorenc, Marko Kravos). 
Na daljavo pa je  potekala tudi  branje za osvojitev bralne značke. 
Za knjižnico je bilo v tem šolskem letu nabavljeno 118 novih naslovov oziroma 136 
enot knjižničnega gradiva.  
Sicer pa se je knjižnica dejavno vključevala v projekte šole, se povezovala s Knjižnico 
Litija in drugimi šolami. 
V okviru projekta Rastem s knjigo za sedmošolce nas  je obiskala avtorica podarjene 
knjige  Elvis Škorc, genialni štor Janje Vidmar.  V šolski jedilnici smo gostili še 
sedmošolce z Vač, Gabrovke in Dol. 
Med počitnicami  (2. 8. 2019) smo s Knjižnico Litija ter našima učenkama Mašo Štrus 
(bralka) in Anjo Kranjec (flavtistka) izvedli odmevno prireditev Sprehod po Grumovem 
Šmartnem. V začetku šolskega leta sem bila tudi zaradi tega povabljena na strokovno 
ekskurzijo Knjižnice Litija. Sicer pa s splošno knjižnico ves čas tvorno sodelujemo: 
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redno tudi rešujemo, na matični šoli in podružnicah, uganko meseca, ki jo zastavlja 
Knjižnica Litija. 
 
Dariji Kokalj sem pomagala pri pripravi scenarija za prireditev ob kulturnem prazniku. 
Z Alenko Zupančič sem s skupino učencev odšla na knjižni sejem v Ljubljano. 
Kot slovenistka sem bila ves čas na voljo sodelavcem, ki so potrebovali pomoč pri 
jezikovnem pregledu različnih besedil. Vodila sem tudi šolsko kroniko. 
Ob koncu in na začetku šolskega leta se delo knjižnice prilagodi urejanju učbeniškega 
sklada (priprava seznamov gradiv in potrebščin za novo šolsko leto, vračanje in 
izposoja učbenikov, aktualizacija, obnova starega fonda in nabava novega gradiva, 
obveščanje staršev in zbiranje naročilnic). Letos so vse te aktivnosti padle ravno v čas 
dela na daljavo, tako da so bile izvedene  v elektronski obliki (izbor gradiva, 
potrjevanje gradiva, obveščanje staršev). 
Obisk v knjižnici ne upada, zmanjšuje pa se število bralcev. Knjižnica je za učence 
prijeten prostor druženja, zato obstaja upanje, da se bo trend v prihodnje tudi pri 
izposoji le obrnil navzgor. Bistveno je, da v tem času, ki ni prijazen knjigi, otroke 
obdržimo v knjižničnem okolju in v knjižnici ponudimo tudi dejavnosti, ki niso nujno 
povezane s knjigo. 
Še vedno tudi učenci večkrat izrazijo željo, da bi knjižnico odprli na teraso/streho in 
tako pridobili prostor/učilnico, podobno zimskemu vrtu. Mogoče bi v šolskem letu, ki 
prihaja, na ogled povabili arhitekta. Želim si, da bi bila ta zamisel uresničena do moje 
upokojitve leta 2028. 

Pripravila: Stanka Sirk 
 

7.6. Poročilo o delu šolske kuhinje 

1. Evalvacija dela v centralni kuhinji: 
V letošnjem šolskem letu, se je v centralni kuhinji in razdelilnih kuhinjah POŠ 
pripravljalo:  

 prib. 70 zajtrkov; 
o 23 MŠ Gradec 
o 21 PŠ Vače 
o 17 PŠ Kresnice 
o 7 PŠ Hotič 
o 2 PŠ Jevnica 

 prib. 670 dopoldanskih malic; 
o 420 MŠ Gradec 
o 108 PŠ Vače 
o 44 PŠ Kresnice 
o 41 PŠ Hotič 
o 60 PŠ Jevnica 

 prib. 540 kosil; 
o 310 MŠ Gradec 
o 89 PŠ Vače 
o 44 PŠ Kresnice 
o 39 PŠ Hotič 
o 62 PŠ Jevnica 

 in 75 popoldanskih malic; 
o 33 MŠ Gradec 



59 
 

o 9 PŠ Vače 
o 6 PŠ Kresnice 
o 10 PŠ Hotič 
o 18 PŠ Jevnica 

 
V šolski centralni kuhinji smo na začetku šolskega leta na delovno mesto kuharice 
zaposlili še eno osebo, skupaj je v centralni kuhinji zaposlenih 6 delavk. Še vedno je 
bila ena delavka, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas, bolniško odsotna skoraj 
celo šolsko leto. V mesecu aprilu 2020 ji je zaradi delne upokojitve prenehalo delovno 
razmerje. V mesecu oktobru se je na novo zaposlena delavka odločila za menjavo 
službe, tako da smo v mesecu decembru 2019 z razpisom, izbrali drugo delavko, ki je 
z delom pričela v mesecu februarju 2020. 
V tem šolskem letu smo pripravljali 7 različnih vrst diet za malice in kosila na MŠ in 
POŠ  (intoleranca na laktozo, sladkorno, dieto za celiakijo v povezavi s sladkorno, 4 
vrst diet za alergike). Do dietne prehrane so še vedno opravičeni samo učenci, ki 
imajo resne zdravstvene težave in so specialistično obravnavani. Hrana se je 
dostavljala na 4 različne lokacije po utečenem dnevnem redu. 
 
2. Nabava in popravila: 
Pred začetkom šolskega leta 2019/2020, med poletnimi počitnicami, smo v celoti 
obnovili toplotno razdelilno linijo, v povezavi s pregradno steno in drsno polico v 
jedilnici. Opravil se je tudi nakup štedilnikov. Opremo, za katero smo presodili, da je 
še uporabna, smo vgradili v razdelilno kuhinjo v Kresnicah. V januarju 2020 smo za 
centralno kuhinjo dokupili drobni inventar, saj nam ga je zaradi porasta števila kosil 
zmanjkovalo že nekaj let. Kupili smo pladnje, krožnike, skodelice za juho ter solato, 
servirni voziček in pripomočki za pripravo ter serviranje hrane. V mesecu avgustu pa 
načrtujemo nakup posode za serviranje mlečnih malic. 
Podoben drobni inventar smo dokupili tudi za  POŠ Jevnica in POŠ Vače. 
V centralni kuhinji smo imeli v tem šolskem letu popravilo na kotlu (puščanje vode) in 
konvektomatu (nabiranje vodnega kamna) ter servis hladilnikov (sesanje prahu na 
zračnikih). Opravil se je redni servis prezračevalnega sistema. 
 
3. Sistem notranjega nadzora (HACCP): 
Notranji nadzor sistema HACCP je organiziran po 8. členu uredbe o higieni živil 
852/2004/ES. 
Izvajanje notranjega nadzora je utečeno in je potekalo po ustaljenem načrtu. 
Posebnosti na matični šoli ni bilo. Inšpekcijski nadzor je bil izvršen 1x v letu s strani 
sanitarne službe in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V tem času smo po poteku redne 
pogodbe z NLZOH Maribor za sanitarni nadzor podpisali sodelovanje z ugodnejšo 
ponudnico SANG-ING s.p. iz Litije. Vsa vodena dokumentacija se hrani v mapah 
HACCP sistema v centralni kuhinji. 
V tem šolskem letu smo ponovno izvedli javni razpis naročanja in dobavo živil. Pod 
nadzorom pravnice smo v javna naročila vključili tudi dietna in bio živila. Sodelovanje z 
dobavitelji bi ocenila, kot dobro. Dostava je bila dokaj redna. V času po epidemiji, so 
nekateri dobavitelji skrčili relacijske proge, zato je bila potrebna prilagoditev dostave.  
Odvoz organskih odpadkov nam vrši podjetje Ekstrem čisto d.o.o. iz Hrastnika. Z 
njihovimi storitvami smo zadovoljni.  
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Poslovni partner Salesianer miettex periteks iz Trzina za nas opravlja pranje perila in 
krp za kuhinjo, čistilke in hišnika MŠ ter POŠ. Še vedno se občasno med letom 
pojavljajo madeži na oblekah vendar se po opozorilu zadeve izboljšajo. 
 
4. Drugo delo: 
V tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili vrsto pogostitev za različne 
priložnosti. Pogostitev na različnih  tekmovanjih, sodelovanje na prireditvah, 
sodelovanje na novoletnem sejmu, pogostitev upokojencev, izdaja kosil pri 
krvodajalski akciji, peka krofov za zaposlene v času pusta, pogostitve na valeti in vpis 
v zlato knjigo. Nekaj manjših pogostitev je bilo za obiskovalce šole. 
Uspešno smo zaključili projekta Šolska shema ter Tradicionalni slovenski zajtrk. Še 
vedno opažamo, da se v shemo vključeno šolsko mleko ne obnese najbolje, saj ga 
učenci ne pijejo in nam ostaja namenjen denar, ki ga žal ne porabimo v celoti. Z vodjo 
Zdrave šole sva v razmisleku, kako ponuditi mleko, da bi ga učenci rajši popili. 
 
5. Izobraževanje in zaposlitev: 
Daljših bolniških odsotnosti v tem šolskem letu ni bilo. 
V mesecu avgustu 2020 načrtujemo uvodni sestanek z vsemi zaposlenimi v centralni 
kuhinji in podružnicah. V mesecu februarju 2020 smo opravili interno izobraževanje na 
temo Novosti v zakonodaji. Za to so bila izdana potrdila. 
 
6. Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah: 
Na podružničnih šolah še vedno ostaja način dela enak, po ustaljenem delovnem času. 
Dostava blaga iz centralne kuhinje na podružnične šole je potekala tekoče in brez 
večjih posebnosti. Gospodinjke so se sproti dogovarjale z matično šolo glede nabave 
in usklajevanja dela. Naslednji delovni sestanek sledi v mesecu avgustu 2020. V POŠ 
Jevnica so v tem šolskem letu izvajali projekt »Od vrta do mize«, kjer so na jedilniku 
za šolsko malico prevladovala ekološka in lokalna živila v povezavi z njihovim eko 
vrtom. Projekt je bil odlično sprejet in se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu. 
 
7. Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši: 
V tem šolskem letu se Skupina za prehrano ni sestala. Načrtovali smo sestanek v 
mesecu aprilu, vendar zaradi epidemije do srečanja ni prišlo. Skupina bi bila 
seznanjena z načinom dela v tem šolskem letu. Med letom posebnosti ni bilo. Bili pa 
smo v stiku preko elektronske pošte. Skozi celotno šolsko leto smo spremljali 
prehranjevalne navade in ješčost otrok, v mesecu decembru pa izvedli spletno anketo 
za učence o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prav tako smo tudi letos upoštevali 
njihove predloge in izboljšave.  
 
8. Čas med epidemijo od 13. 3. do 18. 5. 2020: 
V času epidemije šolska kuhinja s POŠ ni obratovala. Vršila se je tedenska kontrola 
delovanja hladilnih in zamrzovalnih naprav zaradi hrambe živil ter kontrola DDD. Živila 
s pretečenim rokom smo odstranili.  
Ob prihod nazaj in začetku ponovnega obratovanja v mesecu maju, smo seznanili 
osebje s higienskimi stališči, ki jih je potrebno upoštevati v času pojava virusa Covid-
19. Izvedli smo oceno tveganja in prilagodili delo. Prav tako smo opravili čiščenje 
cevovodov – iztok vode na vseh pipah in izvedli razkuževanje. 
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Delavke v kuhinji, so bile v času epidemije na čakanju na delo. Ko so se sprostili prvi 
ukrepi so se postopoma vračale na delo. 
Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2019/2020 bi ocenila kot uspešno. Vse težave, ki 
so se pojavljale smo sproti rešili. Vse ostale zadeve so utečene, tako računalniški 
program, povezava z računovodstvom in podružničnimi šolami.  
Generalno čiščenje je potekalo v mesecih julij in avgust. 

Organizatorka šolske prehrane: Anita Mikša 
 

9. Poročilo o delu podružnic 

9.1. POŠ Vače 

Deseto leto teče od prenove šole in potrebno se je bilo spopadati z določenimi 
težavami. V tem šolskem letu smo se v mesecu februarju ukvarjali z 
odpravljanjem legionelle iz vodovodnega sistema. Izvedli smo klorni šok in stanje se je 
normaliziralo. V grelnikih vode v kleti smo zamenjali grelce in očistili vodni kamen ter 
namestili mehčalec za vodo ter filtre. Težava s pojavom legionelle se je pojavila zopet 
v mesecu maju. Takrat smo zopet izvedli klorni šok. To so bili večji stroški 
popravil. Izvedli smo popravila na žaluzijah po šoli. Še vedno pa čakamo na igrišče, ki 
naj bi bilo postavljeno nekje v bližini šole.   
V šolskih prostorih imamo poleg oddelka Knjižnice Litija, ki je odprta ob ponedeljkih in 
sredah, tudi šolsko knjižnico, ki je v letošnjem šolskem letu delovala ob petkih. 
 

1. Pouk  
Se je pričel v ponedeljek, 2. 9. 2019, po ustaljenem urniku:  

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

 učenci od 2. do 9.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri, 
 prvi šolski dan smo izvajali tudi jutranje varstvo in OPB. 

 
2. Sestanki   

Učiteljice in učitelji smo se redno udeleževali jutranjih sestankov, pedagoških in 
redovalnih konferenc ter izobraževanj na matični šoli  in sodelovali na 
skupnih prireditvah.   
Na POŠ Vače smo imeli jutranje sestanke vsako drugo sredo v mesecu ter po potrebi 
še kakšnega vmes, v času dela na daljavo (od 23. 3. do 18. 5. 2020) smo izvedli pet 
sestankov preko video konferenc. 
  

3. Izvajalke dodatne strokovne pomoči  

 Marija Mohar (polovični delovni čas), 
 Petra Obermajer, 
 Bernarda Imperl, 

 Astrid Žibert, 
 Alena Đafić Dedić. 

 
4. Izbirni predmeti  

V šolskem letu 2019/2020 je na Vačah še vedno potekal projekt z imenom Aktivno v 
središču. V okviru tega projekta smo izvedli različne aktivnosti za učence (aktivni 
odmori, minuta za zdravje, jesenski kros, urejanje šolskega vrtička, šolski poligon v 
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pritličju, ki je v nastajanju). Aktivnost za starše je, zaradi širjenja novega korona 
virusa Covid-19, odpadla. V okviru projekta je bil načrtovan, pripravljen in izveden 
muzikal z naslovom Poseben.si. Zasnovale so ga učiteljice Barbara Kodrman, Nuška 
Mlekuž, Ana Tori in Marija Mohar. Ostali učitelji POŠ Vače smo jim priskočili na pomoč 
na različnih področjih. 
Projekt Mehkak prehod iz vrtca v šolo: le – ta je potekal med učenci  1. razreda in 
otroci iz vrtca Sonček. Srečevali so se v šolskih prostorih oziroma v prostorih vrtca. 
Projekta Pasavček in Varno s soncem sta izvajali učiteljici v OPB-ju. 
Sodelovali smo tudi v projektih, ki so potekali v povezavi z matično šolo (Zdrava šola 
Šolska shema). 
 

5. Bralna značka  
Izvajali so jo učenci od 1. do 9. razreda. Učenci razredne stopnje so jo opravljali pri 
razredničarkah, učenci predmetne stopnje pa pri učiteljici Bernardi Imperl. Večina jih 
jo je tudi uspešno zaključila. 
   

6. Izbirni predmeti  

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Jernej Grdun 
 NAČINI PREHRANJEVANJA: Jernej Grdun 
 MATEMATIČNE DELAVNICE 7, MATEMATIČNE DELAVNICE 9: Astrid Žibert 

 IP-ŠPORT, IP-ODBOJKA, IP-ŠPORT ZA ZDRAVJE: Nuška Mlekuž 
 

7. Neobvezni izbirni predmeti  
V tem šolskem letu smo izvajali izbirna predmeta ŠPORT in RAČUNALNIŠTVO, izvajali 
sta ju učiteljici Nuška Mlekuž in Nežka Rugelj. 
  

8. Tekmovanja in rezultati  

 TEKMOVANJE  DATUM  REZULTATI  MENTOR  

IZ ZNANJA 
O SLADKORNI 
BOLEZNI  

11. 10. 
2019  

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:   
OŽBEJ SAKAČ (9.r)  
LILI TOMC (9.r)  
KLARA HIRŠEL (9.r)  
NIKA ŠINKOVEC (9.r)  
LUKA HIRŠEL (9.r)  

JERNEJ GRDUN  

IZ LOGIKE  26. 9. 2019  BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:   
MAJ MOHAR (7.r)  

  

IZ GEOGRAFIJE  11. 12. 
2019  

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:   
NIKA HORVAT (7.r)  

BERNARDA IMPERL  

IZ ZNANJA 
ANGLEŠČINE 8. 
R  

25. 
11. 2019  

ZLATO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju je 
osvojil JERNEJ CENCELJ  

IRENA KOKALJ  

CANKARJEVO - 
ŠOLSKO  

12. 11. 
2019  

BRONASTO PRIZNANJE:   
Klara Hiršel (9.r)  
Nika Horvat (7.r)  
Nika Novak (7.r)  

BERNARDA IMPERL  
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Maj Groboljšek (6.r)  
Kristjan Osolnik (6.r)  
Špela Cimerman (6.r)  

  
9. Sodelovanje z ZD Litija  

Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija.  
V tem šolskem letu nas je trikrat obiskala medicinska sestra ZD Litija. Pregledovala 
je higieno zob, ki je bila tudi letos tekmovalna disciplina. Higiena zob se je tudi v tem 
šolskem letu rahlo izboljšala.  
V mesecu septembru in oktobru so strokovne delavke ZD Litija izvedle po razredih 
dvourne delavnice zdravstvene vzgoje. 
 

10. Sodelovanje s starši  
S starši smo sodelovali na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, v decembru smo se 
udeležili Andrejevega sejma, z vrtcem enoto Sonček smo pripravili novoletno 
prireditev na kateri je bila predpremiera muzikala Poseben.si, ostale načrtovane 
prireditve so, zaradi širjenje korona virusa Covid-19, odpadle.  
Izvedli smo skupni roditeljski sestanek, ki je bil uvodni v septembru, na njem 
je policistka PP Litija ga. Mojca Rajšek predstavila varnost v prometu in opozorila 
starše na nepravilno vožnjo otrok v avtomobilih. Ta dan je višja medicinska sestra ga. 
Neja Perić, iz ZD Litija, predstavila pomen zdrave in uravnotežene prehrane ter pomen 
gibanja in higiene za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. 
 

11. Dnevi dejavnosti  
KD, ND, TD, in ŠD so bili letos do 13. 3. 2020 izvedeni po predvidenem načrtu, tisti po 
tem datumu pa so bili izveden prilagojeno zaradi dela na daljavo. 
 

12. Kadrovske in druge posebnosti 
V letošnjem šolskem letu je bila učiteljica Marija Mohar še vedno zaposlena za 
polovični delovani čas. Pridružila se nam je psihologinja Petra Obermajer. 

 
13. Izvedba nadstandardnih dejavnosti 

 LŠN – učenci 5. razredov (Žusterna Koper, 16. 9. – 20. 9. 2019) 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda, Kočevje  (30. 9. – 4. 10. 2019) 
 Bivanje v naravi – Tolmin, Dom Soča, 7.razred  (16. 12. – 20. 12. 2019) 
 9.razred – učenci so se udeležili 5 dnevnega izleta v London 

(24. 1. - 28. 1. 2020) 
 3.razred – učenci 3.razreda – plavalni tečaj v Šmartnem  (je odpadel zaradi 

Covid-19) 

 Zimska šola v naravi –učenci 6.razreda (2. 3. – 6. 3. 2020) 
 

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

 EVAKUACIJSKA VAJA s PGD Vače v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti. 
 ANDREJEV SEJEM: Nuška Mlekuž, Janja Amršek, Ines Štaut, Irena Kokalj, 

Petra Obermajer, Aleksandra Štrus. 
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 NOVOLETNA PRIREDITEV SKUPAJ Z VRTCEM – Barbara Kodrman, Nuška 
Mlekuž, Ana Tori, Marija Mohar (koordinatorice), vsi učitelji in učenci POŠ Vače. 

 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU NA GEOSSU 
– Bernarda Imperl, z učencem Lenardom Sakačem. 

 DAN GEOSS-a – Ines Štaut z učencema Niko Novak in Nejcem Trdinom 
(prevzem priznanja društva Geoss). 

 
15. Sodelovanje z matično šolo  

 Božično novoletna prireditev (OPZ pod vodstvom Aleksandre Štrus in MPZ pod 
vodstvom Ane Tori, muzikal Poseben.si v izvedbi učencev in učiteljev POŠ 
Vače). 

 Skupni roditeljski sestanki. 
 Pedagoške in redovalni konferenci. 
 Valeta 2020. 

 
16. Interesne dejavnosti  

Interesne dejavnosti, ki so bile določene z letnim delovnim načrtom, so 
bile okrnjeno realizirane zaradi širjenja korona virusa Covid-19 in dela na daljavo. 

Vodja POŠ Vače: Jernej Grdun 
 

9.2. POŠ Hotič 

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

dvorani Gimnazije Litija. 

 učenci 2., 3., 4. in 5. razreda po ustaljenem urniku; 
Imeli smo jutranje in popoldansko varstvo. 
 
Ker se vsako leto povečuje potreba po telovadnici, smo skupaj s starši oddali vlogo na 
Občino Litija po brezplačnem prevozu učencev v telovadnico na matično šolo. Dobili 
smo pet plačanih prevozov s strani Občine, en prevoz plačan iz Šolskega sklada in en 
gratis prevoz s strani prevoznika Rudi Tours (zadnjega obiska v telovadnici zaradi 
epidemije nismo realizirali). Realizirana je bila brezplačna ura kegljanja za vse učence. 
 
Zaradi razglašene epidemije coronavirusa (COVID 19) je bil pouk s ponedeljkom, 16. 
3. 2020, prekinjen in smo s poukom nadaljevali na daljavo s ponedeljkom, 23. 3. 
2020. 
S ponovno vrnitvijo v šole so s poukom v učilnicah s ponedeljkom,18. 5. 2020, najprej 
pričeli učenci I. triade in delali po posebnih priporočilih NIJZ in Ministrstva za šolstvo; 
s ponedeljkom, 1. 6. 2020, pa so se vrnili v šolske klopi tudi učenci 4. in 5. razreda. 
 
Zaradi pouka na daljavo, smo nekatere dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni in 
tehniški dan) realizirali z delom na daljavo – potrebne so bile prilagoditve, ravno tako 
nismo realizirali vseh dni dejavnosti kot so bili načrtovani v začetku šolskega leta in so 
bili vezani na prevoz (rudnik Sitarjevec, Pustolovski park, Slovenski šolski muzej, 
Tačkov festival).  
 
Učiteljice, ki poučujemo na naši šoli, smo se redno udeleževale vseh sestankov na 
matični šoli in sodelovale na skupnih predstavitvah, sodelovale tudi na skupnih 
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projektih (Mehak prehod iz vrtca v šolo, Evropski prostovoljci, Zdrava šola, S tačko v 
roki novim dogodivščinam naproti, Petošolska druženja…). 
Na naši šoli je potekal pouk za učence s posebnimi potrebami, ki so ga opravljale: 

 Andreja Bregar Rop, 
 Katarina Poglajen do 15.1. 2020, ko jo je zamenjala psihologinja Marjeta Žagar 

Rupar. 
 

 Tekmovanja, ki so se jih udeležili naši učenci: 
Cankarjevo tekmovanje, 
Vesela šola, 
Kresnička, 
Bober. 
 
Projekt: Teden trajnostne mobilnosti – s kokoško Rozi so učenci realizirali najprej en 
teden v oktobru, potem pa še konec šolskega leta v juniju, prihajali v šolo na 
trajnostni način (peš, kolo, sopotništvo, organiziran šolski prevoz) in s tem skrbeli za 
čistejše okolje in svoje zdravje. 
 
Zaradi epidemije je odpadlo: 

 družabno srečanje »Hotič se igra« v mesecu maju, 
 zaključna prireditev v sodelovanju z vrtcem Taček ob koncu šolskega leta, 
 7. izvedba ur športa v telovadnici na OŠ Gradec, 
 prireditev za krajane Hotiča v okviru KORK v mesecu marcu, 

 plavalni tečaj za učence 3. razreda, 
 kolesarski izpit – praktični del za učence 5. razreda, 
 3. abonmajska predstava za učence, 
 matematično tekmovanje Kenguru, 
 zdravniški pregled za učence 1. razreda. 

 
V okviru POŠ Hotič smo izvajale celoletni projekt »Umetnost krasi naš svet«, ki smo ga 
zaradi pouka na daljavo le delno realizirali. Spoznali so go. Bregar skozi slikanje, 
oblikovali in šivali božično-novoletne okraske na delavnici - ga. Helena Adamič, Pri 
levčku, sodelovali na likovnih natečajih - Igraj se z mano – izbrano delo za razstavo, 
Pilov natečaj, obiskali Narodno galerijo, razstava slik, ki so jih naslikali na likovni 
delavnici pri ge. Bregar na prireditvi za starše v mesecu marcu, razstava izbranih 
likovnih izdelkov učencev POŠ Hotič na prireditvi ob koncu šolskega leta, sezonske 
razstave v OPB. 
 
V 2. razredu je opravilo bralno značko Book bag 5 učencev, v 3. razredu pa vseh 11 
učencev. 
 
Slovensko bralno značko je opravilo 36 učencev od 42 in za opravljeno branje so 
prejeli priznanja. 
 
Učenci 4. in 5. razreda so opravili tudi angleško bralno značko.  
 
Letne šola v naravi se je udeležilo vseh 8 učencev 5. razreda; bivanja v naravi za 
učence 4. razreda se je udeležilo vseh 10 učencev. 



66 
 

 
Osrednja nit zdrave šole še vedno ostaja zdrava prehrana, gibanje in duševno zdravje. 
 

2. Izobraževanje učiteljev: 

 Udeležile smo se vseh izobraževanj, ki so potekala za kolektiv na OŠ Gradec. 
 Vse smo se udeležile tudi Rokusove akademije (Radovednih pet in Lili in Bine) 

in individualna izobraževanja WEBINAR in preko Založbe Rokus Klett. 

 M. Krnc: mednarodne konference v Beltincih, Portorožu, Jelšanah in Žalec 
(avgust). 

 I. N. Bric: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Matematik I. 
 Š. Kovič: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Mala zborovska šola Otočec 
 Š. Mahkovec: digitalna fotografija v Celju 

 
3. Sodelovanje s KS: 

 delavnice z babicami-kvačkanje, ki so potekale v mesecu oktobru in novembru 
 december-prireditev in obdarovanje otrok. 

 
4. Interesne dejavnosti: 

 Špela Kovič– OPZ – nastop na vseh prireditvah (novoletna prireditev, Otroci za 
starše, zaključek šolskega leta) in angleščina za prvošolce  

 Irma Nemec Bric – kolesarski krožek 
 Maja Bregar – berem z Lindo – Tačke pomagačke 
 Irena Kokalj – angleška bralna značka 
 Andreja Rop Bregar – ustvarjalne urice   
 Mateja Troha 20 urni tečaj nemškega jezika 
 Maruša Krnc – gledališki krožek 

 Maruša Krnc – Planinski krožek – aktivno so sodelovali s PD Litija (Janče, Tisje).  
Nekaj učencev se bo udeležilo tudi planinskega tabora v Završnici. 
 
Na šoli sta potekali tudi dve plačljivi dejavnosti za učence in sicer: 

 mala šola juda, 
 plesna šola NLP. 

 
5. Sodelovanje na natečajih: 

 Igraj se z mano (nagrajenka Anja Žgajnar, učenka 3. razreda). 
 PIL-ov natečaj Odpiljena zabava. 
 RIMARAJA otroška poezija, učenci 5. razreda. 
 Natečaj Hofer NASMEŠKOTEK (skupina mlajših učencev je bila izžrebana za 

sladko nagrado (bio Hofer izdelki, med, piškoti). 
Vodja POŠ Hotič: Elizabeta Bučar 

 

9.3. POŠ Kresnice 

Pouk se je pričel 2. 9. 2019 po ustaljenem urniku: 
 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30. uri in ob spremstvu staršev v 

telovadnici Gimnazije Litija z nagovorom ravnatelja, z igrico in obdaritvijo; 
 učenci 2.,  3., 4. in 5.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri; 
 prvi šolski dan je bilo tudi jutranje varstvo in OPB.  
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Seznam učiteljic in število učencev na šoli: 

Razred Učiteljica Učenci oddelek 

1. Tadeja Resnik, druga učiteljica 
Špela Mahkovec 

7 Kombinacija 1. in 2.r 
(17 učencev) 
V drugem polletju se 
je izpisala učenka 
Žana Pučko na OŠ 
Zadobrova 

2. Tadeja Resnik 10  

3. Angelca Koprivnikar, 
Špela Lajovic GUM 

9 1 

4. Špela Lajovic (SLJ, MAT, GUM, 
DRU, NIT),  
Andrejka Setničar (ŠPO, ŠPO-
NIP,) 

7 Kombinacija 3. in 4r 
(18 učencev) 

5. Anica Brvar,  
Andrejka Setničar (ŠPO, ŠPO-
NIP) 

11 1 oddelek 

skupaj    44 
UČENCEV 

3 ODDELKI 

 
PODALJŠANO BIVANJE 

Oddelek Učitelj Število učencev 

1., 2., 3.r (dečki) Mojca Vidic Kombinacija (22) 

4., 5.r., 3.r 
(deklice) 

Andrejka Setničar Kombinacija (22) 

 
S pomočjo donacij lokalne skupnosti smo kupili dva nova gola, plezalno steno, dodali 
smo mrežo na igrišču. Imamo tudi nove rekvizite za športne kartone, ki jih letos žal 
nismo izpolnili. 
 
Učiteljice smo se redno udeleževale sestankov, aktivov in konferenc na matični šoli. 
 
6. Izobraževanje učiteljic v letošnjem šolskem letu je bilo naslednje: 

 Špela Lajovic je bila na dvodnevnem seminarju za OPZ. 
 Špela Kovič in Angelca Koprivnikar sta šli z Zasavskimi lovci na ekskurzijo na 

Most na Soči. Ogledali so si bogato naravoslovno učilnico in okolico Mosta na 
Soči. 

 Prisotne smo bile na vseh izobraževanjih na matični šoli. 

 Opravile smo nekaj medsebojnih hospitacij. 
 
7. Z učenci s posebnimi potrebami so delale: 

 Dunja Požaršek in Maja Habicht Goričički DSP 
 Dunja Požaršek je pomagala reševati vzgojne probleme.  

 Špela Hribar Maglić 1 ura DSP 
 Angleščino sta poučevala Mojca Vidic (1., 2., 3.r) in Luka Lavrin (4., 5.r). 
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8. Projekti, ki so bili izvedeni po LDN POŠ Kresnice: 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo, vodja: Tadeja Resnik (nadaljevanje projekta) 
 »Pasavček«, vodja: Tadeja Resnik, Mojca Vidic 
 Vrt-Tadeja Resnik, Andrejka Setničar 
 Mobilnost – vse učiteljice POŠ Kresnice 

 
13. 2. 2020, smo imeli na POŠ Kresnice aktiv 1. triade. Povabili smo gospo Doro 
Gobec. Pred aktivom so učenci predstavili kratek kulturni program, Dora Gobec nam je 
predstavila projektno delo z lutkami. 
 
9. Tekmovanja: 
Slovensko bralno značko so zaključili vsi učenci POŠ Kresnice.  
Nekateri so osvojili tudi angleško bralno značko: 2.r 8/10, 3.r 5/9, 
 
Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili naslednja priznanja: 

 Cankarjevo tekmovanje 
o Bronasto Cankarjevo priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju sta 

prejeli: 5. razred: Johana Jelnikar Artenjak, Pia Sobočan 

 Bronasto priznanje v Veseli šoli: 5. razred: Johana Jelnikar Artenjak 
 Kresnička: 

o 2.r: Martin Jelnikar Artenjak, Jakob Šef, Julija Vehovec 
o 3.r: Nina Bratun, Luka Kukovica 

 Sodelovali so tudi na gasilskih tekmovanjih. 
 Vsi učenci 1., 2., 3.r so tekmovali v Ciciveseli šoli. 

Nekaj tekmovanj je odpadlo zaradi korona virusa. 
 
10. Delo s starši: 
Redno smo sodelovale s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in morebitnih 
izrednih sestankih. Pripravile pa smo tudi starševski večer (9. 12. 2019). Najprej so 
učenci nastopali v kulturnem programu. Potem smo imeli novoletni sejem. Dobljeni 
denar smo dali v šolski sklad. Starši so bili radodarni. 
 
11. KD, ND, TD in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih oziroma z 

nekaterimi zamenjavami zaradi korona virusa. 
 
12. Izvedba nadstandardnih dejavnosti: 

 LŠN – učenci 5. razredov (udeležba 11/11 učencev), Žusterna  Koper 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda (udeležba: 7/7), Medvedje Brdo 

 
13. Interesne dejavnosti: 

Ime in priimek 
učitelja 

razred Naslov interesne 
dejavnosti 

Število učencev 

Angelca 
Koprivnikar 

5.r. Vesela šola 7 

Špela Lajovic – 5.r. OPZ 23 

Tadeja Resnik 3., 4., 5.r. Dramski krožek 12 

Tadeja Resnik 5.r. Prometni krožek 11 

Mojca Vidic 1.r. TJA 7 
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Špela Kovič 1.– 5.r. Pohodništvo 10 

Interesne dejavnosti so bile opravljene po predhodni najavi. Zaradi korona virusa 
nismo izvajali interesnih dejavnosti do konca pouka. Odpadla sta kolesarski izpit in 
plavalni tečaj. 
 
14. Sodelovanje s KS in ostalimi društvi:  

AKTIVNOST NOSILEC 

Komemoracija Anica Brvar, Špela Lajovic 

Proslava RK Tadeja Resnik, Špela Lajovic,  

Slovenski kulturni praznik  Anica Brvar, Tadeja Resnik, Angelca Koprivnikar 

Vodja POŠ Kresnice Angelca Koprivnikar je bila na občnem zboru KD Kresnice. 
 
15. Zbiralne akcije: 
Celo leto smo zbirali zamaške, star papir in en teden hrano za živali. Učenci s starši so 
bili pri zbiranju zelo aktivni. Izvedli smo dve akciji zbiranja starega papirja. Starši so 
zelo pomagali svojim otrokom pri zbiranju papirja. 
Celo šolsko leto je za čistočo in prehrano skrbela ga. Marjana Peskar. 
 
16. Zdravje: 

 Sodelovanje z Zdravstvenim domom Litija: medicinski sestri sta opravili 
naravoslovni dan za vsak razred. Večkrat sta učencem pregledali čistost zob. 
Trije učenci so dobili nagrado, ker so bili ocenjeni odlično. Na splošno pa niso 
bili zelo natančni pri umivanju zob. 

 Zdravniški pregled: učenci 1. in 3. razreda so opravili sistematski pregled v ZD 
Litija. 

Vodja POŠ Kresnice: Angelca Koprivnikar 
 

9.4. POŠ Jevnica 

1. Število učencev in oddelkov: 
Na začetku šolskega leta smo imeli vpisanih 61 učencev. 11 v prvem razredu, 15 v 
drugem razredu, 12 v tretjem razredu, 13 v četrtem razredu in 10 v petem razredu. 
Vsi razredi so bili samostojni. Imeli smo dva oddelka podaljšanega bivanja ter oddelek 
jutranjega varstva.  
 
2. Prostorski pogoji: 
Šolski prostori so primerno veliki in primerno opremljeni. 
 
3. Prednostne naloge v šolskem letu 2019/2020: 

3.1. Projekt Šolski ekovrt: 
Septembra smo najprej pobrali pridelke, ki so zrasli čez poletje (paprika, paradižniki, 
buče), porezali zelišča in jih sušili za čaj ter skuhali sirupe. Na prazne gredice smo 
posejali rukolo in vrtno krešo. Ker je rukola trajnica, smo jo imeli tudi spomladi. Oboje 
so učenci jedli pri šolski malici. Letos je obilno rodila figa, sadeže so učenci sproti 
pojedli. Jeseni je na nekaterih gredicah zrasel motovilec, ki je že kar nekaj let 
prebivalec našega vrta in se sam zaseje. Pozimi smo ga poleg kodrolistnega ohrovta 
uporabili v smutijih, ki so bili 2x mesečno na jedilniku za malico.  
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Tudi letos je bilo delo razdeljeno po razredih. Tretješolci so za svoje gredice dobro 
skrbeli, pridelali pa so tudi svoje sadike špinače in nadzemne kolerabice. Na 
naravoslovnem dnevu smo poskrbeli za nove lesne sekance, stare, ki so že razpadli pa 
smo porabili kot zastirko okoli jagodičevja, za katerega so skrbeli učenci 4. in 5. 
razreda.  V času samoizolacije je za urejenost vrta skrbela naša gospodinjka Olga. 
Kljub zelo mokri in hladni pomladi nam je uspelo pridelati veliko jagodičevja iz 
katerega smo junija skuhali marmelado, tudi zelišč za domači čaj bo zadosti za celo 
naslednje šolsko leto.  Da gredice ne bodo prazne čez poletje smo zasadili  paprike in  
paradižnik, ki nas bodo pričakali v septembru. 
 
Spomladi smo z vrta morali odstraniti vodno kotanjo, ker se je posedala. Kupili smo 
novo cisterno za zbiranje deževnice. Učenci so po vsakem dežju opazovali, koliko litrov 
vode se je nabralo. Zamenjati je bilo potrebno nekaj palet, iz katerih so narejene 
klopce, saj so bile stare že dotrajane. Tri nam je podaril g. Tehovnik. 
 

3.2. Projekt Manj odpadkov: 
V okviru projekta Manj odpadkov smo letos, poleg utečenih praks (recikliranje, 
kompostiranje, uporaba odpadnih materialov za ustvarjanje, zbiranje starega papirja, 
zbiranje odrabljenih električnih naprav, baterij), dali poudarek na ozaveščanje učencev 
in staršev o pretirani potrošniški naravnanosti sodobne družbe. Korak k temu je bila 
anketa o številu oblačil, ki jih imajo in pogovori o načinu življenja naših babic in 
dedkov v primerjavi z našim. Več smo se zadrževali v naravnem okolju in ugotavljali, 
da za igro ne potrebujemo raznoraznih igrač, ampak so čisto dovolj naravni materiali 
in ščepec domišljije. 
 

3.3. Projekt Zdrava malica: 
Projekt zdrava malica je uspešno zaživel. Pekovske izdelke smo zamenjali z različnimi 
polnozrnatimi kruhi. Industrijske namaze so zamenjali doma pripravljeni sladki in slani 
namazi. Učenci so sodelovali pri pripravi sadno-zelenjavnih napitkov. Z nekaterimi 
preprostimi prijemi, smo uspele zmanjšati količino zavržene hrane. Sendvičev ne 
sestavi kuharica, ampak jih sestavijo učenci sami. Kuharica zloži salamo na en krožnik, 
sir na drug krožnik in kumarice na tretji krožnik. Ločujemo tudi ostanke malice, od 
čiste malice, ki se vrne v kuhinjo in razdeli v popoldanskem času. Pri malici smo 
ponudili tudi pridelke iz našega šolskega ekovrta. Zelo dobro sprejeta je bila mlečna 
malica, ki nam jo je kuhala kuharica iz Kresnic na 14 dni. V sodelovanju z Anito Mikša 
smo oblikovale in pregledale primere jedilnikov.  
Ugotavljam, da je pomembno, da je učitelj pri malici prisoten v razredu, da spodbuja 
učence, da poskušajo nove okuse, da kulturno pojejo malico in pravilno pospravijo 
ostanke malice. Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2020/2021. 
 

3.4. Skrb za čiste zobe v sodelovanju z ZD Litija: 
Nekajkrat nas je obiskala medicinska sestra, ki je učencem pregledala zobe. Opažamo, 
da je ustna higiena učencev zelo slaba, kljub že večletnemu pregledovanju. Učenca 
Jure Gotar, 4.r in Patrik Ceglar Čakš, 5.r sta na koncu pouka v tem šolskem letu 
prejela nagrado za čiste zobe, ki jo poklanja ZD Litija. 
 

3.5. Slovensko Bralno značko je opravilo 56 učencev. 
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4. Organizacija dela na šoli: 
4.1. Časovna razporeditev pouka: 

 Ni bilo sprememb.  
 

4.2. Jutranje varstvo: 
Jutranje varstvo je 3x tedensko vodila Špela Hribar Maglič, ob ponedeljkih in sredah  
pa so se menjale Tanja Vesel, Ana Terzić, Maja Lenart in Nuška Štros. 
 
5. Kadrovska zasedba: 
Kadrovska zasedba je bila celo leto takšna kot smo jo načrtovali. 
 
6. Prehrana otrok: 
Po dogovoru s starši in vodstvom šole smo začeli s projektom Zdrava malica, kjer je 
bil poudarek na ekoloških izdelkih ter zelenjavi z vrta. Vsi učenci so bili prijavljeni tudi 
na šolsko kosilo, vse več pa je učencev, ki imajo tudi popoldansko malico, saj učenci 
po kosilu ostajajo lačni. Potreb po zajtrku ni bilo. 
 
7. Okvirni vozni red: 
V tem šolskem letu je bilo število vozačev večje, zato je kombi za Golišče vsak dan 
peljal trikrat, v Kresniške Poljane pa dvakrat. 
 
8. Interesne dejavnosti:  
Vse interesne dejavnosti so bile izvedene po načrtu, le realizacija ur ni 100%, zaradi 
časa, ki so ga učenci preživeli v samoizolaciji, pa tudi, ko so se vrnili, smo te 
dejavnosti izvajali le, če jih je bilo možno izvajati zunaj. 
Ugotavljamo, da vse manj otrok obiskuje interesne dejavnosti, zato v naslednjem letu 
načrtujemo drugačno organizacijo. 
Novost na šoli je letos Lego robotika (Zavod en, dva, tri), še vedno pa poteka tudi 
judo v organizaciji Male šole juda. 
 
9. Dnevi dejavnosti: 
Vsi dnevi dejavnosti niso bili izvedeni po načrtu zaradi dni, ki smo jih preživeli v 
samoizolaciji. Odpadel je en športni dan za učence 1. triade, odpovedali smo obisk 
Tehniškega muzeja Bistra v aprilu ter Woop parka v juniju. Dva dneva smo  
nadomestili z drugimi vsebinami, ki jih je bilo mogoče izvesti doma, en športni dan pa 
je ostal nerealiziran. 
 
10. Izobraževalne vsebine izven šole: 
Deset učencev 5. razreda se je udeležilo LŠN v Žusterni, trinajst četrtošolcev je bivalo 
v domu CŠOD Medved. Da pa smo se izognili širjenju epidemije Covid-19, smo 
upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ in zato nismo izvedli plavalnega tečaja za tretješolce, 
ki je bil planiran za april. 
 
11. Prireditve in proslave: 
Šolsko leto smo pričeli z obeleženjem 90. obletnice šole. Pripravili smo slavnostno 
prireditev. 
V kraju smo sodelovali na naslednjih prireditvah: Komemoracija, V hvaležnost jeseni, 
praznik KS Jevnica. Decembra smo imeli na šoli kot vsako leto božično novoletni sejem 
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s čajanko ter družabnimi igrami. Zbrana sredstva smo porabili za nakup plezalne 
stene, ki smo jo namestili na južno steno šolske stavbe. Odpadlo je praznovanje 
Gregorjevega ter skupni zaključek šolskega leta. 
 
12. Ostale zadolžitve: 
Izvedli smo dve zbiralni akciji starega papirja. Za urejenost okolice šole je skrbela Olga 
Žust, za pisanje člankov za občana so bili zadolženi nosilci dejavnosti, prav tako tudi 
za objavljanje prispevkov na šolski spletni strani. 
Za zastave sta skrbela Olga Žust in Patrik Ceglar Čakš. 
 
13. Tekmovanja: 
Naši učenci so sodelovali na šolskih tekmovanjih: Kresnička in Logična pošast. 
Odpadlo je tekmovanje Evropski matematični kenguru. 
 
Kresnička 

Učenec: Razred: Mentor: 

Matic Gorenc 5.r Maja Lenart 

Zala Grum 5.r Maja Lenart 

 
Cankarjevo tekmovanje: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Ajda Godec 4.r Nuška Štros 

Kaja Vozelj 5.r Maja Lenart 

 
Bober: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Sven Pantić 2.r Ana Terzić 

Martin Semrajc 2.r Ana Terzić 

Žiga Jerebič 2.r Ana Terzić 

Val Godec Deržič 2.r Ana Terzić 

Žak Potočnik 3.r Darja Rajšek 

Andraž Zajc 3.r Darja Rajšek 

Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru je zaradi pojava virusa Covid-19 
odpadlo.  
 
14. Sodelovanje s starši: 
Izvedli smo dva roditeljska sestanka, v septembru in marcu, vsak drugi ponedeljek pa 
govorilne ure. Opažamo, da starši manj obiskujejo ponedeljkove popoldanske 
govorilne ure, saj se bolj poslužujejo individualnih ur, dogovorjenih z razredniki ali pa 
dopoldanskih ur. 
S starši smo se družili decembra na sejmu, praznovanje Gregorjevega ter zaključek 
šolskega leta pa sta odpadla. 
 
15. Sodelovanje s krajem: 
Sodelovanje s krajem poteka po ustaljenem redu, sodelujemo na prireditvah in 
različnih akcijah. Za ure športa in druge dejavnosti lahko koristimo večnamensko 
dvorano. Predsednik ŠD Jevnica je postal Jure Godec. V dogovoru z njim smo lahko 
uporabljali vsa igrišča na ŠD, uredili smo tudi igrišče za odbojko. KUD Jevnica koristi 
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naše prostore za pevske vaje Pevskega zbora Miha Vahen ter za šiviljski tečaj. 
Občasno gasilci uporabljajo šolsko igrišče za izvajanje dejavnosti z mladimi gasilci. 
Novembra je v organizaciji RK Jevnica potekal kuharski tečaj. 
 
16. Sodelovanje z matično šolo in ostalimi podružnicami: 
Sodelovanje je potekalo po načrtu. Z ravnateljem na kolegijih, preko e-pošte in 
telefona, z ostalimi učitelji pa na aktivih, konferencah. Novost v tem letu so bili aktivi 
preko videokonference.   

Vodja POŠ Jevnica: Darja Rajšek 
 

17. Tekmovanja 

17.1. Tekmovanja iz znanja 
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17.2. Športna tekmovanja 

 

18. Poročila družabnih srečanj 
 

1. Vodja dejavnosti: Darja Rajšek 
Kraj, datum: Jevnica, 2. 12. 2019 
Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Ana Terzič, Nuška Štros, Maja Lenart, Marinka Eltrin, 
Petra Prosen, Mateja Troha 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Druženje,  ki smo ga izvedli v decembru je bilo dobro obiskano. Učenci so 
izdelali vrsto lepih izdelkov, ki smo jih prodajali na sejmu, s čarovniškimi triki je 
sodeloval tudi prostovoljec Moritz, starši pa so lahko poklepetali ob čaju 
palačinkah in piškotih. 

 Namen prireditve je bil tudi zbiranje finančnih sredstev za plezalno steno. 
 Zastavljeni cilji so bili realizirani. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 

 Srečanje s starši bomo v naslednjem letu prav tako  izvedli v decembru.  
 

2. Vodja dejavnosti: aktiv DSP 
Kraj, datum: Litija, 3. 10. 2019 
Sodelujoči učitelji: učiteljice dodatne strokovne pomoči 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Razbijanje tabujev, dilem, stisk, o učencih s posebnimi potrebami. 
 Oblikovanje in utrjevanje odprte komunikacije s starši. 
 Osveščanje staršev o pomenu pravilne zgodnje obravnave razvojnih in učnih 

primanjkljajev. 

 Približati staršem in širši javnosti glavne smernice otrokovega psihomotoričnega 
razvoja, ki je nosilec napredka vseh področij. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 
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 Srečanje bomo izvedle v obliki sproščene aktivnosti (pred plezalno stenco, 
oziroma, po potrebi v mali telovadnici ali po senzo-motorični poti po šoli). 

 Poudarek bo še vedno na pomenu psihomotoričnega razvoja otroka in 
njegovem vplivu na učno uspešnost. 

 Oblikovale in dopolnile bomo obveščanje preko različnih medijev in aplikacij – 
med poukom na daljavo sta bili že oblikovani dve aplikaciji z namenom širšega 
osveščanja staršev. 

 
3. Vodja dejavnosti: Nives Koželj 

Kraj, datum: 10. 10. 2019 
Sodelujoči učitelji: Sandra Železnik, Alenka Planinšek, Urška Pišek, Maja Bregar, Alma 
Prijatelj, Tatjana Gombač, Suzana Likar, Mateja Gorše, Judita Nemček, Anita Kušar. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
V sklopu projekta Trajnostna mobilnost sem na matični šoli organizirala popoldansko 
druženje učencev, staršev in učiteljic od 1. do 5. razreda matične šole. S tem sem 
želela še dodatno spodbuditi aktivno pot učencev v šolo ter zdrav življenjski slog. Na 
poti do vznožja Svibna so bile štiri postaje »PEŠBUSA«, kjer smo učiteljice ob 
dogovorjenih urah pričakale starše in učence. Skupaj smo tako na trajnosten način 
prispeli do 5. postaje ob vznožju Svibna in pot nadaljevali do vrha. 

 organiziranje srečanja s starši v okviru projekta Trajnostna mobilnost, 
 druženje s starši (»PEŠBUS« in pohod na Svibno), 
 spodbujanje prihodov učencev v šolo na trajnosten način (peš, s skirojem, v 

sopotništvu, z javnimi prevoznimi sredstvi), 

 gibanje učencev, staršev in skrb za zdravje, 
 prispevek k zmanjševanju onesnaženosti zraka in okolja s hrupom. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 

 starši so izrazili željo po ponovnem druženju na trajnosten način, 
 starši so sodelovali v vseh dodatnih aktivnostih in obveznostih v zvezi s 

projektom, 

 starši so podporo projektu izkazali tudi s tem, da se je število učencev, ki so v 
šolo prihajali na trajnosten način skozi celo šolsko leto povečevalo. 

 
4. Vodja dejavnosti: Nuška Mlekuž 

Kraj, datum: / 
Sodelujoči učitelji: / 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: / 
V naslednjem šolskem letu bomo zopet izvedli športno zaključno prireditev. Temo in 
vsebino bomo še določili naknadno. 
 
Zaradi Korona virusa se v tem šolskem letu ni izvedlo zaključne prireditve in druženja 

s starši.  

 
5. Vodja dejavnosti: Špela Lajovic 

Kraj, datum: Kresnice, 9. 12. 2019 
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Sodelujoči učitelji: Tadeja Resnik, Špela Mahkovec, Angelca Koprivnikar, Anica Brvar, 
Andrejka Setničar, Mojca Vidic, Luka Lavrin 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Učiteljice in učenci smo pripravili krajši kulturni program za starše. 
 Postavitev stojnic in prodaja novoletnih izdelkov iz naravnih materialov. 
 Prodaja pripravljenih slanih prigrizkov in pijače. 
 Srečelov s pripravljenimi izdelki in zbiranje prispevkov za šolski sklad. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnje želimo ohraniti tovrstno druženje s starši. Po povratnih informacijah 
so bili zelo zadovoljni tako učenci kot starši. Vzdušje je bilo prijetno in 
sproščeno. 

 
Zaradi slabega vremena nismo realizirali pohoda z lučkami. 
 

6. Vodja dejavnosti: Sandra Železnik, Špela Hribar Maglić, Tjaša Lemut Novak 
Kraj, datum: OŠ Gradec (v jedilnici), v sredo, 15. 1. 2020, ob 17.30 uri 
Sodelujoči učitelji: (zgoraj naštete) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 priprava programa, veznega besedila, 
 priprava vabil, gledaliških listov, predstavitev, pozitivnih misli (darilc), 

 priprava pevskih nastopov, 
 priprava gledaliških nastopov (dve predstavi): 

o Zgodbe iz Narnije 
o Smurfastic Christmas 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 

 format takšnega druženja se obdrži (dobra sprejetost in obiskanost) 
 oder potrebuje izboljšave (globina, vhodi na oder) 

 
Opombe: drugi druženje s starši:   7. 5. 2020  
Oblika: GLEDALIŠKI VEČER in pogovor/kviz ob razstavi 
koordinatorja: Špela Hribar Maglić in Tjaša Lemut Novak 
Druženje ni bilo izvedeno zaradi pouka na daljavo in razglasitve epidemije v Sloveniji. 
 

19. Poročilo o delu šolskega sklada 
 
Skladno z določili 17. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je v pristojnost 
Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec, da pripravi poročilo o realizaciji letnega 
programa dela (v nadaljevanju: Poročilo). 
 
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s 
finančnim načrtom za šolsko leto 2019/2020 (v nadaljevanju: Program). Podane so 
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. 
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Struktura Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podana tudi priporočila za 
načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 
 
S Poročilom o delu se je seznanil Svet staršev na seji dne 24. 9. 2020. 
 
Upravni odbor je Poročilo obravnaval na 6. redni seji dne 25. 8. 2020 in ga sprejel seji 
v oktobru 2020. 
 
Poročilo o delu 
Upravni odbor se je v šolskem letu 2019/2020 sestal na 1 redni seji. 
 
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 
2019/2020 so naslednje: 

1. Pridobivanje sredstev 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:  
 

a. Prostovoljni prispevki staršev in občanov: 

 na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru je bil staršem na kratko 
predstavljen šolski sklad in informacije glede zbiranja prostovoljnih prispevkov 
in njihove porabe, 

 šolski sklad je bil posebej predstavljen vsem strokovnim delavcem šole na 
uvodni pedagoški konferenci dne 26. 8. 2019, 

 ob položnicah za prehrano v mesecu oktobru 2019 in marcu 2020 je bila 
priložena tudi položnica za prostovoljni prispevek za šolski sklad s krajšo pisno 
informacijo staršem glede namena zbiranja sredstev, 

 učitelji so bili dvakrat v šolskem letu še posebej povabljeni k doniranju 
sredstev, 

 v novembrski številki Občana je bil prispevek na temo šolskega sklada (krajša 
predstavitev projektov, ki so bili (so)financirani iz šolskega sklada, 

 predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev dne 25. 9. 2019 s 
poudarkom po iskanju idej za nove vire pridobivanja sredstev, ki ne bi bili s 
strani staršev. 

 
Zaradi koronavirusa ni bila realizirana naloga, ki se je nanašala na omembo šolskega 
sklada v govoru ravnatelja na eni od prireditev (prireditev OŠ Gradec poje, na kateri bi 
bil omenjen šolski sklad, je odpadla). 
 

b. Donacije: 

 staršem je bil poslan dopis s povabilom, da del dohodnine namenijo za šolski 
sklad; informiranje staršev glede možnosti doniranja dela dohodnine je bilo 
opravljeno tudi na božično – novoletnih sejmih, 

 podjetja / obrtniki niso bili posebej zaprošeni za doniranje, ker v tem šolskem 
letu ni bilo takšnega projekta, kjer bi bilo smiselno zaprošati za namensko 
donacijo. 

 
c. Zbiralne akcije učencev 
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Izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so potekale na 
matični šoli in vseh podružnicah. Zbiralne akcije so bile v jesenskem terminu in zaradi 
epidemije tokrat izjemoma v poletnem terminu (tik pred koncem pouka). 
 

d. Prodaja izdelkov učencev 

 organizirani so bili božično-novoletni sejmi (na matični šoli in na vsaki 
podružnici posebej), na katerih so učenci prodajali svoje izdelke, 

 OŠ Gradec je imel svojo stojnico na božičnem sejmu v starem delu mesta Litija, 
ki je potekal dne 20. 12. 2019, 

 na božično-novoletnih sejmih se je prodajala tudi tiskana verzija šolskega 
časopisa OKA. 

 
Zaradi koronavirusa se letos ob zaključku šolskega leta ni prodajala tiskana verzija 
šolskega časopisa OKA; prodaja se zamakne v september 2020. 
 

e. Druge aktivnosti: 

 ob božično – novoletnem sejmu so se pekle palačinke in izveden je bil srečelov, 
izkupiček obeh akcij je šel v šolski sklad. 

 
2. Poraba sredstev 

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 
 

a. Pomoč socialno šibkim učencem: 
 udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, ,..): pomoč 28 učencem, 
 pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč 3 učencem. 

 
b. Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. 

izletih: 

 prevoz z vlakom v Ljubljano za 12 učencev in spremljevalcev v okviru projekta 
Erazmus+. 

 
c. Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. 

se ne financirajo iz javnih sredstev: 

 prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja: 
o 992 prijavnin na 19 različnih tekmovanj iz različnih znanj, 
o prevoz za 105 učencev na 9 športnih tekmovanj. 

 
d. Sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole: 

 material za božično- novoletne sejme, 
 prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli in učencev iz 

matične šole na dogodke izven šole (prevozi iz matične šole in POŠ Vače na 
koncert v Šmartno, prevoz iz POŠ Vače na dogodek v KC Litija, prevoz iz POŠ 
Vače na generalko decembrske prireditve in valeto na matični šoli in valeto, 

 prevoz učenci iz matične šole na športni dan, 
 članarina Jevnica – Eko vrt, 

 obnova učne kuhinje na matični šoli (projekt še iz lanskega leta). 
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e. sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, s 
katerimi se zvišuje standard pouka: 

 financiranje projektov po šolah: 
o matična šola: Escape Classroom, 
o POŠ Jevnica: plezalna stena, 
o POŠ Hotič: plezalna stena, 
o POŠ Kresnice: plezalna stena, 
o POŠ Vače: plezalna stena. 

 
f. drugo: 

 jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, 
 prevozi na druge dogodke in prireditve: pevski vikend, obisk vojaškega muzeja 

učenci in starši, prevoz učencev POŠ Vače na MŠ – izvedba predstave za 
upokojence, projekt Rastem s knjigo, 

 stroški valete, 

 nakup priznanj (medalje za šolski kros, priznanja za šolska tekmovanja iz 
znanja. 

 
3. Promocija sklada: 

Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti: 

 na šolski spletni strani, na roditeljskih sestankih, preko pisnih obvestil  in preko 
Lopolisa so se podajale informacije glede šolskega sklada, 

 prispevek o šolskem skladu (predstavitev projektov, ki so bili sofinancirani iz 
šolskega sklada v novembrski številki glasila Občan), 

 predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev in na uvodni pedagoški 
konferenci, 

 večina aktivnosti se je zaključila s sloganom »Otroci vam sporočajo: »Hvala, da 
nam vsem omogočate enake možnosti«. 

 
Zaradi koronavirusa ni bila realizirana omemba šolskega sklada v ravnateljevem 
govoru (prireditev OŠ Gradec poje je odpadla). 
 

4. Poročilo o finančnem stanju: 
Ob začetku šolskega leta 2019/2020, to je na dan 1. 9. 2019, je bilo stanje finančnih 
sredstev 4.889,70 eur. 
 
Do 31. 8. 2018 je bilo beleženih skupaj prilivov v višini  14.022,18 eur (načrtovanih je 
bilo 6.350,00 eur prilivov) ter odlivov v višini 14.754,23 eur (načrtovanih je bilo 
13.717,31 eur odlivov). 
 
Višina zbranih sredstev je bila za 732,05 eur nižja od porabe sredstev. Glede na 
načrtovano je realizacija zbranih sredstev veliko višja, pri čemer je tudi poraba 
sredstev višja od načrtovane. 
 
Stanje na dan 31. 8. 2020 znaša 4.157,65 eur. 
 
Podrobnejše informacije glede primerjave načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov 
so razvidne iz priloge tega poročila: Finančno poročilo za šolsko leto 2019/2020. 
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5. Zaključek 

Šolsko leto 2019/2020 je zelo zaznamoval pojav epidemije COVID-19, ki je vplival na 
izvajanje pouka. Na delovanje šolskega sklada pa epidemija ni imela bistvenih 
(negativnih) posledic. Realizirane so bile praktično vse načrtovane aktivnosti, v celoti 
pa aktivnosti, ki so prioriteta sklada, to je finančna pomoč otrokom iz socialno šibkih 
družin, tako, da se bodo lahko udeležili šole v naravi, taborov, predstav in drugih 
dogodkov, ki jih organizira šola in so del letnega delovnega načrta šole. Pomagalo se 
je njihovim družinam pri nakupu potrebnih šolskih potrebščin. Vsem učencem se je 
omogočila udeležba na šolskih tekmovanjih, tudi regijskih in državnih, ki običajno 
potekajo v drugih krajih po Sloveniji (krije se prevoz na tekmovanje). 
 
Realiziran je bil tudi drugi sklop, ki sicer ni prioriteta, in se izvaja, če je za to dovolj 
zbranih sredstev, to je financiranje opreme in pripomočkov za zviševanje standarda 
pouka. 
 
To, da epidemija ni prizadela delovanja sklada pri zbiranju sredstev, je verjetno v 
dejstvu, da se večina sredstev v sklad zbere v prvi polovici šolskega leta, epidemija in 
težje socialno-finančne razmere v državi pa so se pojavile šele z aprilom 2020. 
 
Glede na negotovost gospodarsko – finančnih razmer v državi tudi v prihodnje, je 
potrebno biti pri pripravi programa dela za šolsko leto 2020/2021 »varčen« in zelo 
realen ter načrtovati manjše prihodke in porabo, ki ne bo višja od načrtovanih 
prihodkov, tako, da se ne porabi vseh sredstev, ki so v skladu na voljo. Smiselno je, 
da se pridobivanje sredstev načrtuje z enakimi aktivnostmi, kot se je v zadnjih dveh 
šolskih letih, to je 2018/2019 in 2019/2020, saj je pridobivanje sredstev razpršeno na 
več virov in ni odvisno samo od enega. 
 
Še naprej naj ostaja kot ena od pomembnih dejavnosti izvajanje aktivnosti, ki so 
povezane s promocijo sklada in poudarjanje njegove solidarnostne vloge.  
 
Upravni odbor šolskega sklada se iskreno zahvaljuje staršem, in vsem ostalim 
donatorjem za njihove prispevke ter učencem, učiteljem in ostalim sodelujočim za 
uspešno izpeljane projekte (prodaja novoletnih izdelkov, zbiranje starega papirja). 
 
Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
 

20. Poročilo o delu šolske skupnosti 

20.1. Matična šola 

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

 Na 1. sestanku predstavnikov: predstavitev programa, sprejemanje predlogov, 
izvolitev funkcij, potrditev zadolžitev posameznih razredov, poudarek na šolski 
lastnini (hišni red), tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. 
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 8. 10. 2019: druženje na OŠ Gabrovka s temo Nasilje v šoli (aktivnost v tednu 
otroka). 

 Oktober, november: predlogi za šolski jedilnik, glasba po izboru.  
 Na šoli smo imeli primer kršenja Vzgojnega načrta OŠ Gradec, saj se je na 

Instragram aplikaciji pojavil profil, na katerem so se učenci norčevali iz 
učiteljev. Z ravnateljem sva sklenila, da se v letošnjem šolskem letu 
predstavnike ŠS vključi v prenovo Vzgojnega načrta. Nadaljnji sestanki ŠS so 
bili namenjeni diskusiji in predlogom za izboljšavo dokumenta. 

 December: tekma med učenci in učitelji, druženje med učenci je bilo izvedeno v 
okviru projekta Erazmus+. 

 Januar: Priprave na otroški parlament. Predlogi za spremembo prehrane na 
matični šoli.  

 Februar/marec: vključenost v Aktivno državljanstvo (obisk DZ in DS), priprave 
in sodelovanje na občinskem parlamentu. Priprava in sodelovanje na regijskem 
otroškem parlamentu (predstavnik POŠ Vače). 

 Vsako sredo in petek je na šoli deloval šolski radio. 
 April, maj, junij: zaradi dela na daljavo realizacija programa v teh mesecih ni 

bila izvedena. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Na sestanku ŠS, ki je potekal 18. 9. 2019, 6. šolsko uro, je bil sprejet naslednji 
sklep: učenci bodo ključne informacije o šolski prehrani ter o zadolžitvah 
posameznega razreda predali na naslednji razredni uri. 

 Na sestanku ŠS, ki je potekal 13. 11. 2019, 6. šolsko uro, je bil sprejet 
naslednji sklep: z učenci 8. in 9. razredov bomo na naslednjem sestanku ŠS 
dopolnili in oblikovali zapise o prenovi Vzgojnega načrta. 

 Na sestanku ŠS, ki je potekal 26. 2. 2020, 6. šolsko uro, je bil sprejet naslednji 
sklep: učenci za predstavnike OŠ Gradec na občinskem parlamentu soglasno 
izvolijo Mašo Verbajs, Tomaža Gobca in Pino Lucijo Golouh. Četrti predstavnik 
bo učenec POŠ Vače. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Naslednje šolsko leto načrtujemo medobčinsko druženje predstavnikov na OŠ 
Litija. 

 Aktivno vključevanje učencev v posamezne projekte, ki se bodo odvijali na šoli 
 

20.2. POŠ Vače 

Vodja šolske skupnosti: Maja Žibert 
Število sestankov šolske skupnosti: 2 
 
Realizacija programa: 

 Žaluzije v računalnici-ob gledanju na platno se zelo slabo vidi. 
Do tega trenutka ta problem še ni rešen. Plan bomo prestavili na naslednje 
šolsko leto. 

 Projektor in platno v matematični učilnici. 
Projektor je bil nameščen v učilnice matematike, slovenščine in naravoslovja. 
Ob beli tabli, platno ni potrebno. 

 Popravilo žaluzij v učilnici naravoslovja. 
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Je bilo izvedeno istočasno s popravilom žaluzij v 1. razredu in v vseh ostalih 
učilnicah. 

 Dva »prava« gola na šolskem igrišču. 
Manjši goli so se izkazali za zelo nestabilne in hitro pokvarljive, za večje gole je 
igrišče premajhno. Na eno stran igrišča je bila ob ograjo dodana zaščitna 
mreža, ki zelo dobro služi namenu. Želeli bi si jo še na nasprotni strani. 

 Odstranitev odra v telovadnici. 
O tem smo govorili z g. ravnateljem, ki se nam je pridružil na sestanku 2. 
šolske skupnosti. Oder po vsej verjetnosti ostane, ker odstranitev le-tega ni 
tako preprosta. Učence moti kratko igrišče zaradi odra, problem so tudi stoli, ki 
so naloženi v nekaj vrst na odru in so nevarni za učence. Tudi o tej 
problematiki bomo razpravljali naslednje šolsko leto. 

 Popravilo, zamenjava ograje na šolskem igrišču.  
Gospod hišnik in nekaj staršev je popravilo ograjo na igrišču ter zamenjalo koš, 
ki je bil močno dotrajan. 

 Učenci bi si želeli bolj raznolike malice, preveč je namazov. 
Gospod ravnatelj je učencem razložil, da bo v bodoče še več namazov, pojavili 
se bodo novi okusi. Pomembno je, da učenci ne zavračajo malice na podlagi 
videza, ampak vsako stvar poizkusijo. Naša šola upošteva shemo zdrave hrane 
in tako malice, ki bi zadovoljile nezdrave želje učencev, odpadejo. 

 Nekateri učenci so se tudi pritožili, da je razlika v porciji med prvo in tretjo 
triado premajhna. Predvsem jih je motilo, ker je malica starejših otrok 
malenkost dražja od malice mlajših otrok. O tem sem se pogovorila z gospo 
kuharico, ki še bolj dosledno upošteva dano količino hrane na krožnik. 

 Opažajo, da nekateri učenci med odmori v toaletnih prostorih uporabljajo 
telefone in da se določeni učenci ne držijo pravil o prepovedi vnašanja nezdrave 
hrane v šolo. 
Potrebno je, da učenci opozarjajo drug drugega na nepravilnosti in se čim bolj 
držijo šolskih pravil. 

 Božiček za en dan. 
Vsak razred predmetne stopnje je pripravil darilo za enega otroka v dobrodelni 
akciji Božiček za en dan. Učenci so to že drugo leto zapored opravili zelo 
odprtega srca in nesebično. 

 Mesečno pobiranje smeti v okolici šole. 
Z mlajšimi učenci smo smeti pobirali v času OPB, starejši učenci so mesečno, v 
času ene razredne ure pobrali smeti v širši okolici šole. 

 Valentinova pošta. 
14. februarja smo v Valentinov nabiralnik nabrali kar nekaj pisem, ki so jih 
učenci namenili drug drugemu. V času glavnega odmora so pismonoše pisma 
raznesli po razredih. Cilj je bil dosežen, saj so učenci dokazali, da prav vsak o 
vsakem lahko zapiše lepo besedo. 

 Zbiranje zamaškov. 
Celotna POŠ  Vače je zbirala zamaške za točno določenega dečka, katerega je 
predlagal naš učenec Urban Indof. Akcija je bila uspešna, zbrali smo dve 200 
litrski vreči zamaškov. Zamaške zbiramo še naprej, naslednje šolsko leto pa 
bomo poskrbeli, da pridejo v prave roke. 

 Občinski parlament. 
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5. 3. 2020 je potekal občinski parlament, katerega se je udeležil tudi Urban 
Indof s POŠ Vače. Učenci PS so reševali anketo o njihovih željah v prihodnosti 
glede poklica in poti, kako bodo dosegli svoje sanje. Analizo ankete je nato 
Urban predstavil na občinskem parlamentu. 

 Oblačiljada. 
Tudi v letošnjem šolskem letu sta bili izvedeni dve oblačiljadi. Razdelili smo 
oblačila, ki niso »nikogaršnja«. Učenci si radi vzamejo oblačila, ki so jim prav in 
všeč. Izmenjava oblačil se je izkazala za primer dobre prakse, tudi starši glede 
tega nimajo težav. 

 
Pomembnejši sklepi: 
V naslednjem šolskem letu nadaljujemo s/z: 

 oblačiljado, 
 pobiranjem smeti, 
 Valentinovo pošto, 

 Božičkom za en dan, 
 zbiranjem zamaškov 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Prizadevali si bomo za zatemnitev računalnice in skušali odpraviti problem 
stolov v telovadnici. 

 V naslednjem šolskem letu bomo tudi nadaljevali z dobrodelnostjo in ponovno 
zbirali darila za otroke akcije Božiček za en dan. 

 V letošnjem šolskem letu smo zbirali tudi plišaste igrače, ki pa jih zaradi razmer 
nismo podarili. To bomo opravili v naslednjem šolskem letu. 

 Mesečno bomo pobirali smeti v okolici šole. 
 

21. Projekti 

21.1. Zdrava šola 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Podpiranje pozitivne samopodobe pri učencih. 
 Skrb za dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in učenci. 
 Podpora zdravju učencev in učiteljev. 

 Učitelji in šolsko osebje smo zgled učencem za zdravo in primerno obnašanje. 
 Spodbujali smo učence k zdravemu načinu življenja. 
 Sodelovanje s službami iz okolja, ki delujejo na področju zdravja otrok in 

mladostnikov. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Aktivni odmori, minuta za zdravje, opozarjanje na pravilno držo pri sedenju, delavnice 
v okviru projekta Primi šolo za roge, učenci izdelajo zapis o svojih željah in 
pričakovanjih za tekoče šolsko leto.  
 

 dejavnosti za starše: 
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V tem šolskem letu nismo za starše organizirali dejavnosti zaradi Covid-19. Smo pa v 
tem času, ko smo bili doma, za starše na spletni strani šole objavljali predloge za 
aktivno starševstvo in podatke o tem na koga se lahko starši obrnejo, če potrebujejo 
podporo pri delu z otroki. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Rdeča nit Zdrave šole se bo glasila: »Čas za zdravje je čas za nas«. 
 Še naprej bomo poskušali v Zdravo šolo vključevati dejavnosti, ki bodo potekale 

pod okriljem ostalih projektov in se bodo povezovale z Zdravo šolo (o tem se 
bomo dogovorili na prvem sestanku v avgustu 2020). 

 Nadaljevali bomo z izvajanjem Rekreativnega odmora  in minutke za zdravje. 
 Sestanki tima Zdrave šole in načrtovanje dejavnosti za naslednje šolsko leto 

bodo izvedeni v mesecu avgustu 2020. 
 

21.2. Šolska shema 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Šolska shema je projekt, ki že tretje šolsko leto poteka pod tem imenom, na 
šoli pa ta projekt poteka že deseto leto. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo 
pridobili, tako kot vsako leto, finančna sredstva.  

 Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali 
ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, skozi celo šolsko leto. Ker smo 
bili od 16. 3. do 18. 5. 2020, zaradi Covid-19, doma, nam je ostalo več 
sredstev, zato smo v mesecu juniju izvajali šolsko shemo dvakrat na teden.  

 V šolskem letu 2019/2020 smo imeli 27 razdelitev sadja in zelenjave ter 4 
delitve mleka in mlečnih izdelkov.  

 Cilji so bili delno realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Razdeljevanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. 
o Delavnice »Priprava zdravega obroka« iz sadja in zelenjave, ki je bilo 

dobavljeno v okviru Šolske sheme. 
 

 dejavnosti za starše: 
V tem šolskem letu nismo za starše organizirali dejavnosti zaradi Covid-19.   
 

 tematske razstave: 
V začetku šolskega leta smo izvedli v avli matične šole predstavitev Šolske sheme s 
plakatom 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V novem šolskem letu bomo poskušali otroke še naprej spodbujati k pogostejšemu 
uživanju mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov 
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21.3. Evropski prostovoljci v osnovni šoli 

Koordinator projekta: Petra Prosen 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 raba TJ – angleščine in nemščine se je promovirala pri urah TJ v vseh triadah in 
v okviru OPB, 

 učenci so ob prostovoljcu razvijali svoje komunikacijske veščine, spoznavali 
drugi jezik in kulturo ter se posredno učili strpnosti in sodelovanja, 

 z učenci je ves čas komuniciral v dveh tujih jezikih – v njegovem materinem 
jeziku: nemščini in tujem jeziku angleščini, tekom svoje prostovoljne službe na 
šoli pa je spregovoril tudi nekaj malega v slovenščini, 

 ves čas so bili pri urah, pri katerih je sodeloval, vključeni elementi CLIL-a 
(poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o predstavitve svoje države in kulture (zaradi epidemije se je prostovoljec 

poslovil preko video posnetka), 
o športne igre, 
o družabne igre, 
o izvajanje trikov s kartami, 
o mini koncert na violi za učence POŠ Jevnica, 
o likovne oz. ustvarjalne aktivnosti, 
o neformalna druženja v času OPB, 
o prostovoljec se je udeležil zimske šole v naravi s 7. razredi (CŠOD 

Tolmin), 
o na področnem tekmovanju v odbojki za fante je prevzel vlogo sodnika, 
o sodeloval je s pevskimi zbori in jih spremljal na klaviaturah na novoletni 

prireditvi, 
o redno je obiskoval ure IP nemščina, občasno ID nemščina na POŠ 

Jevnica, 
o sodeloval je pri urah računalništva, matematike in fizike, 
o obiskal je nekaj vaj skupine Black and White theatre, a se ni izšlo, da bi 

z njimi tudi nastopal z glasbeno spremljavo, 
o udeležil se je priprav na izmenjavo z Romunijo Izkusi Erasmus+, ki pa je 

zaradi epidemije odpadla, 
o obiskal je POŠ Vače in POŠ Hotič, 
o med karanteno je na daljavo sodeloval v projektu »Med umetnostjo in 

karanteno« (reprodukcija umetniškega dela). 
 

 tematske razstave: 
Prostovoljec je pomagal pri pripravi in izdelavi dekoracij učencev OPB, urejanje 
panojev. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu program projekta ostaja enak. Načrt dela jo odvisen od 
interesov in sposobnosti prostovoljca, ki bo z nami. Za naslednje šolsko leto še iščemo 
primernega prostovoljca. 
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21.4. Primi šolo za roge 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

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

vrednosti in samozavesti. 
 Učenci so se seznanili z različnimi tehnikami zmanjšanja strahov in stisk ob 

izražanju znanja in pripravi na preverjanje in ocenjevanje. 

 Učenci so razvijali višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti. 
 Učenci so spoznali in uporabljali različne tehnike umirjanja in sproščanja. 

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

različnosti in poglabljali zdrave medosebne odnose. 

 Učenci so se učili sprejemati vsa živa bitja, navezovati odnos s terapevtskim 
psom in morskim prašičkom in osvojili osnove kakovostne komunikacije. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o 1. triada: obiski terapevtskih psičk z bralnimi vsebinami, dejavnosti v 

sklopu spodbujanja psiho-motoričnega razvoja, vsebine za izgradnjo 
samostojnosti, medosebnih odnosov in nenasilne komunikacije. 

o 2. triada: samostojno učenje, spoznavanje različnih učnih tehnik, učnega 
procesa, stilov, delovne organizacije, obogateno z vsebinami 
samozavedanja, kritičnosti in medosebnih odnosov. 

o 3. triada: za 7. razrede so se predmetni učitelji lotevali aktualne 
problematike, in težav z vsebinami, ki so jih zaznali pri učencih; v 8-ih 
razredih pa so bile realizirane delavnice na temo spletnega nasilja, zlorab 
in kvalitetne uporabe spletnih aplikacij ter poklicne orientacije. 

 

 dejavnosti za starše: 
V mesecu septembru, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov, smo učiteljice 
aktiva dodatne strokovne pomoči organizirale popoldansko srečanje ob plezalni steni. 
Starše smo informirale o pomenu gibalnega in senzoričnega razvoja otroka, 
neposrednem vplivu le-tega na učno napredovanje in obravnavo učnih težav in 
primanjkljajev. Sočasno smo izvedle tudi nekaj govorilnih ur s posameznimi starši.  
 

 tematske razstave: 
V okviru projekta aktiv dodatne strokovne pomoči skozi celotno šolsko leto ažurno 
oblikuje »oglasno steno« pred DSP sobami na razredni stopnji; osnovne informacije 
dopolnjujemo z aktualnimi vsebinami s področja učnih primanjkljajev, vedenjsko-
čustvenih težav, psihomotoričnega-razvoja, didaktičnega materiala, trikov, priporočil… 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
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Projekt je utečen, z dolgoletno tradicijo. Sledil bo potrebam in trendom, ki jih pred vse 
deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa postavlja razvoj, tehnologija, odnosi in 
vrednote. Iskal bo nove poti v zagotavljanju kakovosti pri učenju na daljavo in 
ohranjanju psiho-fizične kondicije kljub tehnološkemu, digitalnemu napredku. 
 

21.5. Generacije generacijam 

Med prvimi srečanji z učenci prostovoljci je nastal program projekta z opredeljenimi 
vsebinami in načrti za vključitev še drugih institucij, ki smo ga skozi samo dejavnost in 
delo dopolnjevali ter po potrebi tudi nekoliko spreminjali. 
Sam projekt tako vključuje šolo, kot prostor, kjer se vsakodnevno kažejo priložnosti za 
prostovoljsko delo, dva domova za ostarele, SVC v Litiji, društva za pomoč in zaščito 
živali ter aktivnosti, za katere se priložnosti pokažejo v vsakodnevnem življenju (RK, 
sodelovanje pri organizaciji  in izvedbi  prireditev na šoli s prevzemom posebnih nalog 
...). 
Z aktivnim prostovoljskim delom smo skozi celo obdobje  pripravljali, snovali in izvajali 
različne delavnice, srečanja, nastope, akcije, prevzemali posebne zadolžitve in naloge, 
ki so se izoblikovale ob priložnostih v šoli. Na ta način smo doprinašali  veliko 
pozitivnih izkušenj tistim, s katerimi smo delali ter s svojim delom bogatili predvsem 
sami sebe, rastemo kot posamezniki in del aktivne družbe ter se razvijamo v 
samostojne in odgovorne ter razumevajoče  posameznike. 
Učenci prostovoljci so aktivno sodelovali v vseh fazah projekta. Zamisel projekta se je 
izoblikovala in vsebinsko dokončno oblikovala skupaj z njimi. Prispevali so lastne 
zamisli ter tudi načrtovali in predlagali posamezne aktivnosti za uresničitev 
zastavljenih ciljev.  
Material smo zbirali skupaj ter načrtovali izvedbo posameznih pripomočkov oz. 
didaktičnih iger, po korakih. Vse izdelke smo oblikovali skupaj, v času po pouku ter jih 
tudi uporabili v načrtovanih delavnicah oz. jih podarili uporabnikom. 
 
Projekt je bil oblikovan z namenom in cilji da: 

 Učenci spoznajo prostovoljsko delo, namen, smisel, vlogo njih samih. 
 Razvijejo socializacijo in empatijo. 
 Spodbudimo k solidarnosti v družbi in gradimo spoštljive in strpne medsebojne 

odnose. 

 Učenci prepoznajo lastno vrednost v življenju in v sobivanju z drugimi ljudmi in 
živalmi. 

 Tvorno sodelujejo z zunanjimi institucijami in jih spoznavajo (Dom ostarelih, 
Društva in zavetišča za zaščito živali, Pediatrična klinika, VDC, SVC …). 

 Izdelamo didaktične igrače in pripomočke v različne namene (pomoč, 
dobrodelnost). 

 
V projektu smo realizirali sledeče aktivnosti: 

 Pomoč brezdomnim živalim – Slikali smo in svoja dela podarjali oz. z njimi 
sodelovali na licitacijah društev za pomoč živalim. Pripravljamo akcije zbiranja 
hrane za pomoč brezdomnim živalim (dvakrat letno). 

 Pomagamo pri skrbi prostoživečih muck, vključujejo se varovanci doma. 
 Dom za ostarele - Mesečno izvajamo delavnice z različnimi vsebinami (športne, 

glasbene, likovne, didaktične delavnice, pogovorne urice, bralne urice, skrb za 
živalice). Ob božiču smo varovance doma razveselili in obdarili. 
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 Šolski sklad - srečelov, različne šolske prireditve (zbiranje sredstev z lastnim 
prostovoljskim delom). 

 V prvi vrsti se otroci in mladostniki s prostovoljskim delom izoblikujejo v 
pozitivne posameznike, zdrave odrasle ljudi, ki bodo znali ceniti drugačnost, jo 
sprejemati in spoštovati. S svojo prisotnostjo in delavnostjo ter solidarnostjo in 
strpnostjo bodo lahko ob različnih priložnostih v življenju osrečevali druge ljudi 
in jim bili opora, ko bo to potrebno. 

 Otroci bodo imeli razvit zdrav odnos do življenja in vsega, s čimer se 
srečujemo. Zdrav in pozitiven odnos do soljudi, živali in narave nasploh. 

 

21.6. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

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

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

 Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 

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

pri starejših učencih, ki sodelujejo pri projektu. 

 V letošnjem šolskem letu so bili navedeni cilji realizirani v večji meri na 
podružničnih šolah. Dejavnosti, ki se na matični šoli odvijajo z namenom 
doseganja naštetega, so bile prekinjene zaradi corona virusa. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Na podružničnih šolah je bilo organiziranih več srečanj (novoletno 

druženje, pustovanje, pozdrav pomladi…) med predšolskimi skupinami 
otrok iz vrtca Litija in učenci in učitelji OŠ Gradec, na matični šoli se 
srečanja niso izvedla. 

 

 dejavnosti za starše: 
o Osebni vpis v 1. razred, 2 roditeljska sestanka na temo priprave otrok na 

vstop ter seznanitev s postopkom in svečan skupni sprejem v 
septembru. 

o Konstantno posvetovanje pred vstopom. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt bomo zastavili tako, da se bo prilagodil aktualnim razmeram – oblikovali bomo 
kanale neosebne komunikacije med osnovnošolci in vrtičkarji (pisma, elektronska 
komunikacija, video srečanja…). 
 

21.7. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
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Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, je bila zaznana daljša zbranost, 
 zvišala se je motivacija za delo ob neposredni prisotnosti živali, 
 v učilnici, kjer je bila prisotna žival, so učenci komunicirali bolj umirjeno, 

njihovo obnašanje je bilo uvidevnejše (manj hrupa, manj tekanja po učilnici …), 

 znatno se je zmanjšal strah pred glasnim branjem, ko je učenec individualno 
bral terapevtski psički v varnem okolju mirne sobe; bivanje in branje v mirni 
sobi so sprejemali tudi kot nagrado za dobro opravljeno delo. 

Učenci: 
 so spoznali in upoštevali elemente lepega odnosa do živali,  

 so sproščeno brali terapevtski psički,  
 so od psičke prejemali naloge in navodila v žepih, 
 so se ob terapevtskem psu sprostili in lažje sodelovali pri pouku,  
 so pod nadzorom vodili psičko na sprehodu in se z njo igrali, 
 so s pomočjo vodnika znali poskrbeti za osnovne potrebe psa, 

 so samostojno pripravili in uredili bivališče morskega prašička, 
 so spoznali eksotične vrste živali in se soočili s svojimi strahovi in predsodki, 

spoznali in okušali so različne vrste zelenjave, 

 so pojedli več zelenjavnih obrokov, 
 so se ob morskem prašičku sprostili in lažje sodelovali pri pouku, 
 so samostojno oblikovali zapise v dnevniku, 
 ob morski prašički se jim je okrepila samozavest, 
 so se seznanili z delom veterinarja. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 delovanje dveh terapevtskih parov v šoli: Tatjana Gombač s psičko Yumo in                  
Maja Bregar s psičko Lindo, 

 prisotnost dveh morskih prašičk Puhice in Bele v učilnicah pri učiteljicah Nives 
Koželj in Maji Bregar. 

Delo je bilo opravljeno v ožjem obsegu zaradi bolniške odsotnosti enega 
terapevtskega para od 16. 9. do 5. 12. 2019, od 13. 3. 2020 dalje do konca šolskega 
leta zaradi razmer korona virusa v celoti nismo izvedli programa projekta. 
 

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

Skupaj z Lindo, učimo se s terapevtskim psom, 
o R.E.A.D. program: individualno izvedeno 23 ur Grem z Yumo v matični 

šoli (učenci 2. in 3. razreda), 
o 27 ur dejavnosti Skupaj z Lindo (učenci 1. razreda matične šole, OPB 

POŠ Hotič in POŠ Vače), 
o skrb za psa v učilnici in upoštevanje njegovih potreb, 
o socialne in miselne igre, grafomotorične vaje, 
o pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
o izdelava in predstavitev plakatov o morskih prašičkih, skrb za morskega 

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

 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta staršem na 1. roditeljskem sestanku, 
o skrb za dobrobit morskega prašička med vikendom. 

 

 tematske razstave: 
o plakati v razstavi v avli (september 2019), 
o informacije o delu pred učilnicami (celoletno). 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Izvedba dejavnosti za: 

 razvijanje občutka varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance, strpnosti, 
spoštovanja, solidarnosti, pripadnosti, domoljubja, 

 vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti, 
 razvijanje občutka varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja, 

oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom, 

 razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin, 
 razvijanje pozitivne šolske klime in kulture, 
 povezovanje učiteljev, učencev in staršev – vseživljenjsko učenje, 
 obisk razstave Bioexo na šoli za 1. triado, 

 izvedba vprašalnika o izvedbi projekta. 
 

21.8.  Slovenia 

Koordinator projekta: Špela Hribar Maglić 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 ozaveščanje in krepitev narodne zavesti, 
 širjenje in poglabljanje poznavanja domovine, 
 aktivno delo z domovinskimi dodatki (v učbeniških gradivih, drugo), 
 spoznavanje novega besedišča na temo domovine in domovinske vzgoje, 
 delo s slovenskimi gradivi (pravljice, pesmi, enciklopedije …) in gradivi v 

angleščini o Sloveniji in slovenskem (turistične brošure, zemljevidi, blogi …), 
 ustvarjalno spoznavanje in predstavljanje domovine (dežele, ljudi, 

literature/umetnosti, običajev/navad, kulture …) – govorni nastopi, kratke 
predstavitve in drugo, glede na želje, znanje in sposobnosti učencev. 

 
GLAVNI CILJ: 

 'videti'/prikazati Slovenijo kot zanimivo, unikatno in našo. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o v okviru angleške bralne značke (Book Bag) so prebirali recepte 

slovenskih tradicionalnih jedi in jedi doma tudi pripravili, 
o reševali so učne liste, izdelovali mini knjižice, sodelovali v pogovoru in s 

tem bogatili besedišče na temo tradicionalnega slovenskega zajtrka. 
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Nekatere načrtovane dejavnosti, zaradi epidemije in posledično dela na daljavo, niso 
bile izvedene (gledališki večer, razstava v avli šole).  
 
 

 dejavnosti za starše: 
V mesecu maju je bilo načrtovano druženje s starši oziroma gledališki večer. Nastopili 
naj bi gledališki skupini The Black&White Theatre in Šund'r z vmesnimi pevskimi 
točkami 2. oz. 3. razreda. Ta večer naj bi potekal tudi kviz na temo slovenske 
tradicionalne hrane in kulture. Zaradi epidemije gledališki večer ni bil izpeljan. 
 

 tematske razstave: 
V mesecu aprilu oziroma maju je bila načrtovana razstava I/Eye Cook Slovenia v avli 
šole. Zaradi epidemije razstave ni bilo. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom in ga dopolnili. 
Načrtujemo dejavnosti, povezane s 30. letnico Slovenije in 80. letnico igre Monopoly 
(medpredmetno povezovanje). 
 

21.9. Aktivno v središču 

Koordinator projekta: Nuška Mlekuž 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Spodbujanje med vrstniške pomoči. 

 Spodbujanje zdravega načina življenja. 
 Vertikalno povezovanje razredov. 
 Spodbujanje gibanja. 
 Spodbujanje in upoštevanje fair-playa. 
 Krepitev odnosa učenci, starši, krajani. 

 Sodelovanje zunanjih organizacij. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Sestavljanje in režija muzikala Poseben.si (sestavljanje in piljenje plesnih 

koreografij, učenje in vadba pesmi). 
o Predstave muzikala. 

 dejavnosti za starše: 
Prednovoletna predstava na POŠ Vače in predstava v okviru novoletnega koncerta OŠ 
Gradec. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V novem šolskem letu si želimo, da bi z muzikalom Poseben.si še širše nastopili, 
kar nam v tem šolskem preprečila karantena. 

 V naslednjem šolskem letu še vedno ostane zaključno prireditev za staršem. 

 Na POŠ Vače se bo izvedel EKSPERIMENTALNE DELAVNICE  - naravoslovni dan 
za celotno šolo. Učenci predmetne stopnje bodo pripravili delavnice pod 
vodstvom mentorja Jerneja Grduna in Astrid Žibert za učence razredne stopnje. 
Naravoslovni dan je načrtovan v mesecu marcu. 
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 Z nahrbtnikom po Sloveniji-predstavitev slovenskih pokrajin v plesu in besedi. 
 Projekt VODA  bo vključen v redni pouk vseh učencev. 

 

21.10. Pasavček 

Koordinator projekta: Špela Kovič 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci so se seznanili s pomenom varnostnega sedeža in pripenjanjem z 
varnostnim pasom pri vožnji z avtomobilom. 

 Seznanili so  se tudi z  varno in pravilno uporabo otroškega  varnostnega 
sedeža in zakaj je to tako pomembno pri vožnji z avtomobilom. 

 Spoznavali so pravila varne hoje in vedenja na cesti kot udeleženci v prometu. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Pripenjanje v avto sedež, plakat za voznike v okolici šole, soustvarjanje zloženke za 
starše, obisk policistke, ki je izvedla predavanje in kviz, poligon v telovadnici, štetje 
pripetih voznikov v okolici šole, pobarvanke s pasavčkom, ogled na spletnih straneh o 
varnem pripenjanju v sedeže prilagojene otrokom, Bodi viden, bodi previden-večja 
vidnost v prometu (odsevniki na oblačilih, na torbah..), maketa ceste z vozili in znaki v 
okolici šole, likovni izdelki otrok na temo promet. 
 

 dejavnosti za starše: 
Predstavitev projekta na roditeljskem sestanku v uvodnem delu šol. leta. Nagovor 
policista na sprejemu prvošolcev otrok in staršev o pomenu varnosti otrok kot 
udeležencev v prometu (pomen nošenja rumenih rutic za večjo vidnost otrok). 
 

 tematske razstave: 
Razstava na Policijski postaji Litija, razstava v avli MŠ na začetku in ob zaključku 
projekta, razstava otroških izdelkov na POŠ Kresnice. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se bo nadaljeval tudi naslednje šol. leto na MŠ in podružnicah. 
 

21.11. Šolski ekovrt 

Vodja projekta: Darja Rajšek 
 
Septembra smo najprej pobrali pridelke, ki so zrasli čez poletje (paprika, paradižniki, 
buče), porezali zelišča in jih sušili za čaj ter skuhali sirupe. Na prazne gredice smo 
posejali rukolo in vrtno krešo. Ker je rukola trajnica, smo jo imeli tudi spomladi. Oboje 
so učenci jedli pri šolski malici. Letos je obilno rodila figa, sadeže so učenci sproti 
pojedli. Jeseni je na nekaterih gredicah zrasel motovilec, ki je že kar nekaj let 
prebivalec našega vrta in se sam zaseje. Pozimi smo ga poleg kodrolistnega ohrovta 
uporabili v smutijih, ki so bili 2x mesečno na jedilniku za malico.  
 
Tudi letos je bilo delo razdeljeno po razredih. Tretješolci so za svoje gredice dobro 
skrbeli. Pridelali pa so tudi svoje sadike špinače in nadzemne kolerabice. Na 
naravoslovnem dnevu smo poskrbeli za nove lesne sekance, stare, ki so že razpadli pa 



93 
 

smo porabili kot zastirko okoli jagodičevja, za katerega so skrbeli učenci 4. in 5. 
razreda.  V času samoizolacije je za urejenost vrta skrbela naša gospodinjka Olga. 
Kljub zelo mokri in hladni pomladi nam je uspelo pridelati veliko jagodičevja, iz 
katerega smo junija skuhali marmelado, tudi zelišč za domači čaj bo zadosti za celo 
naslednje šolsko leto.  Da gredice ne bodo prazne čez poletje smo zasadili  paprike in  
paradižnik, ki nas bodo pričakali v septembru. 
 
Spomladi smo z vrta morali odstraniti vodno kotanjo, ker se je posedala. Kupili smo 
novo cisterno za zbiranje deževnice. Učenci so po vsakem dežju opazovali, koliko litrov 
vode se je nabralo. Zamenjati je bilo potrebno nekaj palet iz katerih so narejene 
klopce, saj so bile stare že dotrajane. Tri nam je podaril g. Tehovnik 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
Nadaljevali bomo s sejanjem rastlin, ki jih bomo lahko uporabili pri šolski malici. 
 

21.12. Učilologija 

Koordinator projekta: Astrid Žibert 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 pripraviti različna učila ali didaktične igre za popestritev pouka (učitelji in 
učenci), 

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

 z učenci 8. ali 9. razredov pripraviti didaktične igre za učence razredne stopnje 
(POŠ Vače), 

 učencem razredne stopnje predstaviti didaktične igre, ki jih nato uporabijo pri 
uri učilologije (učenci učencem) – Naravoslovna urica, 

 pripraviti razstavo učil pri razvedrilni matematiki (učitelji matematike), 
 vzpostaviti sodelovanje z OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić, Hrvaška. 

 
Cilji, ki so bili izvedeni, a niso bili načrtovani: 

 predstavitev projekta profesorjem Gimnazije Litija, 
 brošura, ki opisuje učila in didaktične igre, ki smo jih v šol. letu 2018/19 in 

2019/20 izdelali. 
 
Cilji, ki niso bili doseženi, predvsem zaradi epidemije: 

 pripraviti družabni večer za starše (učitelji, starši), 
 zaključek projekta – Raziskovalec sem! – delavnice za učence druge triade, 
 z učenci 8. ali 9. razredov pripraviti didaktične igre za učence razredne stopnje 

(MŠ). 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o V okviru DOD ali rednega pouka je bila organizirana dejavnost priprave 

učil ali didaktičnih iger. 
o V okviru dodatnega pouka so učenci višjih razredov pripravili učila in 

izvedli uro naravoslovja oziroma matematike za nižje razrede. 
o Priprava plezalnih sten na vseh podružnicah. 
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 dejavnosti za starše: 
o Zaradi epidemije v marcu ni bil izveden družabni večer – znanost in 

matematika (gost Uroš Kuzman).  
 

 tematske razstave: 
o Razstava učil, ki je nastala pri pouku Matematične delavnice, je bila na 

ogled v avli OŠ Gradec (februar, marec). 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se s tem šolskim letom zaključuje. V naslednjem šolskem letu (maj 2021) 
bomo izvedli dejavnost Raziskovalec sem! na POŠ Vače za učence 2. triade (vodji Jana 
Isoski in Astrid Žibert). 
 

21.13. Izkusi Erasmus+ 

Koordinator projekta: Anja Knežević 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Razvijanje kompetence dela v timu, digitalne kompetence, komunikacijske 
kompetence in ozaveščanje lastnih kompetenc. 

 Spoznavanje programa Erasmus+. 
 Spodbujanje rabe tujih jezikov, bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku z 

ESE prostovoljcem, ki je sodeloval v projektu. 

 Pridobivanje in širjenje znanj na alternativne načine. 
 Razvijanje solidarnosti in empatije.  
 Usvajanje prostora za medsebojno podporo. 
 Spoznavanje trajnosti. 

 Izpostavljenost lokalnem okolju in sodelovanje v njem. 
 Učenje sprejemanja tuje kulture, jezika, strpnosti in drugačnosti. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Izvajanje tedenskih srečanj učencev s predstavnikom Društva Lojtra v obliki delavnic 
in s tem priprava učencev na izmenjavo v Romuniji.  
Tedenska srečanja po tednih/mesecih: 

o September: Zainteresirani učenci so poslali motivacijska pisma na 
podlagi katerih smo izbrali tiste učence, ki bodo sodelovali v projektu.  
Izvedena je bila tudi prva delovna sobota, kjer so nas zanimali interesi, 
težave, potrebe mladih, ki bodo vključeni v projekt. Njihova identifikacija 
in preverjanje pravilnega razumevanja. Skupno oblikovanje učnih ciljev 
za projekt E+. Predstavitev E+. 

o Oktober, november, december, januar: Oddana projektna prijavnica in 
sledile so delavnice na temo projektni management, planiranje lastnega 
projekta (domača naloga ali skupinsko delo), timsko delo, vodenje, 
komunikacija. Izveden je bil tudi roditeljski sestanek s starši. 

o Februar: potekale so priprave na izmenjavo, razdelitev zadolžitev, 
pripravljanje na opravilo nalog, povezovalna delovna sobota – Escape 
Ljubljana. 
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o Marec: priprave na izmenjavo. Realizacija lastnega projekta (Filmski 
večer). 

o April, maj: Izmenjava je bila odpovedana, dobili smo se na 
videokonferenčnih delavnicah, kjer je bila tema trajnost. 

 

 dejavnosti za starše: 
Roditeljski sestanek za starše v mesecu januarju. 
 

 tematske razstave: 
Plakat o projektu je bil vso šolsko leto razstavljen v avli matične šole Gradec 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Program ostaja enak 
 

21.14. Petošolska druženja 

Koordinator projekta: JUDITA NEMEČEK 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 medsebojno spoznavanje in sodelovanje učencev, 
 dopisovanje učencev, 
 obiskovanje POŠ in ogled kraja, kjer POŠ stoji, 

 izvajanje športnih aktivnosti. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o v LŠN so se učenci ob predstavitvi med seboj bolje spoznali, 
o skupaj smo se meseca decembra družili na novoletnem koncertu, nato 

smo obiskali še gledališko predstavo v Ljubljani, 
o dopisovanje med učenci MŠ in vseh podružnic, 
o obiskali smo petošolce POŠ Kresnice in POŠ Jevnica, kjer so nam učenci 

predstavili domači kraj, 
o izvedli smo športne aktivnosti- med dvema ognjema. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Učenci, starši in učiteljice želimo, da se projekt PETOŠOLSKA DRUŽENJA ohrani tudi 
pri naslednjih generacijah petošolcev. 
 

21.15. Migalnice 

Koordinator projekta: Andreja Bregar Rop 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta :  

 Učenci so povezovali gibanje s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. 
 Učenci so si olajšali učenje ter povezovali in aktivirali vse možganske predele, ki 

so potrebni za optimalno učenje. 

 Učenci so se učili premagovati težave in se osebnostno razvijali – večja 
učinkovitost, zbranost (lažje dosega željene rezultate). 

 Učenci so dobili izkušnje za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje. 
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 Učenci so z gibanjem spodbudili aktivno mišično izražanje, ki je pomemben 
pogoj za učenje. 

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

 Učenci so izboljšali učni uspeh in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja. 
 Učenci so pridobili učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 

vrednosti in samozavesti. 

 Učenci so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvijali toleranco do 
različnosti. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Za učence tretjih razredov POŠ so bile izdelane didaktične blazinice, 

katere so začeli uporabljati pri pouku, kar jim pomaga pri izboljšanju 
koncentracije, motorike, pravilnega sedenja, logičnega mišljenja, ipd.  

o Za učence prvih in drugih razredov MŠ in POŠ, je bil izdelan didaktični 
material za motorične spretnosti pri pisanju (rolice, trakovi). 

o PAJKOVA MREŽA (za gibalne spretnosti, vizualno integracijo in vzdržnost 
pozornosti)-POŠ Kresnice. 

o Učenci DSP od 1. - 3. razreda, so uporabljali didaktične blazinice, ball-a-
wis-x žogice, rolice za koordinacijo gibanja zapestja in pravilnega 
triprstnega prijema v okviru pouka. 

o V okviru vnašanja gibalnih vsebin v pouk 1. triade, učiteljice DSP 
sodelujemo in izvajamo aktivnosti v razredih. 

o TALNA GIBALNA POT (ob »plezalnici« na zunanji steni telovadnice)  
o TALNA GIBALNA POT na hodniku ob 1. in 2. razredih (v sodelovanju s 

Petro Kobe). 
o POSTAVITEV PLEZALNE STENE na POŠ 

 dejavnosti za starše: 
V mesecu oktobru, so bile v okviru druženja s starši izpeljane dejavnosti in GU zunaj 
ob plezalni steni. Staršem je bila  predstavljena »plezalnica« in pomen gibanja za 
gibalni razvoj otrok. Za starše je bila pripravljena tudi zloženka na temo gibanja.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Širjenje projekta v 4.razrede. 
 TALNA GIBALNA POT (na hodniku MŠ ob 4. in 5. razredu) 
 PAJKOVE MREŽE za POŠ (Jevnica, Vače, Hotič) 

 »GIBALNO BRALNE HIŠKE« 
 Sodelovanje z ga. Majdo Končar. 

 

21.16. Manj odpadkov 

Koordinator projekta: Petra Prosen 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 boljše zavedanje učencev o pretiranem potrošništvu sodobne družbe, 
 uporaba odpadnih materialov, materialov, ki se nam prašijo v kabinetu ter 

naravnih materialov za likovno ustvarjanje, 
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 sprotno kompostiranje organskih odpadkov, 
 manj plastične embalaže pri nabavi hrane oziroma nakup določenih živil v 

povratni embalaži. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o likovno ustvarjanje z odpadnimi materiali (časopis, plastična embalaža, 

pločevinke), 
o igra v naravnem okolju in ustvarjanje z naravnimi materiali, 
o pogovori o načinu življenja nekoč in danes, 
o anketa o številu kosov oblačil, ki jih imajo (sodelovalo je 30 učencev): 

medtem, ko so šli 80 let nazaj eni čevlji »dvakrat k maši« - kot nam je 
povedala upokojena učiteljica Eva Kovič - ima danes v povprečju  
posameznik 27 majic, 19 hlač in 8 parov čevljev. 

 

 dejavnosti za starše: 
o anketa o številu kosov oblačil, ki jih imajo (v sodelovanju s svojimi 

otroki), 
o zbiranje baterij, 
o zbiranje odrabljenih električnih naprav, 
o zbiranje starega papirja. 

 

 tematske razstave: 
o likovne razstave iz odpadnega materiala (na šolskih hodnikih, v učilnicah 

in v gaju), 
o mobilni (lovilci sanj) iz naravnih materialov na šolskem igrišču. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Nadaljevanje z utečenimi praksami. Prizadevanje za še manj embalaže – 
predvsem pri popoldanski malici. Otroci bi si želeli več sadja (pogosto popoldne 
dobijo samo ogljikove hidrate ali le te v kombinaciji z mlečnimi izdelki). 

 Ozaveščanje učencev in staršev o problematičnih navadah sodobne družbe in 
vpliv le teh na okolje. 

 

21.17. Šolski vrtiček 

Koordinator projekta: Nataša Brezovšček, Karin Debevec 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Učenec: 

 je sodeloval pri oblikovanju šolskega vrtička, 
 je spoznal orodja in pripomočke, ki jih potrebujemo na vrtu, 

 je spoznal rastline, ki rastejo na vrtu in njihovo uporabo v prehranske namene, 
 je pridelal in se osveščal o pomenu zdrave hrane, 
 je pridelal zelenjavo za oskrbo morskega prašička (MŠ), 
 je spoznal zelišča in njihove zdravilne učinkovine. 
 je vzgajal sadike, 
 je spoznal vrt v različnih letnih časih, 

 je skrbel za urejeno okolico šole, 
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 je spoznal, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo kompostiranja 
izdelamo humus, 

 je vzpostavil tesnejši stik z naravo, 
 je spoznal, kaj potrebujejo živa bitja za življenje, 
 je pridobil izkušnje, kako sam in drugi vplivajo na naravo. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o V tem šolskem letu je potekal celoletni projekt Šolski vrtiček, s katerim 

smo želeli pri učencih spodbujati odgovoren odnos do narave in hrane, 
širjenje in poglabljanje znanj o naravi in zakonitostih živega sveta, 
skrbnost in sodelovanje.  

o Pri ustvarjanju vrtička v šoli so učenci z lastno aktivnostjo prispevali k 
rasti in razvoju rastlin, skrb zanje pa je postala vsakdanja dragocena 
izkušnja. Spoznali so, kako poteka pridelava in uporaba hrane šolskega 
vrtička. Učenci so se spoznali z delom na vrtu, vzgajali sadike, spoznavali 
zelišča in jih uporabili za čaje, s pridelano zelenjavo hranili morska 
prašička. 

o Spoznali so, kako v naravi nastaja rodovitna prst, da so organski odpadki 
še kako dragocena surovina in kako z lastnim kompostiranjem varujemo 
okolje in podnebje – ter ob tem mimogrede na poceni način pridemo do 
najbolj kakovostnega gnojila. 

 

 dejavnosti za starše: 
Zaradi pandemije dejavnosti za starše niso potekale. So pa učenci skupaj s starši 
doma vzgajali sadike, ki smo jih kasneje presadili na naš vrtiček. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
S projektom želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu. Želeli bi, da so vsem 
sodelujočim zagotovljeni enaki pogoji za delo (greda, pripomočki, sadike, gnojila …). 
 

21.18. Gozdna šola 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Učenci so: 

 raziskovali in odkrivali bogastvo naravnih virov, 
 prepoznali so živo in neživo naravo, 
 učili so se skozi igro in gibanje v naravnih okoljih, 
 z aktivnimi učnimi metodami so pridobili novo znanje, ga utrdili in nadgradili po 

svojih zmožnostih, 

 spoznali so različna naravna okolja in prepoznali značilnosti le-teh, 
 so se znali primerno obleči in obuti za gibanje v naravi, se zaščititi pred insekti, 
 so občutili in doživljali naravo in si krepili samozavest, 

 samostojno so oblikovali zapise v dnevniku, 
 znajo slikovito opisati žival in naravno okolje, preproste naravne pojave, 
 izboljševali so medosebne odnose (empatija, solidarnost, sodelovanje, strpno 

komuniciranje, sprejemanje drugačnosti …). 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o varno gibanje v naravi (obleka, obutev, zaščita …), 
o raziskovanje naravnih okolij (gozd, travnik, polje), 
o varovanje naravnih okolij, 
o vključevanje terapevtskega para vodnik s psom v pouk (npr. sprehod do 

gozda …), 
o gozdna matematika, 
o pojemo gozdu, 
o gozd kot naravna telovadnica, 
o tihi opazovalci narave, 
o okušanje užitnih plodov v gozdu, 
o neužitne rastline in njihovi plodovi, 
o gradimo bivališče in zatočišče, 
o predstavitev rastlin in živali v gozdu, travniku in polju, 
o izvedeni naravoslovni dnevi na matični šoli: 3. razred – Dan v gozdu, 6. 

razred – Druženje z rastlinami, 7. razred – Popotovanje po ekosistemih, 
o urne izvedbe v 3. razredu matične šole: gozdna matematika, šport v 

naravi, pojemo gozdu, gozdni arhitekti, tihi opazovalci, stare otroške igre 
v gozdu. 

 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta na prvem roditeljskem sestanku, 
o skrb za primerno obutev in obleko za gibanje v naravi; 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 slediti dobri praksi v tem šolskem letu, 
 oblikovanje in izročitev v podpis Izjave staršev o izvedbi dejavnosti v gozdu, 
 širiti krog vključenih učencev v Gozdno šolo, navdušiti še več učiteljev za 

izvajanje pouka v gozdu. 
 

21.19. Trajnostna mobilnost 

Koordinator projekta: Sandra Železnik 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 sprememba potovalnih navad v smeri trajnostne mobilnosti (peš, s skirojem, s 
kolesom, v sopotništvu, z javnimi prevoznimi sredstvi)-pri nekaterih učencih se 
je sprememba ohranila, 

 povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na 
izhodiščno vrednost (v tednu izvajanja aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi), 

 spodbujanje gibanja otrok in krepitev njihovega zdravja. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o izvedba aktivnosti Gremo Peš s kokoško Rozi (vsi sodelujoči razredi v 

istem terminu; 7. 10. 2019 ‒ 11. 10. 2019), 
o izpolnjevanje dnevnika potovalnih navad, 
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o vnašanje podatkov na razredni plakat, 
o zbiranje nagradnih kart in igranje igre s kartami, 
o beleženje napredka na skupnem šolskem transparentu, 
o izvedba dveh aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti po izbiri učitelja 

izvajalca, 
o občasen pešbus v šolo ob četrtkih zjutraj, 
o druženje s starši (pešbus in pohod), 
o oblikovanje plakata za razstavo. 

 
 dejavnosti za starše: 

o Pešbus na Svibno (postaje pešbusa so bile postavljene na naslednjih 
mestih: Knjižnica Litija, Veterina Gaber, trgovina Mercator, OŠ Gradec, 
vznožje Svibna). 

 
 tematske razstave: 

o plakat s predstavljenimi aktivnostmi je bil razstavljen na vhodu na 
razredno stopnjo (opravljene aktivnosti), 

o plakat Gremo peš s kokoško Rozi je bil razstavljen na vhodu na razredno 
stopnjo (vanj so se sproti vnašali podatki-graf). 

 
Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o SPVCP (posredovan jim bo kartografski prikaz z označenimi 

problematičnimi deli in priporočil Občini Litija za urejanje šolskega 
okoliša po načelih trajnostne mobilnosti). 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt se v enaki obliki v novem šolskem letu ne bo izvajal, večina učiteljic pa 
bo z določenimi aktivnostmi nadaljevala in jih vključevala v pouk. 

 

21.20. Escape CLASSroom 

Koordinator projekta: Vanja Arhnaver, Astrid Žibert, Tjaša Lemut Novak 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 februar–junij: načrtovanje, program dela, priprava predloga in predstavitev 
ravnatelju, timski sestanki; 

 september–december: delovna akcija (izdelava sobe pobega) – delno 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Priprava prostora (sobe pobega) v izbrani učilnici: načrt, pregradne stene, notranja 
oprema (izvajalec Sašo Jovanovič) – delno. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se nadaljuje po načrtovanem programu. 
 

21.21. Slovenija ob 30-letnici osamosvojitve 

Koordinator projekta: Anita Mirjanić 
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Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Nekaterih ciljev letos nismo uspeli realizirati (zaradi zaprtja šol in dela na daljavo).  
Uresničili smo obeležitev vseh državnih praznikov. Nekatere državne praznike smo 
obeležili s krajšim programom (15. 9. 2019 je bil izveden koncert s programom, ob 
dnevu Rudolfa Maistra je bila organizirana ekskurzija, dvig zastave ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, kulturni program ob Prešernovem dnevu). 
Realizirali smo dejavnost prepoznavanja slovenskih frazemov (oktober in november 
2019). 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Učenci so sodelovali pri obeležitvah državnih praznikov. Na Dan Rudolfa Maistra je bila 
organizirana ekskurzija v vojaški park Pivka in v vojaški muzej Tabor v vasi Lokev. 
Učenci so sodelovali pri izvedbi programa za učitelje, 23. 12. 2019. Predstavili so 
vplive tujih jezikov in narečij na slovenščino in belokranjsko narečje. Sodelovali so tudi 
učenci MPZ z mentorico Ano Tori. 
Učenka Lana Breskvar je pripravila obeležitev praznika Dan upora proti okupatorju. 
Učenci od 4. do 9. razreda so v mesecu oktobru in novembru 2019 sodelovali pri 
ugotavljanju pomena slovenskih frazemov. 
 

 dejavnosti za starše: 
Udeležba staršev na ekskurziji v vojaški park Pivka in v vojaški muzej Lokev. 
 

 tematske razstave: 
Razstave letos ni bilo. Javnosti je bil predstavljen filmček Ob 30 letnici osamosvojitve 
Slovenije 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu se bo projekt zaključil s prireditvijo ob 30-letnici 
samostojnosti, ki se bo povezal s prireditvijo OŠ Gradec poje. Na prireditvi bodo 
sodelovali vsi učenci MŠ in POŠ. 
 

21.22. Aktivno državljanstvo 

Koordinator projekta: Anita Mirjanić 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Osnovna šola Gradec je sedmošolcem podarila Ustavo RS v Sloveniji. Pri pouku 
DKE smo v letošnjem šolskem letu namenili tri dodatne šolske ure vsebini 
Ustava RS. 

 Učenci sedmih razredov matične šole so pripravili predloge Vladi RS (izboljšava 
šolskega sistema). Predloge smo želeli objaviti na spletni strani 
PredlagamVladi.si. Zaradi zaprtja šol in dela na daljavo smo ta cilj preložili v 
naslednje šolsko leto. 

 24. 2. 2020 sva z učiteljico Manco Poglajen organizirali obisk Državnega zbora 
in Državnega sveta. Učenci so spoznali delovanje zakonodajne oblasti in 
delovanje Državnega sveta. Aktivno so sodelovali pri simulaciji sprejemanja 
zakonov in pri vzpostavljanju pravice veta. 
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 Učenci so spoznali delovanje zakonodajne oblasti in spoznali poti, kako lahko 
državljan RS aktivno predlaga izvršilni oblasti in sodeluje pri vzpostavljanju 
novih zakonov. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Obisk Državnega zbora in Državnega sveta. Aktivno sodelovanje in oblikovanje 
predlogov učencev za izboljšanje šolskega sistema. Učenci so pri tem sodelovali s 
šolsko skupnostjo. Predloge so želeli objaviti na spletni strani PredlagamVladi.si. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu bova z učiteljico Manco Poglajen ponovno organizirali obisk 
Državnega zbora in Državnega sveta ter objavili predloge za izboljšanje šolskega 
sistema po mnenju učencev OŠ Gradec, na spletni strani PredlagajVladi.si. Projekt 
Aktivno državljanstvo bo sestavljen del projekta Ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije. 
 

21.23. Book bag 

Koordinator projekta: Tjaša Lemut Novak 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spodbujanje branja v tujem jeziku, ga približati ter prikazati različne načine za 
učenje angleščine (v kompletih so tudi didaktične igre, stripi, pesmi, knjige, 
revije, članki ter igrače za najmlajše), 

 krepitev bralne kulture ter vaja branja in bralnega razumevanja tudi na ta način 
ob zelo raznolikih besedilih (npr. dolžine, zahtevnosti, tematike, zvrsti …), 

 učenci so izven rednih ur pouka poročali o prebranem/narejenem/naučenem, 
podali so tudi svoje predloge, 

 zaradi letošnjih razmer so nastale tudi virtualne različice tega, in sicer BOOK 
BOX – ki so jih lahko uporabljali v času poučevanja na daljavo in tudi kasneje; 
le te bomo še obogatili in s tem nadaljevali. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o branje BOOK BAGs (vsak učenec dobi svoji starosti in predznanju 

primernega za cca. teden dni)/OKTOBER – JUNIJ 
o pogovor o prebranem; poustvarjanje (primerno željam in znanju 

učencev/OKTOBER – JUNIJ 
o spodbuditi nadaljnje branje tako z notranjo (napredek pri tujem jeziku, 

širitev besedišča, vaja branja, bralnega razumevanja itd.) kot zunanjo 
motivacijo (personalizirano knjižno kazalo za vsakega bralca)/OKTOBER 
– JUNIJ 

o podelitev priznanj za sodelovanje ali priznanj za opravljeno 
angleško/nemško bralno značko/JUNIJ 

 

 dejavnosti za starše: 
o SPREMLJANJE/podpora pri tistih, ki so jo potrebovali; revija National 

Geographic je bila priložena tudi za njih, prav tako družabne igre, itd. če 
so želeli sodelovati/raziskovati doma s svojim otrokom. 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se ohrani. 
 

21.24. Učilnica na prostem 

Koordinator projekta:  Andrejka Setničar 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta:  

 načrtovanje lege in podlage za učilnico na prostem, 
 iskanje izvajalca lesenih klopi in miz, 
 urejanje šolske zeliščne gredice, 

 ustvarjalno preživljanje časa v naravi, 
 razvijanje pozitivnega odnosa do narave in živali, 
 spoznavanje zelišč, zdravilnih rastlin, dreves in živali v okolici šole, 
 izdelava preprostih izdelkov iz zelišč (čaj, sirup, …), 
 spoznavanje pogojev za življenje rastlin in živali, 
 pravilno rokovanje z vrtnimi orodji in zemljo, 

 spoznavanje procesov v naravi, 
 razvijanje delovnih navad. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o V šolskem letu 2019/2020 smo pričeli z  raziskovanjem, kje točno bi bil 

najbolj ustrezen položaj učilnice na prostem, 
o jesenska zasaditev visokih gred s čebulicami, pomladno poletna 

zasaditev s čebulicami in sezonskim cvetjem, dopolnitev gred z zemljo in 
gnojem, sajenje jagod, 

o urejanje zeliščne gredice (postavljanje novih tablic z imeni zelišč, 
obrezovanje zelišč, odstranjevanje plevela, pobiranje zadnjih zelišč, 
priprava gredice za zimo), 

o izdelava ptičjih krmilnic iz odpadne embalaže, 
o opazovalni sprehod po gozdni učni poti (opazovanje sprememb v naravi, 

iskanje gozdnih plodov, iskanje in prepoznavanje živali). 
 dejavnosti za starše: 

S starši zelo zgledno sodelujemo, starši podpirajo moje ideje, sodelujejo pri vseh 
delovnih akcijah, z veseljem opazujem kako se dobro razvijajo naši odnosi v smeri 
podpore vizije urejanja šolskega prostora.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Zasaditi več jagodičevja; maline, borovnice, robide. V vseh letnih časih skrbeti 
za gredi. 

 Postavitev MONKEY BAR igrala (plezalo). 
 Ureditev parkirišč zunaj šolskega igrišča. 
 Skrbeti za nasad lovorikovcev pri obstoječi meji iz smrek. Najti sponzorje za 

sadike lovorikovcev. 
 

21.25. Obrazi Afrike 

Koordinator projekta: Bernarda IMPERL 
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Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spoznavanje geografskih in zgodovinskih zanimivosti in dejstev Afrike, 

 spoznavanje afriške literature, kulture ter raznolikost življenja v Afriki ter 
primerjanje z življenjem pri nas, 

 spodbujanje humanitarnosti in kulturne strpnosti. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o predavanje Jane Dular o njenem 11-letnem življenju v Afriki, o njenem 

poučevanju otrok in vodenju humanitarnih projektov v vzhodni Afriki, 
o predavanje oz. predstavitev štirinajstdnevnega potovanja po Afriki 

Andreje B. Rop ter debata in kritično razmišljanje o težavah tretjega 
sveta v okviru DKE 7, 8, 

o raziskovanje in spoznavanje geografskih značilnosti in zanimivosti Afrike 
(puščave v Afriki, tropski deževni gozd, najzanimivejše živali Afrike, 
prebivalstvo v Afriki – rasni drobci, kulturne in naravne zanimivosti 
Madagaskarja …) pri pouku geografije in dodatnega pouka, 

o branje afriških pravljic in pripovedk pri SBZ ter branje afriških pravljic in 
analiza le-teh pri SLJ v 6. razredu, 

o branje knjige Koča strica Toma ter pisanje kratkih obnov pri ZGO ter 
razmišljanje, razpravljanje o suženjstvi v preteklosti in danes 

 
 tematske razstave: 

Razstava je zajemala plakate, ki so jih naredili učenci pri pouku geografije in pri 
dodatnem pouku, ko so spoznavali in nato predstavili geografske značilnosti in 
zanimivosti Afrike (puščave v Afriki, tropski deževni gozd, najzanimivejše živali Afrike, 
prebivalstvo v Afriki – rasni drobci, kulturne in naravne zanimivosti Madagaskarja …). 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt je bil enoleten, ker pa zaradi pouka na daljavo nismo uspeli izdelati 
sestavljanke Zemljevid Afrike, bomo to opravili naslednje šolsko leto pri dodatnem 
pouku za geografijo. 
 

21.26. Zdrava malica 

Koordinator projekta: Tanja Vesel 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Učenci: 

 so jedli malico večinoma iz eko ali bio pridelave, 
 večkrat tedensko so pri malici imeli sezonsko zelenjavo lokalnega izvora, po 

možnosti s šolskega ekovrta, 
 so sodelovali pri pripravi sadno-zelenjavnih napitkov, 
 so se navadili, da malico vzamejo večkrat v manjši količini in pojedo kar so  

vzeli, 
 poskusijo hrano, ki je ne poznajo, spoznavajo nove okuse, 

 upoštevajo bonton pri malici. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Učenci so: 

o pobirali, nabirali ali obirali sadje, zelenjavo in zelišča na šolskem eko 
vrtu, 

o sodelovali pri pripravi malice (sadni napitki, mešanice kosmičev …), 
o sodelovali pri pripravi sirupov in marmelad, 
o skrbeli, da so ustrezno pripravili in pospravili svoj prostor pred in po 

malici, 
o igrali igro vlog, 
o na plakatu dnevno označevali zadovoljstvo z malico. 

 

 dejavnosti za starše: 
Starši: 

o spodbujajo otroka k zdravi prehrani tudi doma, 
o ga naučijo bontona pri hranjenju, 
o se z otrokom pogovorijo o pomenu zdrave prehrane, 
o so zgled svojim otrokom. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Pri dopoldanski malici nam gre že zelo dobro, projekt pa bi razširili še na 
popoldansko malico, kjer nas čaka še nekaj izzivov. Manj embalaže, več sveže 
zelenjave in sadja, manj industrijsko pripravljene in pakirane hrane. 

 Skrb za bonton in kulturo prehranjevanja tudi pri popoldanski malici. 
 

21.27. Umetnost krasi naš svet 

Koordinator projekta: Irma Nemec Bric 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Učenci so: 

 spoznavali različne likovne tehnike, materiale in orodja, 

 spoznali krajanko naše občine, ki se ukvarja z umetnostjo, 
 ustvarjali v različnih likovnih tehnikah, z različnimi materiali in orodji, 
 razvijali ustvarjalnost, 
 razvijali estetsko občutljivost in kritični odnos do kulture in umetnosti, 
 razvijali zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o spoznali so go. Bregar skozi slikanje, oblikovali in šivali božično-

novoletne okraske na delavnici (ga. Helena Adamič, Pri levčku), 
o sodelovali na likovnih natečajih (Igraj se z mano – izbrano delo za 

razstavo, Pilov natečaj, Moj Nasmeškotek - Hofrov natečaj), 
o obiskali Narodno galerijo. 

 
 dejavnosti za starše: 

Skupaj z otroki so ustvarjali božično-novoletne okraske na delavnici (Pri levčku). 
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 tematske razstave: 
Razstava slik, ki so jih naslikali na likovni delavnici pri ge. Bregar na prireditvi za starše 
v mesecu marcu, razstava izbranih likovnih izdelkov učencev POŠ Hotič na prireditvi 
ob koncu šolskega leta, sezonske razstave v OPB. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Zaradi obdobja karantene dela ciljev projekta nismo uspeli realizirati. 
 

22. Prireditve in sodelovanja 
 

22.1. Zbirnik prireditev 

Prireditev Datum Koordinator 

Sprejem prvošolcev 2. 9. 2019 Dunja Požaršek 

Novoletni sejem 

27. 11. 2019 MŠ 
1. 12. 2019 POŠ Vače 

9. 12. 2019 POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ 
Jevnica 

 

Jana Isoski 
vodje POŠ 

Novoletna prireditev 12. 12. 2019 Jana Isoski 

1. gledališki večer 15. 1. 2020 

Tjaša L. Novak 
Špela Hribar 

Maglić  
Sandra Železnik 

Valeta 15. 6. 2020 Jana Isoski 

 

22.2. Zbiralni akciji odpadnega papirja 

1. akcija: od 2. 10. 2019 do 4. 10. 2019.  
2. akcija: od 17. 6. 2020 do 19. 6. 2020.  
Vodja dejavnosti: 

 na matični šoli: Marija Savšek in Katja Kotar, 
 na POŠ: vodje POŠ. 

Sodelujoči: učenci, starši, učitelji, znanci. 
 
V šolskem letu 2019/2020 smo na Osnovni šoli Gradec izvedli dve zbiralni akciji 
odpadnega papirja. Povabilo k vključitvi v akciji smo izpeljali z obvestili (tiskana po 
šolah, elektronska na šolski spletni strani in FB profilu, na MŠ obvestilo po šolskem 
radiu). V 1. akciji smo na vseh šolah skupaj zbrali 17,7 t starega papirja in zanj prejeli 
1.462,46 €, v drugi akciji 16,6 t starega papirja in zanj prejeli 828,71 €. Vzrok za nižji 
znesek 2. akcije je v občutno nižji odkupni ceni (zgolj 50 €/t). V obeh akcijah skupaj 
na vseh šolah smo s starim papirjem prislužili 2.291,17 € za šolski sklad Osnovne šole 
Gradec. 
 
Na matični šoli vsako leto izpeljemo tudi tekmovanje med razredi. Na predmetni 
stopnji je v letošnjem šolskem letu največ starega papirja zbral 6.a (2080 kg), drugi je 
bil 6.b (1461 kg), tretji pa 7.a (1060 kg). Na razredni stopnji je največ papirja zbral 
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1.b (2390 kg), drugi je bil 3.a (1729 kg), tretji pa 3.b (1512 kg). Ob koncu pouka so 
omenjeni razredi prejeli simbolične nagrade. 
Za naslednje šolsko leto smo se odločili, da bomo organizirali 3 zbiralne akcije starega 
papirja. 
 

22.3. Sodelovanje s Centrom RS za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja 

Učitelji naše šole v okviru programa eTwinning sodelujejo s kolegi iz drugih evropskih 
držav. Učiteljico Majo Bregar sta MIZŠ in CMEPIUS nagradila z ZLATIM KABLOM za 
projekt »Math in motion«, kar je za učiteljico potrditev njenega odličnega dela, hkrati 
pa tudi priznanje naši šoli. Sodelovanje naših učiteljev bomo na šoli spodbujali tudi v 
prihodnje. 
 

22.4. Sodelovanje z Ustanovo Rdeča žoga 

Ustanova Rdeča žoga je prispevala finančno donacijo za tiste učence 6. razreda, ki so 
bili v finančnih težavah in se sicer najverjetneje ne bi mogli udeležiti zimske šole v 
naravi oz. bi imeli glede plačila precej težav. Na sodelovanje upamo tudi v prihodnjih 
šolskih letih. 
 

22.5. Sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije 

Na prošnjo Območne organizacije Rdečega križa smo pomagali pri organizaciji 
krvodajalske akcije. Izvajalcem in krvodajalcem smo prepustili prostor (veliko in malo 
telovadnico) ter zagotovili topel obrok. Izkazalo se je, da je bilo sodelovanje primerno 
in da smo na Osnovni šoli Gradec zmožni gostiti krvodajalske akcije tudi v prihodnje. 
 

22.6. Sodelovanje s kolesarskim društvom Litijski Tempomat 

V nedeljo, 22. decembra je imelo kolesarsko društvo Litijski Tempomat dobrodelno 
božičkovo kolesarjenje. V sklopu akcije obdarovanja otrok so obdarili tudi 4 družine, 
katerih otroci obiskujejo našo šolo in jim s tem polepšali praznični čas. 
 

22.7. Sodelovanje s Centrom za kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Pedagoškega inštituta 

Sodelovali smo v raziskavi na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v osnovno 
šolo. 
 

22.8. Sodelovanje v raziskavi PIRLS 

Z raziskavo merijo raven bralne pismenosti četrtošolcev in kontekstualne faktorje, ki 
slednje pojasnjujejo. Raziskava se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo 
izobraževalnih dosežkov (IEA). Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega 
sistema podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, neodvisno pa jo izvede 
Pedagoški inštitut skupaj s šolami. Z raziskavo PIRLS sledimo trendom znanja v 
Sloveniji in opazujemo učinke sprememb v šolskem sistemu. Raziskava je bila doslej v 
Sloveniji izvedena že štirikrat in sicer leta 2001, 2006, 2011 in 2016.  
V raziskavi sta bila vzorčena 4.a in 4.b razred matične šole. Za reševanje nalog in 
izpolnjevanje vprašalnika so učenci potrebovali 4 šolske ure (dvakrat 40 minut 
reševanja nalog, 30 minut odgovarjanja na vprašalnike, čas za pripravo učencev ter 
vmesni odmori). 
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23. Študenti na praksi v š. l. 2019/2020 
V šolskem letu 2019/2020 smo na OŠ Gradec omogočili prakso naslednjim študentom: 
 

KDO MENTOR   predmet opombe 

Zala Rozalija 
Golnar 

Mateja Gorše 
18. 10., 15. 11., 6. 

12., 16. 12., 17. 12., 
18. 12., 19. 12., 10. 1. 

razredni pouk   

Patricia 
Smolnikar, 

Sandra Jerič 
Katja Kotar 18. 10. fizika 

opazovanje 1 
ure pouka za 

predmet 
psihologija 

Anja Sotenšek Anita Kušar 

11. 11., 19. 11., 27. 
11., 5. 12. in 13. 12.; 
5 dni strnjeno: 6. 4. - 

10. 4. 

razredni pouk   

Laura Kotar 
Judita 

Nemeček 
11. 11. do 15. 11. in 

2. 12. do 6. 12. 
razredni pouk   

Lučka Prašnikar Janja Amršek 1. 4. do 7. 4. razredni pouk   

Nastja Simić 
Alenka 

Planinšek 
od 6. 4. do 20. 4. 

2020 
razredni pouk   

Jure Hribar Katja Kotar 
10. 2. (2x), 24. 2., 27. 

2. in 9. 3. 
fizika 

nastopi za 
strokovni 

izpit 

Eva Mahkovic 
Marijana 

Sebastijan 
2. 3. (4 ure), 5. 3. (2 

uri) 
biologija 

na praksi 6 
ur 

Aleš Strnad Jernej Grdun od 6. 4. do 20. 4. kemija, biologija   

Katja Zmazek Darja Rajšek od 6. 4. do 20. 4. razredni pouk   

Nina Cirar 
Andreja Bregar 

Rop 
od 20. 4. do 8. 5. socialni pedagog   

Iris Zajc 
Tjaša Lemut 

Novak 
od 29. 4. do 25. 5. razredni pouk+TJA 

12 ur 
pomoči pri 
pouku na 
daljavo 

Mateja Šraj 
Andreja Bregar 

Rop 
od 20. 4. do 8. 5. socialni pedagog   

Marina Mozoli 
Dunja 

Požaršek 
od 4. 5. do 15. 5. socialni pedagog   

 

24. Izvedena dela v š. l. 2019/2020 
 POŠ Kresnice: 

o Ureditev zunanje stene, priprava za montažo vodoravne plezalne 
stene in ureditev podlage s pranimi ploščami. 

o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
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o Zunanja ureditev terena (z zemljo)-priprava za postavitev mize in 
klopi (učilnica na prostem). 

o Povišanje zaščitne mreže ob nogometnem asfaltnem igrišču. 
o Ureditev mreže na zunanjem otroškem igrišču (ob meji s krajevno 

cesto). 
o Zasaditev dreves na zahodni meji šolskega zemljišča (vrbe). 
o Sanacija parketa v zbornici in učilnici. 
o Pleskanje zbornice in učilnice. 
o Zidarska in slikopleskarska ureditev pročelja in vhoda v šolo ter 

betonskega dela nad zbornico. 
o Barvanje lesenega nadstreška nad vhodom v šolo in lesenega opaža 

pod okni učilnic na južni strani šole. 
o Nov delovni pult in nove površine miz v zbornici. 

 

 POŠ Jevnica: 
o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
o Sanacija parketa v zbornici in učilnici. 
o Pleskanje zbornice in učilnice. 

 

 POŠ Hotič: 
o Ureditev vodoravne plezalne stene. 

 

 POŠ Vače: 
o Ureditev vodoravne plezalne stene. 
o Nabavljen sesalec in nov pralni stroj. 
o Ureditev priprave tople vode: zamenjana oba kotla, spremenjeni 

razvodi, dodana mehčalca za vodo in filtra. 
o Popravljene zunanje žaluzije na oknih, ki gledajo na zunanje asfaltno 

igrišče. 
o Ureditev nosilcev in mreže za zaščito oken in zunanjih žaluzij pred 

udarci žog. 
o Ureditev mreže med šolskim in vrtčevskim delom igrišča. 

 

 Matična šola: 
o Sanacija v WC-ju 1. triade-nova inštalacija in nove ploščice. 
o Nova klavinova (električni klavir) za pouk glasbe. 
o Nova kosilnica (mulčer) in nova kosilnica na nitko. 
o Ureditev podesta v kabinetu za likovni pouk z namenom pridobitve 

prostora za shranjevanje kulis dramskega krožka. 
o Escape room: postavitev prostora in priprava vsebinske ureditve sobe 

za pobeg. 
o Čiščenje in ureditev celotnega prezračevalnega sistema v predavalnici 

in na prizidku. 
o Menjava črpalke sistema centralnega ogrevanja. 
o Ureditev arhiva (Proarhiv). 
o Ureditev zunanjih senčil za 4 učilnice (4.b, 5.a, 5.b in računalniška 

učilnica). 
o Ureditev pisarne v centralni kuhinji. 
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 Projekt SIO2020: 
V sklopu projekta SIO2020 smo v šolskem letu 2019/2020 nabavili naslednjo opremo: 

artikel/šola matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

Prenosni 
računalnik 

4 1  1  

Namizni 
računalnik 

4 1 1 1 1 

Projektor 3 3    

Glede plačila IKT opreme v okviru projekta SIO2020 50% sredstev za opremo 
zagotavlja Občina Litija, 50% pa je evropskih projektnih sredstev. 
  
Poleg zgoraj navedenega smo z lastnimi sredstvi kupili še 1 prenosni računalnik za 
ROID-a.  
 

25. Zaključek 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je učiteljski 

zbor pregledal in komentiral v tednih od 31. 8. do 11. 9. 2020. Svet staršev OŠ Gradec 

je na seji 24. 9. 2020 podal pozitivno mnenje k dokumentu, dokončno pa ga je sprejel 

in potrdil Svet OŠ Gradec na seji 5. 10. 2020. 

 


