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1. Uvod 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2021/2022 začelo obiskovati 693 učencev 
(335 deklet in 358 fantov), ob koncu pouka pa je šolo obiskovali 694 učenci (335 
deklet in 359 fantov). Ob koncu pouka je bilo na šoli zaposlenih 112 ljudi, od tega 82 
učiteljev, knjižničarka, 3 svetovalne delavke, 3 administrativne delavke, 18 tehničnih 
delavcev, 2 spremljevalki učencev s sladkorno boleznijo in ravnatelj. 1 zaposlena je 
bila na porodniškem dopustu, 1 zaposlena pa v bolniškem staležu. 
 
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. Letos 
smo se ponovno prijavili na poskusno nacionalno preverjanje za učence 3. razreda 
(matične šole in vse 4 podružničnih šol)-preverjanje je potekalo iz slovenščine in 
matematike. 
 

2. Ključni poudarki 
Šolsko leto 2021/2022 se je začelo v sredo, 1. septembra 2021. Pouk se je na 
matični šoli začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 8.30 za učence od 2. 
do 5. razreda, obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko), pozdravom 
ravnatelja ter posameznih razrednikov. Na podružničnih šolah so učenci od 2. razreda 
naprej pouk začeli ob 8.00. Ob 11.00 smo pripravili skupni slovesni sprejem vseh 
prvošolčkov naše šole na zunanjem asfaltnem igrišču ob matični šoli. 
 
Septembra so na matični šoli za učence razredne stopnje tradicionalno potekale 
predstavitve nekaterih športnih društev in glasbene šole: 7. septembra predstavitev 
košarke in istega dne tudi predstavitev Glasbene šole Litija-Šmartno za učence 2. 
razreda, 9. septembra predstavitev rokometa, 13. septembra predstavitev kluba Judo 
Domžale. Za starše smo v tem mesecu tradicionalno organizirali uvodne roditeljske 
sestanke. V tem mesecu realiziramo precej dnevov dejavnosti (naravoslovni, kulturni, 
športni, tehniški). V okviru projekta Primi šolo za roge smo začeli učence pripravljati 
na način pouka na daljavo, v primeru morebitnega zaprtja šol zaradi poslabševanja 
zdravstvene situacije. 8. septembra smo imeli skupen sestanek učiteljic 5. razreda in 
učiteljskega zbora 6. razreda na temo prenosa informacij učitelj učitelju za lažji 
prehod učencev iz razredne na predmetno stopnjo. 10. septembra je potekalo 
fotografiranje vseh oddelkov naše šole. Med 14. 9. in 17. 9. je na šolah potekala 1. 
zbiralna akcija starega papirja (zbrali smo 8,52 ton papirja in za šolski sklad pridobili 
1.022,40 €). 15. septembra smo obeležili državni praznik. Nadaljevali smo s 
sodelovanjem s Pedagoškim inštitutom v projektu Korak za korakom; aktivnosti 
druge faze akcijskega raziskovanja na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca 
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v osnovno šolo so potekale med 20. in 24. septembrom. Na področju in v organizaciji 
šolske knjižnice sta bili letos uvedeni dve novosti: 

 Za učence je bil podeljen status bralca; učencem je bil prvič podeljen po 2 
prebranih knjigah, drugič pa po vseh prebranih knjigah, ki so za posamezni 
razred predpisane za osvojitev bralne značke. 

 Za učitelje je bila organizirana učiteljska bralna značka; v tem šolskem letu 
smo prebirali Kurjega pastirja (avtor Feri Lainšček) in Agni (avtor Borut 
Kraševec). 

21. 9. smo organizirali ekskurzijo v Salzburg za učence, ki so si izbrali izbirni predmet 
nemščina ter za bolj radovedne učence. 23. 9. smo na travnatem igrišču na 
Zgornjem Logu izpeljali kros za vse učence razredne stopnje. 28. 9. je Zasavje 
obiskala Vlada RS; na POŠ Hotič se je ustavil državni sekretar Damir Orehovec, ki si 
je ogledal problematiko stare šole ter prisluhnil načrtom za nov VIO Hotič. 29. 9. se 
je ekipa iz POŠ Vače udeležila snemanja oddaje Hitri lončki, kjer so se pomerili z 
učenci iz OŠ Žiri. V omenjenem paru so bili naši učenci žal poraženi in se niso uvrstili 
v naslednji krog tekmovanja. 
Zelo intenzivno smo v tem šolskem letu zagnali projekt Neon: 

 za učence 1. triade program Neon za preventivo nasilja in zlorabe otrok, 
 za učence 2. triade pa program Neon Varni brez vrstniškega nasilja. 

Za učiteljice razredne stopnje in dodatne strokovne pomoči smo izpeljali skupne 
strokovne aktive, kjer smo predstavili program, predstavili vsebino posameznih 
delavnic in igrali igre v tandemih. 
 
Prvi dan v oktobru smo pripravili abonmajsko predstavo za 1. triado. 5. oktobra so 
petošolci pričeli s tradicionalnimi petošolskimi druženji. 7. 10. smo izpeljali 1. 
orientacijsko konferenco v tem šolskem letu za strokovne delavce. Med 11. in 15. 10. 
so v letno šolo v naravi v Žusterno odšli petošolci. 14. 10. sem sodeloval v fokusni 
skupini ravnateljev in ravnateljic osnovnih šol-skupino je imenovala Šola za ravnatelje 
z namenom implementacije in nadaljnjega razvoja modela ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih in šolah. 15. 10. smo z zborčkom OPZ sodelovali v 
programu medgeneracijskega druženja ob svetovnem dnevu otroka (dvorana KC 
Litija). Med 18. 10. in 22. 10. so našo šolo obiskale 3 kolegice iz Republike Hrvaške, 
ki so preko projekta Erasmus+ KA1 (mobilnost učiteljev-Job shadowing) prišle na 
enotedensko hospitiranje in tudi izvajanje pouka v Slovenijo. Od 20. do 22. oktobra 
smo za učence 4. razreda na Rakitni organizirali in izpeljali (naravoslovno) šolo v 
naravi. Med 22. in 23. 10. smo v CŠOD Radenci za nadarjene in bolj radovedne 
učence organizirali vikend za nadarjene. 25. 10. je bil za učence, ki so se na 
dejavnost prijavili, organiziran Kino dan; odšli so v Kolosej v Ljubljani na ogled filma 
Poslednji dvoboj. Konec oktobra smo s strani Cmepiusa prejeli priznanje »znak šola 
eTwinning« in zastavo. 
 
V prvi polovici novembra je vse enote OŠ Gradec obiskala inšpektorica Irena Gorjup 
Gračner in opravila redne inšpekcijske nadzore s področja varstva pred požarom. 19. 
novembra smo obeležili 11. tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan je na šolo prišla tudi 
Jasmina Janjić, predstavnica Europe Direct Zasavje in 3 šolske ure sodelovala pri 
predmetu DKE. V novembru smo imeli vsako sredo in petek radijsko oddajo o 
Valvasorju. 23. 11. smo obeležili državni praznik, 25. 11. pa smo na šoli gostili 1. 
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krvodajalsko akcijo v tem šolskem letu; udeležilo se je je 196 krvodajalcev. V šolski 
kuhinji smo zanje pripravili tudi obrok. 
 
19. decembra so člani društva Litijski Tempomat v akciji »Božički na kolesih« 
obdarovali 2 družini učencev naše šole. Med 21. in 23. 12. je 11 učencev naše šole (7 
iz MŠ in 4 iz POŠ Vače) sodelovalo na špansko-ruskih dnevih na Gimnaziji Litija. 24. 
12. smo pripravili obeležitev državnega praznika; ta dan je bil za učence organiziran 
srečelov, s katerim smo nekoliko napolnili šolski sklad. 
 
V januarju smo za vse učence naše šole, ki imajo odločbo ZRSŠ za dodatno 
strokovno pomoč, izpeljali evalvacijske sestanke. Med 17. in 21. januarjem so se 
učenci 6. razreda udeležili zimske šole v naravi na Krvavcu. V istem tednu smo se 
pridružili Tednu pisanja z roko, ki ga organizira Društvo Radi pišemo z roko. 20. 1. so 
imeli učenci 1. triade 2. abonmajsko predstavo. NIJZ nas je povabil k sodelovanju pri 
mednarodni raziskavi Svetovne zdravstvene organizacije »Z zdravjem povezano 
vedenje v šolskem obdobju«. V raziskavo je bil vključen slučajen vzorec učencev 
6./8. razredov (za našo šolo je bil izbran razred 6. a). 
 
V februarju smo sodelovali v zbiralni akciji odpadnih mobilnih telefonov-za šolski 
sklad smo zbrali 100 €. 1. februarja smo imeli 1. ocenjevalno konferenco, na kateri 
smo pregledali uspeh učencev in oddelkov, vzgojno delo v oddelkih in načrtovali 
vzgojno-izobraževalno delo v 2. polletju tega šolskega leta. 3. 2. smo za starše 
učencev 3., 4. in 5. razreda pripravili predstavitve NIP-ov; predstavitve so potekale 
na daljavo. 9. 2. smo obeležili državni praznik. Med 9. 2. do 11. 2. je na šolah 
potekala 2. zbiralna akcija starega papirja (zbrali smo 6,72 ton papirja in za šolski 
sklad pridobili 806,40 €). Med 16. in 17. 2. je na matični šoli in na POŠ Vače potekal 
vpis bodočih prvošolčkov. 
 
2. marca smo gostili 2. krvodajalsko akcijo, katere se je udeležilo 125 krvodajalcev. 
Med 8. in 11. 3. smo organizirali humanitarno akcijo za Ukrajino, v kateri smo zbirali 
higienske pripomočke, komplete prve pomoči in prehranske izdelke z daljšim rokom 
trajanja. 9. 3. smo izpeljali 2. orientacijsko konferenco, na kateri se je predstavil 
kandidat za ravnatelja-zaposleni so po predstavitvi imeli možnost postaviti vprašanja. 
15. 3. smo organizirali delavnico slovenskega znakovnega jezika. Med 21. in 25. 
marcem so učenci 7. razreda odšli v CŠOD na zimsko šolo v naravi. 22. 3. je učiteljica 
zgodovine pripravila odprtje razstave ob 100-letnici odkritja Tutankamonove 
grobnice. Od 24. do 28. marca so na izbirno nadstandardno ekskurzijo v London odšli 
devetošolci (39 učencev in 4 spremljevalci). 25. 3. smo ob 12. uri pa smo gostili 1. 
srečanje razširjenega aktiva svetovalnih delavk občin Litija in Šmartno pri Litiji. Aktiva 
so se udeležile kolegice iz CSD Litija, Vrtca Medvedek, SŠ Zagorje, OŠ Litija, OŠ 
Šmartno in OŠ Gabrovka. V zadnjih dneh marca je na šoli potekalo poskusno 
nacionalno preverjanje znanja za učence 3. razreda (28. 3. SLJ, 30. 3. MAT). 
 
7. aprila smo izpeljali 1. šolo za starše (tema: Varnost na spletu; Matija Čufer). 
Istega dne so učenci 3. a in 3. b sodelovali na pripravi izvedbe 13. Dneva za 
spremembe z Zavodom Sopotniki. 9. 4. smo v sodelovanju s Planinskim društvom 
Litija organizirali državno tekmovanje Mladina in gore. 12. 4. smo izpeljali 2. šolo za 
starše (tema: Izzivi naših otrok - kje so vzroki (izzivov) in kako jih (otroke) lahko 
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podpremo; Marjeta Krejči Hrastar). Med 16. in 22. 4. je potekal 1. del izmenjave 
Erasmus + (projekt Skupnosti, ki podpirajo mlade)- tokrat so v Slovenijo prvič prišli 
učenci iz Romunije. V okviru omenjene izmenjave so 19. 4. v popoldansko/večernih 
urah tudi organizirali večerno druženje s plesom (za osmošolce in devetošolce ter 
učence iz Romunije). 20. 4. smo izpeljali 3. orientacijsko konferenco z naslovom 
»Učitelj-učitelju«, na kateri smo naši kolegi pripravili 8 delavnic za ostale kolege, ki 
so se po svoji izbiri udeležili delavnic. 26. 4. smo pripravili obeležitev državnega 
praznika. 
 
V mesecu maju smo za vse učence naše šole, ki imajo odločbo ZRSŠ za dodatno 
strokovno pomoč izpeljali še druge evalvacijske sestanke. 4. 5. je za izbran oddelek 
(za učence 8. c) potekala mednarodna raziskava državljanskega izobraževanja in 
vzgoje (ICCS 2022). Z njo merijo, na kakšne načine se mladi v različnih državah 
pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. Poleg naše šole je v raziskavi sodelovalo še 
181 drugih slovenskih osnovnih šol. V letošnjem šolskem letu se je na naši šoli 10 
učencev šolalo na domu-3 izmed njih so bili učenci z odločbo ZRSŠ za dodatno 
strokovno pomoč. Preverjanja znanja za te učence, ki je bilo v funkciji ocenjevanja 
znanja, se je za večino učencev začelo po prvomajskih počitnicah in je potekalo do 
konca pouka v tem šolskem letu. Za šestošolce in devetošolce v prvi tretjini maja 
poteka nacionalno preverjanje znanja; letošnji razpored je bil naslednji: 4. 5. SLJ, 6. 
5. MAT, 10. 5. TJA (6. r) in TIT (9. r). 5. 5. smo izpeljali 3. šolo za starše (tema: 
Prosti čas mladih brez telefona in računalnika-je to sploh možno?; Sašo Kronegger). 
6. in 7. 5. je na matični šoli potekal prvi del projekta Girls do code, pri katerem so 
dekletom, starim med 10 in 12 let, ponudili možnost brezplačnega strukturiranega 
učenja osnov programiranja in logičnega razmišljanja, ki ni na voljo v rednih šolskih 
programih. Med 10. 5. do 16. 5. je potekal 2. del izmenjave Erasmus +; naši učenci 
so odšli v Romunijo. 11. 5. smo v mali telovadnici matične šole pripravili otvoritev 
razstave Partizanska bolnica Franja. Razstava je gostovala na OŠ Gradec do 6. junija 
in je bila v tem času na voljo za ogled učencem naše in ostalih šol ter lokalni 
skupnosti. Istega dne (na POŠ Vače) in 16. 5. (na matični šoli) je potekalo testiranje 
18 evidentiranih nadarjenih učencev. V maju so za učence razredne stopnje potekale 
Robinzonske noči-učenci so preživeli popoldne, noč in dopoldne naslednjega dne v 
naravi. 13. 5. smo ob 12. uri gostili 2. srečanje razširjenega aktiva svetovalnih delavk 
občin Litija in Šmartno pri Litiji. Med 13. in 14. 5. smo za učence z odločbo za 
dodatno strokovno pomoč organizirali delavnice v CŠOD Vojsko-dogodka se je 
udeležilo 25 učencev in 2 naši učiteljici DSP. 14. 5. si je skupina 15 učencev v 
Ljubljani ogledala Državni zbor RS in Bankarium. 17. 5. je na gradu Bogenšperk 
potekal zaključek bralne značke za učitelje. 18. 5. so se učenci 1. in 2. razreda MŠ 
udeležili koncerta orkestrov, plesnih in komornih skupin Glasbene šole Litija-Šmartno. 
19. 5. smo po dveh letih premora organizirali našo tradicionalno pevsko prireditev OŠ 
Gradec poje, na kateri sodelujejo učenci otroških in mladinskih pevskih zborov. 20. in 
21. 5.  smo izpeljali še 2. del projekta Girls do code. 30. 5. se je pričelo enomesečno 
gostovanje 1 oddelka Vrtca Litija v prostorih matične šole OŠ Gradec. 3 devetošolci 
so sodelovali v glavnem delu mednarodne raziskave bralne, matematične in 
naravoslovne pismenosti PISA 2022. 
 
1. junija smo na MŠ in POŠ Vače organizirali zaključek bralne značke za učence 
razredne stopnje. 8. 6. je naša šola gostila 6. srečanje anglistov za formativno 
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spremljanje. Namen aktiva je bilo razvijanje cilje in merila uspešnosti predvsem za 2. 
triado ter predstaviti nekaj praktičnih primerov, kako izpeljati celoten proces 
formativnega spremljanja. 9. 6. smo imeli ocenjevalno konferenco za učence 9. r, 20. 
6. pa še za ostale učence. 15. 5. je našo šolo obiskala Charlotte Booth Rylett. Namen 
obiska je bil opazovanje in pridobivanje celostne slike o našem izobraževalnem 
sistemu. 16. in 17. 6. smo na šoli gostili 3. krvodajalsko akcijo; 1. dan se je je 
udeležilo 86, drugi pa 100 krvodajalcev. 15. 6. smo za devetošolce organizirali valeto. 
Med 17. in 18. 6. smo za učence 2. triade na POŠ Vače organizirali naravoslovni 
vikend-učenci so v šoli tudi prespali. 20. 6. je na POŠ Vače potekalo snemanje 
promocijskega videa o metodi treniranja možganov Neurobeans. 21. 6. smo za 
učence 2. in 3. razreda matične šole pripravili predstavitev društva Raznolikost-
članice društva so za učence izvedle delavnice na temo ohranjanja biotske pestrosti v 
kmetijski krajini. Istega dne je v popoldanskem času potekal vpis v Zlato knjigo in 
Knjigo najboljših dosežkov, ki je tudi letos potekal ob pomniku Geoss na spodnji 
Slivni. Med 21. 6. do 23. 6. je na šolah potekala 3. zbiralna akcija starega papirja 
(zbrali smo 9,02 toni papirja in za šolski sklad pridobili 1.082,40 €). 23. 6. je v okviru 
zadnjih roditeljskih sestankov na razredni stopnji našo šolo obiskala vodja projekta 
Pokončnost dr. Saša Staparski Dobravec in v jedilnici MŠ za starše pripravila 
delavnico na temo nege pokončnosti. 24. 6. je bil zadnji dan pouka; začeli smo ga z 
obeležitvijo državnega praznika, potem pa so učenci prejeli spričevala ter pohvale. 
Istega dne je na POŠ Hotič potekala položitev temeljnega kamna za VIO Hotič; 
dogodka so se udeležili predstavniki lokalne skupnosti, poslanec in direktor ZRSŠ. V 
zadnjem tednu junija je potekalo urejanje dokumentacije, pripravljanje poročil in 
zaključevanje dela. V tem tednu smo izpeljali tudi popravne izpite. 30. 6. smo 
realizirali izlet zaposlenih v Fužine (Osnovna škola Ivanke Trohar) in Crikvenico. 
Strokovni delavci so imeli zaključno pedagoško konferenco v petek, 1. julija, potem 
pa je večina pričela svoj letni dopust. 
 
Učno prakso je na naši šoli v tem šolskem letu opravljalo 10 študentov in dijakov, od 
tega 1 kot 2. učiteljica v 1. razredu OŠ, 5 s področja razrednega pouka in 2 s 
področja svetovalnega dela. 1 dijak je opravljal učno prakso v centralni kuhinji, 1 
dijak pa je opravljal poklicno usposabljanje z delom na področju računalniških 
dejavnosti. 
 

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. 
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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 2021/2022 je pouk potekal v 38 oddelkih, delo smo izvajali v 5 
oddelkih jutranjega varstva in v 11 oddelkih podaljšanega bivanja. 
 
Tabela prikazuje število učencev po oddelkih ob koncu pouka, 24. junija 2022: 

 

V tabeli so z rumeno barvo obarvani kombinirani oddelki. 
 
Na matični šoli je bilo 452 učencev v 21 oddelkih, na POŠ Vače 104 učenci v 7 
oddelkih, na POŠ Hotič 38 učencev v 3 oddelkih, na POŠ Kresnice 40 učencev v 3 
oddelkih in na POŠ Jevnica 60 učencev v 4 oddelkih. 
 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
197 učencev 

21 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
452 učencev 

6. – 9. razred: 
11 oddelkov 
255 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

3 oddelki 
2,04 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
48 učencev 

7 oddelkov 
2,04 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
104 učenci 

6. – 9. razred: 4 oddelki 
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56 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,60 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
38 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,44 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
40 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

4 oddelki 
2,00 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
60 učencev 

Skupaj:  

38 oddelkov 
11,08 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  
    
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: Sandra ŽELEZNIK 

sandra.zeleznik@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:sandra.zeleznik@osgradec.si
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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 (27. 8. 2021) z dnevnim redom: 
o Uvodna navodila. 
o Šolski koledar 2021/2022. 
o Organizacija pouka v šolskem letu 2021/2022. 
o Poročilo vodij aktivov o načrtu aktivov (po uvodnem sestanku). 
o Navodila za začetek šolskega leta. 
o MS Teams, MS Teams Bookings in nekatere informacije s področja IKT. 
o Razno. 

 

 1. orientacijska konferenca (7. 10. 2021) z dnevnim redom: 
o Uvodne informacije. 
o Glasovanje za napredovanje učiteljic Ane Tori in Astrid Žibert. 
o Predavanje: Kako spodbujati podjetništvo in inovativnost pri učencih 

(direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije Mojca Štepic). 
 
Orientacijska konferenca, ki je bila načrtovana za ponedeljek, 25. 10. 2021, je bila 
zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedana. 
 

 2. orientacijska konferenca (9. 3. 2022): 
o Predstavitev kandidata za ravnatelja OŠ Gradec 

 
 3. orientacijska konferenca (20. 4. 2022): Učitelj učitelju z dnevnim redom: 

o 16.00-16.25: uvod v orientacijsko konferenco (Nežka Rugelj) in 
razporeditev po razredih 

o 16.30-17.00: 1. delavnica 
o 17.10-17.40: 2. delavnica 
o Odmor (10 min) 
o 17.50-18.20: 3. delavnica 
o 18.30-19.00: 4. delavnica 

 
 Zaključna pedagoška konferenca (1. 7. 2022) z dnevnim redom: 

o Informacije predsednikov komisij o popravnih izpitih. 
o Okvirna sistematizacija za šol. l. 2022/2023. 
o Razno. 

 
Z vodji POŠ se na kolegiju sestajamo praviloma vsak 2. torek v mesecu, evalviramo 
opravljeno delo in načrtujemo delo za v bodoče. V tem šolskem letu smo realizirali 10 
kolegijev: 

 torek, 14. 9. 2021 

 sreda, 20. 10 2021 

mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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 torek, 9. 11. 2021 
 torek, 14. 12. 2021 
 torek, 11. 1. 2022 
 torek, 15. 2. 2022 

 torek, 8. 3. 2022 
 torek, 12. 4. 2022 
 torek, 17. 5. 2022 
 torek, 14. 6. 2022 

 
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. V letošnjem šolskem letu 
so bili sestanki ločeni: ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50 za učitelje 
predmetne stopnje, v enakem terminu ob četrtkih pa za učitelje razredne stopnje-
realizirali smo 18 jutranjih sestankov. Spodnja tabela prikazuje datumsko 
razporeditev sestankov: 

PS RS 
14. 9. 21 16. 9. 21 

28. 9. 21 30. 9. 21 

19. 10. 21 21. 10. 21 

9. 11. 21 11. 11. 21 

22. 11. 21 25. 11. 21 

7. 12. 21 9. 12. 21 

21. 12. 21 23. 12. 21 

4. 1. 22 6. 1. 22 

18. 1. 22 20. 1. 22 

1. 2. 22 3. 2. 22 

15. 2. 22 17. 2. 22 

8. 3. 22 10. 3. 22 

22. 3. 22 24. 3. 22 

12. 4. 22 7. 4. 22 

26. 4. 22 21. 4. 22 

10. 5. 22 12. 5. 22 

24. 5. 22 26. 5. 22 

7. 6. 22 9. 6. 22 

V torek, 23. 8. 2022 smo začeli s pripravami na naslednje šolsko leto: za učitelje smo 
pripravili uvodne informacije za delo v naslednjih 2 tednih. 
 
Realizirane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Redovalne konference 

1. od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 

1. 2. 2022 ob 14.00 za 3. triado 

1. 2. 2022 ob 15.30 za 6. r 

1. 2. 2022 ob 16.30 za 4. in 5. r 

1. 2. 2022 ob 17.30 za 1. triado 

2. 

od 1. 2. 2022 do 15. 6. 2022 (za 9. r) 9. 6. 2022 ob 14.15 za 9. r 

od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 (1.–8. r) 
20. 6. 2022 ob 14.15 za predmetno stopnjo 

20. 6. 2022 ob 17.15 za razredno stopnjo 

 
HOSPITACIJE: 
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V času pouka tega šolskega leta sem opravil 31 hospitacij-glavnino sem opravil na 
matični šoli pri učiteljih razrednega in predmetnega pouka. 
 
Kolegialne hospitacije in timsko poučevanje: 
Velika večina strokovnih delavcev je svojo obveznost opravljanja kolegialnih 
hospitacij opravila. Nekateri pari kolegov so se odločili tudi za timsko poučevanje-ta 
del želim krepiti v prihodnjih letih. 
 

5.3. Poročila o delu strokovnih aktivov 

5.3.1.  Aktiv 1. triade 

Vodja strokovnega aktiva: Nina Đorić 
Število članov aktiva: 22 
Število sestankov aktiva: 9 
 
Realizacija programa: 

 Načrtovani program je bil delno realiziran oz. tekom šolskega leta prilagojen 
potrebam in razmeram vzgojno-izobraževalnega dela v šol. letu 2021/2022.  

 Zaradi slabe epidemiološke slike v času Covid ukrepov Teambulding z aktivom 
podaljšanega bivanja ni bil izveden. Delavnice Lacara so bile odpovedane s 
strani vodje aktiva. Namesto delavnic je bilo izvedeno notranje izobraževanje 
Neon ter predstavitev pedagoških programov Mestnega muzeja Litija. 

 Udeležba na Akademiji Lili in Bine je bila v šol. l. 2021/2022 za člane aktiva 
neobvezna oz. izbirna. 

 Ostale načrtovane teme programa so bile v celoti realizirane. 
 
Na srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2021/2022, 
 pregledale šolsko dokumentacijo – Cilji Osnovne šole Gradec ter Vzgojni načrt 

Osnovne šole Gradec, 

 pregledale, uredile in poenotile učne cilje, ki jih ocenjujemo oz. zaključujemo 
ob koncu 1., 2. in 3. razreda, 

 se udeležile predstavitve projekta Pokončna drža, dobra drža v izvedbe dr. 
Steparski Dobravec, 

 načrtovale skupne projekte Naša mala knjižnica, Pokončna drža, dobra drža 
ter Mehak prehod iz vrtca v šolo, 

 načrtovale in v nekaterih razredih izvedle nočitev učencev – Robinzonska noč, 
Hotič se igra, 

 se udeležile predstavitve pedagoških programov Mestnega muzeja Litija, 
 se udeležile internih izobraževanj: NEON – Varni brez vrstniškega nasilja, ki ga 

je za nas pripravila ga. Marija Mohar ter 2. izobraževanj TAKTILNE 
INTEGRACIJE, ki ga je pripravila ga. Dunja Požaršek, 

 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 
 načrtovale priprave na tekmovanja: Kresnička, Kenguru in Znam več z Lili in 

Binetom, 

 pripravile seznam učnih gradiv za učence 1., 2. in  3. razreda za šolsko leto 
2022/2023, 
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 na aktiv povabile go. Mojco Perić Žugič, učiteljico 1. razreda OŠ Litija, ki nas je 
seznanila s celostnim načinom dela v šoli brez učbeniškega gradiva, 

 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva in načrtovale delo za 
prihodnje šolsko leto, 

 uredile Teams-e – Aktiv I. triade. 
 
Nekatere od članic aktiva so se: 

 udeležile Akademije Lili in Bine (Špela Mahkovec, Janja Ameršek, Irma Nemec 
Bric), 

 v šol. l. 2021/2022 udeležile študijskih skupin (Alenka Planinšek, Irma Nemec 
Bric, Nives Koželj, Manca Hauptman, Iris Zajc), 

 udeležile izobraževanj za izvedbo projekta Pokončnost (Tatjana Gombač, Maja 
Bregar, Nives Koželj, Karin Debevec, Barbara Kodrman, Alenka Planinšek, 
Špela Kovič, Špela Lajovic, Maruša Krnc, Irma Nemec Bric, Manja Razoršek, 
Ana Terzić). 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Sklep 1: Cilji OŠ Gradec, ki se navezujejo na vzgojne dejavnosti v zvezi s 
prehrano, se morajo obvezno usklajevati in izvajati v aktivih vseh učiteljev in 
zaposlenih v kuhinji. 

 Sklep 2: Pri načrtovanju dejavnosti bi vsebine, ki jih ponuja Mestni muzej 
Litija, vključile v letne priprave tako, da se teme po posameznih razredih ne bi 
ponavljale. 

 Sklep 3: Pri zaključevanju ocen se upoštevajo zgolj cilji, ki so bili  izbrani za 
posamezen razred. 

 Sklep 4: Število ocen v 3. razredu je zaradi daljših odsotnosti otrok lahko 
manjše.  

 Sklep 5: V prihodnjem šolskem letu se načrtujejo interna izobraževanja za 
učitelje in izvedba programov Prijateljstvo, Neon, Karierna orientacija ter 
Poseben.si za vse razrede MŠ in POŠ. 

 Sklep 6: Tridnevni plavalni tečaj za drugošolce v šolskem letu 2022/2023 bo 
potekal v mladinskem domu ali depandansi na Debelem Rtiču. Plavalni tečaj 
bodo vodili zunanji plavalni učitelji. Učence bodo spremljale njihove 
razredničarke. 

 Sklep 7: Strokovne delavke predlagamo, da se glede na porast potreb in 
količino poročil na vseh šolah omogoči več prisotnosti oz. pomoči šolske 
svetovalne službe. 

 Sklep 8:  Članice aktiva se strinjajo, da se ves material, priprave, PPT-ji in 
ostali dokumenti delijo na TEAMS-ih - AKTIV I. TRIADE. 

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

 interni izobraževanji v izvedbi ge. Marjete Žagar Rupar – Fraktalna risba in 
Celostni razvoj možganov, 

 aktivno udeležbo na Rokusovi akademiji Lili in Bine, 
 interno izobraževanje v sodelovanju z učiteljicami DSP (Prijateljstvo za 1. in 2. 

razred, Poseben.Si za 3. razred) v izvedbi ge. Marije Mohar. 
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Ohraniti želimo projekte Pokončna drža, dobra drža, Mehak prehod iz vrtca v šolo, 
Naša mala knjižnica.  
 
V Teams-ih se uredijo dokumenti prve triade pod rubriko Aktiv I. triade. Do vsebin 
bodo lahko dostopali vsi člani aktiva. Nove člane aktiva doda skrbnica rubrike, Alenka 
Planinšek.  
 
V šolskem letu 2022/2023 1. razred MŠ pričenja s celostnim poučevanjem brez 
učbeniških gradiv po vzoru OŠ Litija. 
 
V šolskem letu 2022/2023 se študijskih skupin udeleži Iris Zajc. 
 
V mesecu avgustu se organizira dodatni aktiv I. in II. triade MŠ. 
 
Vodenje aktiva prevzame Manja Razoršek. 
 

5.3.2.  Aktiv 4. in 5. razreda 

Vodja strokovnega aktiva: Maja Lenart 
Število članov aktiva: 11 
Število sestankov aktiva: 9 sestankov  
 
Realizacija programa: 
Načrtovani program smo v celoti realizirale.  
Na srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2021/2022, 
 načrtovale skupna projekta Petošolska druženja in Naša mala knjižnica ter 

dneve dejavnosti, 

 udeležile smo se predstavitve Mestnega muzeja Litija, 
 izvedle delavnice podjetja Lacara, 
 udeležile smo se internega izobraževanja NEON – Varni brez vrstniškega 

nasilja, katerega je za nas pripravil aktiv učiteljic DSP, 
 udeležile smo se Akademije Radovednih pet, 
 ogledale smo si Rudnik Sitarjevec in se seznanile s ponudbo za učence, 

 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 
 načrtovale priprave na tekmovanja: Logika, Cankarjevo, Kresnička, Vesela 

šola, Kenguru in Logična pošast, 

 pripravile seznam učnih gradiv za učence 4. in 5. razreda za šolsko leto 
2022/2023, 

 izvedle likovne delavnice z učiteljico Petro Prosen, 
 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva in načrtovale delo za 

prihodnje šolsko leto. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 24. 8. 2021 
o Sklep 1: V tem šolskem letu bodo učiteljice 5. razredov zaradi 

nepredelane snovi v preteklem šolskem letu pri pouku matematike po 
potrebi izvedle urne prilagoditve. 
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o Sklep 2: Pisna ocenjevanja znanja so opremljena s točkovnikom, ki je 
izdelan po enakih kriterijih kot smo jih uporabljali lansko šolsko leto. 
Naloge za učence so napisane v pisavi Arial, velikost črk je 14, pri vsaki 
nalogi mora biti na listu dovolj prostora, da učenec napiše rešitev 
naloge. 

o Sklep 3: Pri zaključevanju ocen se upošteva celoletno delo učenca in ne 
zgolj aritmetična vrednost pridobljenih ocen med šolskim letom. V 
primeru, da je učenec neuspešen pri popravljanju negativne ocene ali 
ocene ne želi popravljati, se sestane strokovni aktiv, ki odloča o 
zaključevanju ocene predmeta. 

o Sklep 4: Pred oblikovanjem oddelkov 6. razredov morajo učiteljice, ki 
učence razporejajo, pridobiti dodatna in bolj natančna navodila glede 
števila učencev (dečki, deklice) v posameznih oddelkih in morebitne 
druge posebnosti, ki vplivajo na razporeditev. 

 
 19. 10. 2021 

o Sklep 1: Pri načrtovanju dejavnosti bi vsebine, ki jih ponuja Mestni 
muzej Litija, vključile v letne priprave tako, da se teme po posameznih 
razredih ne bi ponavljale. 

 
 16. 11. 2021 

o Sklep 1: Članice strokovnega aktiva učiteljev 4. in 5. razreda 
ocenjujemo, da je hibridni pouk zaradi varovanja osebnih podatkov 
sporen. 

o Sklep 2: V strokovnem aktivu 4. in 5. razreda, smo se učiteljice odločile, 
da učencem, ki se bodo šolali na daljavo, do 9. ure pošljemo kratka 
navodila za tekoči delovni dan. Navodila bomo učencem posredovale na 
način, ki je bil z učenci dogovorjen za primere šolanja na daljavo 
(učenčev elektronski naslov ali Teams). 

o Sklep 3: Ocenjevanja znanja se bodo za učence, ki se izobražujejo v 
šoli, realizirala po načrtu. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, pa 
se datumi prestavijo za nedoločen čas.  

o Sklep 4: Interno izobraževanje za učiteljice strokovnega aktiva 4. in 5. 
razreda na temo NEON – Varni brez vrstniškega nasilja, ki je bilo 
napovedano za 22. 11. 2021, se zaradi neugodne epidemiološke 
situacije prestavi na kasnejši čas. 

 

 14. 3. 2022 
o Sklep 1: Delavnice za 4. in 5. razrede se bo izvajalo v času enega 

tedna. 
o Sklep 2: Načrtujejo se programi To sem jaz, Neon in Karierna 

orientacija za vse razrede OŠ za prihodnje leto. 
 

 11. 5. 2022 
o Sklep 1: Strokovne delavke predlagamo, da se glede na porast potreb, 

tudi na podružničnih šolah omogoči več prisotnosti šolske svetovalne 
službe. 
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Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V naslednjem šolskem letu načrtujemo: 
o delavnice podjetja Lacara, 
o aktivno udeležbo na Rokusovi akademiji Radovednih 5, 
o izobraževanje za vodenje delavnic Dobro sem, 
o aktiv na POŠ Kresnice. 

 Ohraniti želimo projekt Petošolska druženja. 
 Projekt Naša mala knjižnica se bo izvajal na MŠ. 
 S projektom Učenje za življenje bodo nadaljevali v 5. razredu MŠ. 
 Projekt Varno na kolesu se bo izvajal na POŠ Kresnice, Jevnica in Vače 

 

5.3.3.  Aktiv naravoslovja in matematike 

Vodja strokovnega aktiva: Damjan Grobljar 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 

 Realizirali smo po tri naravoslovne in po štiri tehniške dneve od 6. do 9. 
razreda. Zaradi objektivnih okoliščin planiranega ogleda Velenjskega rudnika 
za 7. r nismo izvedli. 

 Preko leta smo dopolnjevali naravoslovno info tablo. 
 V avli šole smo predstavili razstavo na temo matematike in naravoslovja.  
 Člani našega aktiva so za bolj radovedne učence izvedli dva naravoslovna 

vikenda (Radenci in Vače), poletno šolo logike (med počitnicami), ter obeležili 
14. 3. - dan števila PI (v šoli). 

 Izvedli smo 12 različnih tekmovanj z našega področja ter veliko priprav na 
tekmovanja. 

 Vidnejši rezultati: 
o 89 bronastih priznanj, 9 srebrnih priznanj: astronomija (1), kemija (2), 

proteus (1), matematično (1) ter logična pošast (4). 
o 3 zlata priznanja: logična pošast (1) in logika (2); mentorica Astrid 

Žibert. 
 
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 predstavi načine in merila ocenjevanja. 
 Učitelj sam presodi kdaj in v kolikšni meri bo preverjal znanje učencev (ali na 

začetku šolskega leta ali pred obravnavo določene snovi). 

 Učitelji posameznih predmetov po presoji obvestijo starše ob slabem znanju, 
predvsem o negativnih ocenah. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
Nadaljujemo delo kot do sedaj. Podrobnosti programa so v zapisniku 6. sestanka 
aktiva in bodo v zapisniku 1. aktiva šolskega leta 2022/2023. 
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5.3.4.  Aktiv tujih jezikov (TJA, TJN) 

Vodja strokovnega aktiva: Luka Lavrin  
Število članov aktiva: 11 
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 

 Začrtani program je bil v veliki večini izpeljan. 
 Glavni poudarki: projekt bralni nahrbtnik Book Bag, izvajanje interesnih 

dejavnosti angleška bralna značka, priprave in izvedba tekmovanj iz 
angleščine in nemščine. 

 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 
Projekt Book Bag je bil izveden, so pa učenci kar nekaj Book Bagov izgubili, katere 
bomo nadomestili. V prihodnje bomo vodili evidenco s podpisom učenca, da je Book 
Bag prejel in oddal. 
 
EKSKURZIJE  
Nadstandardni ekskurziji v London in Salzburg sta bili uspešno izvedeni. Obe se 
obdržita za prihodnje leto. Ekskurzija v Salzburg bo prednostno ponujena učencem 
izbirnega predmeta nemščina, hkrati pa tudi bolj radovednim učencem. 
  
TEKMOVANJA  
Tekmovanje iz znanja nemščine za 8. in 9. razred: mentorica Darija Kokalj. 4 učenci 
so se udeležili šolskega tekmovanja. Nihče ni osvojil priznanja. 
 
Tekmovanje iz znanja angleščine: mentorja Luka Lavrin in Irena Kokalj. V 6. razredu 
je tekmovalo 8 učencev, 2 učenki sta osvojili bronasto priznanje. 7. razredu so bile 3 
skupine. Nobena skupina ni osvojila bronastega priznanja. 
V 8. razredu je na šolskem tekmovanju sodelovalo 12 učencev. 6 jih je osvojilo 
bronasto priznanje. V 9. razredu so tekmovali 4 učenci, 2 učenki sta osvojili bronasto 
priznanje. 
 
Mentorja tekmovanj Darija Kokalj in Luka Lavrin sta dopolnila prispevke o 
tekmovanjih na spletni strani šole. 
  
DELO Z NADARJENIMI UČENCI  
V okviru programa za nadarjene učence smo na jezikoslovnem področju načrtovali 1 
dejavnost, Merry Monopoly, ki naj bi potekalo v mesecu oktobru, a je nato odpadlo 
sprva zaradi zdravstvenih razmer, nato pa zaradi zelo zakasnjenega odziva tiskarjev 
namiznih iger. 
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NPZ  
Analizo NPZ za 6. razrede je pripravila in zbrala Irena Kokalj. Vsak učitelj je pripravil 
analizo za svoje razrede. 
  
RAZSTAVA AKTIVA 
Pripravili smo razstavo The Golden Age of Hollywood. V povezavi s tem smo v 
oktobru načrtovali druženje s starši (ogled razstave in plesno popoldne), a je zaradi 
izrednih razmer to odpadlo. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 SKLEP 1: Vodja aktiva v šolskem letu 2022/23 ostane Luka Lavrin. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Razstavo aktiva TJ bomo izvedli v februarju 2023. Zamisel je 100-letnica 
Disneyja. 

 Za nadarjene učence bomo ideje zbrali v avgustu 2022. 

 Načrtovana je ekskurzija v London. Koordiniral jo bo Luka Lavrin 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 načrt organizirati ekskurzijo v Salzburg. 
Ekskurzijo bo koordinirala Darija Kokalj. 

 

5.3.5.  Aktiv družboslovja in slovenščine 

Vodja strokovnega aktiva: MANCA POGLAJEN  
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 6 (5 sestankov slovenistk) 
 
Realizacija programa: 

 KULTURNI DNEVI: 
o Cankarjev dom in razstava: 15. 9. 2021 (A. Tori, M. Primožič) 
o Oglarski koncert in umetnostna dediščina: 17. 9. 2021 (A. Tori, M. 

Primožič) 
o Gledališče: 14. 2. in 19. 4. 2022 (B. Kotar, M. Poglajen) 
o Primi šolo za roge – kako se učiti: 13. 10. 2021 (aktiv DSP) 
o Jurčičeva domačija: 13. 5. 2022 (D. Kokalj) 
o Kiparstvo in arhitektura: 15. 10. 2021 (M. Primožič) 
o Po Prešernovih stopinjah (CŠOD): 10. 3. 2022 (8. c, 8. V) in 11. 3. 2022 

(8. a, 8. b) (B. Imperl) 
o Po Trubarjevi poti: 17. 9. 2021 (N. Brezovšček) 
o Valeta: 15. 6. 2022 (D. Kokalj, B. Kotar) 

 

 STROKOVNE EKSKURZIJE: 
o Dinarskokraške pokrajine (6. r): 30. 3. 2022 (B. Imperl) 
o Obpanonske pokrajine (7. r):  21. 4. 2022 (M. Poglajen, A. Mirjanić) 
o Obsredozemske pokrajine (8. r): 17. 5. 2022 (M. Poglajen) 
o Alpske in Predalpske pokrajine (9. r): 12. 4. 2022 (M. Poglajen)  
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 Aktivnosti s področja GUM (Ana Tori): 
o Delavnica glasbene kompozicije: oktober/november 2021. 
o Glasbena olimpijada: januar, marec 2022. 
o Sodelovanje v kulturnem programu na državnem tekmovanju Mladina 

in gore. 
o Obeležitev 40. obletnice obeležja GEOSS, 21. 5. 2022 
o Zborovski bum, 27. 5. 2022 
o Mednarodno tekmovanje Oskar Rieding, 2. 6. 2022 
o Koncert ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije: 30. 9. 2021 
o OŠ Gradec poje, 19. 5. 2022 

 

 Program likovnih aktivnosti, ki jih je izvedla Maria Primožič: 
o Sodelovanje na likovnih natečajih – celoletno. 
o LILA. 
o Sodelovanje na steklo-slikarski delavnici v Hrastniku. 

 

 TEKMOVANJA: 
o Cankarjevo tekmovanje: 18 bronastih od 4. do 9. razreda, v 8. razredu 

1 srebrno regijsko. 
o Tekmovanje iz znanja zgodovine: 13 bronastih, 1 srebrno in 3 zlata 

priznanja. 
o Tekmovanje iz znanja geografije: 6 bronastih in 1 zlato priznanje. 
o Likovni natečaj po Fabijanovih poteh: 5 srebrnih priznanj. 
o Glasbena olimpijada: 7 bronasta priznanja, 2 srebrni priznanji na 

državnem tekmovanju. 
o Mednarodno tekmovanje Oskar Rieding (skladatelji in izvajalci): 1 zlato 

priznanje. 
o Tekmovanja iz likovnih aktivnosti: 5 srebrnih priznanj iz prostorskega 

oblikovanja, 5 bronastih iz likovnega sveta otrok, 6 bronastih na 
mednarodnem likovnem natečaju, 5 bronastih na državnem tekmovanju 
iz otroške grafike, 3 priznanja iz sodelovanja na mednarodnem Ex-
temporu Moravče, 2 pohvali za sodelovanje na steklo-slikarski koloniji. 

 

 ŠOLSKA SKUPNOST: 
o Sodelovanje v občinskem in regijskem šolskem parlamentu-Manca 

Poglajen, Maja Žibert 
o Sodelovanje na dogodku Mladi in sodelovanje pri odločanju na lokalni 

ravni, 21. 6. 2022-Manca Poglajen 
o Sodelovanje pri dnevu slovenske zastave (april 2022)-Manca Poglajen 
o Sodelovanje z učenci pri predmetu Filozofija-šola modrih in šola 

navijačev. 
o Šolski radio in spomin na svetovne dni (vode, krvodajalstva, Zemlje in 

čebel). 
 

 OBELEŽENJE PRAZNIKOV: 
o dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. 9.) – Maja Žibert 
o dan Rudolfa Maistra (23. 11.) – Manca Poglajen 
o dan samostojnosti in enotnosti (24. 12.) – Bernarda Imperl (MŠ) 
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o dan državnosti (24. 6.) – Anita Mirjanić 
 

 PROJEKTI: 
o Radovedni Valvasor (razstava, rdeča nit učnih ur in OŠ Gradec poje, 

ekskurzija za radovedne učence ob Cerkniško jezero, radijske igre, 
uganke za učitelje, spletni kviz, vodenje učencev razredne stopnje in 
POŠ Kresnice in Hotič). 

o 100-letnica odkritja Tutankamonove grobnice (vodenje od 1.-5. razreda 
in 5. razredi POŠ, sodelovanje z naravoslovno-matematičnim aktivom). 

 
 DRUGE AKTIVNOSTI: 

o Ogled Državnega zbora in Bankariuma - A. Mirjanić 
o Razstava Bolnica Franja – A. Mirjanić 
o NPZ iz znanja slovenskega jezika 
o OKA 
o Teden pisanja z roko – M. Primožič 
o Pomagajmo kulturi – didaktična igra (ob obeležitvi 8. februarja) na POŠ 
o Tečaj retorike – A. Mirjanić 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Program je bil realiziran. Tekom leta so bile dodane nove aktivnosti. 
 Učiteljice slovenistke se sestajajo izven celotnega aktiva, da pregledajo POZ-e, 

so enotne pri ocenjevanju znanja in se dogovorijo glede organizacij KD. V 
letošnjem šolskem letu jih je vodila Bernarda Imperl. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 organizacija kulturnih dni, strokovnih ekskurzij, obeleženje praznikov, 
projektov in drugih aktivnosti (več v zapisniku 6. seje); 

 organizacija izobraževanja za aktiv – ogled predstave Veliki diktator; 
 aktivno sodelovanje pri mednarodni konferenci v oktobru; 
 organizacija in sodelovanje pri aktivnostih in prireditvi ob 30-letnici OŠ Gradec. 

 

5.3.6.  Aktiv športnih pedagogov 

Vodja strokovnega aktiva:  AKTIV ŠPORTNIH PEDAGOGOV 
Število članov aktiva: 6 
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 

 Vse načrtovane dejavnosti v tem šolskem letu so bile realizirane. 
 ŠPORTNI DNEVI so bili realizirani z nekaj časovnimi zamiki. 
 LŠN in ZŠN: v tem šolskem letu se je izvedla letna šola v naravi (Žusterna za 

učence 5. razreda) in dve zimski šoli v naravi (Krvavec za učence 6. razreda in  
v CŠOD Bohinj za učence 7. razreda). 

 IZVEDBA PLAVALNIH tečajev za učence 2. razredov in učence 4. razredov. 
 
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE: športni pedagogi so se udeležili izobraževanj, ki so 
bila organizirana s strani šole. Izven šole  so se  učitelji udeležili še naslednjih 
izobraževanj: 
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 alpsko smučanje (Petra Kobe, Srečko Somrak, Tjaša Končina), 
 študijska srečanja, ki so potekala on line (Petra Kobe), 
 fitnes skupinska vadba s sodobnimi pripomočki v šolah (Petra Kobe), 
 od načrtovanja do vrednotenja znanja pri pouku ŠPO in ŠVZ (Nuška Mlekuž). 

 
POSODOBITEV ŠPORTNIH REKVIZITOV NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH: v tem 
šolskem letu je so bili nabavljeni drobni rekviziti za matično šolo in podružnice.  
Telovadnica matične šole je potrebna temeljite obnove in zvočne izolacije. 
 
Na POŠ Vače je bila ob koncu šolskega leta sanirana in zvočno izolirana stena, 
nameščeni so tudi novi nosilci za odbojkarsko mrežo v telovadnici. Na zunanjem 
igrišču so ustrezno sanirana sidrišča za postavitev zunanje odbojkarske mreže. 
 
IZVEDBA ŠVK TESTIRANJA: v mesecu aprilu so se izvedla testiranja na matični šoli in 
podružnicah. Podatke smo posredovali v obdelavo na Fakulteto za šport. 
Za potrebe podružničnih šol bo potrebno nadomestiti kaliper za merjenje kožne gube. 
 
IZVAJA SE PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN. 
 
DELO Z NADARJENIMI je bil delno realiziran. Ni se izvedla tekaška delavnica. 
UDELEŽBA NA LITIJSKEM TEKU 11. 6. 2022. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 V naslednjem šolskem letu je potrebo ponovno pridobiti vsa soglasja za SLO – 
fit za vse učence od 1. – 9. razreda na matični šoli in podružničnih šolah.  

 V mesecu avgustu prikaz interpretacije rezultatov ŠVK testiranja za učiteljice 
razrednega pouka. 

 Izdelava obrazca za pripravo varnostnega načrta pri izvedbi dnevov 
dejavnosti. 

 Na športne dni gredo samo kadri, ki so ustrezno strokovno izobraženi in 
usposobljeni. 

 Več koriščenja proste telovadnice v gimnaziji, tudi za učence od 1. – 5. 
razreda. 

 Učiteljice razredne stopnje dobijo svoje žoge (za katere so odgovorne). Žog iz 
telovadnic za zunanjo uporabo si ni mogoče izposoditi. To informacijo učitelji 
dobijo ob začetku šolskega leta. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Pri delu za bolj radovedne se ohrani rafting. 

 Predlog, da se v 4. in 5. razredu izvede športni dan »tek na smučeh«, zaradi 
velikega števila smučarjev začetnikov v 6. razredu. 

 Pri pouku poudarek na spodbujanju prinašanja ustrezne športne opreme. 
 Spodbujanje zaposlenih h gibanju (športna značka za zaposlene). 
 Večji nabor izbora interesnih dejavnosti za učence: igriva gimnastika (za 

učence 3. razreda), odbojka. 

 Ohrani se šolski kros za razredno stopnjo. 
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5.3.7.  Aktiv OPB 

Vodja strokovnega aktiva: Urška Pišek 
Število članov aktiva: 17 
Število sestankov aktiva: 5 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2021 – 2022 smo izvedli 5 sestankov aktiva OPB (od 7 načrtovanih):  

 Uvodni sestanek avgusta 2021. 

 Teambuilding s 1. triado septembra 2021 odpadel in bil izveden v mesecu 
maju. 

 Predstavitev športnih iger novembra 2021 je bil izveden na POŠ Hotič. 

 Teambuilding članov aktiva OPB v mesecu januarju je odpadel. 
 Joga v mesecu marcu je bila izvedena na POŠ Kresnice. 
 Aktiv na temo pregled Vzgojnega načrta je bil izveden v mesecu maju na MŠ.  
 Zaključni aktiv obisk rudnika Sitarjevec je bil izveden v mesecu juniju. 

 
Izvajali smo tudi oba projekta Šolski vrtiček, nastal je nov zeliščni vrt. 
 
Skozi celo šolsko leto smo se trudili učence ozaveščati o zdravi prehrani in navajanje 
na nove okuse hrane. 
 
Pomembnejših sklepov nismo sprejeli. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali z obstoječim načinom dela 
(prosta igra in gibanje). 

 Na novo bomo uvedli tematski dan za učence OPB. 
 Ohranili bomo tudi projekt Šolski vrtiček. 

 

5.3.8.  Aktiv dodatne strokovne pomoči 

Vodja strokovnega aktiva: Andreja Bregar Rop 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 7  
 
Realizacija programa: 

 timski sestanki s starši ob začetku šolskega leta in predstavitev IP-jev, 
 pred vhodom šole izvedle srečanje s starši, kjer smo jim pripravile zloženke z 

vsebinami najpogostejših vprašanj in izzivov s katerimi se srečujejo tako starši 
kot njihovi otroci, 

 uspešno »krmarjenje« z  učenci v času epidemije in karantenskih obdobij, 
 podpora staršem  (odnosi v družini, vzgojna problematika… ), 
 sodelovanje na RU z učitelji PS (gibanje, socialne povezanosti in 

drugačnost...), 

 v okviru projekta »Migalnice« smo spodbujale, širile in vnašale gibalne 
aktivnosti v redni pouk na RS od 1. do 5. razreda, 

 izvedle delavnice v okviru projekta »Primi šolo za roge«, 
 izvedle delavnice Neon od  2. do 9. razreda, 
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 udeležile smo se izobraževanj Neon, nekatere članice tudi Taktilne integracije 
in praktične veščine predale v aktiv 1. triade, pridobile veščine s področja 
problematike vrstniškega nasilja, veščine za odziv na stiske otrok v primeru 
vrstniškega nasilja, o varnosti na spletu in znanja širile med učence 3., 4. in 5. 
razredov, 

 izvajale pomoč in svetovanje v primeru učenca s SUT, 
 redne evalvacije, 
 timski sestanki s starši ob zaključku šolskega leta z analizo dela ter 

načrtovanjem dela za prihodnje šolsko leto, 

 priprava dokumentacije za usmerjanje in preverjanje odločb, 
 delo z nadarjenimi učenci, 
 študij strokovne literature in skrb za osebno rast. 

 
Pomembnejši sklepi: 
Na šoli se z novim šolskim letom pričneta projekta: 

 Korak k Sončku 
 Bralne urice 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 srečanja s starši in otroki v okviru »Šole za starše« - na področju 
senzomotoričnega razvoja, 

 vnašanje aktivnega procesa (učenje z gibanjem) na predmetni stopnji in 
poglabljanje pomena gibalnih aktivnosti za optimalen, celosten in zdrav razvoj 
otroka (nadgrajujemo in širimo učenje z gibalnimi veščinami na področju 
MAT), 

 vikend za učence DSP, 
 krepitev timskega sodelovanja med učitelji posameznih aktivov, 
 povezovanje učnih vsebin z vsakdanjim življenjem, 
 dan brez zaslona, dan brez stola… 

 

5.4. Poročilo o delu Sveta šole 

V začetku šolskega leta 2021/2022 so Svet zavoda OŠ Gradec sestavljali naslednji 
člani: 

 Petra Bukovšek Batič, Karel Jurjevec in Renata Razboršek (predstavniki 
ustanoviteljice), 

 Aleš Bregar Sebastjan Gorenc in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter 

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

 
Svet zavoda OŠ Gradec se je v omenjeni sestavi v šolskem letu 2021/2022 prvič 
sestal 23. 9. 2021 na 39. seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 39. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 37. (korespondenčne) seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 38. (korespondenčne) seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 
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 SKLEP št. 4: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji Letnega 
delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 2020/2021. Svet zavoda potrjuje 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Gradec za šolsko leto 
2020/2021. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 
2021/2022. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda OŠ Gradec razpisuje na podlagi 46. in 47. člena 
ZOFVI in v skladu z 21., 23. in 24. členom Odloka o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija 
redne volitve za izvolitev petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda OŠ 
Gradec za 4-letni mandat, in sicer: 

o 3 predstavnike delavcev matične šole, 
o 2 predstavnika delavcev dveh različnih podružničnih šol. 

Volitve bodo izvedene 23. 11. 2021 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova ulica 3, 
Litija. 
Predčasne volitve bodo izvedene 18. 11. 2021 v Osnovni šoli Gradec, Bevkova 
ulica 3, Litija. 
Predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ Gradec se voli izmed zaposlenih 
delavcev. Kandidate za predstavnike delavcev ima pravico predlagati vsak 
delavec zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat. Skupaj s 
pisnim predlogom mora predlagatelj predložiti tudi pisno soglasje kandidata, 
da se strinja s kandidaturo. 
Svet zavoda priporoča, da je iz vsake podružnice predlagan vsaj en kandidat 
za predstavnika delavcev v svetu zavoda. 
Kandidature se oddajo v pisni obliki volilni komisiji najkasneje do 15. 10. 2021. 

 SKLEP št. 7: Na podlagi določil 25. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet 
zavoda OŠ Gradec imenuje za dobo 4 let volilno komisijo, ki jo sestavljajo: 

o predsednica Katja Kotar – delovno mesto: učiteljica fizike in matematike 
na matični šoli; 

o članica Ines Štaut – delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
matični šoli; 

o članica Elizabeta Bučar – delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
POŠ Hotič; 

o namestnica predsednice Karmen Ležić – delovno mesto: učiteljica 
matematike in tehnike na matični šoli;  

o namestnica članice Alenka Planinšek – delovno mesto: učiteljica 
razrednega pouka na matični šoli; 

o namestnica članice Janja Hostnik – delovno mesto: učiteljica DSP in 
slovenščine na matični šoli in POŠ Kresnice. 

 SKLEP št. 8: Sklep o razpisu volitev se objavi dne 24. 9. 2021 na oglasni deski 
matične in podružničnih šol ter spletni strani šole. V sklepu o razpisu volitev za 
člane Sveta zavoda OŠ Gradec se določi dan volitev in število članov sveta, ki 
se jih voli iz matične ter podružničnih šol, ter roke in način oddaje predlogov 
za kandidate. 

 SKLEP št. 9: Na podlagi določil 24. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija Svet 
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zavoda OŠ Gradec poziva Svet staršev OŠ Gradec, da do 23. 11. 2021 
predlaga 3 kandidate za člane sveta zavoda iz vrst predstavnikov staršev. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča predsednico Matejo Gorše, da 
v skladu s 23. členom Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija pripravi in posreduje 
ustanoviteljici, Občini Litija, pisni poziv o imenovanju novih predstavnikov 
zaradi iztekajočega mandata. 

 
40. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 18. 10. 2021 do 25. 10. 
2021, je bila korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 40 KS :  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 39. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
23. 11. 2021 so bile izvedene volitve za predstavnike delavcev v Svet zavoda OŠ 
Gradec. Na volitvah so bili izvoljeni novi predstavniki zaposlenih v svet zavoda.  
 
2. 12. 2021 je potekala 1. seja Sveta zavoda OŠ Gradec v novi sestavi. Na novo 
konstituiran svet zavoda sestavljajo naslednji člani: 

 Petra Bukovšeč Batič, Karlo Jurjevec in Maja Lesjak (predstavniki 
ustanoviteljice), 

 Aleš Bregar, Alma Jere in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter 

 Mateja Gorše, Maruša Krnc, Anita Mirjanić, Urška Pišek in Nuška Štros 
(predstavnice zaposlenih). 

 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v novi sestavi v šolskem letu 2021/2022 sestali 
na konstitutivni seji, štirih rednih ter petih korespondenčnih sejah. 
 
Na 1. konstitutivni seji, 2. 12. 2021, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Prisotni člani potrjujejo predlagani dnevni red 1. konstitutivne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 2: Prisotni člani potrjujejo zapisnik in sklep 40. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Prisotni člani v mandatno-verifikacijsko komisijo imenujejo  Karla 
Jurjevca (predstavnika ustanoviteljice), Janeza Žgajnarja (predstavnika 
staršev) in Marušo Krnc (predstavnico zaposlenih OŠ Gradec). 

 SKLEP št. 4: Prisotni člani za predsednika mandatno-verifikacijske komisije 
imenujejo Karla Jurjevca. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Predstavniki ustanoviteljice v Svetu zavoda OŠ 
Gradec za novo mandatno obdobje so: Petra Bukovšek Batič, Karlo Jurjevec, 
Maja Lesjak. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Predstavniki sveta staršev v Svetu zavoda OŠ 
Gradec za novo mandatno obdobje so: Aleš Bregar, Alma Jere, Janez Žgajnar. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 7: Predstavnice zaposlenih v Svetu zavoda OŠ 
Gradec za novo mandatno obdobje so: Mateja Gorše, Maruša Krnc, Anita 
Mirjanić, Urška Pišek, Nuška Štros. 

 SKLEP št. 8: Krovna kuverta, v kateri so shranjene vse glasovnice, se lahko 
odpira samo v prisotnosti predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec in ravnatelja 
OŠ Gradec. 
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 SKLEP št. 9:  Za predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec se imenuje Matejo 
Gorše. 

 SKLEP št. 10:  Za  namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec se 
imenuje Anito Mirjanić. 

 
2. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 20. 12. 2021 do 27. 12. 2021, 
je bila korespondenčna. Sprejeta sta bila sklepa: 

 SKLEP št. 1  – 2 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 1. 
konstitutivne seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 2  – 2 KS: Svet zavoda OŠ Gradec pooblašča predsednico in članice 
– predstavnice zaposlenih, da do naslednje seje pripravijo terminski plan z 
opredelitvijo datumov posameznih faz postopka imenovanja ravnatelja. 
Terminski plan se predloži k vabilu na naslednjo sejo. 

 
Na 3. redni seji, 11. 1. 2022, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjen dnevni red 3. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

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

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 3: Svet zavoda na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. 
1/2017, sklenjene dne 27. 6. 2017, med ravnateljem Damjanom Štrusom in 
Svetom zavoda OŠ Gradec, ugotavlja, da dne 30. 6. 2022 ravnatelju Damjanu 
Štrusu poteče mandat. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Okvirni terminski načrt izvedbe postopka 
imenovanja ravnatelja. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje, da se prične z razpisnim postopkom za 
prosto delovno mesto ravnatelja. 

 SKLEP št. 6: Za potek postopka imenovanja ravnatelja Osnovne šole Gradec 
se ne bo ustanovila posebna komisija, temveč bo postopek spremljala celotna 
zasedba članov Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje naslednje razpisne pogoje za prosto delovno 
mesto ravnatelja: 

Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 
53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer: 

o ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje, 

o izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, 
na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, 
strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence 
izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, 
potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku), 

o ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
o ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, 
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o ima opravljen ravnateljski izpit. 
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po 
začetku mandata. 
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja 
se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto 
ravnatelja. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: 
o dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija), 
o dokazilo o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija), 
o dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija), 
o dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija), 
o opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
o potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti 

starejše od 30 dni, 
o potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno 

nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, 

o potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, 

o izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih 
osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja, 

kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, do 18. 2. 2022 na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, z 
oznako “Prijava na razpis za prosto delovno mesto RAVNATELJ”. 
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno 
obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. 
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju v 
zakonitem roku. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pripravi 
zaključno besedilo javnega razpisa v skladu z na seji sprejeto vsebino do 14. 
1. 2022. 

 SKLEP št. 9:  Svet zavoda potrjuje, da bo razpis za delovno mesto ravnatelja v 
skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) objavljen v 
sredstvih javnega obveščanja, in sicer 4. 2. 2022 v Uradnem listu Republike 
Slovenije ter na spletni strani OŠ Gradec in Občine Litija s povezavo do 
Uradnega lista. 

 SKLEP št. 10:  Svet zavoda potrjuje Spremembe in dopolnitve Poslovnika o 
delu Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 11: Predsednica sveta zavoda objavi Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika o delu Sveta zavoda OŠ Gradec na oglasnih deskah matične in vseh 
podružničnih šol. 

 SKLEP št. 12: Predsednica sveta zavoda pripravi čistopis Poslovnika o delu 
Sveta zavoda OŠ Gradec.  

 
Na 4. (korespondenčni) seji (31. 1. 2022 – 7. 2. 2022) smo s sklepom potrdili 
zapisnik 3. redne seje sveta zavoda. 
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 SKLEP 1  – 4 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 3. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 5. redni seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 28. 2. 2022 so člani sprejeli sklepe: 

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

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

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2021. 
 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2021. 
 SKLEP št. 5: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 9.394,72 € 

se v letu 2022 nameni za  nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja in 
investicijsko  vzdrževanje. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2022 in plan po 
denarnem toku. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2022. 
 SKLEP št. 8: Sveta zavoda potrjuje naslednje člane Pritožbene komisije OŠ 

Gradec za naslednje mandatno obdobje (2022–2026): 
o KOVIČ ŠPELA, 2. strokovna delavka v 1. razredu, MŠ 
o MOHAR MARIJA, svetovalna delavka, POŠ Vače 
o NEMEC BRIC IRMA, profesorica razrednega pouka, POŠ Hotič 
o POGLAJEN MANCA, profesorica predmetnega pouka, MŠ 
o VESEL TANJA, profesorica razrednega pouka, POŠ Jevnica 
o ŽELEZNIK SANDRA, profesorica razrednega pouka, POŠ Kresnice 
o ŽIBERT ASTRID, profesorica predmetnega pouka, POŠ Vače 
o BREGAR ALEŠ, predstavnik staršev 
o ŽGAJNAR JANEZ, predstavnik staršev 
o BOLTIN TANJA, svetovalna delavka, Gimnazija Litija 
o ZUPAN CVETEŽAR NATAŠA, svetovalna delavka, OŠ Litija 
o MAJA LESJAK, predstavnica ustanoviteljice 

 SKLEP št. 9: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja podali tajno. 

 SKLEP št. 10:  Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bodo % za izplačilo 
redne delovne uspešnosti ravnatelja določili na podlagi ocene redne delovne 
uspešnosti po naslednjem kriteriju: 

 
 
 
 
 
 
 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda za pregled in analizo obrazcev za ugotavljanje 
delovne uspešnosti ravnatelja imenuje naslednje člane sveta zavoda: 

o predstavnico zaposlenih Anito Mirjanić 
o predstavnico ustanoviteljice Majo Lesjak 
o predstavnika staršev Aleša Bregarja. 
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 UGOTOVITVENI SKLEP št. 12: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2021 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegel  93 %  vrednost. 

o Realizacija obsega programa   23 %  
o Kakovost izvedbe programa   32 %  
o Razvojna naravnanost zavoda  33 % 
o Zagotavljanje materialnih pogojev  5 % 

 SKLEP št. 13: Svet zavoda je v skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS 
in na podlagi ugotovljene vrednosti delovne uspešnosti za leto 2021 določil 
višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Damjana Štrusa za 
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v višini  4,6 % letne mase osnovne 
plače ravnatelja. 

 SKLEP št. 14: Svet zavoda je od tajnice VIZ Renate Fele prejel 1  vlogo, 
zapisnik ter seznam prispelih vlog. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 15: Svet zavoda na podlagi prejete dokumentacije 
ugotavlja, da se je na razpis prijavil 1 kandidat: Damjan Štrus. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 16: Svet zavoda ugotavlja, da je bila prispela vloga 
pravočasna, saj je bila oddana priporočeno 16. 2. 2022 ter prispela 18. 2. 
2022, torej v roku, ki je bil določen v razpisu. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 17: Svet zavoda ugotavlja, da je bila prispela vloga 
kandidata Damjana Štrusa popolna, saj je kandidat predložil vsa potrebna 
dokazila. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 18: Svet zavoda ugotavlja, da prijavljeni kandidat, 
Damjan Štrus, izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje 
za delovno mesto ravnatelja. 

 SKLEP št. 19: Svet zavoda si bo v skladu z drugim odstavkom 53. a člena 
ZOFVI pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pridobil mnenje 
učiteljskega zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti Občine Litija ter 
obrazloženo mnenje sveta staršev. 

 SKLEP št. 20: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pripravi 
pisno zaprosilo za pridobitev mnenja. Pisna zaprosila predsednica posreduje 
učiteljskemu zboru, svetu staršev in lokalni skupnosti do petka, 4. 3. 2022, s 
priloženo dokumentacijo kandidatov. V zaprosilu se navede rok – 30. 3. 2022, 
do katerega morajo omenjeni organi posredovati mnenje svetu zavoda. 
Lokalni skupnosti se pisno zaprosilo posreduje priporočeno s povratnico. 

 SKLEP št. 21: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pisno 
zaprosilo za mnenje Sveta staršev OŠ Gradec posreduje predsedniku Alešu 
Bregarju priporočeno s povratnico. V dokumentacijo kandidata lahko v 
tajništvu šole ob podpisu vpogleda vsak član sveta staršev v navzočnosti 
predsednice ali namestnice predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec do 30. 3. 
2022. Skeniranje, kopiranje ali fotografiranje dokumentacije kandidata ni 
dovoljeno. 

 SKLEP št. 22: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pisno 
zaprosilo za mnenje učiteljskega zbora objavi na oglasnih deskah matične in 
vseh podružničnih šol. V dokumentacijo kandidata lahko v tajništvu šole ob 
podpisu vpogleda vsak član učiteljskega zbora v navzočnosti predsednice ali 
namestnice predsednice Sveta zavoda OŠ Gradec do 30. 3. 2022. Skeniranje, 
kopiranje ali fotografiranje dokumentacije kandidata ni dovoljeno. 
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 SKLEP št. 23: Kandidat za ravnatelja, Damjan Štrus, se bo učiteljskemu zboru 
OŠ Gradec predstavil v sredo, 9. 3. 2022, ob 17.00 v jedilnici OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 24: Kandidat za ravnatelja, Damjan Štrus, se bo Svetu staršev OŠ 
Gradec predstavil v sredo, 9. 3. 2022, ob 18.00 v predavalnici OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 25: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pripravi in 
posreduje obvestilo o predstavitvi učiteljskemu zboru ter kandidatu Damjanu 
Štrusu do 4. 3. 2022. Obvestilo se kandidatu posreduje priporočeno s 
povratnico ter po elektronski pošti. 
Obvestilo učiteljskemu zboru se objavi na oglasnih deskah matične in 
podružničnih šol. 

 SKLEP št. 26: Svet zavoda pooblašča predsednika Sveta staršev Aleša 
Bregarja, da pripravi in posreduje obvestilo o predstavitvi kandidata članom 
Sveta staršev OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 27: Sveta zavoda za izvedbo in analizo glasovanja učiteljskega zbora 
o kandidatu Damjanu Štrusu  imenuje naslednjo komisijo: 

o predsednica Karmen Ležić; delovno mesto: učiteljica matematike in 
tehnike na matični šoli; 

o članica Ines Štaut; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
matični šoli; 

o članica Elizabeta Bučar; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka na 
POŠ Hotič; 

o članica Alenka Planinšek; delovno mesto: učiteljica razrednega pouka 
na matični šoli. 

 SKLEP št. 28: Kandidat za ravnatelja Damjan Štrus se bo članom sveta zavoda 
predstavil na naslednji seji sveta zavoda, predvideni za sredo, 13. 4. 2022, ob 
18.00. Kandidat bo prejel vabilo na sejo po elektronski pošti in priporočeno s 
povratnico. 

 
S 6. korespondenčno sejo, ki je potekala 15. 3. - 22. 3. 2022 je bil zapisnik 5. 
redne seje sprejet s sklepom: 

 SKLEP – 6 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 5. (redne) 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
13. 4. 2022 so se člani Sveta zavoda OŠ Gradec sestali na 7. redni seji in sprejeli 
sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 7. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 6. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda je v skladu z drugim odstavkom 53. a člena ZOFVI 
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pridobil mnenje učiteljskega 
zbora, obrazloženo mnenje lokalne skupnosti Občine Litija ter obrazloženo 
mnenje sveta staršev. Vsa mnenja so bila podana pravočasno, v skladu z 
rokom določenim na 5. redni seji sveta zavoda. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 4: Svet zavoda ugotavlja, da je v postopku 
pridobitve mnenja Učiteljskega zbora OŠ Gradec o kandidatu za ravnatelja 
Damjanu Štrusu 9. 3. 2022 na tajnem glasovanju podalo mnenje 79 od 90 
članov, od tega 73 članov pozitivno ter 6 članov negativno mnenje. 
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 UGOTOVITVENI SKLEP št. 5: Svet zavoda ugotavlja, da je Svet staršev OŠ 
Gradec na svoji 2. seji 9. 3. 2022 podal pozitivno mnenje kandidatu za 
ravnatelja Damjanu Štrusu. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 6: Svet zavoda ugotavlja, da je Občinski svet 
Občine Litija na svoji 23. seji dne 21. 3. 2022 podal pozitivno mnenje 
kandidatu za ravnatelja Damjanu Štrusu. 

 SKLEP št. 7: Člani sveta zavoda bodo glasove za kandidata za ravnatelja, 
Damjana Štrusa, podali tajno. 

 SKLEP št. 8: Sveta zavoda za izpeljavo glasovanja za kandidata za ravnatelja 
imenuje naslednje člane sveta zavoda: 

o Marušo Krnc, predstavnico zaposlenih 
o Petro Bukovšek Batič, predstavnico ustanoviteljice 
o Janeza Žgajnarja, predstavnika staršev 

 SKLEP št. 9: Na podlagi tajnega glasovanja članov sveta zavoda je kandidat za 
ravnatelja  g. Damjan Štrus prejel 10 glasov ZA in 0 glasov PROTI. 

 SKLEP št. 10: Zapečateno gradivo je posredovano predsednici Mateji Gorše, ki 
bo gradivo predala tajnici VIZ Renati Fele. Gradivo se shrani v ognjevarni 
omari in sicer v delu namenjenem hrambi gradiva Sveta zavoda OŠ Gradec. 
Vsebina se hrani do 1. 7. 2027. 

 SKLEP št. 11: Ovojnica z glasovnicami se lahko odpira za namen Sveta zavoda 
OŠ Gradec zgolj v navzočnosti predsednice ali namestnice predsednice Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 12: Svet zavoda izda sklep o izbiri in s sklepom seznani kandidata za 
ravnatelja, Damjana Štrusa. 

 SKLEP št. 13: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da pripravi 
pisno zaprosilo za pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje 
ravnatelja Damjana Štrusa. Pisno zaprosilo predsednica posreduje na MIZŠ do 
petka 15. 4. 2022 s priloženo dokumentacijo izbranega kandidata. Pisno 
zaprosilo se posreduje priporočeno s povratnico. 

 
26. 5. 2022 so se člani Sveta zavoda OŠ Gradec sestali na 8. redni seji in sprejeli 
sklepe: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 8. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 SKLEP št. 2:  Svet zavoda potrjuje zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 3:  Svet zavoda je v skladu z osmim odstavkom 53. 
a člena ZOFVI pred odločitvijo o imenovanju kandidata za ravnatelja pridobil 
mnenje ministrice. Mnenje je bilo posredovano pravočasno in sicer 11. 5. 
2022. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 4:  Svet zavoda ugotavlja, da je  prof. dr. Simona 
Kustec podala pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje Damjana Štrusa za 
ravnatelja OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Člani sveta zavoda bodo imenovanje ravnatelja, Damjana Štrusa, 
opravili javno. 

 SKLEP št. 6: Na podlagi javnega glasovanja članov sveta zavoda je v postopku 
imenovanja g. Damjan Štrus prejel 8 glasov ZA in 0 glasov PROTI. 
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 SKLEP št. 7: Svet zavoda za ravnatelja OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 
Litija, imenuje Damjana Štrusa. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda izda sklep o imenovanju in s sklepom seznani 
kandidata za ravnatelja, Damjana Štrusa, MIZŠ ter Občino Litija. 

 SKLEP št. 9: Sklep o imenovanju ravnatelja, Damjanu Štrusu, vroči 
predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše osebno ter po pošti 
priporočeno s povratnico do petka 27. 5. 2022. 

 SKLEP št. 10: Pisni sklep o imenovanju ravnatelja OŠ Gradec predsednica 
posreduje na MIZŠ in Občino Litija do petka 27. 5. 2022 priporočeno s 
povratnico. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda pooblašča predsednico Matejo Gorše, da na MIZŠ 
posreduje zahtevek za vzorec pogodbe o zaposlitvi ravnatelja Damjana Štrusa, 
prejeto pogodbo ustrezno dopolnitvi in jo kot zastopnica delodajalca podpiše. 

 SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta za 
leto 2022. 

 
Na 9. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 21. 6. 2022 – 28. 6. 2022, so člani 
sprejeli sklepe: 

 SKLEP 1  – 9 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 8. (redne) 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP 2  – 9 KS: Predsednica Mateja Gorše je 27. 5. 2022 imenovanemu 
ravnatelju Damjanu Štrusu vročila sklep o imenovanju. 

 SKLEP 3  – 9 KS: 9. 6. 2022 je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi med javnim 
zavodom OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, Litija, ki ga zastopa predsednica Sveta 
zavoda OŠ Gradec, Mateja Gorše in ravnateljem Damjanom Štrusom. S 
podpisom pogodbe je postopek imenovanja ravnatelja zaključen. 

 
Na 10. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 23. 8. 2022 – 30. 8. 2022, smo 
člani sprejeli sklep: 

 SKLEP – 10 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2022/2023. 

 
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 2021/2022 izvedel tri seje sveta staršev. 
Prva in druga sta bili izvedeni v živo, tretja dopisno. 
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine: 

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2020/2021. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2021/2022. 

https://www.osgradec.si/category/svet-sole/
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 Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021. 
 Izvolitev predsednika sveta staršev za naslednje mandatno obdobje. 
 Izvolitev članov sveta zavoda za naslednje mandatno obdobje. 
 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 

 Izvolitev predstavnika staršev v skupino za prehrano. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z 

občino 
 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec se je seznanil z informacijami javnega značaja 
(Letni delovni načrt, Realizacija letnega delovnega načrta, Finančni načrti, Letna 
poročila), po predstavitvi kandidata za prosto delovno mesto ravnatelja tudi oblikoval 
obrazloženo mnenje o kandidatu za ravnatelja. 
 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2022/2023. 
 
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 je pripravil predsednik Sveta staršev OŠ Gradec Aleš Bregar. 

 

5.6. Kadrovske spremembe 

1. septembra 2021 so z delom na OŠ Gradec pričeli Aleš Strnad (učitelj OPB POŠ 

Vače), Drago Katić (hišnik POŠ Vače), Manca Hauptman (učiteljica RP POŠ Vače), 

Jona Brodar (logopedinja), Manja Razoršek (učiteljica RP POŠ Jevnica), Nika 

Koprivnikar (učiteljica OPB POŠ Hotič) in Alja Sonc (spremljevalka učenca s sladkorno 

boleznijo POŠ Hotič). S porodniškega dopusta se je vrnila Nežka Rugelj (učiteljica 

MAT-RAČ in ROID). 6. 9. smo za pomoč v centralni kuhinji (zaradi bolniških 

odsotnosti) zaposlili Ivano Stupar. 10. novembra se je s porodniškega dopusta vrnila 

Tjaša Lemut Novak, z njenim nadomeščanjem pa zaključila Adrijana Šelj. 13. 11. se 

je upokojila gospodinjka na POŠ Kresnice Marjana Peskar, z delom pa pričela Irma 

Žgajnar. 13. 12. je s pomočjo v kuhinji zaključila Ivana Stupar. 14. 1. se je upokojila 

gospodinjka na POŠ Jevnica Olga Žust, z delom pa pričela Nevis Resznikov. 7. 3. se 

je upokojila Alma Prijatelj. 30. 3. je zaradi bolniških odsotnosti med čistilkami z delom 

na matični šoli pričela Ksenja Jan. 4. 4. je prekinila delovno razmerje Alja Sonc; 

namesto nje se je za spremljevalko učencu s sladkorno boleznijo zaposlila Sara 

Avbelj. 7. 6. se je upokojila Vida Pirš; namesto nje je z 1. 7. z delom pričela Tatjana 

Razoršek. 30. 6. se je zaključila pogodba o zaposlitvi Sari Avbelj in Doris Ravšl. 31. 8. 

se je prenehalo delovno razmerje Darji Rajšek, Anici Brvar in Elizabeti Bučar (zaradi 

upokojitve), Karmen Ležić in Petri Prosen (odhod na drugo šolo), Erni Jurca Batagelj 

in Karin Kovačič (pogodba za določen čas). 

 

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 700 696 99,43 

1.B 700 696 99,43 

2.A 805 804 99,88 

2.B 805 805 100,00 

3.A 840 842 100,24 

3.B 840 841 100,12 

4.A 822,5 819 99,57 

4.B 822,5 820 99,70 

5.A 892,5 897 100,50 

5.B 892,5 897 100,50 

6.A 892,5 868 97,25 

6.B 892,5 870 97,48 

6.C 892,5 875 98,04 

7.A 875 866 98,97 

7.B 875 864 98,74 

7.C 875 864 98,74 

8.A 892,5 888 99,50 

8.B 892,5 885 99,16 

8.C 892,5 885 99,16 

9.A 816 840 102,94 

9.C 816 834 102,21 

 

Razred 
Načrtovano št. 

ur 

Realizirano št. 

ur 

Realizacija v 

% 

1.+2.V 805 800 99,38 

3.V 840 841 100,12 

4.+ 5.V 892,5 889 99,61 

6.V 892,5 876 98,15 

7.V 875 865 98,86 

8.V 892,5 888 99,50 

9.V 816 836 102,45 

 

Razred 
Načrtovano št. 

ur 

Realizirano št. 

ur 

Realizacija v 

% 

1.+2.H 805 806 100,12 

3.+4.H 822,5 839 102,01 

5.H 892,5 892 99,94 
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Razred 
Načrtovano št. 

ur 

Realizirano št. 

ur 

Realizacija v 

% 

1.+2.K 805 805 100,00 

3.+4.K 822,5 838 101,88 

5.K 892,5 891 99,83 

 

Razred 
Načrtovano št. 

ur 
Realizirano št. 

ur 
Realizacija v 

% 

1. +2 J 805 806 100,12 

3.J 840 835 99,40 

4.J 822,5 820 99,70 

5.J 892,5 891 99,83 

 

6.2. Realizacija izbirnih predmetov 

Obvezni izbirni predmet 
Načrtovano št. 

ur 
Realizirano 

št. ur 
Realizacija v 

% 

Nemščina 1 70 74 105,71 

Šahovske osnove 35 34 97,14 

Urejanje besedil 35 34 97,14 

Sodobna priprava hrane 70 64 91,43 

Filmska vzgoja 1 35 32 91,43 

Nemščina 2 70 71 101,43 

Računalniška omrežja 64 60 93,75 

Matematične delavnice 8  35 30 85,71 

Izbrani šport - odbojka 70 62 88,57 

Multimedija 70 59 84,29 

Obdelava gradiv umetne mase 35 32 91,43 

Vzgoja za medije - televizija 35 36 102,86 

Etična raziskovanja 35 33 94,29 

Filmska vzgoja 2 35 35 100,00 

Likovno snovanje 3 32 26 81,25 

Nemščina 3 64 67 104,69 

Šport za zdravje 64 64 100,00 

Gledališki klub 35 36 102,86 

Šport za sprostitev 70 68 97,14 

Kulturna dediščina 35 33 94,29 

Raziskovanje org. v domači okolici - V 32 30 93,75 

Sodobna priprava hrane - V 35 39 111,43 

Sonce, Luna, Zemlja - V 35 35 100,00 

Šport za sprostitev - V 32 32 100,00 

Izbrani šport – odbojka - V 35 34 97,14 

Nemščina 1,2 - V 70 64 91,43 

Načini prehranjevanja - V 35 33 94,29 

Matematične delavnice 7 - V 35 36 102,86 
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Likovno snovanje - V 32 32 100,00 

 
Neobvezni izbirni 
predmet 

Načrtovano št. 
ur 

Realizirano št. 
ur 

Realizacija v 
% 

Angleščina - MŠ 140 138 98,57 

Angleščina - J 70 72 102,86 

Angleščina - MŠ 70 66 94,29 

Računalništvo - MŠ 140 129 92,14 

Računalništvo - V 35 27 77,14 

Šport - V 70 68 97,14 

Šport - K 35 36 102,86 

Šport - H 35 41 117,14 

Tehnika - MŠ 70 66 94,29 

Tehnika - J 35 36 102,86 

Nemščina - MŠ 70 68 97,14 

 

6.3. Realizacija nadstandardnih dejavnosti 

6.3.1. Ekskurzije v tujino: 

 Skupnosti, ki podpirajo mlade (Erasmus+):  
o 16. – 22. 4. 2022: izmenjava učencev iz Romunije v Sloveniji 
o 10. 5. - 16. 5. 2022: izmenjava naših učencev v Romuniji 

 London: 24. – 28. 3. 2022 
 Salzburg: 21. 9. 2021 

 
6.3.2.  Bivanja v naravi in plavalni tečaj 
 Letna šola v naravi—Žusterna Koper za 5.r.: 11. 10. – 15. 10. 2021 

 Vikend za nadarjene CŠOD Radenci (7.-9. razred MŠ in POŠ Vače): 22. 10. 
– 23. 10. 2021 

 Plavalni tečaj za učence 4. razredov MŠ in POŠ (Bazen Pungrt Šmartno pri 
Litiji): 

o 4. a: 1. 6. – 3. 6. 2022 
o 4. b: 6. 6. – 8. 6. 2022 
o 4. J in 4. V: 9., 10. in 13. 6. 2022 
o 4. K in 4. H: ni bilo realizirano 

 Plavalni tečaj za učence 2. razredov MŠ in POŠ (Bazen Pungrt Šmartno pri 
Litiji): 

o 2. a in 2. b: 4. 4. – 8. 4. 2022, 11. 4. in 12. 4. 2022 
o 2. razredi POŠ: 13. 4. – 15. 4. 2022, 19. 4. – 22. 4. 2022 

 Vikend za učence DSP CŠOD Vojsko (7.-9. razred MŠ in POŠ Vače): 13. 5. 
– 14. 5. 2022 

 Zimska šola v naravi za 6. razred (Krvavec): 17. 1. – 21. 1. 2022 

 Zimska šola v naravi za 7. razred (CŠOD Bohinj): 21. 3. – 25. 3. 2022 
 Naravoslovni vikend na Vačah za učence 2. triade: 17. 6. – 18. 6. 2022 
 Naravoslovni tabor Rakitna za 4.r: 

o 4. MŠ: 20. 10. – 22. 10. 2022 
o 4. razredi POŠ: 16. 3. – 18. 3. 2022 
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 Robinzonska noč: 
o 3. MŠ: 12. 5. – 13. 5. 2022 
o POŠ Jevnica: 23. 5. – 24. 5. 2022 
o 1. MŠ: 26. 5. – 27. 5. 2022 
o 2. MŠ: 14. 6.- 15. 6. 2022 
o POŠ Kresnice: ni bilo realizirano 

 Hotič se igra: ni bilo realizirano 
 

6.4. Poročilo o delu z bolj radovednimi učenci 

Načrtnega in usmerjenega dela z nadarjenimi učenci smo se lotili na področjih šport, 
jezikoslovje, naravoslovje, umetnost, družboslovje, socialne veščine in mednarodna 
izmenjava. Zaradi epidemije nekatere načrtovane dejavnosti niso bile realizirane. 
 
Analiza dela z bolj radovednimi učenci po področjih: 
 
ŠPORT 

 RAFTING (8 IN 9. RAZRED) 
23. 6. 2022 smo izpeljali rafting po reki Savi v sodelovanju z Rafting klubom Vidra. 
Dejavnosti se je udeležilo 6 učencev 7. in 8. razreda ter učiteljica Tjaša Končina. 
Aktivnost bomo ponovili tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 

 TEKAŠKA DELAVNICA (OD 5. DO 9. RAZREDA) 
Zaradi nezanimanja s strani učencev delavnice nismo realizirali. Tudi sam dogodek 
Litijski tek, ki je bil mišljen kot cilj oz. zaključek projekta, je bil letos slabo obiskan. 
Za prihodnje leto razmišljamo o drugi ponudbi za učence. 

Poročilo zapisala: Tjaša Končina. 
 
JEZIKOSLOVJE 

 MERRY MONOPOLY (OD 1. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Program ni bil realiziran. 

Poročilo zapisal: Luka Lavrin. 
 
NARAVOSLOVJE 

 ASTRONOMSKA OPAZOVANJA (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Dejavnost ni bila realizirana. Prenese se v naslednje šolsko leto. 
 

 VEČER Z UROŠEM KUZMANOM, Ko je matematika lahko zabavna (OD 6. DO 9. 
RAZREDA, TUDI POŠ) 

Dejavnost ni bila realizirana. Prenese se v naslednje šolsko leto. 
 

 TEKMOVANJE OB DNEVU ŠTEVILA PI (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Program ni bil realiziran. 

Poročilo zapisala: Katja Kotar. 
 

 NARAVOSLOVNI VIKEND NA POŠ VAČE (OD 4. DO 6. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Program je bil realiziran, dejavnosti so potekale po načrtu. Dejavnosti se je udeležilo 
30 učencev druge triade. Sodelovalo je 16 učiteljev z 8 različnimi delavnicami in 2 
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zunanja izvajalca z dvema delavnicama. Obstaja možnost, da dejavnost ponovimo v 
naslednjem šolskem letu. 
 

 POLETNA ŠOLA LOGIKE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Program bo realiziran od 16. avgusta do 19. avgusta 2022. Učenci se že lahko 
prijavijo preko spletne prijavnice. 

Poročilo zapisala: Astrid Žibert. 
 
 

 NARAVOSLOVNI VIKEND CŠOD Radenci (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Naravoslovni vikend je bil realiziran v predvidenem terminu (22. 10. do 23. 10. 
2021). 
Na vikendu je učence spremljala učiteljica Marijana Sebastijan. 

Poročilo zapisala: Marijana Sebastijan. 
 

 RAZISKOVALNA NALOGA (8. IN 9. RAZRED) 
Dejavnost ni bila realizirana. 

Poročilo zapisala: Karmen Ležić 
 
UMETNOST 

 SNEMANJE V STUDIU (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Dejavnost ni bila realizirana. Kot alternativa je bilo izvedeno sodelovanje na 
zborovskem Bum-u. 
 

 GLASBENA KOMPOZICIJA:  
Delavnica je potekala v okviru priprav na tekmovanje Glasbena olimpijada.  
 

 OGLED MUSIKALA (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Ogled ni bil realiziran. Ogled se prestavi na naslednje šolsko leto. 

Poročilo zapisala: Ana Tori 
 

 SLIKARSKE UMETNINE (sodelovanje v likovnih natečajih) 6.- 9. razred MŠ in 
POŠ Vače 

Dejavnost se je odvijala po načrtu; sodelovali smo v določenih likovnih natečajih. 
Program je v celoti realiziran. Uspehi so potrjeni s pohvalami in priznanji na likovnih 
natečajih. 

Poročilo zapisala: Maria Primožič 
 
DRUŽBOSLOVJE 

 TEČAJ RETORIKE 
Delavnica je potekala v dveh delih (dva krat po dve šolski uri), v mesecu marcu 
2022. Tečaja retorike se je udeležilo 8 učencev iz 8. in 9. razreda, od tega sta 2 
učenca evidentirana kot nadarjena. Učenci so spoznali zakonitosti govornih nastopov, 
nastopov pred občinstvom in se preizkusili v pripravi nastopa pred kamero. Nastop 
smo nato analizirali. 
 

 AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
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Vsebina je bila izvedena 14. 5. 2022. Učenci 7. razreda so obiskali Državni zbor in 
Bankarium v Ljubljani. Učenci so spoznali delovanje demokracije iz prve roke, delo 
poslancev in njihove naloge. Nagovorila nas je tudi predsednica DZ Urška K. 
Zupančič. Obiska se je udeležilo 13 učencev, od tega 3 nadarjeni učenci. 
 

 ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V BOLNICO FRANJO IN OGLED BEVKOVE 
DOMAČIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 

Ekskurzija ni bila izvedena. Kot alternativo smo v mesecu maju 2022 na šoli gostili 
razstavo PB Franja. Pri vodenju razstave so sodelovali učenci 6. in 8. razreda. 
 

 PROJEKT OB 100-LETNICI ODKRITJA TUTANKAMONOVE GROBNICE (OD 6. 
DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ VAČE) 

Projekt je bil namenjen predvsem učencem 7. razredov. Vsebina projekta se je 
nanašala na učno snov pri predmetu zgodovina. Pri projektu so sodelovali tudi učenci 
iz POŠ Vače z mentorico Majo Žibert. Projekt je ponudil medpredmetno povezovanje 
z matematiko in računalništvom. Sodelujoče učiteljice so bile še: Anja Knežević, 
Karmen Ležić in Katja Kotar. 
Projekt se je zaključil z otvoritvijo razstave marca 2022. 
 

 PROJEKT RADOVEDNI VALVASOR (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Projekt je potekal celo šolsko leto. Učenci so v okviru posameznih področij 
(naravoslovje, zgodovina, umetnost, etnologija, statistika in geografija) spoznali 
življenje in delo polihistorja Valvasorja in njegovo knjigo Slava Vojvodine Kranjske. 
V maju 2022 je bila postavljena tudi razstava. Projekt se je zaključil s prireditvijo OŠ 
Gradec poje. 
 

 POPRI – PODJETNIŠTVO 
Dejavnost je bila realizirana. Tekla je od januarja 2022 do konca aprila 2022. 
Oblikovane so bile podjetniške skupine učencev. Kot gostji sta nas obiskali Mojca 
Štepic in Razvojnega centra Srca Slovenije in Staša Videmšek iz podjetja Makplast, ki 
je bila tudi somentorica eni skupini učencev. Dejavnost bo tekla tudi naslednje šolsko 
leto. Pri dejavnosti so sodelovale še Mateja Gorše, Karmen Ležić in Anja Knežević. 

Poročilo zapisala: Anita Mirjanić 
 

 KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE (OD 6. DO 9. RAZREDA). 
Dejavnost ni bila realizirana. 

Poročilo zapisala: Darija Kokalj. 
 
SOCIALNE VEŠČINE 

 SPOZNAJMO SVET GLUHIH - osnove slovenskega znakovnega jezika (OD 6. 
DO 9. RAZREDA) 

Delavnica je bila izvedena 15. 3. 2022. Udeležilo se jo je 11 učenk iz 6. in 7. razreda. 
Delavnica je potekala v predavalnici. Učenke so spoznale osnove znakovnega jezika: 
abeceda, osnovne besede (npr. Za pozdrave, predstavitev samega sebe, obliko 
povedi v znakovnem jeziku, barve, hrano, pijačo). Učenke so bile z delavnico 
zadovoljne. Za prihodnje leto ne načrtujeva enake delavnice, vsaj ne za vse učence 
predmetne stopnje, ampak le za 6. razrede, saj je tu največ zanimanja – verjetno 
zato, ker je bila delavnica že drugič realizirana in so se jo višji razredi že udeležili. 
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Poročilo zapisala: Jona Brodar 
 
MEDNARODNA IZMENJAVA 

 SKUPNOSTI, KI PODPIRAJO MLADE 
Izmenjavi sta bili realizirani v aprilu in maju 2022. Aktivnosti so bile realizirane 
skladno z načrtom projekta. 

Poročilo zapisali: Barbara Toš in Anja Knežević 
 

Celotno poročilo je zbrala in uredila Anita Mirjanić. 
 

6.5. Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih 

 
 

6.5.1. Slovenščina 6.R 

 
Dajana Maurič 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Priprave na NPZ so potekale skozi celo šolsko leto (oziroma od povratka v šolo), in 
sicer skozi naloge razumevanja in utrjevanja snovi. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Ob delu na daljavo so se pojavili veliki primanjkljaji v znanju, ki jih bomo skušali 
nadoknaditi v višjih razredih. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Poglobljena razlaga, smiselne razprave, navajanje k učenju, branju in pisanju. 
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Poglobljena razlaga, izboljšanje rokopisa, pomoč pri tehnikah učenja, navajanje k 
branju. 
 
Alenka Zupančič 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učence sem pripravljala na NPZ z nalogami, ki so bile podobne tistim iz NPZ-jev iz 
prejšnjih let (banka nalog). Navajala sem jih na pozorno branje in sledenje 
navodilom ter na ostalo, kar bi jim bilo lahko v pomoč pri reševanju letošnjega NPZ. 
Učence sem usmerila tudi na spletno stran Ric, kjer so lahko našli in reševali NPZ-je 
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iz prejšnjih let. V okviru pouka smo za poskus rešili en primer NPZ, ga natančno 
pregledali in ob njem opozorili na tisto, kar učencem pri reševanju pogosto povzroča 
težave. 
Pristop učencev je bil različen, a večinoma so se reševanja lotili skrbno, razen 
nekaterih posameznikov. Zagotovo so imeli pri reševanju največ težav učenci, ki so 
se v Slovenijo preselili v zadnjem času, saj jezika okolja in učnega jezika še ne 
obvladajo. V 6. b razredu je nekaj učencev, ki imajo velike težave z branjem 
(počasnost, nepravilnost), kar se pri reševanju NPZ kaže v tem, da rešijo manj in 
nepravilno. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učence sem se trudila poučevati odgovorno z mislijo, da bodo v tem šolskem letu 
pisali NPZ. Moj način je, da učenci sami čim bolj razmišljajo in prevzemajo aktivno 
vlogo, sama jih pri tem vodim in usmerjam. V razredu so bili učenci, ki so notranje 
motivirani vedno opravili dodatne naloge, a tudi taki, ki so jim osnovne 
sporazumevalne dejavnosti povzročale velike težave, poleg tega so slabo in premalo 
brali, kar ima posledice v počasnejšem branju, s čimer izgubljajo čas za reševanje 
nalog, in slabšem razumevanju prebranega. Nekateri učenci imajo tako skromno 
besedišče, da jim je samo delo pri pouku premalo. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Še vedno bom učence usmerjala v aktivno učenje, spodbujala branje in 
pisanje ter skušala čim bolj širiti obseg njihovega besedišča. 

 Pomembno sem mi zdi pozorno branje in upoštevanje navodil, na kar bom 
enako dosledno spodbujala tudi v prihodnje. 

 V obeh razredih bom ohranila tudi vse tiste dejavnosti, načine oz. pristope 
dela, ki so se do sedaj izkazali za najboljše. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Sama ne bi dosti spreminjala, bolj bi se le povezala s starši nekaterih posameznikov, 
ki jih je bilo potrebno ves čas spominjati na branje domačega branja. Morda bi bilo 
smiselno domače branje tudi ocenjevati. V obeh razredih bom tudi pozorna na vse 
tiste tipe nalog, ki so se v letošnjem letu izkazali za slabše rešene. 
 
Bernarda IMPERL 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Posebnih priprav na NPZ v 6. razredu nismo imeli. Pri pouku smo rešili en primer 
NPZ, ki smo ga potem skupaj pregledali in analizirali. Opozorila sem jih na, kako je 
test sestavljen, kako se vrednoti, predvsem pa, da morajo zelo pozorno in zbrano 
prebrati izhodiščni besedili, ker se vsaj polovica nalog nanaša na razumevanje 
prebranega besedila, kako se lotiti tvorbne naloge tako pri književnosti kot pri jeziku. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Pri rednem pouku smo veliko časa namenili utrjevanju znanja. Izkazalo se je namreč, 
da imajo precejšnje vrzeli v znanju in je bila potrebna dodatna razlaga, veliko 
utrjevanja in ponavljanja. Kar nekaj učencev ni bilo motiviranih za delo, premalo je 
bilo dela doma, domačih nalog niso delali in kljub utrjevanju in ponavljanju ni bilo 
željenih rezultatov. 
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V razredu sem tudi precej časa porabila, da sem ustvarila normalne pogoje za delo, 
saj so se posamezniki neprimerno obnašali (komentarji, pripombe) in motili pouk. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Navajanje k učenju, spodbujanje k branju in pisanju, pisanje tvorbnih nalog. 
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Spodbujanje k še več branju, branju z razumevanjem, poglobljene razlage, 
razmišljanja in razgovori ob prebranem besedilu. 
 
 

6.5.2. Matematika 6.R 

 
Tina Hojnik 

 Povprečje učencev 6.a (51,1%) je za 1,4% višje od državnega povprečja 
(49,7%) in za 1,8% nižje od šolskega povprečja (52,9%). 

 Povprečje učencev 6.b (56,4%) je za 6,7% višje od državnega povprečja 
(49,7%) in za 3,5% višje od šolskega povprečja (52,9%). 

 Povprečje učencev 6.c (55,8%) je za 6,1% višje od državnega povprečja 
(49,7%) in za 2,9% višje od šolskega povprečja (52,9%).   

 
NPZ so pisali vsi učenci 6.a, 6.b in 6.c razreda (64 učencev), razen odsotnih učencev 
(6.a – 1 učenec, 6.b – 2 učenca, 6.c – 2 učenca), kar je skupaj 5 odsotnih učencev. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
V LDN pri matematiki je v 6. razredu predvideno ponavljanje vseh vsebin, ki so jih 
učenci obravnavali do 6. razreda. Vse vsebine, ki smo jih ponovili, sem celo šolsko 
leto vključevala v obravnavane vsebine. Prav tako sem celo šolsko leto med poukom 
vključevala reševanje nalog NPZ, ki sem jih vključila tudi v preverjanja znanja in v 
ocenjevanja znanja. Sproti sem učence opozarjala na pogoste napake pri reševanju 
nalog. 
Pri pouku so učenci samostojno rešili en NPZ (natančno smo pregledali postopke 
reševanja in rešitve ter predviden točkovnik, da so učenci spoznali način točkovanja 
in pomen urejenih zapisov postopkov). Učenci so povedali, da jim dober rezultat na 
NPZ ni pomemben, a so si večinoma želeli dober rezultat, zato so bili malo bolj 
motivirani kot učenci v 9. razredu. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Letos so v 6. razred prišli učenci, ki so zaradi šolanja na domu imeli zelo nizko 
motivacijo ter nerazvito starosti ustrezno matematično mišljenje. Učenci tudi niso 
razvili samostojnosti pri šolskem delu ter odgovornosti za svoje učenje in napredek. 
Njihovo trajno znanje je bilo na nivoju 4. razreda, pri čemer postopki reševanja nalog 
pri matematiki niso bili utrjeni. Le približno 10% učencev je obvladalo vse štiri 
računske operacije pisnega računanja. Učiteljice 5. razreda so v 6. razred prenesle v 
5. razredu neobravnavane vsebine (pisno deljenje z dvomestnim deliteljem, vsa 
geometrija ter kocka in kvader), za katere je v 5. razredu predvideno časovno 
obdobje obravnave enega do dveh mesecev. 
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Učence sem najprej navajala na redno, samostojno in odgovorno šolsko delo, v šoli 
in doma. Za glavni cilj sem si v letošnjem šolskem letu zadala, da vsi učenci 
popolnoma osvojijo vse rutinske matematične postopke ter poznajo in razumejo 
pojme in dejstva. Seveda sem pri pouku vključevala tudi višje taksonomske stopnje, 
a bo doseganje le teh moj glavni cilj v 7. razredu. Glavni cilj je bil v celoti dosežen in 
z napredkom učencev sem zelo zadovoljna. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Ponavljanje za nazaj in vključevanje predhodnih znanj v obravnave novih 
vsebin. 

 Sledenje samostojnemu delu učencev in opravljanju domačih nalog. 

 Pri pouku navajanje hitrejših učencev, da občasno, z dovoljenjem, pomagajo 
pri reševanju počasnejšim učencem, ki tako dobijo dodatno individualno 
razlago sošolca, učenci, ki pomagajo, pa dobijo priložnost, da svoje 
razumevanje ubesedijo med razlago sošolcem. 

 Občasno diferencirano delo v razredu, ki omogoča doseganje rutinskega 
znanja učencem s težavami pri matematiki že pri pouku ter večji napredek 
učencev, ki imajo pri matematiki višje cilje in sposobnosti. 

 Navajanje učencev, da imajo omejen čas reševanja nalog. 

 Vključevanje nalog iz NPZ (e-banka nalog NPZ) med poukom, v preverjanja 
znanja in v ocenjevanja znanja (učenci so pridobijo občutek za sestavo in 
težavnost nalog). 

 Samostojno reševanje enega ali dveh NPZ (natančen pregled postopkov 
reševanja in rešitev ter predvidenega točkovnika, da učenci spoznajo način 
točkovanja in pomen urejenih zapisov postopkov reševanja).  

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Zgoraj zapisane aktivnosti nameravam izvajati v 6. razredih tudi v prihodnje. 
Zagotovo pa bom, ko bom ponovno poučevala učence 6. razredov, poskusila na 
mikroravni dodati še kaj drugega. 
V 7. razredu se bom z učenci, ki so letos končali 6. razred, osredotočila na razvijanje 
razumevanja, samostojnega razmišljanja, uporabo kompleksnih postopkov, reševanju 
in raziskovanju problemov… 
 
Astrid Žibert 

Dosežek skupine 6. V Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

46,1 % 52,9 % 49,7 % 

Učenci 6. V so 6,8 % pod šolskim in 3,6 % pod državnim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Z učenci smo se na NPZ pripravljali preko celega šolskega leta, reševali smo naloge 
preteklih NPZ-jev pri preverjanjih in ocenjevanjih, učence sem frontalno opozarjala 
na napake, ki so se pogosteje pojavljale. Dva preizkusa NPZ so imeli tudi za domačo 
nalogo v aprilu oziroma maju. Pred samim reševanjem nacionalnega preverjanja 
znanja smo se tudi pogovorili in se strinjali, da želimo dober rezultat. Verjamem, da 
so se potrudili, vsaj večina. Smo pa pri skupni analizi ugotovili, da so učenci izgubili 
skupno 10 točk zaradi nepravilnega zapisa decimalnih števil s piko in nepravilnega 
zapisa večjih številk, kjer so po tri števke ločevali s pikami. Tudi pri razumevanju 
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navodil so imeli težave – nalogo bi znali rešiti, a niso razumeli, kaj je potrebno pri 
nalogi izračunati, določiti. 
 
 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci so pri matematiki sodelovali, vendar so se že tekom razlag pojavile težave z 
razumevanjem pri nekaterih učencih. Odštevanje kotov s prenosom kotne stopinje v 
minute sem morala razložiti trikrat. Domačih nalog niso delali redno. Veliko težav je 
bilo tudi z razumevanjem in deljenjem decimalnih števil, kar smo tudi utrjevali celo 
šolsko leto – pokazalo se je, da učenci to znajo. 
Učenci 6. V potrebujejo res veliko utrjevanja in ponavljanja in dodatnih razlag pri 
matematiki. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Še vedno bom uporabljala e-banko nalog za pripravo delovnih listov, 
preverjanj, ocenjevanj. 

 Pomembno se mi zdi tudi ponavljanje obravnavanih snovi večkrat čez leto, ne 
samo ob koncu posameznega poglavja. 

 Učenci bodo tudi v prihodnje rešili vsaj dve poli NPZ, da dobijo občutek o 
nalogah in samem poteku pisnega preizkusa. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
V naslednjem šolskem letu bo potrebno s temi učenci ponovno ponoviti razumevanje 
obsega in ploščine likov ter utrjevati računanje z naravnimi in decimalnimi števili.  
Več časa bo potrebno nameniti razumevanju prebranih navodil. 
 

6.5.3. Angleščina 6.R 

 
Tjaša Lemut Novak 

Dosežek skupine 6. a Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

63,3 % 62,8 % 63,5 % 

Učenci 6. a so 0,5 % nad šolskim in 0,2 % pod državnim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Kot je v navadi smo tudi v tem šolskem letu skupaj šli čez strukturo NPZ, se 
pogovorili o možnih nalogah in kako se lotiti njihovega reševanja.  
Poleg tega smo en primer NPZ naredili skupaj v šoli v celoti, enega pa so dobili za 
domov, da ga rešijo in 'po želji' prinesejo v pregled za povratno informacijo. To je 
naredil 1 od 23 učencev, torej 4% razreda je želelo povratno informacijo o svoji 
pripravljenosti na NPZ. 
Ker sem pri skupnem reševanju opazila, da imajo nekateri učenci velik odpor do 
reševanja nalog slušnega razumevanja (5 jih je odložilo svinčnik, da jim je to 
prenaporno/težko in ne bodo reševali), smo potem skupaj naredili še več nalog za 
slušno razumevanje in skupaj sem jih usmerjala, kako se zbrat … poslušat. Ko sem 
videla rezultate NPZ sem videla, da je bilo to delo neuspešno, ker ti učenci teh nalog 
niso (uspešno) reševali. 
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ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci so bili pri urah TJA aktivni, motivirani za delo. Večina jih je imela tudi skrbno 
in primerno urejene zapiske (2 ne). Večina se jih je vestno lotevala različnih nalog 
različnih jezikovnih zmožnosti, nekateri (4) pa so imeli zadržke/odpor/primanjkljaje, 
vendar so pogosto ostali na istem – saj niso vlagali v izboljšanje (ne delo DN, ne 
obiskovanje DOP itd.), 2 od teh sta vseeno delno izboljšala primanjkljaje. 
Nekateri so bili tako motivirani za delo, da so delali tudi Book Bag, dodatne izzive in 
se preizkušali v vlogi ' pomočnikov' in drugim razlagali primere, snov (6-8, odvisno od 
snovi). 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Uporabljeni načini so bili dobro sprejeti in jih bom obdržala (npr: mini 
razlage+primeri, razširitve/povezovanje znanj, delo v parih, 'pomočniki' itd.). 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Še več dela na slušnih nalogah, saj imajo kar nekaj težav z zbranim oziroma aktivnim 
poslušanjem. 
 
Luka Lavrin 

Dosežek skupine 6. b Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

64,0 % 62,8 % 63,5 % 

Dosežek skupine 6. c Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

56,4 % 62,8 % 63,5 % 

Učenci 6. b so 0,5 % nad slovenskim povprečjem in 1,2 % nad šolskim povprečjem.  
Učenci 6. c so 7,1 % pod slovenskim povprečjem in 6,4 % pod šolskim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Po pregledu nalog je razvidno, da so učenci največ odstopanja dosegli na področju 
besedišča. Te teme nismo obravnavali v globino, saj sem presodil, da prednost dobijo 
naloge, kjer učenci izkažejo praktične izdelke, ne zgolj posameznega besedišča. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Tekom leta sem učence usmerjal v doseganje ciljev, ki bi bili učencem čim bolj 
razumljivi v kombinaciji z merili uspešnosti, ki bi jih vodila skozi proces. Učenci so bili 
večinoma motivirani, glede na njihovo povratno informacijo pa vidim še več 
priložnosti v razvoju različnih oblik učenja in zastavitvi visokih pričakovanj tako na 
ravni znanja kot odnosni ravni. Učenci 6. b so povedali, da jim sistem reševanja 
nalog po učbeniku ni bil najbolj pogodu, učenci 6. c pa so zelo pohvalili ta pristop. 
Hkrati NPZ rezultati kažejo, da je bil učni učinek na učence 6. c v povprečju precej 
nižji kot za učence 6. b. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Ohranil bom uporabo ciljev, meril uspešnosti in praktične izdelke za različno 
izkazovanje znanja. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
V prihodnjem letu bom jezik učenja po načelih formativnega spremljanja in vidnega 
učenja še bolj poudaril preko svoje prakse in tudi z vizualnim izgledom učilnice 
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(plakati, ki bodo poudarili prepričanja in načela uspešnega učenja). Pri učencih želim 
razviti podajanje povratne informacije (modri/kritični prijatelji), da pri (samo)presoji 
postanejo bolj samostojni in realni. 
 
Irena Kokalj  

Dosežek skupine 6. V Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

70,3 % 62,8 % 63,5 % 

Učenci skupine 6. V so 7,5% nad šolskim dosežkom in 6,8% nad državnim 
povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učencem 6. V sem na začetku šol. leta ponudila ID Topics, kjer bi se urili v slušnem 
razumevanju – glede na rezultate analize NPZ iz prejšnjih let, da so bolj šibki pri 
slušnem razumevanju. Izvedli smo samo 2 uri s 5 najboljšimi učenci, drugih nisem 
mogla pregovoriti k obisku. Potem je še teh 5 ugotovilo, da je to zanje pretežko in so 
opustili obisk, zato se ID ni več izvajala. 
Že v začetku šol. leta sem vsem učencem predstavila NPZ, povedala tipe nalog, jim 
pokazala spletno stran RIC-a ter jih spodbudila k samostojnemu raziskovanju. Konec 
aprila smo v šoli pri uri TJA v rač. skupno rešili 1 izvod NPZ (pač v okviru 45 min, 
slušno razumevanje in pisanje ostalih nalog), nakar so učenci morali doma sami 
napisati še pisni sestavek in mi ga prinesti v korekturo. Naslednjo uro smo skupaj 
preverili rešitve. Polovica učencev je vmes izgubila liste z NPZ, tako, da si niso mogli 
pregledati, spis je napisala samo peščica učencev. 
Učence sem ponovno pozvala, da rešujejo stare NPZ-je na RIC-ovih straneh, pa tudi 
vsaj 4 ure dop. pouka smo posvetili online reševanju (prišla sta samo 2 učenca). 
Celotnemu razredu sem ponovno predstavila kriterije za vrednotenje pisnega 
sestavka, da bi jih spodbudila, da omenijo VSE iztočnice in jih ustrezno razvijejo.  
Učitelj Luka Lavrin, ki je letos sestavljal POZ-e za 6.r, je vključil nekaj tipov nalog iz 
NPZ tudi v naše POZ-e. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
V 6. V vlada močno mešana struktura učencev glede na znanje angleščine. Nekatere 
angleščina zanima in se tudi v prostem času doma ukvarjajo z njo prek interneta, 
igric, filmov in pesmi. To se seveda zelo pozna, saj imajo bogat besedni zaklad in 
odlično razumevanje. Nekateri samo poslušajo, pisati pa nočejo, kar je potem 
problem. Spet nekaterih pa žal čisto nič ne zanima, mislijo, da angleščine nikoli v 
življenju ne bodo potrebovali in se nočejo učiti in nočejo obiskovati dop. pouka. 
Nekateri ne delajo DN, pri pouku si ne zapisujejo v zvezke, in so sicer zelo 
samovoljni. Imam pa tudi 1 učenca, ki ima DSP in ne dosega min. stand. znanja (ta 
sicer NPZ ni pisal). Nekaj učencev ima tudi dokaj šibko znanje. Plus, vedenjsko je 
razred zelo zelo naporen zaradi učenca, ki stalno moti pouk, namesto, da bi 
sodeloval. Potem se mu občasno pridruži še nekaj glasnih fantov. Nivojski pouk je 
včasih nemogoč, čeprav ga skušam vsako uro vsaj delno izvajati. Šibkejšim učencem 
z DSP se pri uri ne morem veliko posvečati, ker je učni načrt poln, delo imam z 
nivojskim poukom ter disciplino. Problem so tudi 3 ustna ocenjevanja, ki trajajo 
predolgo (vmes veliko razmišljajo in se pripravljajo) in zavzamejo preveč časa. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
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 Vse zgoraj naštete prakse priprave na tipe nalog in kriterije za pisni sestavek 
pri NPZ pri rednih urah in dop. pouku. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Učno boljšim učencem bom ponudila še dodatne nadstandardne naloge – bralno 
razumevanje, vstavljanje besed (gap fill) itd. za zapolnitev časa, ko čakajo ostali 
razred oz. med ustnim ocenjevanjem, ko že rešijo vse zadane naloge. Na dop. pouku 
bom učencem omogočila reševanje online besedilnih nalog in bralnih ter slušnih 
razumevanj. 
 

6.6. Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih 

 

 
 

6.6.1. Slovenščina 9.R 

 
Bojana Kotar 
Rezultat NPZ pri slovenščini je bil pri učencih MUS3 za 0,7 % nad šolskim in za 2,9 % 
pod državnim povprečjem.  

Dosežek skupine 9. 3. 
MUS 

Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

46, 2 % 45, 5 % 49, 1 % 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Posebnih priprav na NPZ ni bilo. Učenci so tipov nalog iz NPZ navajeni, saj so se z 
njimi srečevali pri pouku in pri POZ-ih. Pri pouku smo si pogledali dostop do testov 
prejšnjih let na spletni strani RIC-a. V aprilu so učenci doma reševali lanskoletni NPZ, 
nato pa je pri pouku sledila analiza. K reševanju so pristopili precej površno; izogibali 
so se nalogam, ki zahtevajo več kot le kratke odgovore. Prav tako so bili učenci 
seznanjeni z načinom vrednotenja nalog. Menim, da niso vsi učenci maksimalno 
izkazali svojih zmožnosti pri reševanju NPZ in da so vzeli le-to zlahka, saj me je pri 
določenih presenetil zelo slab rezultat in sem prepričana, da bi bili sposobni pokazati 
več. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
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V MUS3 je bilo 13 učencev. Učni uspeh je bil 100 %, povprečna zaključna ocena pa 
2,6. Učenci so potrebovali kar precej spodbude in motivacije za sodelovanje. Po        
večini so bili precej pasivni, a ker je bila skupina majhna, sem jih lažje vključevala 
v sodelovanje pri pouku. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Tudi v prihodnje bom nadaljevala z dosedanjim načinom dela.  
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Še vedno bom pri učencih krepila pozitivno naravnanost do dela in NPZ-ja. Morda ne 
bi bilo slabo, če bi že v prvem delu šolskega leta prejeli NPZ za poskusno reševanje 
(morda po delih).  
 
Bernarda Imperl 

Dosežek skupine Dosežek šole Dosežek na državnem nivoju 

43,6 % 45,5 % 49,1 % 

Rezultat NPZ pri slovenščini je bil pri učencih MUS1 je 1,9 % pod šolskim povprečjem 
in 5,5 % pod državnim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Posebnih priprav na NPZ v 9. razredu nismo imeli. Pri pouku smo rešili primer NPZ, ki 
smo ga potem skupaj pregledali in analizirali. Pokazala sem jim tudi, kako dostopajo 
do RIC, da bi še doma rešili kakšen primer NPZ, a niso reševali. Opozorila sem jih na, 
kako je test sestavljen, kako se vrednoti, da morajo pozorno in zbrano prebrati 
izhodiščni besedili, ker se vsaj polovica nalog nanaša na razumevanje prebranega 
besedila, kako se lotiti tvorbne naloge tako pri književnosti kot pri jeziku … 
Nekateri učenci za reševanje NPZ niso bili motivirani – tvorbnih nalog sploh niso 
reševali. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
V 9.1 pri predmetu slovenščina so bili vsi učenci ocenjeni pozitivno. Povprečna 
zaključena ocena je bila 3. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Navajanje k učenju, spodbujanje k branju in pisanju, pisanje tvorbnih nalog. 
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Spodbujanje k še več branja, branju z razumevanjem, poglobljene razlage, 
razmišljanja in razgovori ob prebranem besedilu. 
 
Darija Kokalj 
 

9.2 MUS Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

44,8 % 45,5 % 49,1 % 
 

Dosežek druge manjše učne skupine je za 0,7 % nižji od šolskega povprečja in za 
4,3 % od državnega povprečja. 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
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Na NPZ smo se z učenci pripravljali ob reševanju nalog v delovnem zvezku (opozorila 
sem jih in zapisali smo si, da je to tip naloge, ki ga bodo lahko srečali v NPZ). V 
tednu pred rokom NPZ smo z učenci rešili in pregledali lanskoletni primer NPZ.  
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Delo pri pouku slovenščine v tej skupini je bilo letos naporno zaradi apatičnosti in 
brezvoljnosti učencev. Zelo veliko je bilo tudi odsotnosti učencev (izmenjave, statusi, 
epidemija), kar je dodatno oteževalo pouk, saj se je bilo treba na že predelane 
vsebine vračati večkrat. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNNJE 

 Enako bom še naprej preverjala, utrjevala in obravnavala UB. 
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Rešiti bomo več primerov NPZ. Enega septembra, nato decembra in potem še aprila, 
da se učenci bolje seznanijo s primeri testov. 
Več pozornosti bom pri pouku namenjala ciljem višjih taksonomskih stopenj, saj je 
bilo iz letošnjih rezultatov razvidno, da imajo učenci s tem težave. 
 
Nataša Brezovšček 
Rezultat NPZ pri slovenščini je bil pri učencih MUS4 za 2,7 % nad šolskim in za  
0,9 % pod državnim povprečjem. 

Dosežek skupine MUS 
9./4. 

Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

48,2 % 45,5 % 49,1 % 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učenci so tipov nalog iz NPZ navajeni, saj so se z njimi srečevali pri pouku in pri POZ-
ih. Pri pouku smo si pogledali dostop do testov prejšnjih let na spletni strani RIC-a 
(banka nalog). Aprila so učenci doma rešili lanskoletni NPZ, nato pa je pri pouku 
sledila analiza. Prav tako so bili učenci seznanjeni z načinom vrednotenja nalog. 
Menim, da niso vsi učenci maksimalno izkazali svojih zmožnosti pri reševanju NPZ-ja 
in da so vzeli le-to preveč zlahka, saj me je pri določenih učencih presenetil slab 
rezultat in sem prepričana, da bi bili sposobni pokazati več znanja. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
V MUS4 je bilo 14 učencev. Učni uspeh je bil 100 &, povprečna zaključna ocena pa 
3,4. Nekateri učenci so potrebovali precej spodbude in motivacije za šolsko delo, na 
drugi strani pa so bili zelo uspešni učenci. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Tudi v prihodnje bom nadaljevala z dosedanjim načinom dela.  
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Pri učencih bom še naprej krepila pozitiven odnos do dela in NPZ-ja. Naslednje leto 
bodo učenci že v prvem delu šolskega leta NPZ reševali po delih. 
 
Dajana Maurič 
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Dosežek skupine Dosežek šole Dosežek na državnem nivoju 

44,3 % 45, 5 % 49,1 % 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Priprave so potekale zelo intenzivno (ko so se učenci vrnili v šolo). Pri delu na daljavo 
niso vsi sodelovali, tako da so se pojavile velike luknje v znanju. Učenec z disleksijo 
je oddal skoraj prazen test. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Delo je potekalo brez težav. Učenci za NPZ nimajo notranje motivacije, zato za 
samoiniciativno delo niso bili zainteresirani. Manjkale so jim osnove znanja. V 
naslednjem letu se morajo primanjkljaji odpraviti. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Preverjanje znanja/poznavanja. 
 Domače branje. 

 Esejski tip pisanja prispevkov. 
 Urjenje funkcionalne pismenosti. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

 Poglobljena razlaga in urjenje v raziskovanju. 

 Urjenje v branju in pisanju. 
 

6.6.2. Matematika 9.R 

 
Karmen Ležić 

Dosežek 9/2. skupina Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

59,5 % 58,6 % 57,7 % 

Učenci MUS1 so 1,8 % nad slovenskim povprečjem in 0,9 % nad šolskim 
povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učence sem z NPZ seznanila že na uvodni uri matematike. Dosežek pove, katera so 
njihova močna oz. šibka področja v primerjavi z ostalimi vrstniki v državi. Ker 
dosežek na NPZ ne vpliva na zaključno oceno oz. se pri večini učencev nikjer ne 
upošteva, so bili določeni učenci nemotivirani za pisanje NPZ. 
Učenci so se na NPZ pripravljali tekom celega šolskega leta saj so pogosto med 
poukom reševali naloge NPZ preteklih let, ki so bile vezane na tekočo snov. Tudi letni 
delovni načrt je sestavljen tako, da se pred NPZ obravnavajo vse snovi, ki so zajete v 
njem. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci so pri pouku sicer sodelovali, za opravljanje domačih zadolžitev pa so bili 
nemotivirani. Učenci z učnimi težavami so redko poiskali pomoč na dopolnilnem 
pouku.  
V skupini je nekaj učencev, ki dosegajo najvišje standarde znanj pri matematiki, kot 
tudi učencev, ki jim matematika predstavlja velik izziv. 
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NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Z učenci bom še vedno reševala naloge NPZ preteklih let. Glede na rezultat 
letošnjega NPZ bo še vedno poudarek na reševanju problemskih nalog z 
življenjsko situacijo 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Glede na rezultate NPZ bo med poukom poudarek predvsem na reševanju 
problemskih nalog in nalog, ki preverjajo neke rutinske postopke reševanja nalog. 
 
Katja Kotar 
 

Dosežek skupine MUS2 Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

59,0 % 58,6 % 57,7 % 

Dosežek skupine MUS2 pri predmetu matematika je 0,4 % nad šolskim povprečjem 
in 1,3 % nad slovenskim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učence sem pri pouku matematike seznanila z načinom reševanja nalog nacionalnega 
preverjanja znanja. Rešili smo tudi kar nekaj zgledov nalog NPZ, en preizkus smo 
rešili v celoti in ga podrobno analizirali. Učence sem redno opozarjala na napake, ki 
so se pri preteklih NPZ-jih večkrat pojavljale. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci v tej skupini so bili precej nemotivirani, pozabljivi in neredni pri šolskem delu, 
zato me je rezultat nekaterih celo malo presenetil. Glede na motivacijo za delo in 
vložen trud bi bil rezultat lahko tudi slabši. To je bila skupina, kjer tudi z aktivnimi 
oblikami pouka nisem uspela pritegnit željene pozornosti za usvajanje znanja. Pri 
delu po skupinah je večina učencev potrebovala konstanten nadzor, saj so sicer hitro 
»odtavali« in pozabili na delo. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Konstantna ponovitev snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto, 

 ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja osnovnih računskih operacij 
večkrat med šolskim letom, 

 poudarek na branju besedilnih nalog z razumevanjem (podčrtovanje/izpis 
ključnih podatkov itd.), 

 načrtovanje aktivnosti za izboljšanje razumevanja matematike, pogovori o 
različnih strategijah reševanja problemskih nalog, ter poudarjanje pomena 
vnaprejšnje ocene rezultatov, saj učenci (tudi uspešnejši) pogosto ne zaznajo 
popolne nesmiselnosti rezultata, ker v svoje rešitve premalokrat dvomijo, 

 pri pripravi letnih delovnih načrtov bom poskrbela, da bom vsebine, 
napovedane za nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred izvedbo NPZ. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Zelo pomembno je način dela/pouk prilagoditi posamezni skupini. Metode, ki dobro 
delujejo z nekaterimi učenci, se lahko v drugi skupini izkažejo za povsem neustrezne. 
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Tina Hojnik 
Povprečje učencev MUS3 (53,2%) je za 4,5% nižje od državnega povprečja (57,7%) 
in za 5,4% nižje od šolskega povprečja (58,6%). 
 
V skupini MUS3 je bilo 13 učencev. Vsi učenci so pisali NPZ. Učenci so dosegli zelo 
dober rezultat, saj bi bilo pričakovati, glede na zamenjavo polovice učencev v učni 
skupini (Covid ukrepi), vsaj 10% nižji rezultat od povprečja. MUS so bile namreč v 8. 
razredu v šolskem letu 2020/2021 sestavljene primerljivo po učnem uspehu. V 
šolskem letu 2021/2022 se je skupina preoblikovala v skupino z bistveno nižjim 
učnim uspehom. V skupini so ostali učenci, ocenjeni z zaključenimi ocenami: 5, 4, 3, 
2, 2, 2 in 2; zamenjali pa so se zelo uspešni učenci z manj uspešnimi učenci. 
Povprečna zaključna ocena skupine se ja tako s 4,00 znižala na 3,00. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
V šoli smo z učenci v okviru pouka samostojno rešili en NPZ (natančno smo 
pregledali postopke reševanja in rešitve ter predviden točkovnik, da so učenci 
spoznali način točkovanja in pomen urejenih zapisov postopkov). Učence sem tudi 
opozorila na nekaj nalog v NPZ, pri katerih imajo običajno učenci pri reševanju 
največ težav ter jih pripravljala na zelo omejen čas reševanja nalog.  
Učenci za pisanje NPZ niso bili motivirani. Povedali so, da so naloge reševali počasi in  
se niso trudili, saj jim dober rezultat na NPZ ni pomemben. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Letos sem se pri pouku v 9. razredu osredotočala na odpravljanje primanjkljajev 
učencev zaradi pouka na daljavo (pomembna znanja za matematiko v srednji šoli). 
Med poukom smo občasno ponavljali za nazaj in v obravnave novih vsebin vključevali 
predhodna znanja ter tudi naloge tipa NPZ, čeprav so bile že drugo leto zapored 
naloge NPZ veliko lažje (veliko nalog primernih za 6. razred) in bolj klasično 
matematične, kot so bile naloge NPZ MAT veliko let prej. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Občasno ponavljanje za nazaj in vključevanje predhodnih znanj v obravnave 
novih vsebin. 

 Občasno reševanje nalog, kjer je pred reševanjem naloge potreben logičen 
razmislek, kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost (naloge tipa NPZ vsa leta, razen 
zadnji dve leti), da lahko potem učenec pokaže svoje znanje matematike. 

 Navajanje na zelo omejen čas reševanja nalog. 
 Sledenje samostojnemu delu učencev in opravljanju domačih nalog. 

 Pri pouku navajanje uspešnejših učencev, da občasno pomagajo manj 
uspešnim učencem, ki tako dobijo dodatno individualno razlago sošolca, 
učenci, ki pomagajo, pa dobijo priložnost, da svoje razumevanje ubesedijo 
med razlago sošolcem. 

 Občasno diferencirano delo v razredu, ki omogoča doseganje rutinskega 
znanja učencem s težavami pri matematiki že pri pouku ter napredek učencev, 
ki imajo pri matematiki višje cilje in sposobnosti. 

 Reševanje primera NPZ v celoti ter vključevanje nalog NPZ v poučevanje, v 
preverjanja in v ocenjevanja znanja. 
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PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Analiza, ki je predvidena za NPZ, predvideva primerjanje dosežkov učencev skupine 
pri reševanju nalog s slovenskim povprečjem reševanja nalog. Učitelj bi naj te 
podatke uporabil pri poučevanju. A ti podatki so zelo nerealni, saj bi se naj v določeni 
skupini tako težilo k izboljšanju rezultata pri npr. v Sloveniji 96% reševani nalogi, saj 
jo je skupina rešila 'le' 94%, po drugi strani pa ne bomo izboljševali rezultata pri npr. 
v Sloveniji 7% reševani nalogi, saj jo je skupina rešila 9%, kar je boljše od 
slovenskega povprečja.   
 
Letos sem iskala matematično utemeljeno statistiko, ki bi mi dejansko lahko 
pomagala izboljšati znanje učencev, a je nisem našla, saj naloge zajemajo naključne 
matematične vsebine različnih razredov, različnih taksonomskih stopenj in standardov 
znanj, zato bi šlo za naključno izboljševanje vezano le na slovensko povprečje, ne na 
dejansko stanje. 
 
Zelo dobro se je izkazal razgovor z učenci skupine, kjer so utemeljevali svoje 
reševanje nalog. Tako sem dobila natančen vpogled v znanje (izgubljene točke zaradi 
dejanskega neznanja, naključnih napak, nereševanja…). Delno sem si ogledala tudi 
reševanje nalog posameznih učencev, saj je veliko bolj pomembno ugotoviti, kje je v 
fazi reševanja je napaka in za katero napako gre, kot si ogledovati % odstopanje 
posameznih nalog od slovenskega povprečja. 
 
Drugo leto bo moja osebna analiza temeljila na natančnejšem pregledu postopkov 
reševanja nalog posameznega učenca s komentarji učencev glede svojega reševanja.  
 
Zelo koristno za vsakega učitelja v 9. razredu bi bilo, če bi kdaj imel možnost 
poučevati skupino učencev od 6. do 9. razreda, da bi lahko tudi učitelj analiziral svoje 
poučevanje, saj v 9. razredu v učnem načrtu, tako kot v 6. razredu, ni predvideno 
ponavljanje vseh vsebin od 6. do 9. razreda. 
 
Nežka Rugelj 

Dosežek MUS4 [%] Slovenija [%] Šola [%] 

61, 8 57,7 58,6 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Na NPZ se nismo veliko pripravljali. Rešili smo dva primera, da so učenci dobili 
občutek, kako dolgo preverjanje je in kaj vse obsega. Poudarili smo nekaj tipičnih 
nalog oziroma najpogostejših napak učencev. Tudi učenci niso preverjanja vzeli 
preveč zares, saj so mnenja, da je nepomembno, zato se tudi sami nanj niso 
pripravljali. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Glede na statistiko menim, da smo precej dobro usvojili osnovne rutinske postopke, 
premalo pa smo delali na prostorskih predstavah in zahtevnejših nalogah. Kakšno uro 
bi jim odvzeli žepno računalo. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
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 Ohraniti želim sistematično vpeljavo nove snovi ter utrjevanje rutinskih 
postopkov. 

 Tudi diferenciacija nalog je bila do sedaj precej uspešna in so učenci znali 
prepoznati lažje in težje naloge. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Več praktične ponazoritve, povezav z življenjskimi situacijami in delo na prostorskih 
predstavah. Morda tudi pridobivanje ocen z drugimi oblikami, kot so manjši projekti, 
predstavitve, da se učenci bolj aktivno vključijo v sam proces usvajanja nove snovi. 
 
Astrid Žibert 

Dosežek skupine 9.V Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

59,3 % 58,6 % 57,7 % 

Učenci 9. V so 0,7 % nad šolskim in 1,6 % nad državnim povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Z učenci smo se na NPZ pripravljali preko celega šolskega leta, reševali smo naloge 
preteklih NPZ-jev pri preverjanjih in ocenjevanjih, učence sem frontalno opozarjala 
na napake, ki so se pogosteje pojavljale. Dva preizkusa NPZ so imeli tudi za domačo 
nalogo v aprilu oziroma maju. Pred samim reševanjem nacionalnega preverjanja 
znanja smo se tudi pogovorili in se strinjali, da želimo dober rezultat. Nekateri so se 
zanj tudi trudili. Nekaterim pa ni predstavljal pogoja za vpis na željeno šolo, zato niso 
naredili dodatnih nalog. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci so se dela pri matematiki lotili z odgovornostjo, predvsem na začetku šolskega 
leta. Proti koncu šolskega leta je njihova delovna vnema popuščala. Pri obravnavi 
učnih tem, je bilo največ težav zaznati pri obravnavi geometrijskih teles – učenci 
imajo precej slabe prostorske predstave. Uporaba modelov in animacij je bila v 
pomoč. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Še vedno bom uporabljala e-Banko nalog za pripravo delovnih listov, 
preverjanj, ocenjevanj. 

 Pomembno se mi zdi tudi ponavljanje obravnavanih snovi večkrat čez leto, ne 
samo ob koncu posameznega poglavja. 

 Učenci bodo tudi v prihodnje rešili vsaj dve poli NPZ, da dobijo občutek o 
nalogah in samem poteku pisnega preizkusa. 

 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
V naslednjem šolskem letu bo potrebno z učenci, ki so trenutno v 8. razredu, ponoviti 
osnovne računske operacije in bolj avtomatizirati reševanje enačb. Pri geometrijskih 
telesih bom obravnavi posvetila več časa, predvsem obravnavi prizme in piramide. 
 

6.6.3. Tehnika 9.R 

 
Damjan Grobljar 
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skupina Šola Slovenija 

53,3 % 52,3 % 52 % 

 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV  
Učenci so imeli na urniku TIT nazadnje v 8. razredu. Med poukom in NPZ-jem je tako 
minilo celotno leto. Učenci so imeli možnost obiskovati priprave na NPZ. Na Vačah so 
se vsi učenci (16) udeležili priprav, ki so obsegale 4 ure. Na MŠ se je priprav (6 ur) 
udeležilo 29 učencev (večina samo enkrat - dve uri). 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci v devetem razredu niso imeli tehnike in tehnologije. Po lastnem interesu (z 
vabilom učitelja, razrednika in ravnatelja) so se lahko udeležili interesne dejavnosti 
na Vačah (4 h) in na matični šoli (6h). Vsi so imeli tudi dostop (in povezavo na MS 
Teams) do preteklih nalog na RIC ali kadarkoli priti na posvet k obema učiteljema 
TIT. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Delo pri TIT je kombinacija učenja teorije, risanja, poznavanja in uporabe 
delovnih operacij. 

 Pri NPZ se preverja samo teorija. Učenci dejansko znajo precej več, kot 
pokaže NPZ, ki preverja le teorijo in risanje. 

 Delo je potrebno ohraniti, tako kot do sedaj, torej kot kombinacijo dela in 
teorije ali bolj strokovno kot kombinacijo tehnike in tehnologije. 

 Pri pouku je potrebno učencem predstaviti tudi naloge NPZ. 
 
PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Delo pri TIT ohraniti kot do sedaj. MIZŠ predlagati eno uro TIT tudi v 9. razredu 
 
Karmen Ležić  
 

Dosežek 9/2. skupina Dosežek na šoli Dosežek v Sloveniji 

50,7 % 52,3 % 52 % 

Učenci 9/2. skupine so za 1,3 % pod slovenskim povprečjem in 1,6 % pod šolskim 
povprečjem. 
 
KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
Učenci predmeta tehnika in tehnologija nimajo na urniku v 9. razredu. Zato so imeli 
učenci v aplikaciji MS Teams povezavo do nalog in rešitev NPZ preteklih let. Prav 
tako so se imeli možnost vpisati na interesno dejavnost, na kateri bi se pripravljali na 
NPZ. Sam interes za priprave je bil majhen, motivacija je bila nizka. 
 
ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
Učenci so se lahko vpisali na interesno dejavnost na kateri bi se pripravljali na NPZ. 
Kljub pozivom je bila udeležba na teh pripravah nizka. Ker se predmet tehnika in 
tehnologija v 9. razredu ne izvaja je bilo težje učence motivirati za delo. 
 
NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

 Priprava učencev na NPZ v okviru interesne dejavnosti.  
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PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
Glede na rezultate NPZ bodo učenci med poukom od 6. do 8. razreda reševali tudi 
naloge, ki so vezane na snov v posameznih razredih in so se pojavile na NPZ. 
 

6.6.4. Analiza NPZ učencev z DSP (6. in 9. razred) 

Dosežki učencev z DSP na nacionalnem preverjanju znanja za 6. razred: 

PREDMET Odstotne točke 
(povp.) 

DSP 

Odstotne točke 
(povp.) 

OŠ Gradec 

Odstotne točke 
(povp.) 

SLO 

Angleščina 59,6 % 62,8 % 63,5 % 

Matematika 39,2 % 52,9 % 49,7 % 

Slovenščina 26,7 % 44,0 % 45,5 % 

 
Dosežki učencev z DSP na nacionalnem preverjanju znanja za 9. razred: 

PREDMET Odstotne točke 
(povp.) 

DSP 

Odstotne točke 
(povp.) 

OŠ Gradec 

Odstotne točke 
(povp.) 

SLO 

Matematika 49,0 % 58,6 % 57,7 % 

Slovenščina 39,0 % 45,5 % 49,1 % 

Tehnika in tehnologija 49,8 % 52,3 % 52,0 % 

 
UGOTOVITVE, KOMENTAR DOSEŽKOV in morebitni predlogi za delo z učenci z DSP: 
Dosežki učencev DSP so pri vseh predmetih, tako v šestem, kot tudi v devetem 
razredu, nižji od dosežkov učencev na državni ravni in tudi od dosežkov učencev na 
OŠ Gradec. 
 
V šestem razredu je bilo najvišje odstopanje pri predmetu SLJ (17,3 odstotne točke 
na šolski ravni in 18,8 odstotnih točk na državni ravni), v devetem razredu pa je bilo 
najvišje odstopanje pri predmetu MAT (9,6 odstotne točke na šolski ravni in 8,7 
odstotnih točk na državni ravni). 
 
V šestem razredu je bilo najnižje odstopanje pri TJA (3,2 odstotne točke na šolski 
ravni in 3,9 odstotnih točk na državni ravni), V devetem razredu pa je bilo najnižje 
odstopanje pri predmetu TIT (2,5 odstotne točke na šolski ravni in 2,2 odstotni točki 
na državni ravni). 
 
Verjetni razlogi za nižje dosežke učencev z DSP so: 

 Pri urah DSP se z učenci večinoma pripravljamo na doseganje MSZ, posledično 
jim manjkajo znanja temeljnih in višjih standardov znanja. 

 Učenci imajo težave z razumevanjem navodil oz. so površni pri branju le-teh. 

 V NPZ je zajet velik obseg snovi. 
 Slabša splošna razgledanost učencev z DSP. 
 Pomanjkanje praktičnih veščin za življenje, ki so vključene v matematične 

besedilne naloge in besedila pri slovenščini. 

 Nižja motivacija učencev (rezultati se nikjer ne upoštevajo, ni ocen). 
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 Pri NPZ se upošteva manj prilagoditev kot pri ocenjevanjih znanja (ni razlage 
navodil, ni poudarjenih bistvenih podatkov v navodilih…). 

 

6.7. Poročilo o rezultatih NPZ v 3. razredih 

Poskusno nacionalno preverjanje znanja za učence vseh 3. razredov Osnovne šole 
Gradec je potekalo: 

 ponedeljek, 28. marec 2022: slovenščina 
 sreda, 30. marec 2022: matematika 

 
Rezultati: 

 
 

6.7.1. Slovenščina 3.R 

Primerjava dosežka šole z državnim povprečjem: 
Poskusnega preverjanja znanja se je 28. marca 2022 udeležilo 65 učencev od 75 
prijavljenih tretješolcev matične šole in podružničnih šol Hotič, Kresnice, Jevnica in 
Vače. Šolsko povprečje je 49,05%, povprečje v Sloveniji pa 50,60%. Povprečje šole 
je za 1,55% nižje kot je državno povprečje. 

 

Komentar pristopa učencev k NPZ: 

 3. a: 
Učenci so pristopili k reševanju poskusnega NZP SLJ sproščeno in so mirno reševali.  
Čeprav so dve poli prejšnjih poskusnih preverjanj že videli, so se težko znašli oz. so 
za posamezno vprašanje porabili preveč časa. Seveda so pred pisanjem ponovno 
vprašali, ali bo to za oceno. Še vedno jim je to največja motivacija za delo. 

 3. b: 
Učenci so k reševanju nalog pristopili odgovorno, vendar je bilo kar nekaj učencev, ki 
so izražali skrb. Dejali so, da je slovenščina težka. 

 3. H: 
O pomenu NPZ sem učence seznanila, vendar s preverjanjem znanja niso bili 
pretirano obremenjeni. Opažam, da je tempo reševanja učencev letos počasnejši, 
zato niso uspeli rešiti celotnega preverjanja slovenščine. Preverjanje je bilo zelo 
obsežno in bi za pisanje potrebovali več časa. Nekateri so tudi povedali, da je 
vseeno, kako pišejo, ker ni za oceno.  

 3. J: 
Učenci so k reševanju nalog pristopili sproščeno in zavzeto, nekaj učencev je 
spraševalo po razumevanju navodil, zavedali so se tudi časovne stiske. 

 3. K: 
Z učenci smo pred pisanjem NPZ-jev za vajo rešili en NPZ test preteklih let. Ker sem 
učence vodila pri delu in jim podala dodatna navodila, so ga precej uspešno reševali. 
Potrebovali so več časa za reševanje in razlago posameznih besed. Pred pisanjem 
NPZ testa pa so bili zaskrbljeni, imeli so tremo in so se reševanja lotili zelo počasi. 
Veliko časa so potrebovali za branje besedila. 
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 3. V: 
Učence sem seznanila s pomenom pisanja NPZ na njim primeren način. Dobila  sem 
občutek, da so se zato pisanja kar malo veselili. Obljubili so, da bodo pri reševanju 
nalog dali vse od sebe. Naloge so reševali zbrano, po njihovih najboljših močeh. Pri 
pisanju so bili malo obremenjeni s časom, saj je bil test za slovenščino  kar precej 
obsežen. Navodila so jim bila jasna in niso potrebovali dodatnih pojasnil. 

 

Komentar dosežkov učencev: 
 3. a: 

Slovensko povprečje točk za SLJ je 50,60%, v 3. a  52,22%, kar je za 1,62% višje. 
Trije učenci niso uspeli dokončati poskusnega preverjanja. V besedilu 1 sta bili dve 
tuji besedi (restavratorji, kustosi), nekateri so jih prvič slišali in zaradi slabšega 
funkcionalnega branja niso zmogli poiskati pravih odgovorov. 

 3. b: 
NPZ pri slovenščini je pisalo 15 učencev. Učenci so bili pri poskusnem NPZ pod 
povprečjem OŠ Gradec in pod slovenskim povprečjem. Povprečno št.% točk je 42,9 
%, kar je za 7,7 % nižje od povprečnega št. % točk za Slovenijo in 6,15 % nižje od 
povprečnega št.% točk tretješolcev na OŠ Gradec.  

 3. H: 
Pri NPZ SLJ so največ napak imeli učenci pri nalogah branja z razumevanjem, 
predvsem pri tistih odgovorih, kjer so morali iz zapisanega sklepati, manj napak pa 
so imeli pri samostojnem zapisu besedila ob slikah.  
Povprečno št. % točk oddelka je 44. 

 3. J: 
NPZ pri slovenščini je pisalo 10 učencev. Učenci so dosegli 46%, kar je pod 
slovenskim povprečjem (50,60%) in za 3,05 % nižje od povprečnega št.% točk 
tretješolcev na OŠ Gradec.  

 3. K: 
NPZ teste pri SLOVENŠČINI so pisali 4 učenci. Nihče od učencev ne bi pisal pozitivne 
ocene. Povprečno število točk je bilo 8,25 (33%). Zelo veliko nalog so učenci pustili 
praznih, na vprašanja sploh niso ogovarjali.   

 3. V: 
Povprečno število % točk pri SLOVENŠČINI je bilo 57%, kar je za 7, 95 % nad 
slovenskim povprečjem.  
 
Lastne ugotovitve po prejetih rezultatih: 

 3. a: 
Uspeh pri poskusnem NPZ je precej nižji od učnega uspeha. Učenka, ki je dosegla 
maksimalno število točk, ima tudi pri predmetu SLJ odlično oceno. Učenca, ki sta 
dosegla najmanj točk, imata velike težave pri SLJ (pravopis, razumevanje, 
besedišče). Kar dvanajst učencev je za eno ali dve oceni slabše reševalo poskusni 
NPZ. Predvidevam, da je temu botrovalo, da niso pričakovali ocene. Nezanemarljivo 
je tudi dejstvo, da znanje, ki je bilo zahtevano v testni poli še ni bilo dovolj utrjeno. 

 3. b: 
60 % učencev pri pisalo nezadostno, 13,3% zadostno, 13,3% dobro in 6,7% prav 
dobro ter 6,7% odlično. Če primerjam ocene učencev, ki so pisali NPZ, pri slovenščini 
ob koncu pouka, so le te občutno višje: 20% ima oceno dobro, 20 % prav dobro in 
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66,7 % odlično. Tudi tekom šolskega leta so ocene pisnih ocenjevanj znanja nižje od 
ustnih ocen. Opazno je, da učenci zelo slabo preberejo navodila. 

 3. H: 
Opažam, da večina učencev ne bere redno, zato je tehnika branja slabša in 
posledično tudi razumevanje. Nimajo bogatega besednega zaklada, zato ne znajo 
razložiti pomena določenih besednih zvez. To je vidno tako pri pouku kot se je 
izkazalo tudi na NPZ. Učenca, ki sta bila najuspešnejša pri NPZ, sta najbolj uspešna 
tudi pri pouku. 

 3. J: 
60 % učencev bi pisalo nezadostno, 20% zadostno, 10% dobro in 10% prav dobro. 
Ocene ob koncu pouka so občutno višje:  70% odličnih, ostali prav dobro. Učenci 
imajo slabšo bralno tehniko (počasno, z zatikanjem); branje besedila jim je vzelo 
dobro četrtino ure, precej časa tudi iskanje podatkov iz besedila, zato zadnjih nalog 
niso uspeli rešiti. Uvodno besedilo je bilo preobsežno, z zahtevnimi večstavčnimi 
povedmi. Imeli so premalo časa za reševanje nalog. Povprečna ocena pri pouku je 
sicer veliko boljša – 4,65. 

 3. K: 
Rezultati so bili presenetljivo slabi. Nihče od učencev testa ni pisal pozitivno. V tem 
šolskem letu smo veliko časa namenili branju različnih besedil in iskanju podatkov v 
njih ter odgovarjanju na vprašanja po prebranem besedilu, zato me tako slabi 
rezultati presenečajo. Ocene, ki jih učenci dobijo pri pouku, niso niti približno 
primerljive z rezultati, ki so jih dosegli pri NPZ-ju. 

 3. V: 
Rezultati, ki so jih učenci dosegli na NPZ so bili pričakovani. Presenečena sem bila le 
pri enem učencu, ki v šoli posega po višjih standardih znanja, na NPZ pa je pri 
slovenščini dosegel le 36% točk.  
Kar nekaj učencev pa je presenetilo v pozitivnem smislu. 
 
Uresničljivi predlogi za v prihodnje: 

 3. a: 
Opažam vsakoletno slabše branje z razumevanjem, slabšo tehniko glasnega branja, 
vse skromnejši besedni zaklad in povedi, ki so večbesedne in z malo okrasnih 
pridevnikov. Več pozornosti bom namenjala zgoraj navedenim opažanjem, da bi 
trenutno stanje izboljšala. 

 3. b: 
Pri poskusnem NPZ je bilo več nalog, ki jih pri pouku še nismo obravnavali. Mogoče 
bi bilo bolje, da bi pisali NPZ proti koncu maja.  

 3. H: 
Potrebno bi bilo izboljšati tehniko branja s čim več branja pri pouku, tihega in 
glasnega, neumetnostnih in umetnostnih besedil, s sprotnim preverjanjem 
razumevanja prebranega.  

 3. J: 
Bolje bi bilo, da bi pisali NPZ ob koncu šol. leta ter upoštevali upad celostnega znanja 
v zadnjih 2 letih, ki sta bili izredni na področju vzgoje in izobraževanja.  

 3. K: 
Učenci morajo izboljšati tehniko branja, saj imajo kljub celoletnemu delu na tem 
velike težave za razumevanjem prebranega, razumevanju navodil, iskanju podatkov v 
besedilu. 
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 3. V: 
Glede na precej kaotično leto, ki je bilo posledica številnih odsotnosti učencev pri 
pouku, so rezultati zelo dobri. Zavedam pa se, da bi bilo potrebno še več delati na 
tehniki branja pri slovenščini. Kljub temu je ob koncu šolskega leta v razredu 
manjšina učencev, ki bere zatikajoče in katerih razumevanje je slabše. 
 

6.7.2. Matematika 3.R 

Poskusnega preverjanja znanja se je 30. marca 2022 udeležilo 64 učencev od 75 
prijavljenih tretješolcev matične šole in podružničnih šol Hotič, Kresnice, Jevnica in 
Vače. 
 
Šolsko povprečje je 50%, povprečje v Sloveniji pa 50,38%. Povprečje Osnovne šole 
Gradec je za 0,38% nižje kot je državno povprečje. 
 
Ocena učiteljic: 

 3. a: 
Učence sem seznanila s tipi nalog že pred poskusnim NPZ, saj sem menila, da se 
pole vizualno bistveno razlikujejo od pisnega ocenjevanja pri matematiki. Navodila 
sem jim prebrala, pojasnil nisem dajala. Učenci so pristopili resno in zbrano. 

 3. b: 
Učenci so k reševanju pristopili zavzeto, vendar z nekim strahom pred neznanim. 
Motivirani so bili za reševanje. Ko pa so naleteli na izziv, so se prestrašili in obupali 
nad nadaljnjim reševanjem naloge. 

 3. H: 
O pomenu NPZ sem učence seznanila, vendar s preverjanjem znanja niso bili 
pretirano obremenjeni. Opažam, da je tempo reševanja učencev letos počasnejši, 
zato niso uspeli rešiti celotnega preverjanja matematike. Obe preverjanji sta bili zelo 
obsežni in bi za pisanje potrebovali več časa. 
Nekateri so tudi povedali, da je vseeno, kako pišejo, ker ni za oceno. 

 3. J: 
Učencem sem teden dni pred začetkom pisanja NPZ pojasnila, kakšno preverjanje 
znanja jih čaka, da je verjetnost, da nekaterih nalog morda ne bodo znali, v kolikor 
nismo predelali določenih vsebin do dotičnega datuma. Razbremenila sem jih pred 
morebitnimi strahovi, da se preverjanje ne ocenjuje in da ne vpliva na napredovanje 
v naslednji razred. Dala sem jim vzpodbudo, da se potrudijo, da naj verjamejo v 
svoja obstoječa dosežena znanja, poudarila sem, kako pomembno je razumevanje 
prebranih vodil, da je v njih že pol odgovora. Nihče od učencev ni bil tekom pisanja 
pod stresom, pisali so sproščeno. Občasno se je kdo oglasil, da ne razume del 
navodila. Stisko so imeli s časom, saj so naloge bile zanje preobsežne in 
prekompleksne. 

 3. K: 
Učenci niso imeli posebnih pričakovanj, niso se obremenjevali z rezultatom, saj so 
vedeli, da se ne bo ocenjevalo. Bili so zaskrbljeni, saj so videli veliko količino navodil. 
Za vajo smo skupaj rešili 2 testa, vendar smo delali skupaj in z dodatnimi navodili. 

 3. V: 
Učenci sem seznanila s pomenom pisanja NPZ na njim primeren način. Dobila sem 
občutek, da so se zato pisanja kar malo veselili. Obljubili so, da bodo pri reševanju 
nalog dali vse od sebe. Naloge so reševali zbrano, po njihovih najboljših močeh. Pri 
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pisanju so bili malo obremenjeni s časom, saj sta bila  tako test za slovenščino kot 
matematiko kar precej obsežna.  
Navodila so jim bila jasna in niso potrebovali dodatnih pojasnil. 
 
Lastne ugotovitve po prejetih rezultatih: 
 

 3. a: 
Rezultati, ki so jih učenci dosegli na NPZ, so bili pričakovani. Tri učenke in dva 
učenca so za 2 oceni dosegli slabši uspeh kot so imeli zaključeno oceno pri MAT. 

 3. b: 
Večina učencev je imela za 3 ocene nižji rezultat na NPZ kot pri pouku. Učenci Marcel 
Pirmanšek, Benjamin Strmole, Lavra Vidovič in Lina Nešović imajo le za 1 oceno nižji 
uspeh na NPZ kot pri pouku. 

 3. H: 
Učencem pri preverjanju in ocenjevanju znanja nudim toliko časa, kolikor ga 
potrebujejo, da rešijo vse naloge, zato je bil pri nekaterih učencih izreden razkorak 
med učnim uspehom in uspehom na NPZ. Nekateri učenci pa so izkazali realno 
znanje. 

 3. J: 
Rezultati, ki so jih učenci dosegli na NPZ so bili razumljivi glede na njihovo bralno 
pismenost (hitrost, razumevanje), preobsežnost ter sestavljene naloge. Menim, da bi 
pokazali več znanja ob podaljšanem času oz. dvodelnem reševanju nalog. Prav tako 
je vzrok za manj uspešne rezultate to, da nekaterih vsebin nismo predelali 
poglobljeno ali jih nismo do tedaj še obravnavali. Sicer je povprečna ocena pri pouku 
4,2. Njihovo splošno znanje za 3.r je dobro usvojeno, so pa šibkejši pri zahtevnejših 
tipih sestavljenih nalog. 

 3. K: 
Uspeh pri pouku je neprimerno višji (ocene večinoma prav dobre in odlične), pri NPZ-
ju nihče ni dosegel pozitivnega rezultata. Vsi učenci so več kot polovico testa pustili 
praznega, kar po mojem mnenju kaže na to, da jim je očitno zmanjkalo časa. 

 3. V: 
Rezultati, ki so jih učenci dosegli na NPZ, so bili pričakovani. Kar nekaj učencev je 
presenetilo v pozitivnem smislu. 
 
Uresničljivi predlogi za v prihodnje: 
 

 3. a: 
Nekoliko slabše rezultate pripisujem slabši tehniki branja z razumevanjem in premalo 
časa za utrjevanje delov celote. Zagotovo se pozna tudi večja odsotnost učencev od 
pouka, zato so bile razmere neprimerne za zadostno utrjevanja znanja (kovid okužbe, 
nestrinjanje z ukrepi ipd.) in so se učenci šolali na daljavo. Menim, da bi bilo nujno 
upoštevati razmere v državi in prilagoditi poskusno izvedbo NPZ za 3. razrede. 

 3. b: 
Pokazalo se je, da je največ nerešenih nalog na koncu in sicer naloge: 6.e (nihče ni 
rešil naloge), 7.b.1 (60% učencev ni rešilo naloge), 7.b.2 (66,7 % učencev ni rešilo 
naloge), 7.e in 5. e (53,3% učencev ni rešilo naloge). Mogoče bi bilo smiselno manj 
nalog, ker učenci niso uspeli rešiti nalog do konca. V prihodnje bo potrebno več vaj 
nameniti delu z merskimi enotami in logičnemu razmišljanju. 
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 3. H: 
NPZ se piše že konec marca, ko vseh vsebin pri matematiki še ne predelamo, zato 
pred izvedbo hitimo, da bi naredili še geometrijo in merske enote, hkrati pa zaradi 
tega ne utrdimo dovolj predelane snovi. Potrebno bi bilo izboljšati tehniko branja s 
čim več branja pri pouku. 

 3. J: 
Otroci so v povprečju šibki na področju branja z razumevanjem ter hitrostjo branja. 
Vsekakor bi snovalci NPZja morali upoštevati dogajanje zadnjih 2 let, ki so bila 
izredna za celostni razvoj slehernega otroka ter na splošno nižji nivo povprečnega 
znanja otrok zadnjih generacij, prav tako bi bilo smiselno NPZje pisati ob koncu 
šolskega leta. 

 3. K: 
Težavo vidim v zahtevnosti nalog in kompleksnosti navodil za naloge. Da razložim. Pri 
pouku so navodila za naloge enostavna, kratka. Preverjamo po delih, če lahko tako 
rečem, torej npr. račune seštevanja, poštevanko … in ne dajemo navodil za zapis 
računa (npr. 3. b naloga). Mislim, da so učenci ogromno časa potrebovali za 2. 
nalogo, da so razvozlali navodila in jim je zato zmanjkalo časa za nadaljnje naloge.   
Predlagam, da se v bodoče: 

 taksonomsko ustrezneje razvrsti naloge od nižjih stopenj do višjih, 
 prikaze umesti na začetek preverjanj, 
 geometrijo umesti bolj na začetek, 

 poenostavi navodila, 
 naloge s poštevanko poenostavi. 

Sama ne vidim posebnega smisla v pisanju NPZ-jev, saj po mojem mnenju s tako 
slabimi rezultati učence spravljamo v nepotreben stres in slabšamo njihovo 
samozaupanje zaradi slabih rezultatov, ki pa niso samo posledica neznanja. 
Ravno tako močno nasprotujem načinu vrednotenja, ki ga zahtevajo na RIC-u. 

 3. V: 
Glede na precej kaotično leto, ki je bilo posledica številnih odsotnosti učencev pri 
pouku, so rezultati zelo dobri. Zavedam pa se, da bi bilo potrebno še več delati na 
tehniki branja, merskih enotah in delih celote, ki so bile v letošnjem šolskem letu 
manj utrjene. 
 

6.7.3. Poročilo o popravnih izpitih 

Ob koncu pouka v šolskem letu 2021/2022 je imelo 7 učencev 3. triade negativno 
oceno iz največ dveh predmetov in so imeli možnost opravljanja popravnih izpitov. 
Vseh popravnih izpitov je bilo 11 in sicer iz angleščine, biologije, geografije, 
zgodovine ter domovinske in državljanske kulture in etike. 3 učenci so imeli po 1 
popravni izpit, 4 učenci pa dva popravna izpita. 
V spomladanskem izpitnem roku je bilo uspešnih 6 učencev, 1 učenec ni uspel 
opraviti popravni izpit. 
Ta učenec je bil uspešen v jesenskem izpitnem roku, tako da so vsi učenci, ki so 
opravljali popravne izpite, le-te uspešno opravili in se vpisali v višji razred. 
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7. Poročilo o delu strokovnih služb 

7.1. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-razredna stopnja MŠ, 

POŠ Kresnice in  POŠ Jevnica 

V šolskem letu 2021/2022 je bil 85% delež zaposlitve šolske svetovalne službe – MŠ 
od 1. do 5. razreda, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice.  
 
Delo je bilo usmerjeno na naslednja delovna področja: 

 Koordinacija pomoči učencem z različnimi težavami: 
Sodelovanje z učitelji, starši in zunanjimi inštitucijami z namenom nudenja ustrezne 
pomoči učencem z učnimi, razvojnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami ter aktivno 
vključevanje v timsko obravnavo družinske problematike (nasilje v družini, 
zanemarjanje) in pomoči učencem tujcem. 
 

 Postopki usmerjanja: 
Preverjanje ustreznosti usmeritve: Snežana Mladenović, Clara Hagenbuch, Ajdin Alić, 
Eva Smuk Škarja, Jan Pivec, Lian Planinšek, Ella Pašalić, Žiga Obrul, Luka Stupar, 
Jurij Bregar, Anže Janež, Lucija Likovič, Lara Cirar, Žan Bric. 
Pridobivanje novih odločb za OŠ: Lan Širec, Hana Drnovšek, Aleks Perger, Kris Hojak, 
Lan Klopčič, Tajda Ziherl, Bor Zupančič, Nik Štikavac, Teja Pirc, Stefan Mladenović, 
Erika Stojčeva, Mija Rozina, Dominic Viktor Eržen, Pika Eržen, Vid Korevec. 
 

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

3 ure:  

Razred  Učenec 

 občasno redno 

1. J Pika Eržen, Lana Šinko  

1. K Leni Petek  

1. a Aleks Perger, Nešović Kristjan Hana Drnovšek 

1. b Džombić Veljko, Klopčič Lan, Pavlič 
Štikavac Nik 

 

2. a Zupančič Bor  

2. b Hojak Kris, Docević Filip  

2. J Miljković Anela  

2. K Žveglič Timotej  

3. a Verhovec Rok  

3. b  Nešović Lina, Vidovič Laura 

3. J Zupančič Mark, Šinko Zoja  

4. a  Clara Hagenbuch 

4. b  Avdić Leo 

4. K Kneževič Anže Jelnikar Artenjak Martin 

5. b Halkić Almedin  

5. J Pirc Teja Žarić Aleksander 

5. K  Lan Širec 
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 Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih. 

 
 Spremljanje in evalvacija DSP in ISP ter vodenje ustrezne dokumentacije. 

Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-jev s strokovnimi skupinami 
ter IDPP-jev z razredniki. 

 

 Izobraževanja: 
o Gradniki gibanja (Zavod Saturn) 
o Integracija primitivnih refleksov (SM educational institute) 
o Izzivi današnjih otrok (Marjeta Krejči Hrastar) 
o Učenje in poučevanje v prvih treh razredih (Alenka Stare) 
o Vzgojno zahtevnejši otroci (Alenka Stare) 

 

 Prvošolci: 
o Organizacija in izvedba vpisa prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju 

(razen POŠ Vače). 
o Snemanje kratkega predstavitvenega videa z osnovnimi informacijami 

za starše. 
o Svetovanje ob prepisu in odložitvi – koordinacija komisije ter 

oblikovanje sklepov. 
 

 Prepisi med šolskim letom: 
o VPISI: / 
o IZPISI: / 
o IZPISA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA: 

 Clara Hagenbuch, 4. a (NIS) 
 Ajdin Alić, 4. a (NIS) 

o VPISI OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA: 
 Ivan Kadunc, 3. a 
 Mark Dobčnik, 3. a 
 Ivan Forte, 4. MŠ 
 Še brez podatka, 3. K 

o PONAVLJANJE RAZREDA 
 Džombić Veljko, 1. b 
 Klopčič Lan, 1. b 
 Nik Okorn, 5. K 

 

 Projekti: 
o KOORDINATORSTVO: 

 V okviru projekta Primi šolo za roge so bile izvedene ure na 
različne teme za učence od 1. – 9. razreda skozi celotno šolsko 
leto. 

 Projekt Mehak prehod iz vrtca v šolo – Pedagoški inštitut 
Ljubljana ni izvedel načrtovanih aktivnosti. Srečanja vrtca Litija 
in prvih razredov OŠ Gradec pa so bila izvedena v načrtovanem 
obsegu in z zastavljenimi cilji. 
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o SODELOVANJE: 
 Migalnice – v okviru ID Bibarije smo z učenkami posnele 10 

gibalnih aktivnosti, ki jih bomo v naslednjem šolskem letu 
ponudile v uporabo učiteljem v razredih (gibalne minute); 
aktivnost je bila predstavljena tudi na medobčinskem aktivu 
svetovalnih delavk, ki so izrazile interes za prenos materiala tudi 
na njihova področja. 

 Uvajanje aktivnega pouka v I. triado – redno sodelovanje na 
urah ŠPO v 1. razredu matične šole in POŠ Kresnice ter Jevnica, 
redno sodelovanje z vložki aktivnega VI procesa tudi v 2. in 3. 
razredih. 

 Timsko poučevanje-pouk MAT nekoliko drugače – 7. razred 
matične šole (vključevanje aktivnih oblik brain gyma, taktilne in 
senzorne integracije). 

 Aktivna izvedba delavnic NEON. 
 

 Timsko sodelovanje z zunanjimi inštituciajami: 
o CSD Litija, 
o Zavod RS za šolstvo, 
o Svetovalni center Ljubljana, 
o Vrtec Litija, 
o Policijska postaja Litija, 
o Center za razvoj, 
o Pedagoški inštitut, 
o Razvojna ambulanta Moste. 

 

 Vzgojni postopki in/ali vzgojni načrti: 
o Lan Širec, 5. K, 
o Kristjan Nešović, 1. a, 
o Aleks Perger, 1. a, 
o Luka Stupar, 2. b, 
o Simon Novak, 2. b 

 

 Posodobitve: 
o Prenova Vzgojnega načrta 
o Vključevanje gibanja v VI proces – dan brez stola, dan bosih nog… 

 
 Novosti: 

o Robinzonska noč 
o Gozdna pedagogika 

 

 Drugo: 
o Usposabljanje kolegic I. triade za vključevanje taktilne integracije in 

gibalnih aktivnosti v VI delo. 
o Vzgojno-vedenjska problematika – kontinuirano preventivno in 

kurativno izvajanje delavnic in drugih aktivnosti v razredu – 1. a, 2. a, 
2. b, 1. J, 5. K. 
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Šolska svetovalna služba: Dunja Požaršek 
 

7.2. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-predmetna stopnja 

MŠ in POŠ Hotič 

V šolskem letu sem opravljala delo šolske svetovalne službe na matični šoli v 6. – 9. 
razredu in na Podružnični šoli Hotič. 
 

 Učna pomoč in svetovanje: 
Tekom leta sem v obliki učne pomoči ali svetovanja sodelovala s kar nekaj učenci. Z 
nekaterimi na tedenski ravni, z drugimi zgolj občasno. Ves čas izvajanja pomoči, sem 
bila redno v stiku tudi s starši učencev. Ti učenci so navedeni v Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Učenci, ki sem jim nudila učno pomoč ali svetovanje: 

Ime in priimek Razred 

Sebastian Rosshaupel 2. H 

Sergej Bobić 3. H 

Ruben Bedene 5. b 

Pika Pirmanšek 5. b 

Gaja Handanagić 6. c 

Jaka Jusić Čebela 6. c 

Natalija Janež 7. a 

Mark Mohar 7. c 

Maggie Kregar 8. a 

Jaša Končar 8. a 

Zoja Rokavec 8. a 

Ensar Kabashi 8. b 

Lara Klopčič 8. b 

Tim Obolnar Zenković 8. b 

Lana Tanita Zupan 8. b 

Taja Kemperle 8. c 

Ajda Zupančič 8. c 

Eva Ostrež 9. a 

 

 Koordiniranje pomoči učencem s težavami: 
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.  
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 Evalvacijski sestanki in priprava na naslednje šolsko leto: 
Vodila sem evalvacijske sestanke za POŠ Hotič in 6. – 9. 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.  
 

 Postopki usmerjanja: 
V letošnjem šolskem letu sem v postopku usmerjanja vodila 25 učencev: 

o Prvo usmerjanje: Eva Ostrež, Kan Gornik, Marija Balažic, Najla Murtić, 
Mark Mohar, Pika Pirmanšek. 

o Sprememba odločbe: Ana Pirc, Jaka Jusić Čebela, Kristjan Kovič, 
Natalija Janež, Tilen Cerar, Žiga Novak, Tjaš Dorn Vehovec. 

o Ponovno usmerjanje ob prehodu v srednjo šolo: Alja Mrčun, Iza Grošelj, 
Julian Tomac, Maša Ružnić, Teja Bernik, David Mihelčič, Zala Ševerkar, 
Taja Planinšek, Sara Alibabić. 

o Šolanje na domu: David Mihelčič, Jakob Mihelčič, Nika Bricelj. 
 

 Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo: 
V sklopu karierne orientacije sem sodelovala z učenci 9. razreda na matični šoli. 
Vsem učencem je bilo nudeno skupinsko in individualno karierno svetovanje. V 
sklopu vpisa v srednjo šolo sem skupaj z Marijo Mohar izvedla dva roditeljska 
sestanka. Z učenci 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 prenosu prijavnic. 
 

 Sodelovanje v razrednih skupnostih: 
V razredih na predmetni stopnji sem izvajala razredne ure in delavnice na temo 
duševnega zdravja. Na POŠ Hotič sem v 5. razredu izvajala delavnice v sklopu 
projekta »To sem jaz«. V 7. razredu sem izvedla roditeljski sestanek na temo 
medvrstniškega nasilja. 
 

 Timsko sodelovanje z zunanjimi institucijami: 
Timsko sem pri širših problematikah zunaj in znotraj šole sodelovala s: 

o CSD Litija, 
o Policijsko postajo Litija, 
o Pediatrično kliniko Ljubljana, 
o Moderatorstvo – Društvo svetovalnih delavcev pri projektu »Kaj lahko 

storim da mi bo lažje«, 
o Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji: 

sodelovanje v projektu Prehod mladih na trg dela, 
o Področni aktiv Litijske šolske svetovalne službe in 
o Zdravstveni dom Trbovlje. 
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 Vzgojni postopki in vzgojni načrti so bili oblikovani za sledeče učence: 
o Kirill Pletnev, 6. a: 1 vzgojni opomin 
o Christian Hagenbuch, 6. b: 2 vzgojna opomina 
o Florjan Lotrič Golič, 6. b: 2 vzgojna opomina 
o Jaka Jusić Čebela, 6. c: 2 vzgojna opomina 
o Marjan Končar, 6. c: 1 vzgojni opomin 
o Oskar Ribič, 6. c: 1 vzgojni opomin 
o Katja Breceljnik, 7. b: 1 vzgojni opomin 
o Aljaž Lazar, 7. b: 1 vzgojni opomin 
o Tjaš Dorn Vehovec, 7. c: 1 vzgojni opomin 
o Lana Tanita Zupan, 8. b: 1 vzgojni opomin 
o Taja Kemperle, 8. c: 1 vzgojni opomin 

 
 Izobraževanje: 

V letošnjem šolskem letu sem se udeležila naslednjih izobraževanj: 
o Študijske skupine 2021/2022 
o OMRA delavnica; Stres povzroča stiske, okrepite svoje moči! 
o OMRA delavnica: Prepoznajmo osebnostne motnje med nami 
o Fraktalna risba – uvodni modul 
o Mednarodna konferenca o duševnem zdravju mladih: Moja misel ima še 

smisel? Mladost (je) ni norost 
o Konferenca o šolskem svetovalnem delu – prispevki strok za svetovalno 

delo v praksi 
 

 Prvošolci: 
Vpis prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju.  
 

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

 Skrb za aplikaciji CEUVIZ in NPZ 
 

 Vpis v Zlato knjigo in Knjigo Najboljših dosežkov v Občini Litija: 
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). 
 

 Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih.  
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 Posodobitve: 
o Prenova Vzgojnega načrta OŠ Gradec. 
o Načrtovanje prenove osebnih map. 

 

 Novosti: 
o Načrt za ustanovitev intervizijske skupine. 
o Priprava znotraj skupine Poseben.Si pod sloganom Moje misli so lahko 

čist drugačne (stripovski plakati) in Pozitivne afirmacije (plakati na 
vratih MŠ in POŠ). 

o Priprave za razredne ure Padlet – Rastem z razredom. 
o Priprava delavnic za Poseben.Si. 

 
 Drugo: 

o Priprava delavnice za strokovne delavce v okviru konference Učitelj 
učitelju. 

o Aktivno sodelovanje v projektih Zdrava šola in Poseben.si. 
o Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP. 
o Občasno nadomeščanje učiteljev in dežuranje na hodnikih. 
o Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom 

šole. 
 

Šolska svetovalna delavka: Marjeta Žagar Rupar 
 

7.3. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-POŠ Vače 

V šolskem letu 2021/2022 je bil delež zaposlitve za šolsko svetovalno službo POŠ 
Vače najprej 35%, nato pa 45%. Delo je bilo usmerjeno na naslednja delovna 
področja: 
 

 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.  
 

 Postopki usmerjanja: 
o Preverjanje ustreznosti usmeritve: Eva Batič 
o Vloga za spremembo OPP: Luka Peterka 
o Pridobivanje novih odločb za OŠ: Mark Čebela, Maks Vrhovec, Alex 

Malgaj 
o Ob prehodu v srednjo šolo: Lenard Sakač, Aljaž Juvan, Sabina Osolnik, 

Kristjan Maček, Tai Pintarič, Nik Mizori.  
 

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

Razred  Učenec 

1.V Nejc Jurjevec 

2.V Mark Čebela 



73 

 

3.V Gabriel Žibert Pečar, Eva Batič 

4.V Ian Plemenitaš 

5.V Čebela Taja, Ela Zarnik, Malgaj Alex, Tereza Stopar, Mateja Merela 

6.V Indof Alja, Malgaj Anastazija, Fortuna Brina 

7.V Juvan Natja, Klinc Iris, Maks Vrhovec 

8.V Kristan Tevž, Sakač Lenard, Trdin Domen, Špela Cimerman 

9.V Erika Kotar, Sabina Osolnik, Sara Klinc, Nejc Trdin 

 

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

 

 Spremljanje in evalvacija DSP, ISP in DNU ter vodenje ustrezne 
dokumentacije: 

Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-jev s strokovnimi skupinami ter IDPP-
jev z razredniki. 
 

 Prvošolci: 
o Izvedba vpisa prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju na POŠ Vače. 

V prvi razred se je vpisalo 17 učencev. 
o Snemanje in montaža nagovornih besed ravnatelja in šolske svetovalne 

službe za lažji dostop informacij za starše bodočih prvošolcev.  
 

 Prepisi na POŠ Vače 
o 1. 9. 2021-Eva Batič 3. V 
o 1. 9. 2021-Jakob Batič 5. V 
o 1. 9. 2022-Meta Podlipnik 
o 1. 9. 2022-Ajda Podlipnik 
o 1. 9. 2022-Neža Podlipnik 
o 1. 9. 2022-Ksaver Prijatelj 

 

 Možni prepisi iz POŠ Vače na MŠ OŠ Gradec 
o 1. 9. 2022-Alex Malgaj 
o 1. 9. 2022-Anastazija Malgaj 

 
 Izvedba delavnic: 

o V okviru projekta Primi šolo za roge so bile izvedene ure na različne 
teme za učence od 4. – 8. razreda skozi celotno šolsko leto. 

o Neon – izvedba delavnic v vseh razredih POŠ Vače (najmanj 4 urne 
delavnice). 

 

 Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo: 
o V 8. in 9. razredu so učenci odkrivali svoje sposobnosti in interese. 

Izveden je bil roditeljski sestanek v 8. in v 9. razredu. 
o Posodabljanje spletnega srednješolskega sejma. 
o Priprava e-zloženke z zbranimi informacijami. 
o Skupno izpolnjevanje prijavnic za učence 9. razreda za vpis v srednjo 

šolo.  
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 Roditeljski sestanki: 
Poleg karierne orientacije v 8. in 9. razredu, je bil pripravljen nagovor šolske 
svetovalne službe tudi na uvodnem sestanku.  
 

 Vzgojni postopki in vzgojni načrti – svetovanje in pomoč: 
o 3 vzgojni opomini: Alex Malgaj 
o 2 vzgojna opomina: Mark Ribič 
o 1 vzgojni opomin: Tevž Tristan, Rebeka Osolnik, Taja Čebela, Jakob 

Batič.  
 

 Izobraževanja: 
o Team teach (Uravnavanje vedenja vzgojno zahtevnih učencev) 
o Ocena pripravljenosti otroka za prehod v 1. Razred OŠ 
o Obrazi nasilja v življenju otrok in mladostnikov (nacionalni posvet) 
o Konferenca 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi 
o Pravno šolska akademija – V. Najpogostejše napake vzgojnega 

postopka in vloga ter odgovornost svetovalnega delavca 
o Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? – Zakaj ga uporabiti v šolski 

svetovalni praksi in razredu; NIJZ 
o Senzibilno spodbujanje socialnih spretnosti pri otrocih s posebnimi 

potrebami 
o Udejanjanje koncepta dela z otroki z učnimi težavami: Mednarodni 

konferenci MDJ - sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin 
o Konferenca projekta Cool Kids – program za premagovanje anksioznosti 

za otroke in mladostnike 
o Mesečna študijska srečanja za šolske svetovalne delavce 
o NIJZ – srečanje vodij Zdrave šole 
o Dinamična spletna srečanja 
o Udejanjanje koncepta dela z otroki z učnimi težavami: Izvirni delovni 

projekt pomoči 
o Cool Kids 

 

 Aktivna udeležba: 
o Mednarodni konferenci MDJ - sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih 

skupin (Celostni pristop Osnovne šole Gradec z vnašanjem vsebin pod 
geslom Poseben.Si) 

o Konferenca 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi (Vnašanje 
pozitivnih afirmacij v vsakdanji prostor z namenom vplivanja na 
nezavedno odzivanje in spreminjanje avtomatskih misli ter razvijanje 
optimističnega mišljenja – »Moje misli so lahko čist drugačne.«) 

o Priprava smernic IP v strokovni skupini znotraj Zavoda za šolstvo: 
o Prehod mladih – stičišče sistemov in zakonodaje (Način sodelovanja na 

OŠ Gradec) 
o Spodbujamo prijateljstvo – koordinatorstvo pri projektu (vključevanje 

učencev, izdelava izdelkov in snemanje avtorske pesmi Dober dan).  
o Roka v roki – koordinatorstvo mednarodnega projekta 
o Izvedba ICCS raziskave na OŠ Gradec, 8. razred 
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o Pirati plastike – sodelovanje v raziskovalnem projektu z 9. razredom 
(čistoča Save) 

 

 Priprava izobraževanj za sodelavce: 
o 8 delavnic za učitelje NEON (izvajalka Marija Mohar) 
o 2 delavnici učitelj učitelju »Kaj pa jaz?« (izvajalka Marija Mohar in 

Marjeta Žagar Rupar) 
o Dobro sem (izvajalki Monika Erjavec Bizjak, Neža Janež) 

 

 Timsko sodelovanje z zunanjimi institucijami:  
o CSD Ljubljana – Vič 
o Projekt Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki 

Sloveniji: sodelovanje v projektu Prehod mladih na trg dela – v 
katerega sta vključena dva učenca na POŠ Vače. 

o Srečanje svetovalnih delavk izven zavoda – dve srečanji na katerih smo 
posvetile več časa aktualnim temam (Družinski zakonik, Motnje spanja, 
Pozitivne afirmacije, Gibalnice, Prvošolci, Begunci in tujci priseljenci 
idr.) 

o Rdeči Križ Slovenije – vabilo staršem za vpis otroka na zdravstveno 
letovanje (tudi za socialno ogrožene družine). 

o SCOMS – sodelovanje v zvezi z učenci. 
o Center za avtizem – sodelovanje v zvezi učenci. 
o Zavod za šolstvo – Priprava IP smernic. 
o Neurobeans – Gregor Bohnec; evalvacija pripomočka in podpora pri 

snemanju reklame. 
o Moderatorstvo – Društvo svetovalnih delavcev pri projektu Kaj lahko 

storim da mi bo lažje. 
o Mentorstvo Erasmus – Renata Lisac 
o Neurobeans – koordinacija snemanja reklame z zunanjimi izvajalci. 
o Krajevna skupnost Vače – snemanje promocijskega videa za 

pridobivanje sponzorskih sredstev za športno igrišče. 
 

 Novo v 2021/2022: 
o PTT predloge za vse delavnice NEON 
o Priprave za razredne ure Padlet – Rastem z razredom 
o Priprava delavnic za Poseben.Si 
o Priprava znotraj skupine Poseben.Si pod sloganom Moje misli so lahko 

čist drugačne (stripovski plakati) in Pozitivne afirmacije (plakati na 
vratih MŠ in POŠ) 

o Objava Trailer – Poseben.Si muzikal 
o Objava pesem – Dober dan 

 

 Posodobitve: 
o Priprava dodatne prenove IP-ja (glede na smernice IP) 
o Priprava prenovljenega Vzgojnega načrta v skupini za prenovo 

Vzgojnega načrta 
o Priprava obrazcev za Vzgojni načrt 
o Priprava opisa postopka 5. korakov pomoči 
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 Novosti v 2022/2023: 
o Izvedba delavnic v sklopu projekta Poseben.Si 
o Priprava plakatov za RS (stripov) Poseben.Si 
o Karte in igra spomin s pozitivnimi afirmacijami Poseben.Si (še čakamo 

izdelavo tiskarja) 
 

 Drugo: 
o Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP. 
o Občasno nadomeščanje učiteljev. 
o Uvajanje in spremljanje dela novih/vračajočih se DSP učiteljic. 
o Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom 

šole. 
 

 Predlogi: 
o Ustrezno umestiti v LDN načrtovano izvajanje delavnic, ki so nujne za 

osebno rast učencev na več področjih. 
o Ena od svetovalnih delavk se udeleži Programa za krepitev moči 

prijaznosti; Pripravijo se priprave za učiteljice 1., 2. in pogojno 3. 
razreda, pripravi izobraževanje za učiteljice, ki redno vsebine umeščajo 
v vzgojno-izobraževalni proces. 

o V LDN se umesti opredelitev Svetovalne storitve. 
o V LDN se umesti protokol IP in IDPP. 
o Učitelj učitelju – predstavitev tematik znotraj aktivov (lahko tudi iz 

drugega aktiva predstavijo drugemu aktivu tematike, ki sovpadajo s 
ciljnim aktivom). 

o Učiteljem se »javno«, na npr. 3-5 let, omogoči enotedenska odsotnost 
v času pouka (torej, ko ni počitnic) z namenom potovanja, ko je 
cenovno ugodneje.  

 
 Šolska svetovalna služba: Marija Mohar 

 

7.4. Poročilo o delu šolske knjižnice 

Šolska knjižnica je vse leto spremljala učence in učitelje, jim nudila pomoč pri oskrbi 
s knjižničnim gradivom in raznovrstnimi informacijami ter bila tudi točka socialnih 
stikov in pobudnica številnih dejavnosti. 
 
Izposoja je zaradi epidemioloških ukrepov še vedno potekala po prilagojenem urniku, 
ki je preprečeval tesnejše stike med učenci različnih razredov. Poleg starega 
knjižničnega gradiva, trenutno je vpisano v sistem Cobiss prek 15.000 enot, čaka nas 
še nekaj kabinetov ter podružnici Hotič in Kresnice, so učenci in učitelji lahko posegali 
tudi po novih knjigah. V tem šolskem letu je knjižnica bogatejša za 222 naslovov ter 
312 enot. 
 
Za izposojo so na podružnicah Hotič, Kresnice in Jevnica poskrbele tamkajšnje 
učiteljice, na POŠ Vače pa bibliotekarka Bojana Kotar, ki je tja odhajala enkrat 
tedensko. Dobrodošlo pa bi bilo, da bi na POŠ Vače opravljala delo knjižničarke vsaj 
dva dneva v tednu. 
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Knjižnica je poizkušala bralce privabiti z različnimi dejavnostmi. Letos so bile uvedene 
bralne čajanke, ki so se jih prostovoljno lahko udeležili učenci od 6. do 9. razreda. 
Dober obisk kaže na to, da je takšna dejavnost še kako dobrodošla. Organizirali smo 
tri čajanke, vedno s poprejšnjo pripravo v knjižnici – na temo čajanke so bile v 
prostorih knjižnice razstavljene knjige, ki so se jih učenci seveda lahko izposodili. 
Prva čajanka je bila posvečena najstništvu. Na srečanje ob čaju in piškotih smo 
povabili pedagoginjo Dunjo Požaršek, ki je učencem odgovarjala na  vprašanja in z 
njimi podelila marsikatero izkušnjo iz dolgoletnega dela z mladimi. Razvila se je 
konstruktivna debeta. Druga čajanka je bila pripravljena v povezavi s svetovalno 
službo in je bila namenjena duševnemu zdravju mladih. Pred srečanjem, na katero 
sta bili kot gostji povabljeni psihologinja Marjeta Žagar Rupar in socialna pedagoginja 
Katarina Poglajen, je bila pod vodstvom Marjete Žagar Rupar izvedena tudi delavnica 
sproščanja. Zadnja čajanka, pripravljena tik pred koncem šolskega leta, pa je bila 
posvečena smehu. Učenci so se v velikem številu udeležili tudi delavnice joge smeha, 
ki jo je izvedla gostujoča pedagoginja Mirjana Šafran Blažič. 
 
Knjižnica se je dejavno vključevala v šolske projekte. V okviru projekta Radovedni 
Valvasor se je skupina učencev pod  mentorstvom Stanke Sirk poglobila v zgodovine 
nekdanje vasi Gradec. V času raziskovanja so nas obiskali tudi trije gostje: pisatelj in 
pesnik Jože Sevljak, nekdanji ravnatelj litijske osnovne šole Jože Grošelj in direktorica 
Muzeja Litija Tina Šuštaršič. Učenci so skupaj z mentorico predstavili svoje izsledke, 
gostje pa so jih dopolnili s svojimi spomini in drugimi zanimivimi informacijami. 
Rezultat celoletnega dela so informativna tabla, ki stoji na zelenici pred šolo, in dva 
članka, objavljena na spletni strani šole pod rubriko Zgodovina. 
 
Knjižnica je s prostovoljci skrbela tudi za oskrbo šolskega učnega travnika (jesensko 
grabljenje in junijsko sušenje sena). 
 
Na pobudo knjižnice je bila organizirana dobrodelna akcija za Ukrajino. Zbrano je bilo 
več kot 900 kilogramov prehranskih artiklov in higienskih pripomočkov, ki so jo jih 
učenci prostovoljci skupaj s knjižničarko Stanko Sirk razvrstili, spakirali in pripravili za 
oddajo litijskemu Rdečemu križu. 
 
Knjižnica je za učence izbirnih predmetov filmska vzgoja in gledališki klub pripravila 
tudi srečanje z upokojenim režiserjem in predavateljem na AGRFT Alešem Janom. 
Letos je bila uspešno izpeljana bralna značka za učitelje. Ob zaključku smo na grad 
Bogenšperk povabili avtorja ene od branih knjig Boruta Kraševca. Pogovor z njim je 
vodila knjižničarka Stanka Sirk. 
 
Knjižničarka Stanka Sirk je bila ves čas na voljo tudi za pomoč učiteljem z 
lektoriranjem, idejami za organizacijo različnih dogodkov, spremstvi (npr. pravljična 
noč  na POŠ Hotič, spremstvo na  kulturnem dnevu …), obe knjižničarki pa sta v tem 
šolskem letu zaradi koronavirusa med učitelji tudi veliko nadomeščali. 
 
Seveda je potrebno omeniti še letošnjo novost v prizadevanjih za dvig bralne kulture 
pri mladih bralcih, status bralca, o katerem pa je več napisano v poročilu o poteku 
Bralne značke. 
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Knjižničarki sta imeli veliko dela ob koncu in začetku šolskega leta tudi z urejanjem 
učbeniškega sklada. Knjižničarka Stanka Sirk je poleg naštetega  poskrbela tudi za 
pisanje šolske kronike in nudila ure dodatne strokovne pomoči Tjašu Dornu Vehovcu. 
Leto 2021/2022 je bilo v knjižnici pestro. Želeti je, da tako ostane tudi v prihodnje. 
 

Pripravila: Stanka Sirk 
 

7.5. Poročilo o delu šolske kuhinje 

Evalvacija dela v centralni kuhinji: 
V letošnjem šolskem letu, se je v centralni kuhinji in razdelilnih kuhinjah POŠ 
pripravljalo prib. 41  zajtrkov; 

 24 MŠ Gradec do ukinitve v mesecu marcu 2022 
 15 POŠ Vače 
 / POŠ Kresnice 
 / POŠ Hotič 

 2 POŠ Jevnica 
 
prib. 674 dopoldanskih malic: 

 440 MŠ Gradec 
 105 POŠ Vače 

 37 POŠ Kresnice 
 34 POŠ Hotič 
 58 POŠ Jevnica 

 
prib. 546  kosil: 

 330 MŠ Gradec 
 87 POŠ Vače 
 37 POŠ Kresnice 
 34 POŠ Hotič 
 58 POŠ Jevnica 

 
in  67 popoldanskih malic: 

 27 MŠ Gradec 
 13 POŠ Vače 
 3 POŠ Kresnice 
 14 POŠ Hotič 

 10 POŠ Jevnica 
 
V mesecu septembru 2022 smo delo začeli po LDN in ga tudi realizirali, ker je celo 
šolsko leto potekalo v šoli. 
Skupaj je v centralni kuhinji zaposlenih 6 delavk na POŠ pa 4 gospodinjke. Redno 
celoletno delo so opravile 4 delavke. Na matični šoli je bila ena delavka celo šolsko 
leto v bolniškem staležu. Bolniška omenjene delavke še ni zaključena in je napotena 
na komisijo za upokojitev Na to delovno mesto smo že v septembru za 4 ure zaposlili 
pomočnico v kuhinji, kot nadomeščanje. Zaradi še ene bolniške odsotnosti v mesecu 
oktobru na MŠ smo do decembra 2021 tej delavki delovni čas razširili na 8 ur. Na 
praktično usposabljanje smo od meseca septembra 2021 do januarja 2022 vzeli 
enega dijaka, ki je do neke mere nadomestil bolnišnično odsotnost delavk, v mesecu 
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maju 2022 pa še enega. Med šolskim letom je prišlo do menjave dveh gospodinjk 
zaradi upokojitev na POŠ Kresnice v mesecu novembru 2021 in POŠ Jevnica v 
mesecu januarju 2022. 
 
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 
vrste diet za alergike). Do dietne prehrane so opravičeni učenci, ki so specialistično 
obravnavani. Hrana se je dostavljala na 4 različne lokacije po utečenem dnevnem 
redu. Med šolskim letom smo na MŠ ukinili ponudbo zajtrkov zaradi nerednih odjav in 
posledično več zavržene hrane. Zajtrke bomo ponovno ponudili tudi v prihodnje, če 
se bodo izkazali za smiselne. V mesecu juniju 2022 smo gostili oddelek vrtca in 
pomagali pri serviranju njihovih obrokov. 
 
Nabava in popravila 
Pred začetkom šolskega leta 2021/2022 smo za centralno kuhinjo opravili nakupe 
drobnega inventarja (posodo in pribor za pripravo mlečnih malic). V mesecu marcu je 
prišlo do večjega popravila elektromotorja na konvekcijski peči, v maju pa do nakupa 
dveh novih hladilnikov zaradi okvare in dotrajanosti starih. 
V načrtu za centralno kuhinjo je nakup konvektomata (predračune za nakup smo 
posredovali občini) in prenovitev pomivalnice z nakupom pomivalnega stroja 
(razširitev za pranje tudi črne posode). 
Drobni inventar (posodo, skodelice, pribor in pripomočke) smo dokupili za vse POŠ. 
Med letom je bilo še nekaj servisov oz. vzdrževanj na pomivalnem stroju na POŠ.  
 
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. Inšpekcijskega nadzora s strani Ministrstva v 
letošnjem šolskem letu ni bilo.   
 
Po pogodbi je bil 2x v letu izvršen sanitarni nadzor. Brisi na snažnost in pregledi so 
pokazali, da so zadeve urejene in zadoščanju higienskim standardom. 
Dokumentacija se vodi in hrani v mapah HACCP sistema v centralni kuhinji in na POŠ. 
 
Sodelovanje z dobavitelji in javna naročila 
Sodelovaje z dobavitelji bi ocenila, kot dobro. Dostava je bila redna. Zaradi 
prehranske in energetske draginje, ki sta se začeli kazati v mesecu marcu, smo bili 
primorani z dobavitelji v okviru letnih sporazumov uskladiti cene – sistem javnih 
naročil, ki pa so se zelo zvišale. Ocenjujemo, da so cene živil narasle za od 10 do 30 
%, kar bo vplivalo tudi na oblikovanje cenika obrokov za novo šolsko leto. V mesecu 
maju in juniju je prihajalo do zamud v dostavi nekaterih živil oz. jih sploh ni bilo na 
zalogi.  
Odvoz organskih odpadkov nam vrši podjetje Ekstrem čisto iz Hrastnika. Z njihovimi 
storitvami smo zadovoljni. Med šolskim letom so jim poslali eno opozorilo glede 
snažnosti sodov.  
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 
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pojavljajo madeži na oblekah, vendar se po opozorilu zadeve izboljšajo. S 
sodelovanjem bomo nadaljevali, ker so trenutno najcenejši na trgu za te storitve v 
naši okolici.  
 
Drugo delo 
V tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili različne pogostitve za določene 
priložnosti. Pogostitev oz. izdaja kosil pri treh krvodajalskih akcijah, peka krofov v 
času pusta, priprava kosil za državno tekmovanje Mladina in gore, pomoč pri peki 
palačink in pogostitev na valeti. Nekaj manjših pogostitev je bilo tudi za obiskovalce 
šole. 
Uspešno smo zaključili projekta Šolska shema in Tradicionalni slovenski zajtrk. 
 
Izobraževanje in zaposlitev. 
Tri kuharice iz MŠ so se letošnje šolsko leto v popoldanskem času izobraževale na 
Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani v okviru 2x po 85 ur in 1x 65 ur. Za 
dietnega kuharja pa sta se izobraževali dve kuharici v okviru 71 ur. V mesecu 
avgustu 2022 načrtujemo uvodni sestanek z vsemi zaposlenimi v centralni kuhinji in 
podružnicah ter izobraževanje po HACCP- u, ki ga bo izvedla naša pogodbenica  ga. 
Petra Konjačič Privšek (SAN-ING s.p.). Prav tako se bomo sestale z učiteljicami OPB, 
da pripravimo urnik hodov na kosila, tako kot letos. 
 
Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah 
Na podružničnih šolah ostaja način dela enak, po ustaljenem delovnem času. V 
začetku šolskega leta so se odločili tudi v POŠ Hotič in POŠ Kresnice, da bodo imeli 
malico po prvi šolski uri, kar se je izkazalo za zelo dobro. Dostava blaga iz centralne 
kuhinje na podružnične šole je potekala brez večjih posebnosti. Gospodinjke so se 
sproti dogovarjale z matično šolo glede nabave in usklajevanja dela. V POŠ Jevnica 
so tudi v šolskem letu izvajali projekt, kjer so na jedilniku za šolsko malico 
prevladovala ekološka in lokalna živila v povezavi z njihovim eko vrtom. 
 
Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši 
V tem šolskem letu se je Skupina za prehrano sestala enkrat na daljavo z novim 
članom, zamenjal se je starš. Skupina je bila seznanjena z načinom dela v tem 
šolskem letu predvsem z ponudbo domačih namazov in toplih mlečnih malic. Med 
šolskim letom posebnosti ni bilo. Skozi šolsko leto smo spremljali prehranjevalne 
navade in ješčost otrok, ki jo ocenjujem kot dobro. Zagotovo se bomo trudili še 
naprej k manj zavrženi hrani in iskali načine za vzpodbujanje ješčosti otrok. V 
mesecu juniju 2022 smo izvedli spletno anketo za učence o zadovoljstvu s šolsko 
prehrano. Izpolnilo jo je zelo malo abonentov oz. staršev (30), za kar smatram, da je 
večina s šolsko prehrano zadovoljna. 
 
Prav tako smo tudi letos na začetku šolskega leta prosili da na razrednih urah 
oblikujejo predloge in izboljšave, ki smo jih upoštevali tekom šolskega leta.  
Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2021/2022 ocenjujem kot uspešno.  
Trenutno poteka generalno čiščenje kuhinje. 
 

Organizatorka šolske prehrane: Anita Mikša 
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8. Poročilo o delu podružnic 

8.1. POŠ Vače 

 
UVOD 
Tudi v šolskem letu 2021/2022  je bila prisotna bolezen Covid-19. To je pomenilo, da 
smo določen čas, v jesenskih in zimskih mesecih, delali na drugačen način kot bi 
sicer, če te bolezni nebi bilo. Večkrat je bilo odsotnih večje število otrok v 
posameznih oddelkih, zato smo nekateri učitelji na predmetni stopnji poučevali 
hibridno, to pomeni, da so se lahko, odsotni učenci, povezali k pouku preko MS 
Teamsa.  
Še vedno se spopadamo s prisotnostjo legionelle, ki jo obvladujemo z rednimi 
kontrolami prisotnosti v vodnem omrežju. Večje stroške popravil je letos zopet terjala 
kurilnica, kjer so zamenjali nekaj funkcionalnih delov, ki so potrebni za delovanje 
ogrevalnega sistema. V učilnici za slovenščino in v 1. razredu smo vgradili zunanja 
senčila.  
 
POUK 
se je pričel v sredo, 1. 9. 2021, po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda so se zbrali ob 11. uri v spremstvu staršev na šolskem 
igrišču OŠ Gradec. Nagovorila sta jih župan občine Litija, Franci Rokavec in 
ravnatelj Damjan Štrus, 

 učenci od 2. do 9.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri; najprej smo se zbrali 
na igrišču pred šolo, nato so jih razredniki odpeljali v matične učilnice. V tem 
šolskem letu so bili tudi učenci predmetne stopnje v matičnih učilnicah, 

 prvi šolski dan smo izvajali tudi jutranje varstvo in OPB.  
 
SESTANKI  
Učiteljice in učitelji smo se redno udeleževali jutranjih sestankov, pedagoških in 
redovalnih konferenc ter izobraževanj na matični šoli in sodelovali na skupnih 
prireditvah, ki so v letošnjem šolskem letu potekale večinoma preko videokonferenc v 
okolju MS Teams ali Zoom.  
Na POŠ Vače smo imeli jutranje sestanke vsako drugo in četrto sredo v mesecu ter 
po potrebi še kakšnega vmes. V mesecu septembru, oktobru, maju in juniju smo 
izvajali sestanke v živo, v zbornici POŠ Vače, ostale mesece pa smo izvedli 
videokonferenčne sestanke. 
 
IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 Marija Mohar, 
 Mateja Troha, 
 Karin Kovačič (do decembra 2021), 
 Andraž Justin (od decembra 2021 do marca 2022), 

 Katarina Poglajen (od 1. 3. do 31. 8. 2022), 
 Jona Brodar, 
 Alena Džafić Dedić (zunanja sodelavka ZGNL), 
 Astrid Žibert.  

 
PROJEKTI 
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V tem šolskem letu je na Vačah še vedno potekal projekt Aktivno v središču, vendar 
zaradi epidemije Covid-19 nismo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev. Izdelali smo 
dva tematska kotička na hodnikih za učence. V okviru tega projekta smo izvedli 
različne aktivnosti za učence (aktivni odmori, minuta za zdravje, urejanje šolskega 
vrtička, šolski poligon v pritličju, ki se nadaljuje po stopnišču šole do podstrešja). Za 
starše smo izvedli zaključno prireditev v juniju 2022. V okviru projekta sta učiteljici 
Barbara Kodrman in Nuška Mlekuž pripravili z učenci predstavo Mala trmica, ki je bila 
predstavljena učencem RS POŠ Vače, vrtčevskim otrokom in staršem na zaključni 
prireditvi. 
Projekt Mehak prehod iz vrtca v šolo: le – ta je potekal med učenci 1. razreda in 
otroci iz vrtca Sonček. Zaradi epidemije Covid-19 so se srečevali večinoma zunaj. 
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, Primi šolo za roge). 
 
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. 
 
IZBIRNI PREDMETI 

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Jernej Grdun 
 NAČINI PREHRANJEVANJA: Jernej Grdun 
 RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI: Jernej Grdun 
 MATEMATIČNE DELAVNICE 7: Astrid Žibert 
 SONCE, LUNA, ZEMLJA: Astrid Žibert 

 ŠPORT ZA ZDRAVJE, IPŠ-ODBOJKA, ŠPORT ZA SPROSTITEV: Nuška Mlekuž 
 NEMŠČINA 1, 2: Mateja Troha 
 LIKOVNO SNOVANJE 1: Maria Primožič 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V tem šolskem letu smo izvajali neobvezna izbirna predmeta ŠPORT in 
RAČUNALNIŠTVO; izvajala sta ga učiteljici Nuška Mlekuž in Nežka Rugelj. 
 
TEKMOVANJA IN REZULTATI 
 

TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 

IZ LOGIKE 23. 9. 2021 
 
 
 
 
 
16. 10. 
2021 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
MIA MOČILNIKAR (7.r) 
JONA MOHAR (7.r) 
URBAN INDOF (9.r) 
NIKA HORVAT (9.r) 
ZLATO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
MIA MOČILNIKAR 

ASTRID ŽIBERT 

IZ FIZIKE 2. 2. 2022 
 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  

ASTRID ŽIBERT 
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14. 4. 2022 

MAJ MOHAR (9.r) 
NIKA HORVAT (9.r) 
 
BRONASTO PRIZNANJE na 
REGIJSKEM tekmovanju:  
MAJ MOHAR (9. r) 

IZ MATEMATIKE 17. 3. 2022 BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
OSKAR GRDUN (1.r) 
JULIJA PLEMENITAŠ (1.r) 
ŽAN BOKAL (2. r) 
JULIJA MOHAR (2.r) 
EVELINA ŠTAUT (2.r) 
ALEKS GRILC (2.r) 
IAN PLEMENITAŠ (4.r) 
JONA MOHAR (7.r) 
MIA MOČILNIKAR (7.r) 
LOVRO ŠINKOVEC (7.r) 
BRINA POK (8.r) 
MAJ MOHAR (9.r) 
BRONASTO PRIZNANJE na 
regijskem tekmovanju:  
MIA MOČILNIKAR (7.r) 
MAJ MOHAR (9.r) 

JANJA AMRŠEK,  
ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 



 

LOGIČNA 
POŠAST 

5. 5. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
21. 5. 2021 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
TEREŽA STOPAR (5.r) 
MIA MOČILNIKAR (7.r) 
BRINA POK (8.r) 
URBAN INDOF (9.r) 
 
ZLATO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
MIA MOČILNIKAR (7.r) 
 
SREBRNO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
BRINA POK (8.r) 
URBAN INDOF (8.r) 

ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 

 
SODELOVANJE Z ZD LITIJA 
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili sistematski pregled v ZD litija. 
V mesecu oktobru in novembru so strokovne delavke ZD Litija izvedle po razredih 
dvourne delavnice zdravstvene vzgoje. V juniju so izvedle demonstracijo čiščenja zob.  
Zaradi epidemije Covid-19 v tem šolskem letu strokovne delavke ZD Litija niso izvajale 
pregledov čistosti zob.  
 
SODELOVANJE S STARŠI 
S starši smo sodelovali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, ki so bili večinoma 
videokonferenčni ter na zaključnem srečanju, ki je bilo kulturno-športno obarvano.  
Ostale načrtovane prireditve so, zaradi epidemije 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 ter upoštevanje ukrepov za 
zajezitev širjenja novega korona virusa. 
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
KD, ND, TD, in ŠD so bili v letošnjem šolskem letu v večini realizirani. 
 
KADROVSKE IN DRUGE POSEBNOSTI 
V decembru 2021 je strokovna delavka za dodatno strokovno pomoč (DSP), Karin 
Kovačič, odšla na porodniški dopust, nadomestil jo je strokovni delavec za DSP, Andraž 
Justin, ki je bil pri nas do 1. 3. 2022, ko se je s porodniške vrnila Katarina Poglajen, ki 
je do konca pouka izvajala DSP. 
 
IZVEDBA NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI 

 LŠN – učenci 5. razredov (Žusterna Koper, 11. 10. – 15. 10. 2021) 

 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda, Rakitna (16. 3. – 18. 3. 2022) 
 Bivanje v naravi in smučarska šola – CŠOD Bohinj, 7.razred  (21. 3. – 25. 3. 

2022) 
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 Učenci 2.razreda – plavalni tečaj v Šmartnem (13. 4. – 19. 4. 2022) 
 Učenci 2.razreda – plavalni tečaj v Šmartnem (9. 6. – 13. 6. 2022) 
 Zimska šola v naravi –učenci 6.razreda (17. 1. – 21. 1. 2022) 

 Vikend za radovedne v CŠOD dom Radenci od 7. do 9. razreda (22. 10. – 23. 
10. 2021) 

 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Šola že vrsto let sodeluje s krajem in društvi ter organizacijami, ki delujejo v kraju, a v 
letošnjem šolskem letu je bilo to sodelovanje, zaradi epidemije Covid-19, še vedno 
okrnjeno. 
 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO 

 Pedagoške in redovalni konferenci 

 Virtualne prireditve 
 Valeta 2022 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Realizirane so bile naslednje interesne dejavnosti:  

 Priprava na tekmovanja iz matematike in fizike: Astrid Žibert 
 Slovenska bralna značka: Bernarda Imperl 

 Priprava na tekmovanje ZGO: Maja Žibert 
 Male sive celice: Mateja Troha 
 Šah za začetnike: Mateja Troha 
 Ustvarjalne urice: Aleksandra Štrus 
 Prvi kuharski koraki: Aleksandra Štrus 
 Kolesarski izpit: Aleksandra Štrus 

 Dramski krožek: Barbara Kodrman in Nuška Mlekuž 
 

Vodja POŠ Vače: Jernej Grdun 
 

8.2. POŠ Hotič 

Pouk se je pričel 1. 9. po ustaljenem urniku: 

 učiteljica 1. razreda Maruša Krnc in druga učiteljica Špela Mahkovec, so se 
udeležile svečanega sprejema, ki je bil 1. septembra ob 11. uri na šolskem 
igrišču pred OŠ Gradec v Litiji, 

 učenci 2., 3., 4. in 5. razreda so pričeli pouk ob 8. uri (prvi dve uri so imeli 
razredni uri, potem pa ure po urniku). Pouk smo končali ob 12.20. 

 Ta dan je bilo tudi jutranje in popoldansko varstvo. 
 Šolska vrata so bila odprta od 6.00 do 16.30 ure. 

 
PREDNOSTNE NALOGE: 
Učiteljice, ki poučujemo na naši šoli, smo se redno udeleževale vseh sestankov na 
matični šoli in sodelovale na skupnih predstavitvah, sodelovale tudi na skupnih 
projektih (Naša mala knjižnica – projekt od 1. do vključno 5. razreda, Mehak prehod iz 
vrtca v šolo, Evropski prostovoljci, Zdrava šola, S tačko v roki šolskim dogodivščinam 
naproti, …). 
 
Projekt: Petošolska druženja; vodja: Judita Nemeček. 
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 23. 9. 2021, na državni praznik - Dan slovenskega športa, so imeli učenci od 1. 
do 5. razreda matične šole in vseh njenih podružničnih šol 4. tradicionalni šolski 
kros. 

 Realizirali smo sedem obiskov v telovadnici na OŠ Gradec (plačniki: Občina 
Litija, OŠ Gradec (šolski sklad) in Rudi Tours). 

 V začetku meseca novembra smo izvedli usposabljanje za izvajanje evakuacije. 
 Učenci so imeli dve abonmajski predstavi v okviru gledališča KU-KUC. 
 Učenci so sodelovali v projektu Božičkova pošta, zbirali hrano in higienske 

pripomočke za begunce iz Ukrajine, aktivno sodelovali v šolskem projektu 
Radovedni Valvasor. 

 25. marca je bila v Koroški galeriji likovnih umetnosti otvoritev 15. mednarodne 
potujoče razstave "Igraj se z mano". Natečaj organizirata Center Janeza Levca 
Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Sodelovali so otroci iz 7 držav 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija, Hong Kong, Severna Makedonija, Italija, Ukrajina), 
ki so poslali 4.260 likovnih del. Dogodka se je udeležil tudi Aleksej Borojević, 
učenec 3. razreda, saj je bil njegov likovni izdelek »Tek na soncu« eden izmed 
izbranih del. 

 Aktivno sodelovanje pevskega zbora na prireditvi OŠ Gradec poje 
(zborovodkinja Nila Koprivnikar). 

 
Na naši šoli je potekal pouk za učence s posebnimi potrebami: 

 učiteljica za učence z odločbami je bila Andreja Bregar – Rop, 
 svetovalno delo je opravljala Marjeta Žagar Rupar, 

 logopedinja Alena Džafić Dedić, 
 surdopedagoginja Nadja Šturbej, 
 spremljevalka dečka z diabetesom je bila Alja Sonc – 4 ure/dan (zamenjava 

Sara Avbelj). 
 
Na naši šoli je skupaj 38 učencev. 
 
Zaradi epidemioloških razmer so se starši dveh družin odločili za šolanje na domu (4 
učenci so se šolali na domu). 
 
5. razred je čisti oddelek, 1., 2. in 3., 4. razred sta kombinirana oddelka. 
V  1., 2., 3., 4. je poučevala angleščino Špela Hribar Maglić, v 5. razredu pa Alenka 
Zupančič. Ker je bilo v letošnjem š.l. premalo prvošolčkov za izvajanje NIP angleščina, 
smo izvajali interesno dejavnost angleščino (2 uri/teden po programu NIP), poučevala 
jih je Nika Koprivnikar. 
 
V okviru POŠ Hotič smo imele projekt z naslovom: Tečem, tečeva, tečemo. 
Cilji projekta:  

 izboljšati splošno aerobno vzdržljivost in telesno pripravljenost, 
 razvijati gibalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, moč, hitrost, gibljivost, 

ravnotežje in natančnost), 

 z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost in pravilno držo telesa, 
razvijati vztrajnost, spoznati značilnosti in prednosti športno aktivnega 
življenjskega sloga. 



87 
 

S tekom smo pričeli v tednu otroka. Prvošolčki so pretekli 293,16 km, drugošolci 
358,74 km, tretješolci 274,86 km, četrtošolci 195,84 km in petošolci 514,44 km. 
Pretečene km smo poslali organizatorjem litijskega teka in učenci so prejeli simbolično 
darilo – vrečke s športno opremo. 
 
Pravljična noč in spanje v šoli; vodja: Maruša Krnc ob pomoči Nike Koprivnikar. 
 
Kino pod zvezdami: vodja Irma Nemec Bric, pomoč Elizabeta Bučar. 
 
Skoraj vsi učenci so opravili slovensko bralno značko (bili so nagrajeni z majčkami in 
ogledom predstave na POŠ Vače). 
     
Tudi v letošnjem šolskem letu smo veliko sodelovale z vodjo šolske prehrane (zaradi 
učenca 4. razreda, ki ima dietno prehrano). 
 
Učenci 1. in 3. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
 
Sodelovanje z Matično knjižnico Litija – ure pravljic, seznanjanje s knjižnimi novostmi 
ter izposoja knjig (učiteljica Nika Koprivnikar). 
 
Poudarek smo imele tudi na domovinski vzgoji, obeležitev različnih državnih praznikov 
(pouka prostih in državnih praznikov, ki niso pouka prosti dnevi). 
 
Osrednja nit zdrave šole je še vedno ostajala zdrava prehrana, gibanje in duševno 
zdravje. 
 
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV: 

 udeležba na aktivih, različnih seminarjih in študijskih skupinah. 
 
SODELOVANJE S STARŠI: 

 1. roditeljski sestanek: 
o Za starše učencev 5. razreda je bil zaradi letne šole v naravi na OŠ 

Gradec v Litiji: 8. 9. 2021 
o Od 1. do vključno 4.r. je bil na POŠ Hotič (13. 9. 2021) 

 

 2. roditeljski sestanek: 
o 14. 2. 2022 (potekal je na daljavo) – predstavitev projektov in NIP-ov: 

 To sem jaz (poteka v 5. razredu v okviru razrednih ur) in pomen 
branja; predavateljica Marjeta Žagar Rupar; 

 Neon, ki poteka od 1. do vključno 4. razreda; predavateljica 
Andreja Bregar Rop. 

 

 3. roditeljski sestanek je bil 13. 6. 2022 – pohod na Ušte s kulturnim 
programom (obeležitev praznika – vodja: Maruša Krnc) 

 
Govorilne ure (potekale so po rokovniku in so zaradi epidemije potekale pretežno na 
daljavo). 
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SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO IN OSTALIMI ORGANIZCIJAMI V OBČINI 
LITIJA: 

 sodelovanje z DU Litija – tečaj kvačkanja (vodja: Nika Koprivnikar), 

 velikonočne delavnice (v sodelovanju DU Litija; ga. Milena Dimec), 
 zeliščne delavnice (v sodelovanje z DU Litija, g. Karlo Lemut), 
 zaključna prireditev (vodja: Maruša Krnc), 
 postavitev temeljnega kamna za VIO Hotič (vodja: Irma Nemec Bric), 
 planinski pohodi (v sodelovanju s planinskim društvom, vodja: Maruša Krnc), 

 sodelovanje z NMP Litija (g. Kordež – prikaz oživljanja in ogled reševalnega 
vozila in ga. Berdajs – nudenje prve pomoči ob poškodbah), 

 sodelovanje z gasilci ob prihodu Mihe Deželaka – humanitarna akcija Radia 1 za 
zbiranje sredstev za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. 

 
Dnevi dejavnosti in nadstandardne dejavnosti so bili realizirani. Nerealizirana 
dejavnost je ostala: plavanje za učence 4. razredov zaradi težav z bazenom v 
Šmartnem. 
 

Vodja POŠ Hotič: Elizabeta Bučar 
 

8.3. POŠ Kresnice 

Na Podružnični osnovni šoli Kresnice imamo kot vzgojno-izobraževalna ustanova cilje, 
h katerim stremimo in se zanje trudimo vsi zaposleni na naši šoli. Učencem želimo 
predati in pokazati znanje, ker je to zaklad, ki nas spremlja vse naše življenje. Jim 
privzgojiti spoštovanje do vseh in vsakogar. Jih naučiti sodelovanja, saj se lahko 
različni ljudje pri delu dopolnjujemo in si pomagamo. Vsak s svojimi močnimi področji 
prinaša koščke mozaika v sestavljanko, v kateri prevladujeta prijaznost in srčnost. 
Dobronamerna dejanja močno vplivajo na medsebojno povezanost, pripadnost in 
občutek bližine ter varnosti. Vemo, da s tem, ko v različnih vlogah vstopamo v 
življenja odraščajočih bitij, nosimo veliko odgovornost za svoja dejanja in besede. 
Trudimo se, da bi vzgojili odgovorne posameznike in jih opremili s kompetencami, 
primernimi za svet, v katerem bivamo.  
 
Materialni pogoji 
Materialni pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela so bili v večji meri 
zadovoljivi. V tem šolskem letu smo pridobili nove magnetne bele table, novo 
računalniško mizo za 6 učencev, 5 novih namiznih računalnikov za šolsko delo in 
enega prenosnega. Za urejanje šolske okolice so bili pripeljani prodniki, zemlja in 
okrasni sekanci. Uredili smo tudi nov nasad cvetlic. 
S pomočjo donacij lokalnih podjetij, posameznikov in staršev smo realizirali 
zastavljene cilje, in sicer smo pridobili novi zunanji igrali. Plezalo-zviralo v začetku 
šolskega leta in dvojno nihalno gugalnico ob koncu šolskega leta. Napeljali smo slack-
line in nakupili nove igrače za peskovnik. 
 
Potek pouka  
Pouk se je pričel 1. 9. 2021, in sicer:  

 za učence 1. razreda s pričetkom ob 13.30 v spremstvu staršev na šolskem 
igrišču pri matični šoli. Nagovorila sta jih župan Občine Litija, g. Franci Rokavec 
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in ravnatelj OŠ Gradec, g. Damjan Štrus. Učenci so si ogledali dramsko 
predstavo in bili obdarjeni z novimi čepicami. 

 za učence 2., 3., 4. in 5.  razreda se je pouk pričel ob 8.00 na POŠ Kresnice. 
Sprejele so jih učiteljice razredničarke. 

 Prvi šolski dan sta dejavnosti razširjenega programa, jutranje varstvo in 
oddelek podaljšanega bivanja potekala po urniku. 

 Jutranje varstvo se je izvajalo za učence 1. razreda od 6.00 do 8.00. Podaljšano 
bivanje se je izvajalo od 11.35 do 15.45.  

 
Imeli smo 3 oddelke, in sicer: 

 1. in 2. razred v kombinaciji, 
 3. in 4. razred v kombinaciji in 
 5. razred čisti oddelek. 
 1 učenka 1. razreda in 1 učenka 3. razreda sta se šolali na domu in v 1. roku 

predmetnih izpitov nista uspešno opravili. 1 učenec 5. razreda bo ponavljal 
razred, 7 učencev 5. razreda pa nadaljuje šolanje na matični osnovni šoli. 

 
Poleg rednih ur po predmetniku posameznega razreda se je izvajal tudi NIP TJA v 1. 
razredu in NIP ŠPO v 4. in 5. razredu. 
 
V okviru dopolnilnega pouka so učiteljice nudile dodatno pomoč in razlago tistim 
učencem, ki so jo potrebovali. 
 
V okviru ur dodatnega pouka so učiteljice učence pripravljale na tekmovanja iz znanja, 
in sicer:  

 1. triada: Bober, Kresnička in Kenguru. 
 4. in 5. razred: Bober, Logika, Cankarjevo tekmovanje, Kresnička, Kenguru, 

Vesela šola. 
 
TABELA: Prejeta priznanja po razredih in vrsti tekmovanja 

RAZRED TEKMOVANJE BRONASTA PRIZNANJA MENTOR 

1.  KENGURU Vid Korevec, Dominik Raspotnik, 
Mila Artenjak Jelnikar, Tereza 
Mlakar, Petra Ulčar, Urban 
Zabukovec (6) 

Tadeja Resnik 

2. KENGURU Lovro Rovček, Timotej Žveglič, 
Gašper Šircelj (3) 

Tadeja Resnik 

3.  KENGURU Tadej Kokalj (1) Špela Lajovic 

4.  KENGURU Jakob Šef (1) Anica Brvar 

5. KENGURU Nina Bratun (1)  Anica Brvar 

2.  BOBER Matevž Kovič, Maks Raspotnik, 
Lovro Rovšek Susman (3) 

Tadeja Resnik 

3.  BOBER Anja Krnc (1) Špela Lajovic 
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Nadstandardne dejavnosti 
Z učenci so bile realizirane naslednje dejavnosti:  

 5. razred LŠN Žusterna (11. 10. – 15. 10. 2021) 

 4. razred: CŠOD Rakitna (16. 3. – 18. 3. 2022) 
 2. razred: TEČAJ PLAVANJA v Šmartnem pri Litiji (19. 4. – 21. 4. 2022) 

Načrtovan tečaj plavanja za učence 4. razreda ni bil realiziran zaradi tehničnih težav, s 
katerimi so se spopadali na bazenu v Šmartnem pri Litiji. 
 
Šolski projekti 
Učenci so bili vključeni v šolske projekte, in sicer:  

 Pasavček: 1. in 2. razred; spodbujanje otrok in staršev k pravilni rabi 
varnostnih sedežev in pravilnemu pripenjanju med vožnjo. Mentorica: Tadeja 
Resnik 

 Varno na kolesu: 5. razred; učenci so v okviru razpisa opravili obe nalogi in 
uspešno zaključili sodelovanje na natečaju. Oba izdelka sta v obliki video 
posnetka objavljena na spletni strani šole. Mentorici: Tadeja Resnik in Sandra 
Železnik. 

 Naša mala knjižnica: 1. – 5. razred; učenci so opravili bralni vlakec in sodelovali 
na kvizu NMK. Mentorice: Tadeja Resnik, Sandra Železnik, Anica Brvar. 

 Koledar zdravja: 1. – 5. razred; poleg vsakodnevnega aktivnega odmora (9.50-
10.00) je v mesecu maju in juniju potekala tudi popoldanska vadba (2-krat 
tedensko) za starše pod vodstvom Andrejke Setničar. Mentorica: Andrejka 
Setničar. 

 Neon: 1. – 5.: Vsebine projekta smo v času pouka izvajale učiteljice 
razredničarke. Izvedene so bile delavnice za nenasilno komunikacijo (Andreja B. 
Rop in Dunja Požaršek), delavnica o učnih stilih (Janja Hostnik), delavnica o 
varni rabi interneta (Nežka Rugelj) in o rabi spletnega okolja Teams (Nežka 
Rugelj). 

4.  BOBER Jakob Šef (1) Sandra Železnik 

1.  KRESNIČKA Dominik Raspotnik, Dan Knežević, 
Dana Kukovica, Urban Zabukovec 
(4) 

Tadeja Resnik 

2.  KRESNIČKA Maks Raspotnik, Lovro Rovšek 
Susman, Timotej Žveglič (3) 

Tadeja Resnik 

4.   KRESNIČKA Jakob Šef (1) Sandra Železnik 

5.  KRESNIČKA Lara Kasli, Nina Bratun (2) Sandra Železnik 

4.  LOGIČNA 
POŠAST 

Jakob Šef, Samo Kukovica 
(BISERNO), Žan Sobočan 
(BISERNO) (3) 

Sandra Železnik 

5. LOGIČNA 
POŠAST 

Nina Bratun (1) Sandra Železnik 

4.  LOGIKA Jakob Šef (1) Sandra Železnik 

5.  CANKARJEVO  Nina Bratun (1) Anica Brvar 
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 Petošolska druženja: 5. razred; vse dejavnosti so bile realizirane. Učenci so 
obiskali tudi matično šolo. 

 Radovedni Valvasor: 1. – 5. razred; vsi učenci so sodelovali pri izdelovanju 
izdelkov za razstavo v avli. 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo: 1. razred; učenci in otroci iz vrtca so se družili pri 
dopoldanskih aktivnostih na asfaltnem igrišču šole. Dejavnosti sta pripravili 
učiteljici Špela Lajovic in Tadeja Resnik. 

 
Sodelovanje učiteljev v strokovnih organih šole in na JUS 
Učiteljice so se redno udeleževale redovalnih, pedagoških in orientacijskih konferenc 
ter skupinskih izobraževanj na matični šoli. Učiteljica Sandra Železnik je redno 
obiskovala jutranje sestanke na matični šoli ter kolegije vodij podružničnih šol z 
ravnateljem. Jutranji sestanki na podružnici so potekali ob petkih zjutraj po 
vnaprejšnjem dogovoru (praviloma vsakih 14 dni). 
 
Izobraževanja učiteljic 

 Pokončnost: Špela Lajovic 
 Gradniki gibanja: Sandra Železnik 
 Taktilna integracija: Sandra Železnik 
 Delo s težavnimi učenci: vse učiteljice 

 Izobraževanje Neon: vse učiteljice 
 
Sodelovanje s krajevno skupnostjo in z zunanjimi inštitucijami 

 Zdravstveni dom Litija 
Medicinska sestra je pripravila krajše predavanje za starše, ki je bilo realizirano na 
1. roditeljskem sestanku. Učenci 1. in 3. razreda so imeli zdravniški pregled. 
Medicinska sestra je opravila dvourna predavanja po posameznih oddelkih (vsebine 
se med seboj razlikujejo). Prav tako je v vseh oddelkih opravila dve enourni 
predavanji o ustni higieni in čiščenju zob. 

 

 Gledališka skupina KUKUC 
Izvedli so 2 gledališki predstavi na šoli. Predstavi sta bili zelo kvalitetno izpeljani. 

 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kresnice 
Izvedli smo požarno vajo z evakuacijo šole, predstavitvijo osnovnih postopkov 
reševanja in oskrbovanja ran. Gasilci so nam priskočili na pomoč tudi pri 
odstranjevanju peska z asfaltnega igrišča, tako da so z vodo očistili površine. 

 

 Krajevna organizacija Rdečega križa 
Učenci so v okviru tehniškega dne izdelali okrog 60 novoletnih voščilnic, ki smo jih 
podarili KORK-u. 

 
 Vrtec Kresnička 
Druženje v okviru projekta Mehak prehod iz vrtca v šolo. Učenci 4. in 5. razreda so 
v spomladanskem času 2-krat tedensko obiskovali otroke v vrtcu in jim brali 
pravljice pred popoldanskim počitkom. 

 
 Natečaji 
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Učenci 3. in 4. razreda so s svojimi ilustracijami sodelovali na natečaju Gasilec 
sem, ki ga je organizirala Gasilska zveza Slovenije. 
Učenci 1. – 4. razreda so sodelovali na likovnem natečaju za Tačkov festival. 
Učenec Žan Sobočan je bil nagrajen za izvirno delo.  

 

 Zbiralne akcije 
Sodelovali smo v zbiralnih akcijah starega papirja in odsluženih mobilnih naprav. 

 
Sodelovanje s starši 

 Govorilne ure: 
o Izvedli smo popoldanske govorilne ure v 5. terminih, od tega štiri 

izvedbe videokonferenčno oziroma po telefonu in 1 izvedba v živo. 
 

 Roditeljski sestanki: 
o Na uvodnem roditeljskem sestanku sta bila prisotna tudi policistka in 

medicinska sestra, ki sta podali nekaj osnovnih informacij, vsaka s 
svojega področja delovanja. 

o Drugi roditeljski sestanek je bil namenjen predstavitvi NIP-ov za 
prihajajoče leto in analizi 1. oc. obdobja. 

o Zadnji roditeljski sestanek je potekal v obliki zaključne prireditve za 
starše. 

 

 Prireditve: 
o Učenci so sodelovali na šolski prireditvi OŠ GRADEC POJE, 19. 5. 2022 in 

na novoletnem sejmu POŠ Kresnice.   
 

Vodja POŠ Kresnice: Sandra Železnik 
 

8.4. POŠ Jevnica 

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV: 
 V tem šolskem letu je bilo na šoli 60 učencev. 

 Učenka 3. razreda Inja Klopčič se je šolala na domu. 
 V prvem razredu je bilo 16 učencev, zasedali so učilnico v pritličju. 
 V kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda je bilo 6 drugošolcev in 11 

tretješolcev. Svojo učilnico so imeli v prvem nadstropju. 

 14 četrtošolcev je imelo svojo učilnico v kleti. Petošolci so imeli učilnico v 
mansardi, v razredu je bilo 12 učencev. 

 
PROSTORSKI POGOJI: 
Med poletnimi počitnicami se je v učilnici v prvem nadstropju obnovil parket, pobelile 
so se stene. Dobili smo dva nova razvlaževalca, saj so prostori v kleti še vedno zelo 
vlažni. Vrata, ki vodijo v učilnico v pritličju ter prvem nadstropju, bi bilo potrebno 
prebeliti. 
 
PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 Projekt Šolski ekovrt: 
Delo na vrtu, pridelava in predelava sadja in zelenjave je postala že stalnica 
šolskega dela. V tem letu smo delo nadgradili s pridelavo lastnih sadik paradižnika. 
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Petošolci so jih pridelali toliko, da so jih celo prodajali. Izkupiček je bil 140 evrov. 
Sredstva se bodo porabila za nakup okrasnih rastlin, ki se bodo posadila okoli šole.  

 

 Projekt Manj odpadkov: 
Učence 5. razreda so obiskali člani društva Humanitas. Predstavili so jim temo 
onesnaževanja s tekstilno industrijo. Skozi celo leto so si učenci ogledovali filme na 
temo otroškega dela v tekstilni industriji. Prav tako so celo leto ustvarjali iz 
odpadnega materiala ter s pozabljenimi oblačili. V juniju je nekaj učencev obiskalo 
Center ponovne porabe, kjer so si ogledali, kako lahko stare predmete predelamo 
v nove, še vedno uporabne. Projekt je vodila Petra Prosen. 

 
 Projekt Zdrava malica: 
Učenci so sedaj že navajeni na drugačno malico in jo tudi sprejemajo. 
Ugotavljamo, da je pri malici manj odpadkov hrane, kar pa ostane, učenci pojedo 
popoldan. Projekt se v naslednjem letu ne bo izvajal v taki obliki, zdrava malica pa 
ostane. 

 

 Projekt Naša mala knjižnica: 
V mesecu oktobru so učenci prejeli Ustvarjalnike in šest knjig. Učiteljice so čez celo 
leto knjižna dela obravnavale po svoji presoji in v svojem tempu. Učenci so 
spoznali kratke življenjepise šestih različnih evropskih avtorjev (Andreje Peklar, 
Petra Svetine, Davorke Premec, Ive Bezinović-Haydon, Benasa Bėrantasa in Piret 
Raud) in ilustratorjev, ter šest književnih del s popolnoma različno tematiko. Ob 
obravnavi vsake knjige so učenci reševali naloge v Ustvarjalniku. 
V okviru projekta je potekalo več dejavnosti, na katere so se učiteljice prijavile 
same. Sodelovale so v tekmovanju za Najdaljši bralni vlakec, v učilnici so si uredile 
bralne kotičke, jih fotografirale in fotografije poslale na uredništvo. Sodelovale so 
tudi na dveh likovnih natečajih – prvi z naslovom Črta, ter drugi z imenom Uho. 
Vse fotografije so objavljene na spletni strani KUD-a Sodobnost. Projekt, ki ga je 
vodila Manja Razoršek, bo potekal tudi v naslednjem letu.  

 
Drugo: 

 V tem šolskem letu so bile izvedene tudi zdravstvene vsebine v sodelovanju z 
ZD Litija. Ker imamo že drugo leto težave s pojavljanjem naglavnih uši, so nam 
pri pregledovanju lasišč pomagale sestre zdravstvenega doma. 

 
 Slovensko Bralno značko je opravilo 38 učencev. Opažamo da se je bralna 

kultura naših učencev zelo poslabšala.  
 
NAČRT VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA          
 
Časovna razporeditev pouka: 
Ni bilo sprememb.  
 
Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo je vodila Manja Razoršek. Nadomeščala jo je Lea Rihter.  
 
KADROVSKA ZASEDBA 
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Kadrovska zasedba se je letos zaradi bolniške odsotnosti učiteljice Ane Terzić 
spreminjala. V času njene odsotnosti je vlogo razredničarke prevzela Manja Razoršek, 
druga učiteljica v prvem razredu ter učiteljica JUV je postala Lea Rihter. V januarju se 
je upokojila gospodinjka Olga Žust. Njeno delo je prevzela Nevis Rezsnikov.  
 
PREHRANA OTROK 
Tudi v tem šolskem letu so se učenci zopet prehranjevali po razredih. Nadaljevali smo 
s projektom Zdrava malica.  
 
OKVIRNI VOZNI RED 
Tudi  v tem šolskem letu  je bilo število vozačev večje, zato je kombi za Golišče vsak 
dan peljal trikrat. V Kresniške Poljane pa dvakrat.  
 
INTERESNE DEJAVNOSTI   
Načrtovane ure ID so bile izvedene.  
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
Vsi dnevi dejavnosti niso bili izvedeni po načrtu. Ker so  se  tudi v tem letu nekateri 
razredi šolali na daljavo, so bili nekateri dnevi dejavnosti prilagojeni razmeram, učenci 
so jih izvedli doma. Zaradi covid ukrepov sta odpadla tudi dva dneva dejavnosti – 
Bistra ter pohod Golišče, zamenjali smo ju z drugimi vsebinami.  
 
IZOBRAŽEVALNE VSEBINE IZVEN ŠOLE 
V septembru smo izvedli LŠN v Žusterni za petošolce, četrtošolci so imeli šolo v naravi 
na Rakitni. Četrtošolci so imeli tridnevni plavalni tečaj. Plavalni tečaj za drugošolce je 
bil organiziran v bazenu v Šmartnem. 
 
PRIREDITVE IN PROSLAVE 
Vse prireditve so zaradi covid ukrepov odpadle. Le ob koncu šolskega leta smo imeli 
skupni zaključek šolskega leta s starši. Tudi v tem letu so imeli učenci dve abonmajski 
predstavi v izvedbi gledališča KuKuc.  
 
OSTALE ZADOLŽITVE 
Pridružili smo se trem zbiralnim akcijam starega papirja, ki je potekal na matični šoli.  
Skrb za zastavo je prevzela petošolka Mila Sevčnikar, pomagali sta ji gospodinjka Olga 
Žust do januarja, njeno vlogo je prevzela nova gospodinjka, Nevis Rezsnikov. 
 
TEKMOVANJA 
Kresnička 

Učenec: Razred: Mentor: 

Žak Potočnik 5. Maja Lenart 

Kristjan Udovič 5. Maja Lenart 

Oskar Režek 5. Maja Lenart 

 
Cankarjevo tekmovanje: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Tara Vozelj 4. Nuška Štros 



95 
 

Žak Potočnik 5. Nuška Štros 

 
Logična pošast: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Martin Semrajc 4.  Nuška Štros 

Žak Potočnik 5. Maja Lenart 

Mila Sevčnikar 5. Maja Lenart 

Maks Godec 5. Maja Lenart 

 
Mednarodni matematični kenguru: 

Učenec: Razred: Mentor: 

David Nunić 1. Darja Rajšek 

Kaja Vogrin 1. Darja Rajšek 

Lana Sončar 1. Darja Rajšek 

Žak Potočnik 5. Maja Lenart 

 
Dva učenca tretjega razreda, Leon Režek in Valentina Žarić,  sta prejela priznanje za 
likovni izdelek na Mednarodnem otroškem likovnem natečaju Lidice, v organizaciji 
veleposlaništva Češke republike v Ljubljani.  
Srebrna priznanja Društva naša zemlja, pa so za svoje likovne izdelke prejeli Pika 
Lorbek, 2. razred, Leon Režek, 3. razred ter Valentina Žarić, 3. razred. 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
Septembra so roditeljski sestanki potekali v živo, prav tako drugi roditeljski sestanek v 
februarju in tretji v juniju. Govorilne ure smo izvajali tako v živo kot preko 
videokonference. Učiteljice ugotavljamo, da je med starši več zanimanja za govorilne 
ure preko videokonference. Decembra smo organizirali novoletni sejem. Tudi tokrat 
srečanje zaradi corona ukrepov ni potekalo v živo. Učenci so pripravili izdelke, ki so jih 
starši lahko kupili. Zbrana sredstva so bila namenjena nakupu nogometnega gola ter 
Lego kock za učence 4. in 5. razreda. 
 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Zaradi corona ukrepov KS Jevnica v kraju ni organizirala kulturnih prireditev. 
Sodelovali smo le v akciji očistimo naš kraj.  
KUD Jevnica je koristil prostore šole, ko je bilo to mogoče, ko je bila šola spet odprta 
za obiskovalce.  
 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO IN PODRUŽNICAMI 
Mesečno smo imeli kolegij z ravnateljem. Učiteljice smo se srečevale na aktivih 1. in 2. 
triade ter na konferencah.  
 

Vodja POŠ Jevnica: Darja Rajšek 
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9. Tekmovanja 

9.1. Tekmovanja iz znanja 

 
 
Na tekmovanju Hitri lončki so sodelovali učenci oddelka 7. V. 8. 9. 2021 so se z 
videoposnetkom kvalificirali na tekmovanje v novo rubriko Hitri lončki, ki poteka v 
oddaji Male sive celice. Dne 29. 9. 2021 so premagali nasprotno ekipo in se uvrstili v 
naslednji krog. Zaradi karantene enega učenca v mesecu januarju so za naslednje 
tekmovanje poiskali zamenjavo in pridružila se je učenka oz. njihova sošolka. V 
studijskem delu tekmovanja, ki je potekalo dne 11. 1. 2022 niso bili uspešni. Uvrstili 
so se med 16 najboljših prijavljenih šol in prejeli družabno-didaktične nagrade. 
 
9. aprila 2022 je na OŠ Gradec potekalo 32. državno tekmovanje Mladina in gore. Iz 
OŠ Gradec se je tekmovanja udeležilo 6 tekmovalcev. Pripravam na tekmovanje so 
namenili 45 ur, in sicer v okviru interesne dejavnosti; dve ekipi učencev sta pridobivali 
znanja, veščine in izkušnje z vseh področij in oblik planinskega delovanja. To šolsko 
leto ni bilo regijskega tekmovanja, pač pa le državno tekmovanje. Sodelovalo je 43 
osnovnošolskih ekip. Naša ekipa Planinski mulci je osvojila odlično tretje mesto in si 
prislužila nagradni tabor v Bavšici. V ekipi Graška planika sta se tekmovanja udeležili 
le 2 učenki-osvojili sta 26. mesto. Udeleženci interesne dejavnosti so se udeleževali 
tudi pohodov, ki smo jih organizirali v sodelovanju s PD Litija. 
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9.2. Športna tekmovanja 

 
 

10. Poročilo o delu šolske skupnosti 

10.1. Matična šola 

Vodja šolske skupnosti: Manca Poglajen 
Število sestankov šolske skupnosti: 5 
 
Realizacija programa: 
Na 1. sestanku predstavnikov, 29. 9. 2021, smo predstavili program in podali predloge 
za delo. Oktober - junij: 

 priprava predstavnikov ŠS na Občinski parlament, 
 priprava na organizacijo šolskega plesa, 
 obeleženje posameznih svetovnih dnevov, 

 šolski radio namenjen glasbi po izbiri učencev, obeleženju posameznih dnevov, 
projektu Radovedni Valvasor, dogodkom, 

 promocija instagram profila. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Učenci bodo zadolžitve posameznega razreda predali na naslednji razredni uri. 
 Občinskega otroškega parlamenta, 29. 3. 2022, se bodo udeležili Urban Indof, 

9. V, Sergej Novak, 8. A, Tim Raspotnik, 9. B, Zoja Rokavec, 8. A in Živa 
Groboljšek, 8. B. 

 Organizacija posameznih svetovnih dnevov: 
o za dan voda, 23. 3. 2022 so zadolženi Jan, Živa, Nika, Natalija; 
o za dan Zemlje, 22. 4. 2022, Tim, Amadeja, Tarik; 
o za dan čebel, 20. 5. 2022, Sergej, Pia, Žiga, Matic ter 
o za dan krvodajalstva, 14. 6. 2022, Žiga, Tai, Lovro, Lovro. 
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Učenci so bili seznanjeni s Šolskimi pravili in šolskim redom. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Aktivno vključevanje učencev v posamezne projekte, ki se bodo odvijali na šoli. 
 Ustvariti t.i. podcast učencev OŠ Gradec. 
 Pomoč pri izvedbi športnih tekmovanjih med posameznimi razredi. 

 

10.2. POŠ Vače 

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

 V letošnjem šolskem letu smo se razveselili žaluzij v računalniški učilnici. 
 Prav tako smo vse zamaške, ki smo jih zbirali dve leti, odpeljali na Dinos za 

društvo Palčica Pomagalčica; bilo jih je 38 kg. 

 Vse plišaste igrače, ki smo jih tudi zbirali dve leti, smo oddali na RK Jesenice in 
ne na RK Litija (slabe dosedanje izkušnje). 

 V preteklem šolskem letu so učenci letošnjega 3. razreda pisali ravnatelju v želji 
po bazenu. Bazen smo v letošnjem šolskem letu tudi dobili, uporabili pa so ga 
samo učenci od 3. do 5. razreda. Učenci 1. in 2. razreda bazena zaradi vzgojne 
problematike niso koristili. 

 Vsem pozabljenim oblačilom smo v drugi polovici šolskega leta skušali najti 
lastnike. Ker le-teh ni bilo veliko, so oblačila lahko vzeli ostali učenci. Kljub 
temu, je ostalo kar nekaj oblačil, ki smo jih odpeljali v zabojnik Humane. 

 Z gospodom hišnikom sem se dogovarjala za manjši sod, v katerem bi zbirali 
meteorno vodo in z njo zalivali vrtiček. 

 Z učenci OPB smo poskrbeli za vrtiček. Vzgojili smo nekaj vrtnin, jih posadili in 
skrbno zalivali. Učenci 9. razreda so pred sajenjem vrt pognojili in prelopatali. 

 Urban Indof, učenec 9. razreda, se je udeležil Občinskega otroškega 
parlamenta z naslovom Moja poklicna prihodnost. Zaradi Covida v prejšnjem 
šolskem letu, je bil občinski parlament prestavljen na marec 2022. 

 Članom ŠS sem v juniju predstavila Šolska pravila, ki smo jih potrdili. Predstavili 
naj bi jih na razredni uri. V kolikor tega niso storili, bomo naslednje šolsko leto 
to izpostavili na prvem sestanku ŠS. 

 Zaradi Covida, karanten in mehurčkov nismo izvedli Božička za en dan, nismo 
pisali valentinove pošte, tudi smeti nismo pobirali, kot je bilo načrtovano 

 
Pomembnejši sklep: 

 Predstavniki razredov predstavijo Šolska pravila na eni izmed razrednih ur. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Še naprej si želimo sodelovati z dobrodelnimi ustanovami. 
 Več časa bomo namenili ozaveščanju o čistem okolju. 
 Skušali bomo usposobiti šolski radio. 
 V kolikor ne bo posebnih omejitev, bodo učenci med šolskim letom večkrat 

medgeneracijsko sodelovali. Druženje 8. in 1. razreda z igranjem družabnih iger 
se je izkazalo za primer dobre prakse. 



99 
 

 

11. Interni šolski projekti 

11.1. Primi šolo za roge 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
Realizirani so bili naslednji cilji: 

 1. triada: 
o Učenci se učijo nenasilne, asertivne, kakovostne komunikacije (NEON). 
o Prepoznavajo lastne omejitve in sposobnosti, sprejemajo različnost in s 

tem gradijo zdrave medsebojne odnose. 
o Učenci spoznavajo zdrav način življenja – aktivno in ustvarjalno 

preživljanje prostega časa, zdrava prehrana, osebna higiena, 
prijateljstvo… 

o Vnos aktivnih oblik VI dela v celoten proces pouka. 

 2. in 3. triada: 
o Učenci se seznanijo z različnimi tehnikami umirjanja in sproščanja in 

vadijo njihovo uporabo v vsakdanjem življenju z namenom zmanjšanja 
strahov in stisk ob izražanju znanja in pripravi na preverjanje in 
ocenjevanje. 

o Učenci se seznanijo s pastmi družabnih omrežij in varno rabo interneta 
(6. in 8. razred). 

o Učenci se naučijo učinkovito in kvalitetno uporabljati elektronske medije 
v principu šolanja na daljavo. 

o Učenci spoznajo različne učne veščine in metode, vadijo njihovo 
uporabo, ob tem pa razvijejo boljšo učno samopodobo in samozavest. 

o Učijo se učinkovito selekcionirati bistvene informacije od nebistvenih in 
razvijajo kritično mišljenje. 

o Učenci v šolo prihajajo bolje pripravljeni in osvajajo redne delovne 
navade. 

o Izboljša se učni uspeh in kvaliteta trajnostno pridobljenega znanja.  
o Učenci razvijejo višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti, kar 

ustvarja spoštljivejšo, tolerantnejšo in varno klimo celotne šole. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 spletno nasilje in spolna zloraba + matematične delavnice … 8. razred … 
september 

 učni stili … 4. in 5. razred … september, oktober, januar, februar 
 preventiva/nasilje … 2., 3. razred … skozi celo šolsko leto 
 veliko že zmorem/vsi različni, vsi pomembni … 1. razred … celo šolsko leto 
 bibarije … 1. – 3. razred … celo šolsko leto 
 minute za gib … 1. – 5. razreda … celo šolsko leto 

 učimo se učiti in sprostiti + digitalno opismenjevanje … 6. razred … september 
in oktober 

 preventiva spolnega nasilja … 7. razred … februar – april 

 poklicna orientacija … 9. razred … december – marec 
 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 vsi učenci so bili aktivno vključeni v delavnice 
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Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 terapevtski center Hrastar 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 uvajanje aktivnega pouka – nadaljevanje v 1. triadi, uvajanje v 2. in 3. 
 

11.2. Book bag 

Koordinator projekta: Luka Lavrin 
Sodelujoči razredi/učenci: 2. – 9. razred 
 
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. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 branje BOOK BAGs (vsak učenec dobi svoji starosti in predznanju primernega 
za cca. teden dni), 

 pogovor o prebranem; poustvarjanje (primerno željam in znanju učencev, 

 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), 

 podelitev priznanj za sodelovanje pri projektu. 
 
Število učencev, ki so prebrali Book Bag:  
2. razred: 28 
3. razred: 24 
4. razred: 18 
5. razred: 34 
6. razred: 32 
7. razred: 26 
8. razred: 14 
9. razred: 15 
Skupaj: 191 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se ohrani in nadgradi z namizno igro Slopoly. Zaradi nekaterih izgubljenih Book 
Bagov se le-ti nadomestijo. 
 

11.3. Generacije generacijam 

Koordinator projekta: Aleksandra Krnc 
Sodelujoči razredi/učenci: 7., 8., 9. razred 
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Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Zaradi omejitev projekt ni bil v celoti realiziran. 
Naše načrtovane aktivnosti so v tem času potekale na daljavo – v mesecu decembru v 
okviru projekta Generacije Generacijam in skupine prostovoljcev OŠ Gradec sta 
potekali dve dobrodelni akciji, »Božičkova pošta« - učenci so pisali pisma in lepe misli 
namenjene starostnikom. Za vsako prispelo pismo je Pošta Slovenija del sredstev 
namenila Humanitarčku - projektu Vida. Druga zelo uspešna akcija je bila namenjena 
zbiranju hrane za zapuščene živali, potekala je v mesecu decembru. 
 
Rožnati oktober smo v tem šolskem letu obeležili nekoliko drugače, prilagojeno 
zmožnostim. Pletene in kvačkane umetnine, s katerimi smo odeli drevesa pred šolo 
smo izdelovali doma. 
 
Brkati november je bil obeležen na šoli. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o rožnati oktober 
o brkati november 
o dobrodelna akcija Božičkova pošta 
o akcija za zapuščene živali 

 dejavnosti za starše: 
o rožnati oktober 
o dobrodelna akcija Božičkova pošta 
o akcija za zapuščene živali 

 dejavnosti za učitelje in druge zaposlene 
o rožnati oktober 
o brkati november 
o dobrodelna akcija Božičkova pošta 
o akcija za zapuščene živali 

 
Sodelovanje z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

 Dom Tisje, Pošta Slovenije, Zavetišča in društva za zaščito živali ter druge 
institucije. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se s tem šolskim letom zaključuje, saj so se skozi leta vse dejavnosti izvajale v 
okviru interesne dejavnosti Miprostovoljci.si.  
 

11.4. Migalnice 

Koordinator projekta: Andreja Bregar Rop 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. do 5. razreda MŠ in POŠ (Hotič, Jevnica, Kresnice, Vače) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 
Poglabljali in širili smo globalne cilje projekta: 

 Učenci so  povezovali gibanje s čustvenimi in miselnimi procesi v možganih. 

 Učenci so si olajšali učenje ter povezovali in aktivirali vse možganske predele, ki 
so potrebni za optimalno učenje. 
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 Učenci so se učili premagovati težave in se osebnostno razvijali -  dosegali 
večjo učinkovitost, zbranost (lažje dosegali željene rezultate). 

 Učenci so pridobivali izkušnje za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje. 
 Učenci so z gibanjem spodbujali 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 v skupini oz. oddelku prepoznavali večje učinke učenja takrat, ko so 
se med učnim procesom gibali.  

 Učenci so izboljšali učni uspeh in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja. 
 Učenci so pridobivali učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 

vrednosti in samozavesti. 

 Učenci so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvijali toleranco do 
različnosti. 

 Učenci so spoznavali različne gibalne tehnike sproščanja, s katerimi so se lažje 
soočali s stresnimi situacijami. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o izdelana je bila talna gibalna pot na hodniku PŠ Vače 
o nova pridobitev didaktičnih obročev za koordinacijo oko – roka 
o nova pridobitev – plošče na kolesih za koordinacijo in ravnotežje 
o mini projekt »Žogarija«, gibanje med učnim procesom za večji učinek 

učenja 
o mini projekt »Poskočna žogica«, gibanje med učnim procesom za večji 

učinek učenja 
o učenci so skozi letni učni proces uporabljali didaktični material, 

pridobljen že skozi leta: 
 didaktične blazinice polnjene z rižem (za izboljšanje sedenja, 

krepitve koncentracije in motorike), 
 Pajkove mreže (za gibalne spretnosti prehajanja čez sredino, za 

vizualno integracijo, vzdržnost pozornosti), 
 se gibali po talnih gibalnih poteh na hodnikih, 
 se gibali po plezalni zunanji steni in ristancu, 
 z ball-a-vis žogicami so urili motoriko in vzdržnost pozornosti ob 

motivacijskem uvodu pred uro (individualno ali v skupini pri 
pouku), 

 se gibali z didaktičnim materialom za  koordinacijo gibanja 
zapestja in pravilnega triprstnega prijema v okviru pouka. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 že ustaljene dejavnosti se bodo kontinuirano vnašale v učni proces tudi v 
naprej, 

 širjenje dejavnosti na področje MAT (učenje preko gibanja), 

 plezalno bralne hišice, 
 sodelovanje v mini projektu »Žogarija«(MŠ) in »Poskočna žogica« (POŠ Hotič). 
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11.5. Petošolska druženja 

Koordinator projekta: Judita Nemeček 
Sodelujoči razredi/učenci: Učenci 5. razreda MŠ IN POŠ 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 medsebojno spoznavanje in sodelovanje učencev 
 druženje učencev med seboj 

 dopisovanje učencev 
 izvajanje športnih aktivnosti v LŠN in na šolskem krosu 
 obisk podružničnih šol 
 obisk matične šole v Litiji 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
 druženje na šolskem krosu, 23. 9. 2021 
 v LŠN so se učenci med seboj še bolje spoznali 
 dopisovanje med učenci MŠ in vseh podružnic (prazniki) 
 učenci matične šole so prvi teden oktobra obiskali podružnični šoli Hotič in 

Jevnica 
 učenci podružničnih šol (razen POŠ Vače) so junija obiskali matično šolo v Litiji 

in spoznali prostore in nekatere zaposlene 
 vmes so se družili še na koncertu OŠ Gradec poje 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: učitelji smo se povezovali in si 
izmenjavali mnenje na šoli. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: učenci, ki obiskujejo MŠ, se povezujejo 
z učenci predmetne stopnje skozi celo leto (jedilnica, telovadnica, igrišča, 
NIP…). 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Učenci, starši in učiteljice želimo, da se projekt PETOŠOLSKA DRUŽENJA ohrani 
tudi pri naslednjih generacijah petošolcev. 

 

11.6. Šolski vrtiček 

Koordinatorici projekta: Špela Kovič, Barbara Toš 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Spoznavali so orodja in pripomočke, ki jih potrebujemo na vrtu. 

 Spoznavali so rastline, ki rastejo na vrtu in njihovo uporabo v gospodinjstvu.  
 Učenci so se učili in osveščali o pomenu zdrave hrane. 
 Pomagali so pri pridelavi zelenjave za oskrbo morskega prašička (MŠ). 
 Spoznavali so zelišča in njihove zdravilne učinke. 
 Sodelovali so pri sajenju in vzgoji sadik. 

 Spoznavali so vrt v različnih letnih časih. 
 Pomagali so skrbeti za urejeno okolico šole. 
 Učili in spoznavali so,  kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo 

kompostiranja izdelamo humus. 
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 Vzpostavljali so tesnejši stik z naravo. 
 Spoznavali so, kaj potrebujejo živa bitja za življenje, pridobivali izkušnje, kako  

učenec sam in drugi ljudje vplivajo na naravo. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih. 

 V septembru smo nabirali paradižnik, papriko in kumare, ki so med poletjem 
dozoreli. 

 Opleli smo vrt in ga pripravili za prezimovanje. 

 V jesenskih mesecih smo opazovali proces v naravi, kako se rastline pripravljajo 
na zimski čas. 

 V mesecu marcu smo začeli pripravljati nove sadike. Posejali smo različna 
semena v male kalilnike s pokrovi in uredili prostor pri izhodu na travnato 
igrišče - OPB kalilnico. Uporabili smo kartonske tulce za prepikiranje mladih 
sadik, ki so vzklile iz semen. Za vse sadike smo skrbeli, jih zalivali in opazovali 
njihovo rast. 

 V mesecu maju smo začeli s presajanjem sadik na vrtno gredo. Ker je bilo 
sušno obdobje, smo morali sadike ves čas zalivati. 

 To smo izvajali vse do konca šolskega leta. Učenci so od maja naprej pomagali 
tudi pri pletju vrtička. Sedaj ob koncu šole pa smo pobrali že prvi pridelek - 
kumare. 

 
Povezovanje z zunanjimi organizacijami: 

 V povezavi z MC Litija smo preko projekta Evropski prostovoljci v OŠ Gradec 
gostili ESE prostovoljko Robbie Hopper, ki je na šolskem vrtu v sodelovanju z 
učenci in učiteljico Barbaro Toš zasnovali in uredili zeliščno spiralo, ki je s svojo 
zanimivo obliko in postavitvijo naš vrtiček popestrila in s tem dala celemu vrtu 
in rastlinam na njej posebno energijo. Namen in cilj zeliščne spirale je, da uči 
sama po sebi in skupaj z vrtom druži in povezuje celoten šolski prostor ter da 
takšnemu načinu učenja - preko dela in neposrednega stika z naravo - dodano 
vrednost šoli in našemu delu v OPB.  

 Povezali smo se tudi z Gimnazijo Litija, dijakinje le-te so nam v mesecu marcu 
predale nekaj pri njih vzgojenih sadik, ki so nato tudi našle prostor na našem 
šolskem vrtu. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Za nadaljnje - še bolj učinkovito in poučno delo na šolskem vrtu - je predlogov veliko, 
in sicer: 

 pipa za zalivanje vrta ali pa pitnik na travnatem šolskem igrišču, 
 lesena informativna tabla, ki bo vsem mimoidočim dala možnost podučiti se o 

rastlinah, ki jih gojimo na šolskem vrtu, 

 zasaditev grmovnic – plodovnic (ribez, maline), katerih plodove bi učenci lahko 
pojedli sproti v času OPB, 

 zasaditev sadnega drevja – enako z namenom, da bi učenci lahko uživali 
plodove (recimo češnja, katere plodovi so zreli v juniju) in še kakšnega drevesa 
v okolici za namen senčenja in s tem naravnega hlajenja travnatih površin okoli 
šole. 
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11.7. Escape CLASSroom 

Koordinatorici projekta: Tjaša Lemut Novak, Astrid Žibert 
Sodelujoči razredi/učenci: 6. – 9. razred 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 priprava nalog za sobo pobega, 
 načrt sobe pobega, 

 priprava pohištva, tapet, stolov, 
 opremljanje in zaključna ureditev sobe. 

 
Cilji, ki niso bili doseženi:  

 video predstavitev sobe, 

 uporaba sobe pobega za učence. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 predstavitev sobe učencem, staršem in učiteljem, 
 uporaba sobe pobega za učence. 

 

11.8. Ob 100-letnici odkritja Tutankamonove grobnice 

Koordinatorica projekta: Anita Mirjanić. 
Sodelujoči razredi/učenci: 7. razred. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 učenci so raziskovali življenje in smrt Tutankamona, čigar grobnico je odkril 
angleški arheolog H. Carter, 

 sodelujoči učenci so bili vključeni v vsebinsko različne skupine in raziskovali 
različne vidike Starega Egipta, povezanih s Tutankamonom, 

 učenci so se preizkusili v vlogi egiptologov. Spoznali so egipčansko matematiko, 
 učenci so raziskano gradivo zbrali, povzeli in pripravili razstavo. Odprtje 

razstave je bilo v marcu 2022. 
 
Realizirane dejavnosti za učence: 

 učiteljica Anita Mirjanić je pripravila vodenje po razstavi za VSE razrede MŠ (od 
1. do 9.) in 5. razrede POŠ (junij 2022). 

 
Realizirane dejavnosti za starše: 

 starši so si lahko ogledali razstavo v prostorih šole. 
 

11.9. Koledar zdravja 

Koordinator projekta: Andrejka Setničar 
Sodelujoči razredi/učenci: POŠ Kresnice od 1. – 5. oddelka 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 učenje v naravnem okolju 
 aktivno vključevanje učencev, učiteljev in staršev pri skrbi za šolski vrtiček in 

rastlinje v okolici šole 
 aktivno preživljanje časa v naravi s hojo in plezanjem 
 ohranjanje in krepitev zdravja 
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 izkoristiti vsako priložnost za gibanje 
 druženje in povezovanje družin v kraju 
 redno spremljanje telesne aktivnosti v šoli in doma 

 nakup, priprava terena in postavitev gugalnice s pripadajočo opremo.  
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o spoznavanje drevesnih vrst v gozdu 
o sajenje rastlin 
o kuhanje čajev iz zelišč, zdrava prehrana 
o redno izvajanje krajše zmerne telesne dejavnosti vsak dan  v okviru 10 

minutnega rekreativnega odmora, v času pouka za učence od 1. -5. 
razreda 

o joga in sprostilne dejavnosti pred domačo nalogo 
o vsakotedenski pohod učencev v OPB - vsak petek 
o skrb za šolski vrtiček, grabljenje, pometanje okolice šole 
o elementarne igre v naravi 
o skrb za šolski vrtiček 
o igre z žogo v času minutk za sprostitev 
o spoznavanje gozdnih poti 
o jutranja telovadba 
o športne socialne igre 
o rolanje 
o zdrava prehrana 

 dejavnosti za starše: 
o prostovoljni prispevki pri nakupu igrala (gugalnica) na šolskih prireditvah 
o v jesenskem času organiziran jesenski nočni pohod, orientacija po 

označeni poti (svetlobna telesa na vejah v gozdu),  18. 2. 2022 
o organizirana telovadba za učence in starše (dvakrat tedensko) v mesecu 

maju in juniju, v notranjih prostorih šole 
 
Poudarjam, da učenci zelo radi plezajo in visijo na vejah dreves, kjer se gugajo in 
preizkušajo svoje sposobnosti, zaradi tega bo gugalnica, ki je narejena po standardih, 
zelo dobrodošla pridobitev na POŠ Kresnice. 
Učenci komaj čakajo, da zapustijo učilnico in se jih povabi na rekreacijo, opazovanje 
narave; rastlin in živali.  
Delo z zemljo, peskom, vse to jim veliko pomeni, kako od sadike do pridelka, skrb za 
rastline, pobiranje škodljivcev, opazovanje živali. 
Preizkušajo zeliščne čaje, namaze, radi kuhajo.  
 
Cilji ki smo jih v projektu KOLEDAR ZDRAVJA sledili so: 

 omogočajo osebnostni razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 
interesi, 

 razvijamo pozitivno učenčevo samopodobe, 
 pomagamo pri razumevanju samega sebe in sveta, ki ga obdaja (umeščanje 

sebe v širše družbeno okolje), 

 da smo vzgajali učence za sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, medsebojne 
strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnjem šolskem letu vodja šole predlaga projekt: Gozdna šola 
 

11.10. Šolski ekovrt 

Koordinator projekta: Tanja Vesel 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Realizirane so bile skoraj vse dejavnosti po mesecih, razen priprava ekoloških gnojil. V 
aprilu in maju smo na pobudo petošolcev pripravili sadike za prodajo, s katero smo 
zaslužili 140 evrov. Zbrana sredstva bodo namenjena okrasitvi šolske okolice s 
cvetjem. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 
Sodelujoči učitelji smo ob vodenju in pomoči učiteljice Darje Rajšek, uspešno izvedle 
zastavljene cilje 
 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Starši so nas podprli z nakupom sadik. 

 Po pogovoru s sodelujočimi učiteljicami ugotavljamo, da je starejše učence zelo 
težko motivirati za delo na vrtu. Mlajši učenci pa gredo na vrt radi. 

Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 
 Sodelovali smo s PGD Jevnica, ki nam je pripeljal vodo v cisterno. Prosile pa jih 

bomo še za odvoz porezanih vej in grmičevja 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V novem šolskem letu bomo z delom na vrtu nadaljevale, projekt pa bomo 
zaključile. 

 V naslednjem šolskem letu se bomo zopet potegovale za pridobitev naziva 
šolski eko vrt. 

 

11.11. Manj odpadkov 

Koordinator projekta: Petra Prosen 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Večina ciljev je bila realiziranih. Zaradi higienskih oziroma epidemioloških zadržkov 
nismo izvedli izmenjave igrač, modne revije s pozabljenimi oblačili in delavnice za 
starše. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 september: poslikava starih majic, zbiranje starega papirja, izdelava mobilov iz 
ostankov filca; nagovor staršev na RS o skrbi in odgovornosti otrok za svoje 
stvari 

 oktober: pregled garderobe, izdelava strašil(a) za šolski vrt iz odpadne 
embalaže, papirja in pozabljenih oblek 

 november: ogled filma na temo hitre mode in posledično ogromnih količin 
odpadkov, obisk Društva Humanitas – predavanje in delavnica o proizvodnji 
oblek in poti do kupca ter onesnaževanju okolja, ki je s tem povezano  
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 december: izdelava voščilnic in okraskov za smrečico iz odpadnih materialov, 
pošiljanje voščilnic starostnikom v domovih za upokojence  

 januar: ustvarjanje s starimi koledarji 
 februar: pregled garderobe 
 marec: ogled filma na temo otroškega dela in masovne proizvodnje oblek; 

pogovor in ustvarjanje na to temo 
 april: slikanje na odpadni karton 
 maj: pogovor o potrošništvu in recikliranju, obisk Centra ponovne uporabe v 

Ljubljani za prijavljene učence 
 junij: zbiranje starega papirja, pregled garderobe in iskanje lastnikov 

pozabljenih oblačil. 
 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so bili zelo aktivni pri ustvarjalnem delu in razpravah na izbrane teme. 
Zbralo se je kar nekaj starega papirja. 

 Delavnic za starše žal nismo izvedli, so bili pa udeleženi učenci 4. in 5. razreda 
zelo zadovoljni z obiskom Centra ponovne uporabe. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Predstavnici Društva Humanitas sta izvedli zanimivo interaktivno delavnico, ki je 
učencem prav gotovo nazorno pokazala, kakšno onesnaževanje pomeni 
proizvodnja oblačil in njihova pot do kupca. Delavnica je bila brezplačna, saj se 
je društvo financiralo iz drugih virov, prejeli smo pa še zbirko priročnikov za 
vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje. 

 V Centru ponovne uporabe so nas zelo lepo sprejeli in razkazali svoj center, 
nad katerim so bili učenci navdušeni, saj se je tam našlo ogromno zanimivih 
stvari. Žal se bojim, da je navdušenja nad obilico stvari prevladalo nad 
zavedanjem, da preveč kopičimo in dejansko s tem še bolj smetimo naš svet. 

 Poleg ogleda CPU-ja smo si po poti na hitro (tudi od znotraj) ogledali sodobno 
prenovljeno Cukrarno, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Predlagam sodelovanje z Društvom Humanitas, ki ima mnogo zanimivega za 
pokazati in je zelo odprto za sodelovanje. 

 

11.12. Zdrava malica 

Koordinator projekta: Tanja Vesel 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Večina ciljev, ki je bila vezana na učence, je bila realizirana. 
 Delno sta bila realizirana cilja: 

o učenci pojedo malico, ki so jo vzeli in 
o učenci poskusijo hrano, ki je ne poznajo. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 
Zaradi narave projekta, ki se izvaja dnevno, se dejavnosti po mesecih ni načrtovalo. 
 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 
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 Učiteljice opažamo, da mlajši učenci raje sodelujejo pri opravilih povezanih s 
predpripravo in pripravo zdrave malice. Starejše učence je potrebno precej 
motivirati za kakršno koli dejavnost. Vedno se pojavljajo vprašanja zakaj oni in 
ne kdo drug in podobno. 

 Starše učencev, ki so imeli odklonilen odnos do zdrave malice, so razredničarke 
na govorilnih urah s tem seznanile in se poskušale dogovoriti kako naprej. 
Ostale starše pa smo učiteljice na govorilnih urah nagovarjale, naj še naprej 
spodbujajo svoje otroke k zdravi prehrani. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt je že zelo rutinski in utečen. V sodelovanju z vodjo šolske prehrane si 
želimo posodobiti jedilnik. Z zdravo malico želimo nadaljevati, projekt pa bi 
želele zaključiti. 

 

11.13. Tečem, tečeva, tečemo 

Koordinator projekta: Maruša Krnc 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Cilji so bili realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 September – seznanitev učencev in staršev s projektom 
 Oktober, november – tek trikrat tedensko 
 April, maj, začetek junija – tek trikrat tedensko, sodelovanje na Litijskem teku 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so bili aktivno vključeni v tek. Če posameznik celotne poti ni mogel 
preteči, je del nje prehodil. Bistvo je, da je bil fizično aktiven. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Pretečene kilometre (1610 km) in seznam vseh vključenih učencev POŠ Hotič 
sem poslala organizatorjem Litijskega teka, ki so vsem tekačem za nagrado 
poslali simbolično darilo – vrečko za športno opremo. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 S tekom pričeti že v mesecu septembru. 
 

11.14. Šah v šoli 

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

 razvijali svoje možgane, tako levo kot desno možgansko hemisfero, 

 poviševali svoj IQ, 
 izboljšali svojo kreativnost, 
 naučili se reševati probleme, 
 izboljšali svoje predvidevanje in načrtovanje, 
 urili si spomin. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o september: predstavitev projekta učencem, postavitev šahovnic v 

hodnikih za prosto šahiranje – 4 mize za šahiranje (prečni hodnik 2 mizi, 
šolska avla 2 mizi); šahovnice v učilnici 3. a, 3. b in v OPB – 3. razred 
matične šole, 

o oktober, november, december, maj, junij: šahiranje s sošolci ob 
usmerjanju mentorjev, spoštovanje pravil in obnašanja ob partiji šaha. 

*OPOMBA: zaradi epidemioloških razmer je dejavnost potekala v manjšem obsegu, 
čeprav so bile načrtovane ure realizirane. Ni bilo zaključne dejavnosti šahiranja in 
simultank. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev dejavnosti na 1. roditeljskem sestanku v septembru, 
o šahiranje staršev z učenci doma. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 slediti dobri praksi tega šolskega leta, 
 izvesti šahiranje med učenci od 3. do 9. razreda, 
 izvesti zaključno druženje s starši in simultanke, 

 za učence od 1. do 5. razreda načrtovati interesno dejavnost šah. 
 

12. Projekti v sodelovanju z zunanjimi organizacijami 

12.1. Šolska shema 

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

 V letošnjem šolskem letu smo bili večinoma prisotni v šoli, zato smo Šolsko 
shemo lahko izvedli v celoti, to pomeni, da smo sadje in zelenjavo razdelili 30-
krat. 

 Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotovi Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 

 Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali 
ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, ko smo bili v šoli prisotni.  

 Mleko in mlečne izdelke smo razdelili samo 1-krat, ker učenci zavračajo 
uživanje teh izdelkov, zato se za prihodnje šolsko leto nismo prijavili na ta del 
Šolske sheme. 

 Cilji so bili delno realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Razdeljevanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. 

 dejavnosti za starše: 
o Predstavitev Šolske sheme in dobaviteljev.   

 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
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o So udeleženi na delavnicah in dnevih dejavnosti ter interesnih 
dejavnostih. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Večino dobaviteljev v okviru tega projekta je iz lokalnega okolja, kajti 

trudimo se, da bi bila čim krajša veriga v dobavi živil.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V novem šolskem letu bomo poskušali otroke še naprej spodbujati k 
pogostejšemu uživanju svežega sadja in zelenjave. 

 

12.2. 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 bili zgled učencem s primernim obnašanjem. 
 Z vzgledi smo spodbujali učence k zdravemu načinu življenja. 
 Sodelovali smo z ZD Litija, s službo, ki deluje na področju zdravja otrok in 

mladostnikov. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Aktivni odmori, minuta za zdravje, opozarjanje na pravilno držo pri 

sedenju, delavnice v okviru projekta Primi šolo za roge, delavnice v 
okviru projekta NEON, delavnice na razrednih urah za pozitivno 
samopodobo učencev in odnose med učenci.  

 dejavnosti za starše: 
o 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, 

o na POŠ Vače smo za starše organizirali aktivni zaključek s pohodom na 
Slemšek.  

 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o Učenci so se povezovali na športnih aktivnostih, med odmori z 

družabnimi igrami, v okviru varstva vozačev in OPB-ja.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Zaradi Covid-19 se nismo povezovali z lokalnim okoljem in organizacijami 

v njem. 
 

12.3. Evropski prostovoljci v OŠ Gradec 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
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 Promocija rabe tujih jezikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih. 
REALIZIRAN V OPB 

 Učenje in sprejemanje tuje kulture, jezika in drugačnosti. REALIZIRAN 
 Učenje strpnosti in družbene multikulturnosti. REALIZIRAN 
 Širjenje znanja na alternativne načine. REALIZIRAN 

 Spodbujanje bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku med učenci in tudi 
med strokovnimi delavci. REALIZIRAN 

 Usvajanje čim boljše izgovorjave tujega jezika v stiku z maternim govorcem. 
REALIZIRAN 

 Vključevanje elementov CLIL-a v ure TJ. NI REALIZIRAN 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih. 

 Septembra smo spoznali novo prostovoljko Robbie Hopper iz Škotske, ki je 
svoje prostovoljno delo sicer opravljala na MC Litija. Ker lastnega prostovoljca 
zaradi kadrovskih menjav in težav na MC Litija nismo dobili, smo za sodelovanje 
poprosili Robbie, ki se je našemu vabilu rada odzvala. Pokazala je velik interes 
za sodelovanje pri projektu Šolski vrtiček in je skupaj z učenci in učiteljicami 
OPB soustvarjala in skrbela za šolski vrt in z nami ustvarila šolsko zeiščno 
spiralo. 

 V jesenskih mesecih smo skupaj pripravili vrt na prezimovanje in pripravili načrt 
za postavitev spiralnega zeliščnega vrta. 

 Spomladi smo začeli in zgradili načrtovani zeliščni spiralni vrt ter zasadili vsa 
potrebna zelišča. Nato smo do konca šolskega leta vrt vzdrževali – pleli in 
redno zalivali. 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so pri projektu sodelovali v toliko, kolikor je bilo direktnega dela na vrtu 
in pri izgradnji in zasaditvi spiralnega zeliščnega vrta. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 V sodelovanju z zunanjimi organizacijami se uresničevanje ciljev projekta 
prepleta s cilji, ki jih uresničujemo na šoli. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt bi ohranili v znani obliki. 
 
Spremembe bodo v mentorstvu na šoli (predlagam Natašo Brezovšček) in morebiti bo 
sprememba tudi pri sodelovanju z MC Litija, saj sem dobila informacijo, da bodo 
zaradi kadrovskih sprememb morda prenehali z izvajanjem projektov ESE, kar bo 
pomenilo, da bomo morali iskati drugo organizacijo, ki se še s tem ukvarja. V tem 
primeru bi se za sodelovanje povezali z MC Zagorje. 
 

12.4. Radovedni Valvasor 

Koordinatorica projekta: Anita Mirjanić 
Sodelujoči razredi/učenci: od 1. do 9. razreda 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta:  
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 učenci so v okviru posameznih področij (naravoslovje, zgodovina, umetnost, 
etnologija, statistika in geografija) spoznali življenje in delo polihistorja 
Valvasorja in njegovo knjigo Slava Vojvodine Kranjske, 

 učenci so spoznali slikovite in natančne opise vasi, krajev in mest, številne 
naravne in kulturne znamenitosti, opise prebivalcev in njihove navade, šege, 
vraže in zanimivosti, zgodovinska dejstva in dogodke, ki so zaznamovali skupno 
narodovo preteklost, 

 učenci so spoznali, da je Slava Vojvodine Kranjske najobsežnejše in najbolj 
temeljito delo o naših krajih in naših prednikih, da v svetovnem merilu sodi 
med najboljša znanstvena dela iz tega obdobja in da krepi zavest o povezanosti 
slovenskega naroda. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o radijske oddaje o Valvasorju, spletni kviz o Valvasorju, ekskurzija 

Cerkniško jezero, slikanje, risanje, sodelovanje pri raziskovanju 
zgodovine Gradca, Kranjske ipd. 

 dejavnosti za starše: 
o OŠ Gradec poje. 

 tematske razstave: 
o razstava Radovedni Valvasor.  

 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o Da. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Javni zavod Bogenšperk. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt Radovedni Valvasor je zaključen. 
 

12.5. Aktivno v središču 

Koordinator projekta: Nuška Mlekuž 
Šola/Aktiv: POŠ Vače 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Veliko večino zastavljenih ciljev smo v tem šolskem letu realizirali. Nekaj ciljev 
pa je ostalo ne izpolnjenih, zaradi še vedno izrednih razmer, katere so veljale 
tekom šolskega leta. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 V mesecu septembru se je izvedla minuta za rekreacijo v okviru dneva športa. 
Posnetek je bil posredovan tudi na matično šolo in vse ostale podružnice. 

 V mesecu oktobru so bili izdelani plakati na temo duševnega zdravja. Plakati so 
na tudi na matični šoli in podružnicah. 

 V mesecu novembru , decembru, januarju je bilo delo bolj okrnjeno, zaradi dela 
v mehurčkih in upoštevanju ukrepov kateri so takrat veljali. 

 V mesecu januarju obnovljeni in dopolnjeni že obstoječi talni poligon. 
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 V januarju in februarju so v okviru ur zgodovine nastala sarkofag in 
Tutankamon. 

 V mesecu februarju so se začela priprave in vaje dramskega krožka v tretjem 
razredu. Pripravljala se je avtorska igra z naslovom Trmica. 

 V mesecu marcu je bila napisana in posneta avtorska skladba z naslovom 
Dober dan. Pri izvedbi in nastanku videospota so sodelovali učenci od 6. do 9. 
razreda. 

 V mesecu maju je nastal naravoslovni kotiček z računalniško podprtim 
programom. 

 V mesecu juniju je bila predstavljena igra Trmica in postavljena kontrolna 
sprehajalna točka na Slemšek. 

 V mesecu juniju smo sodelovali s KS Vače. Z učenci smo posneli promocijski 
video za zbiranje denarnih sredstev za izgradnjo novega igrišča v bližini šole. 

 
Ocena realizacije sodelovanja: 

 Pri posameznih projektih in dejavnostih je lahko sodeloval vsak učenec, ki je 
želel in je imel interes. Starši so bili o dogajanju na šoli sproti obveščeni. 
Predstavljeni so bili Dan samostojnosti, Slovenski kulturni praznik, Dan 
državnosti. 

 Za starše je bilo izvedeno zaključno druženje. 
 V tem šolskem letu smo sodelovali s KS Vače cilj je bil posneti video. 
 Z ZD Litija smo poskrbeli za boljše zdravje in počutje naših učencev. 
 S Policijsko postajo Litija smo poskrbeli za večjo varnost učencev  v prometu 

(projekt Pasavček). 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 S projektom bomo nadaljevali še v naslednjem šolskem letu. Natančne 
smernice bomo postavili ob začetku novega šolskega leta. 

 

12.6. Skupnosti, ki podpirajo mlade 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 V letošnjem šolskem letu smo projekt kljub začetnim težavam in negotovosti 
zaradi epidemije izpeljali. Izdelan je bil kompetenčni model, ki je bil podlaga za 
oblikovanje neformalnega izobraževalnega programa, ki smo ga nato preizkusili 
na modelu naše načrtovane izmenjave. V izdelavi je priročnik.  

 Izpeljani sta bili obe izmanjavi: v aprilu je bil izveden slovenski del izmenjave, v 
maju pa romunski del. 

 Multiplikativni dogodek bo izveden v oktobru 2022. 
 V okviru projekta so bile izvedene tudi 3 šole za starše (za vsako triado 

posebej). 

 Vsi cilji so bili tako realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 Tedenska srečanja med septembrom in majem ter delovna sobota (v okviru 
srečanj izpeljan projekt učencev – šolski puloverji za učitelje in učence OŠ 
Gradec). 
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 Izmenjava v Sloveniji v aprilu 2022. 
 Izmenjava v Romuniji v maju 2022 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so sooblikovali program delavnic na izmenjavi. 
 Starši naših učencev so eno noč gostili romunske učence in jim nudili 

prenočišče in prehrano. 

 Učenci so v okviru delavnic izvedli mini projekt – šolski puloverji. Izvedli so 
anketo na šoli, pripravili naročilo, nabavo itd. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Kompetenčni model – pripravljen v sodelovanju z Društvom Lojtra in romunsko 
organizacijo Curba de Cultura. 

 Neformalni izobraževalni program – na podlagi izdelanega kompetenčnega 
modela je bil skupaj z Društvom Lojtra in Curbo de Culturo oblikovan 
neformalni izobraževalni program, ki smo ga preizkusili na modelu naše 
mednarodne izmenjave. 

 Mednarodna izmenjava v Sloveniji in Romuniji – Mednarodni izmenjavi sta bili 
izvedeni skupaj z organizacijama Društvom Lojtra in organizacijo za mlade 
Curbo de Culturo ter Osnovno šolo  iz Romunije. 

 Razširjanje intervencijskega modela, njegove rezultate in učinke na najmanj 30 
OŠ in nevladnih organizacij v Sloveniji in Romuniji ter izvedba multiplikativnega 
dogodka na šoli – bo izveden do konca leta 2022, priročnik je v delu. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt se v naslednjem šolskem letu nadaljuje z enakim programom v nekoliko 
drugačni obliki. Ponovno bo voden pod imenom projekta: Izkusi Erasmus+. 

 

12.7. Neon 

Koordinator projekta: Marija Mohar 
Sodelujoči razredi/učenci: Učenci 1. – 9. razreda 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Vsi učitelji prispevajo k podporni, pozitivni šolski klimi. 

 Za učiteljice I. in II. triade ter DSP aktiv je bilo pripravljenih 8 delavnic v dveh 
terminih. 

 Učiteljice so se prijavile tudi na zunanje izobraževanje pod okriljem ISA. 

 V vseh razredih so se izvedle delavnice za učence. 
 Na uvodnem roditeljskem sestanku so bile predstavljene staršem osnovne 

smernice programa NEON. 

 Učenci so krepili kompetence ustrezne odzivnosti v primerih nasilja. 
 Starši so pridobili nove informacije s pomočjo posredovanih gradiv in 

predstavitve razrednikov. 
 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
o vse predvidene delavnice so bile izvedene tako na MŠ, kot tudi na POŠ. 

 dejavnosti za starše: 
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o so dobili dodatne informacije na uvodnem roditeljskem sestanku in v 
obliki zloženk. 

 tematske razstave: 
o je bila izvedene pod okriljem Poseben.Si v avli MŠ v mesecu januarju in 

februarju, hkrati pa so izobešena slikovna gradiva na vseh šolah. 
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o V največji meri so sodelovali razredniki razredne stopnje.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o V aktivnosti so bili vključeni vsi učenci.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o V sodelovanju z ISA inštitutom smo naredili evalvacijo programa.  

  
Smernice za naslednje šolsko leto: 

 Razširiti projekt na Poseben.Si. 
 V sklopu tega izvesti načrtovane dejavnosti od 1.-9. razreda na področjih: 

o duševnega zdravja, 
o karierne orientacije, 
o osebne rasti. 

 Izvedba ur v sklopu deljenih dni dejavnosti na RS po izboru razredničark, na PS 
pa 21. 10. 2022 in 21. 2. 2023. 

 Priprava stripovskih plakatov za RS. 
 Ogled filma Gajin svet II. Za vse učence OŠ Gradec. 

 

12.8. Pasavček 

Koordinator projekta: Tadeja Resnik 
Šola/Aktiv: OŠ GRADEC (1. in 2. razred) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

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

 Seznanijo se z varno in pravilno uporabo otroškega varnostnega sedeža. 
 Spodbujati pravilno in varno uporabo otroških avtosedežev ter varnostnih pasov 

med vožnjo v avtomobilu tudi pri starših. 

 Spoznavajo pravila varne hoje kot udeleženci v prometu. 
 Učijo se pravil na cesti, kot udeleženci v prometu. 
 Sami s pomočjo staršev spremljajo uporabo varnostnega pasu pri vožnji z 

avtom. 

 Likovno ustvarjajo in razvijajo kreativnost pri različnih ustvarjalnih dejavnostih. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 Obiski policista s predavanji, spoznavanje varne hoje v okolici šole 
(SEPTEMBER, OKTOBER). 

 Pobarvanke in zgodbe vezane na temo varnosti pri hoji po cesti, kot udeleženci 
v prometu (SEPTEMBER). 

 Poligon ceste s prometnimi znaki in semaforjem (v učilnici ali v telovadnici) 
(APRIL). 
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 Izdelava makete bližnje okolice šole in prometna ureditev (NOVEMBER). 
 Bodi viden, bodi previden ( svetla oblačila in odsevniki na oblačilih, šolskih 

torbah) (SEPTEMBER in skozi celotno šolsko leto). 

 Preprosta izdelava vozil iz odpadnega materiala (MAREC). 
 Izdelava pasavčka kot maskote projekta–različne likovne tehnike (JANUAR). 

 Priprava internih razstav izdelkov otrok vključenih v projekt (panoji v šoli) (MAJ, 
JUNIJ). 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Na prvih roditeljskih sestankih se je staršem predstavil projekt in tudi plan dela. 
Učenci so za starše izdelali zloženke, ki so jih skupaj z otroki doma dopolnili. 

 Na prvem roditeljskem sestanku so nas obiskali policisti s policijske postaje 
Litija (MŠ in POŠ) in predstavili staršem cestno prometne predpise, zakonske 
določbe in pomembnost projekta Pasavček. 

 Starši in učenci so bili aktivni pri upoštevanju prometne varnosti, starši so 
skrbeli, da so učenci v šolo prihajali varno, pripeti in so upoštevali cestna 
pravila. Straši so tudi skrbeli, da so učenci nosili rumene rutke. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Želeli bi si večjo angažiranost policistov Policijske postaje Litija. Pri nekaterih 
razredih so bili prisotni na sprehodu, nekaj razredov pa niso obiskali (zaradi 
prenatrpanega urnika). 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt Pasavček se bi izvajal tudi v naslednjem šolskem letu. 
 

12.9. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci 1. triade MŠ, učenci OPB POŠ Jevnica, učenci 1. in 2. 
razreda POŠ Vače 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 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 s težavami pri 
branju 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 s pomočjo vodnika znali poskrbeti za osnovne potrebe psa, 
 so samostojno pripravili in uredili bivališče morskega prašička, 
 so samostojno pripravili in uredili bivališče za paličnjake, 
 so spoznali eksotične vrste živali in se soočili s svojimi strahovi in predsodki, 
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 so spoznali in okušali 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 morske prašičke Bele v učilnici Maje Bregar, 
 prisotnost paličnjakov v učilnici Tatjane Gombač, 
 psička Yuma na Robinzonski noči – prisotnost pri dejavnostih, spanje v šotoru, 

pes čuvaj v taboru. 
Delo je bilo opravljeno v ožjem obsegu zaradi razmer korona virusa. 
 
Dejavnosti za učence: 

 vključitev terapevtskega psa v reden pouk: bralne minute Grem z Yumo, Skupaj 
z Lindo, učimo se s terapevtskim psom, 

 R.E.A.D. program: individualno izvedeno 61 ur Grem z Yumo v matični šoli 
(učenci 3. razreda) in predstavitveni obisk v 1. in 2. razredu POŠ Vače, 

 46 ur dejavnosti Skupaj z Lindo (učenci 1. in 2. razreda MŠ, 3. b, OPB POŠ 
Jevnica), 

 opravljanje šolskih nalog s psom, 
 skrbno rokovanje s paličnjaki, 
 skrb za paličnjake med poukom, 
 skrb za psa v učilnici in upoštevanje njegovih potreb, 
 socialne in miselne igre, grafomotorične vaje, 

 pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
 skrb za morskega prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, 

prazniki), 

 gostovanje eksotičnih živali Bioexo v šoli, 
 skrb za morsko prašičko med poukom, 
 opravljanje šolskih nalog z morsko prašičko. 

 
Dejavnosti za starše: 

 predstavitev projekta staršem na 1. roditeljskem sestanku, 
 soglasje za izvajanje vključevanja živali v redni pouk, 
 skrb za dobrobit morske prašičke med vikendom. 

 
Tematske razstave: 

 plakati v razstavi v avli (september 2021), 
 informacije o delu pred učilnicami (celoletno). 

  
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V šolskem letu 2022/2023 načrtujemo izvedbo naravoslovnega dne na kmetiji 
Lambergar v Gabrovki. 
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12.10. Pokončnost 

Koordinator projekta: Ana Terzić 
Sodelujoči razredi/učenci: Prva triada 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 uvedba programa Pokončnost v razredih 1. triade, katerih učiteljice so opravile 
izobraževanje, 

 zaključno srečanje učencev 2. in 3. J z dr. Sašo Staparski Dobravec na POŠ 
Jevnica ter snemanje učencev pri izvajanju vaj 

 
Realizirane:  

 dejavnosti za učence: 
o Izvajanje gibalnih vaj pred ali/in med učnim procesom, ob petju Kekčeve 

pesmi (10 – 20 min) s pomočjo posnetkov ali brez 
o Privzgajanje redne dnevne rutine usmerjenega gibanja (vadbe) in 

zavedanja pokončne drže telesa in duha, popravljanje ravnovesja 
mišično-skeletnega aparata, povečana dnevna telesna aktivnost, 
ozaveščanje koristi pokončne drže za zdravje in dobro počutje. 

 dejavnosti za starše: 
o Srečanje staršev v juniju 2022 – predstavitev vodstvenega tima 

programa. 
 
Smernice za drugo šolsko leto: 

 Cilj je, da se vaje še bolj dosledno izvajajo v vseh razredih učiteljic, ki so se 
udeležile izobraževanja ter da skrbnica obišče učence, asistira, korigira in 
pomaga razredničarkam pri pravilni izvedbi vaj. 

 Morda se bo pokazala potreba po »osvežitveni« delavnici. 
 

12.11. Naša mala knjižnica1 

Koordinator projekta: Manja Razoršek  
Šola/Aktiv: Učenci 1. in 2. razreda POŠ in MŠ  
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Cilji projekta Naša mala knjižnica, promocija bralne kulture ter predstavitev 
evropskih mladinskih avtorjev in ilustratorjev, so bili doseženi. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 V mesecu oktobru so učenci prejeli Ustvarjalnike in šest knjig. Učiteljice so čez 
celo leto knjižna dela obravnavale po svoji presoji in v svojem tempu. Učenci so 
spoznali kratke življenjepise šestih različnih evropskih avtorjev (Andreje Peklar, 
Petra Svetine, Davorke Premec, Ive Bezinović-Haydon, Benasa Bėrantasa in 
Piret Raud) in ilustratorjev, ter šest književnih del s popolnoma različno 
tematiko. Ob obravnavi vsake knjige so učenci reševali naloge v Ustvarjalniku. 

 V okviru projekta je potekalo več dejavnosti, na katere so se učiteljice prijavile 
same. Sodelovale so v tekmovanju za Najdaljši bralni vlakec, v učilnici so si 
uredile bralne kotičke, jih fotografirale in fotografije poslale na uredništvo. 
Sodelovale so tudi na dveh likovnih natečajih – prvem z naslovom Črta, ter 
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drugem z imenom Uho. Vse fotografije so objavljene na spletni strani KUD-a 
Sodobnost. 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Starši so bili v projekt neposredno vključeni, saj so otrokom prebirali knjige, 
otroci pa so nato naslove prebranih knjig zapisovali v vagone in tako tekmovali, 
kateri razred bo prebral največ knjig. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 KUD Sodobnost International, s katerim smo v okviru projekta sodelovali, je 
omogočil hiter in ažuren dostop do informacij, potreben za izvajanje projekta. 

 V mesecu maju so pripravili bralni seminar S knjigo v svet, ki sem se ga 
udeležila tudi sama in dobila veliko novih idej, kako v današnjem času pripraviti 
in navdušiti otroke, ki čedalje manj berejo, da spet posežejo po knjigah. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Po pogovoru z vsemi udeleženimi mentoricami, z veseljem ugotavljam, da je bil 
projekt dobro sprejet. Učiteljicam ni predstavljal dodatnega bremena temveč je 
bil dobrodošla popestritev književnega in likovnega pouka. Knjige so skrbno 
izbrane, med njimi je več nagrajenih. Tematika besedil je sodobna, otrokom 
predstavljena tako, da jih ne podcenjuje. Vse učiteljice so izrazile željo, da bi s 
projektom nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

12.12. Naša mala knjižnica2 

Koordinator projekta: Ines Štaut (3., 4. in 5. razred) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Cilji projekta Naša mala knjižnica, promocija bralne kulture ter predstavitev 
evropskih mladinskih avtorjev in ilustratorjev, so bili doseženi. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 V mesecu oktobru so učenci prejeli Ustvarjalnike in šest knjig. Učiteljice so čez 
celo leto knjižna dela obravnavale po svoji presoji in v svojem tempu. Učenci so 
spoznali kratke življenjepise šestih različnih evropskih avtorjev (Susanna 
Mattiangeli, Asia Olejarczyk, Koraljka Milun, Petr Stančík, Els Heinsalu in 
Kęstutis Kasparavičius) ter šest književnih del s popolnoma različno tematiko. 
Ob obravnavi vsake knjige so učenci reševali naloge v Ustvarjalniku. 

 Decembra so četrtošolci prejeli pismo presenečenja od hrvaške pisateljice 
Koraljke Milun, ki je avtorica knjige Baton in Roki. 

 V mesecu aprilu je učence 4. in 5. razreda matične šole obiskala italijanska 
pisateljica Sussane Mattiangeli, učencem je delila avtograme, jim omogočila 
nakup njene knjige po polovični ceni in imela delavnico, kjer so učenci ustvarjali 
svoje junake. 

 V mesecu februarju, marcu in aprilu so potekali spletni kvizi o prebranih knjigah 
in tekmovanje med različnimi šolami. Kviza so se udeležili učenci 4. a in 4. b 
razreda ter si priborili dve knjižni nagradi. 

 V okviru projekta je potekalo več dejavnosti, na katere so se učiteljice prijavile 
same. Sodelovale so v tekmovanju za Najdaljši bralni vlakec, v učilnici so si 
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uredile bralne kotičke, jih fotografirale in fotografije poslale na uredništvo. 
Nekateri učenci 4. razreda so sodelovali tudi pri nagradni nalogi in izdelali 
podmornico iz odpadnega materiala. Vse fotografije so objavljene na spletni 
strani KUD-a Sodobnost. 

 V mesecu juniju na zaključnem druženju s starši smo učiteljice pripravile tržnico 
Knjiga za knjigo za izmenjavo knjig. 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Starši so bili v projekt neposredno vključeni, na zaključnem druženju so lahko 
obiskali tržnico Knjiga za knjigo in izmenjali knjige. Izrazili so zadovoljstvo in 
predlagali naj tovrstno dejavnost, izmenjavo knjig, ohranimo tudi v prihodnje. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 KUD Sodobnost International, s katerim smo v okviru projekta sodelovali, je 
omogočil hiter in ažuren dostop do informacij, potreben za izvajanje projekta. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Po pogovoru z vsemi udeleženimi mentoricami, z veseljem ugotavljam, da je bil 
projekt dobro sprejet. Učiteljicam ni predstavljal dodatnega bremena temveč je 
bil dobrodošla popestritev književnega in likovnega pouka. Knjige so skrbno 
izbrane, med njimi je več nagrajenih. Tematika besedil je sodobna, otrokom 
predstavljena tako, da jih ne podcenjuje. Nekatere učence je zbiranje vagonov 
za vsako prebrano knjigo izredno motiviralo. Večina učiteljic je izrazila željo, da 
bi s projektom nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

12.13. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Ustvariti pogoje 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. 

 Približevanje šola – vrtec v metodiki, didaktiki in vsebinskih sklopih z ozirom na 
razvojne specifike otrok. 

Zaradi omejitev in priporočil NIJZ so bili nekateri cilji delno realizirani – srečanj je bilo 
manj (1 – 3), skupnega sodelovanja z vzgojiteljicami v okviru državnega projekta ni 
bilo. 
 
Bilo pa je zelo intenzivno svetovanje staršem bodočih prvošolcev s strani šolske 
svetovalne službe in vključevanje v šolo za starše – Marjeta Krejči Hrastar. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 
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 fokusna skupina – Ped. inštitut – analiza dela 1. a … september – nerealizirano 
 srečanje učiteljic 1. razredov in vzgojiteljic predšolskih oddelkov vrtca – Ped. 

inštitut … oktober, februar, maj – nerealizirano 

 osebni vpis … januar/februar 
 svetovanje staršem … januar – junij 

 povezovanje učencev in vrtičkarjev … od januarja 2022 dalje 
 šola za starše – Moj otrok ima izzive, Marjeta Krejiči Hrastar 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Sodelovali so otroci predšolskih skupin iz Vrtca Litija, prvošolci OŠ Gradec ter 
starši šolskih novincev. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Vrtec Litija … uspešno. 
 Pedagoški inštitut Ljubljana (korak za korakom) – neuspešno (niso bile 

realizirane napovedane aktivnosti. 

 Terapevtski center Hrastar – uspešno. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V kolikor bo projekt aktiviran s strani Pedagoškega inštituta, bodo potekale 
aktivnosti na nivoji učiteljica/učiteljica, učiteljica/vzgojiteljica, 
učiteljica/vzgojiteljica/PI. 

 Na ravni šole pa ostaja sodelovanje z Vrtcem Litija. 
 

12.14. Gozdna šola 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci od 1. do 9. razreda matične šole in POŠ 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 učenci so: 
o raziskovali in odkrivali bogastvo naravnih virov, 
o prepoznali so živo in neživo naravo, 
o učili so se skozi igro in gibanje v naravnih okoljih, 
o z aktivnimi učnimi metodami so pridobili novo znanje, ga utrdili in 

nadgradili po svojih zmožnostih, 
o spoznali so različna naravna okolja in prepoznali značilnosti le-teh, 
o se znali primerno obleči in obuti za gibanje v naravi, se zaščititi pred 

insekti, 
o občutili in doživljali naravo in si krepili samozavest, 
o se naučili postaviti šotor in si pripraviti ležišče v njem, 
o prenočili v šotorih na gozdni jasi, 
o si sami pripravili večerjo in zajtrk, 
o samostojno so oblikovali zapise v dnevniku, 
o znajo slikovito opisati žival in naravno okolje, preproste naravne pojave, 
o izboljševali so medosebne odnose (empatija, solidarnost, sodelovanje, 

strpno komuniciranje, sprejemanje drugačnosti …). 
 
Realizirane dejavnosti: 



123 
 

 dejavnosti za učence: 
o izvedena Robinzonska noč v Cirkušah, na posestvu Pr´ Korpar za učence 

1. triade matične šole (19. 5. – 3. a in 3. b, 27. 5. – 1. a in 1. b, 14. 6. – 
2. a in 2. b, 24. 5. - POŠ Jevnica, 3. 6. – POŠ Kresnice), 

o varno gibanje v naravi (obleka, obutev, zaščita …), 
o raziskovanje naravnih okolij (gozd, travnik, polje), 
o varovanje naravnih okolij, 
o delavnice Ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski krajini za učence 2. in 

3. razredov matične šole, 
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: od 1. - 3. razreda – Mi smo 

gozdni razred, tematski naravoslovni dan v POŠ Kresnice in POŠ Jevnica, 
o urne izvedbe v 1. triadi matične šole in podružničnih šolah: 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 pomoč pri pripravi nahrbtnika za Robinzonsko noč, 
o skrb za primerno obutev in obleko za gibanje v naravi, 
o izpolnjevanje ankete v elektronski obliki od 16. 6. do 30. 6. 2022. 

 
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, 

 poleg elektronske ankete o vtisih z Robinzonske noči pripraviti tudi pisno 
anketo. 

 
Povzetek ankete o izvedeni Robinzonski noči: 
Anketo je začelo izpolnjevati 124 anketirancev, končalo jo je 54, 70 jih je prekinilo z 
izpolnjevanjem. 

 69% je termin izvedbe ocenilo z zelo primernim, 15% s primernim, 

 84% je kraj izvedbe ocenilo z zelo primernim, 16% s primernim, 
 starši so kot najboljšo dejavnost so ocenili senzorno pot (91%), sledi spanje v 

šotoru (87%), priprava kurišča (85%) in enakovredno ocenjeni dejavnosti 
postavljanje šotora in peka hrenovk (83%), 
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 učenci so za najboljšo dejavnost izbrali peko hrenovk (92%), sledi spanje v 
šotoru (83%), priprava kurišča (84%), gozdna senzorna pot (81%) in 
postavljanje šotora (79%), 

 od 54 učencev jih še nikoli ni spalo v šotoru 25, 18 jih je že kampiralo, 11 jih je 
tega že vajeno in 1 drugo (ni opombe), 

 od 54 učencev jih 10 hodi bosih samo v zaprtem prostoru, 16 včasih na 
prostem, 31 pogosto na prostem, 1 na prostem in v zaprtih prostorih ter 1 
doma v hiši vedno, zunaj poleti občasno, 

 13 staršev je v opombe pripisalo naslednje: 
o Podpiram take ideje, otroci to potrebujejo, predvsem iznajdljivost in da 

se da tudi na tak način v življenju preživeti. 
o Upam, da se uvede tudi v drugih razredih. 
o Najlepša hvala ga. Dunja. 
o Informacije glede varnosti otrok - dostop drugih oseb do tabora? 
o Hvala, da otrokom omogočate tudi takšne dogodivščine. 
o Izbrati bi bilo potrebno bolj primerni mesec, npr. junij, ko so tudi noči 

tople, menim, da je bilo še prehladno. Drugače pa same pohvale!! 
o Otroku ni bilo všeč, ker ni sodeloval pri pripravi kurišča. 
o Opomba glede hrenovk, otroci so imeli omejeno količino, koliko so jih 

lahko pojedli, zato so bili tudi nekateri lačni. 
o Takšni dnevi večkrat letno. 
o Hvala vam za organizacijo in ves vloženi trud! 
o Hči je zelo uživala. Hvala, ker se trudite za njih. 
o Bila je premrzla noč, zeblo jih je, kar je tudi edino, kar je bilo moteče. 
o Robinzonska noč je bila super! Hvala učiteljicam za zavzetost in trud. 

 

12.15. Varno na kolesu 

Koordinator projekta: Maja Lenart 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Večina zastavljenih ciljev je bila realizirana. Realizirano ni bilo le sodelovanje s 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija in Litijskim 
Tempomatom. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 Septembra sem učence seznanila s projektom Varno na kolesu. 

 V oktobru so rešili učni list, vezan na prometne znake in nevarna križišča na 
poti v šolo. 

 V novembru smo odigrali različne situacije, ki se nam lahko zgodijo v 
posameznih križiščih in so jih učenci izpostavili na učnih listih. 

 Decembra smo na plakatu izdelali križišča, po katerih smo potovali z različnimi 
vozili (igračkami) in predstavili različne možne situacije ter se o njih pogovorili. 
Izdelek smo fotografirali in oddali 1. nalogo Spoznavam prometne znake in 
pravila. 

 Januarja smo si ogledali posnetek o pomenu uporabe čelade in reševali učni list 
»Čelada je kul«. 

 S pogovorom o uporabi čeladi smo nadaljevali februarja, marca pa smo na 
omenjeno temo pripravili 2. nalogo za oddajo – plakat Čelada je kul. 
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 V aprilu smo se pogovarjali o prednostih kolesarjenja in si na omenjeno temo 
ogledali tudi posnetek. 

 
Učence sem tekom šolskega leta spodbujala h kolesarjenju v prostem času, saj so se s 
prekolesarjenimi kilometri lahko potegovali za naziv ambasadorja trajnostne 
mobilnosti. Na žalost je bil odziv majhen in sta mi izpolnjen list  s prevoženimi 
razdaljami oddala le dva učenca. 
 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Starši so sodelovali pri reševanju učnih listov in nekateri tudi pri skupnem 
kolesarjenju z otroci, ko so premagovali razdalje za naziv ambasadorja 
trajnostne mobilnosti. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Litija in Litijskim Tempomatom ni bilo realizirano. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V projektu bi v sklopu priprav na opravljanje kolesarskega izpita sodelovali tudi 
prihodnje leto. 

 

12.16. Učenje za življenje-od mladosti do modrosti 

Koordinator projekta: Anita Kušar 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Vsi cilji so bili realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 Nastop OPZ na 2. festivalu medgeneracijskega povezovanja v občini Litija; 16. 
9. 2021 . 

 Delavnica na sedežu Društva invalidov in v stavbi IC Geoss v Litiji v sodelovanju 
z Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno (U3) in IC 
Geoss; 17. 9. 2021. 

 Nastop učencev OPZ (1. triada) na občinski prireditvi medgeneracijsko druženje 
ob Tednu otroka; 15. 10. 2021. 

 Delavnice za novoletni sejem na OŠ Gradec v sodelovanju z Društvom Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno (U3); 22. 11. 2021. 

 Sodelovanje s PP Litija, obisk policistke v 5. razredu in predstavitev vsebin 
Policist Leon; 26. 1. 2022. 

 Mesec pisanja (lepopisja) in sodelovanje z Društvom Radi pišemo z roko; 
februar 2022. 

 Delavnice pred materinskim dnevom na OŠ Gradec v sodelovanju z Društvom 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno (U3); 23. 3. 2022. 

 Ogled lutkovne igrice Motovilčica v KD na Stavbah na povabilo Sveta za 
medgeneracijsko sodelovanje v občini Litija; 12. 4. 2022. 

 Predstavitev poklica gasilca in varna uporaba gasilnih aparatov v sodelovanju s 
PGD Litija- bivši učenec OŠ Gradec, Grega Mele; 9. 5. 2022. 

 Ogled Parade učenja v Litiji in nastop učencev OPZ, 4. in 5. r. 
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 Predstavitev poklica vojaka, osamosvojitvena vojna v Sloveniji, narod ponosnih 
Slovencev in Slovenk – poveljnik Slovenske vojske, Igor Šepec; 26. 5. 2022. 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so bili aktivni pri vseh delavnicah. Za starše so izdelali: mila, voščilnice, 
ogrlice in zapestnice, velikonočna jajčka, kaligrafske zapiske in doprsne kipe o 
J. V. Valvasorju ter pripravili kulturni program ob zaključku šolskega leta. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 Povezali smo se s Svetom za medgeneracijsko sodelovanje v občini Litija, z 
Društvom invalidov Litija in Šmartno, z IC Geoss, z Društvom za tretje 
življenjsko obdobje (U3) Litija in Šmartno, s PGD Litija, s PP Litija in s 
Slovensko vojsko. 

Ob sodelovanju so bili uresničeni vsi zastavljeni cilji: 
 ustvarjati  novo generacijo ponosnih, pogumnih in ustvarjalnih Slovenk in 

Slovencev, 
 spodbujati sodelovanje in povezovanje s starejšimi občani v Litiji, 
 razumeti drug drugega. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Želimo si obdržati sodelovanje z vsemi zunanjimi organizacijami in se povezati 
še s kulturnimi organizacijami ter MC Litija. 

 

12.17. Varno s Soncem 

Koordinator projekta: Nika Koprivnikar 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Zadani cilji, torej seznanitev učencev z negativnim vplivi sončnih žarkov na 
naše zdravje, načini, kako se pred sončnimi žarki zaščitimo in dejanska izvedba 
zaščite v praksi, so bili uspešno realizirani. 

 
Realizirane dejavnosti po mesecih: 

 NIJZ je v mesecu maju poslal navodila za izvedbo in pa spletno predavanje za 
učitelje. Do konca šolskega leta, ko je zaščita pred soncem najbolj relevantna, 
smo aktivno izvajali preventivne dejavnosti zaščite in učence redno seznanjali z 
vsebino, ki jo je posredoval NIJZ. 

 
Ocena realizacije sodelovanja učencev in staršev: 

 Učenci so bili izredno motivirani za sodelovanje. Ocenjujem, da je bilo to zato, 
ker je bila vsebina učencem popolnoma nova in neznana. Vsi učitelji smo bili 
presenečeni, kako malo so učenci vedeli o nevarnostih sonca. Bili so seznanjeni 
z načini zaščite, vendar o pomembnosti le-te zelo slabo. 

 
Uspešnost povezovanja z zunanjimi organizacijami: 

 NIJZ je sproti pošiljal relevantne informacije, predloge, kako lahko cilje 
uresničujemo in gradivo za izobraževanje učiteljev in otrok. Na ta način smo 
uresničevali pri 1. točki opredeljene cilje. 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V projekt se bomo znova vključili, ker se zavedamo, da se cilji ne uresničijo čez 
noč, pač pa zgolj z rednim ozaveščanjem in zgledom. Naš glavni cilj je, da 
učenci samoiniciativno poskrbijo za zaščito pred soncem, povod za katero je 
njihova notranja motivacija. 

 

13. Prireditve in sodelovanja 
 

13.1. Zbirnik prireditev 

Prireditev Datum  

Sprejem prvošolcev 1. 9. 2021 Realizirano 

Novoletni sejem 
MŠ 
POŠ 

 
 

9. 12. 2021 
13. 12. 2021 

 

Realizirano le na 
POŠ Jevnica 

OŠ Gradec poje 
 

19. 5. 2022 
 

Realizirano 

Valeta 15. 6. 2022 Realizirano 

 

13.2. Sodelovanje z Ustanovo Rdeča žoga 

Sodelovanje se je nadaljevalo tudi v tem šolskem letu. 15. novembra smo podpisali 
pogodbo o donatorstvu, s katero smo se zavezali, da bomo prejeta donatorska 
sredstva namenili za namen plačila zimske šole v naravi za 8 učencev 6. razreda, ki so 
v veliki finančni stiski in se brez te pomoči zimske šole v naravi ne bi mogli udeležiti. 
 

13.3. Sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije 

Nadaljevali smo s sodelovanjem z Rdečim križem Slovenije v okviru organizacij 
krvodajalskih akcij. Izvajalcem in krvodajalcem smo prepustili prostor (velika 
telovadnica) ter zagotovili topel obrok. Ponovno se je pokazalo, da je sodelovanje 
primerno in da smo na Osnovni šoli Gradec zmožni gostiti krvodajalske akcije tudi v 
prihodnje. 
 

13.4. Sodelovanje z JSKD OI Litija 

Z javnim skladom smo sodelovali preko celega šolskega leta, najintezivneje pa ob 
koncu, ko smo pomagali pri organizaciji Območne revije otroških in mladinskih pevskih 
zborov 2022-v brezplačno uporabo smo ponudili prostore matične šole za 
preoblačenje, vajo pred nastopom in malico. 
 

13.5. Sodelovanje s kolesarskim društvom Litijski Tempomat 

V nedeljo, 19. decembra, so Osnovno šolo Gradec obiskali božički na kolesih iz društva 
Litijski Tempomat ter v sklopu njihove akcije obdarovanja otrok ponovno obdarili 2 
družini, katerih otroci obiskujejo našo šolo in jim s tem polepšali praznični čas. 
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13.6. Sodelovanje z Rotary klubom Zagorje Kum 

Rotary klub Zagorje Kum letos že desetič ponuja sodelovanje v brezplačnem Taboru 
Mojca za učenca 3. triade, ki bi mu bila udeležba na taboru spodbuda za nadaljnje 
šolanje in delo. Pomagati želijo predvsem učencem, ki nimajo najboljših materialnih 
pogojev, radi pomagajo drugim in jim humanitarnost ni tuja. Žal nam na OŠ Gradec 
letos učenca za udeležbo na taboru kljub precej širokemu izboru učencev, ni uspelo 
najti (nekateri učenci niso izkazali interesa, nekaterim pa se je termin tabora prekrival 
s terminom družinskega dopusta). 
 

13.7. Sodelovanje s podjetjem Blok d.o.o. 

V letošnjem letu smo sodelovali s podjetjem Blok d.o.o. v zbiralni akciji odpadnih 
telefonov, ki je potekala celoten mesec februar. Akcija ni bila tako uspešna kot 
nekatere druge, ki smo jih na šoli izpeljali v preteklosti, kljub temu smo uspeli šolski 
sklad naše šole obogatiti za 100 € (podjetje je ponudilo 2 €/kg zbranih odpadnih 
telefonov). 
 

13.8. Sodelovanje z Europe Direct Zasavje 

V okviru omenjenega sodelovanja smo sodelovali z gospo Jasmina Janjić, ki je 
učencem 8. razreda pri predmetu DKU predstavila temo »Evropa in Jaz« ter jih 
seznanila o konkretnih primerih, kaj pomeni biti državljan EU. 
 

13.9. Sodelovanje s Cmepiusom 

Sodelovanje s Cmepiusom je bilo zelo bogato tudi v tem šolskem letu. Kolegici sta bili 
zelo aktivni na področju eTwininga, ena izmed njiju je bila v tem šolskem letu 
povabljena v skupino ambasadorjev. Na ta način je postala zunanji sodelavec Centra 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Ta naziv je 
podeljen učiteljem, ki dosegajo na področju mednarodnega šolskega projektnega 
sodelovanja znotraj eTwinninga posebne dosežke. 
 

14. Študenti na praksi v š. l. 2021/2022 
V šolskem letu 2021/2022 smo na OŠ Gradec omogočili prakso naslednjim študentom: 
 

zap. 
št. KDO MENTOR termin predmet 

1 Ema Krebs Dunja Požaršek 
od 6. 9. do 24. 9. 

2022 
svetovalno delo 

2 Tina Koščak Špela Lajovic   2. učiteljica v 1.r 

3 
Kristina 

Hauptman 
Marjeta Žagar 

Rupar 
od 15. 11. do 16. 
12. 2021  

svetovalno delo 

4 Lea Rihter Špela Hribar Maglić 
od 9. 5. do 27. 5. 

2022 
poučevanje na RS z 

angleščino 

5 Katja Zmazek Darja Rajšek 
od 9. 5. do 27. 5. 

2022 
razredni pouk 

6 Maja Kavšek Nina Đorić 
od 9. 5. do 27. 5. 

2022 
razredni pouk 
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7 Pia Škofic 
Tadeja Resnik 

od 4. 4. do 15. 4. 
2022 

razredni pouk 

8 Nastja Simič Nives Koželj 
od 4. 4. do 22. 4. 

2022 
razredni pouk 

9 
Mesud 

Mehmedović 
Olga Kotar 

od 19. 5. do 22. 6. 
2022 

kuhinja 

10 Nik Potokar Anja Knežević 
od 13. 6. do 31. 

12. 2022 
računalništvo 

 

15. Izvedena dela v š. l. 2021/2022 
 POŠ Kresnice: 

o Postavljeno plezalo. 
o Postavljena gugalnica. 
o Zamenjane table (zelene za bele). 
o Prepleskani deli učilnic. 

 

 POŠ Jevnica: 
o Nove luči v zbornici. 
o Postavljen (rokometni) gol. 
o Nabavljena 2 razvlažilnika za odpravljanje vlage v kleti. 

 

 POŠ Hotič: 
o Postavljen temeljni kamen za VIO Hotič. 

 
 POŠ Vače: 

o Postavljena stena med šolsko knjižnico in učilnico kombiniranega 
oddelka 1.in2. razred 

o Zunanja senčila v učilnici RAČ in SLJ. 
o Popravljena okna in vrata. 
o Prenovljena stena v telovadnici. 
o Ureditev zalogovnika za sekance z namenom optimiziranja delovanja 

dozirnega sistema za sekance. 
o Generalno premazana tla po celotni šoli. 

 

 Matična šola: 
o Prepleskane nekatere učilnice in kabineti. 
o Nove omarice za učence (št. učencev se povečuje). 
o Zunanja senčila v 3 učilnicah. 
o Nova hladilnika v centralni kuhinji. 
o Postavljeni info tabli o Gradcu in učnem travniku. 
o Nova (trodelna) tabla v predavalnici. 

 

16. Zaključek 
Učiteljski zbor je Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2021/2022 pregledal in komentiral v dnevih od 30. 8. do 10. 9. 2022. Svet staršev OŠ 
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Gradec je podal pozitivno mnenje k dokumentu na seji 22. 9. 2022, svet zavoda OŠ 
Gradec pa ga je sprejel in potrdil na 12. seji 29. 9. 2022. 


