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Zbirnik: A.II.03 Načrt izobraževanja strokovnih delavcev 
 
Poročila izvajanja  

Ime in priimek Naslov izobraževanja 
Izvajalec 
izobraževanja 

Termin Kraj izobraževanja Izvedeno? Poročilo 

ANDREJA PEKLAJ 
ZIBELNIK 

Otroški parlament ZPMS 17.09.2013 Ljubljana DA Priprava na vodenje Otroškega parlamenta z naslovom Razmere v družbi. 

BOJANA GAJŠEK Zborovodski seminar 
Ministrstvo za 
šolstvo 

01.02.2014 OŠ Brezovica DA Zborovodski seminar je potekal ob sobotah. 

DANICA 
ŠTEVANČEC 

Predstavitev e-gradiv Mladinska knjiga 15.04.2014 Dol pri Ljubljani DA Predstavitev portala ucimte.com za učitelje, novih učbenikov na internetu in portala za učence. 

DARJA MODER 
URBANČ 

Senzorna integracija - RS 
in po želji PS 

Tamara Sernec in 
Darja Moder Urbanč 

28.08.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

NE 
Delavnica je bila zaradi sprememb v sestankih in aktualne kadrovsko organizacijske problematike večkrat prestavljena in nato 
tudi odpovedana (neizvedena). 

DRAGICA 
SETNIKAR 
KUCLAR 

interaktivni učbeniški 
komplet 

Založba Rokus Klett 28.03.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA Predstavljen je bil interaktivni učbeniški komplet za GEO v 8.r. 

MARJETKA 
ŽIBERT 

Predstavitev e-gradiv Mladinska knjiga 15.04.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA Predstavitev portala ucimte.com za učitelje, novih učbenikov na internetu in portala za učence. 

ROMANA 
VRHOVEC 

Študijska skupina 
naravoslovje 

Zavod RS za šolstvo 
 

OŠ RODICA DA Načrt dela študijske skupine; eksperimenti pri naravoslovju; učni načrt za naravoslovje za 6. razred. 

SERGEJA GERDEJ Simpozij: Branje Založba Rokus 27.05.2014 Brdo pri Kranju DA 
 

TANJA ŠRAJ 
Čuječnost pri delu z 
otroki in mladostniki 

Eluned Gold 23.04.2014 Ljubljana DA 
Pridobila sem pomembne informacije za nadaljnje delo z otroki tako pri pogovoru o različnih temah kot tudi sprostitvenih 
tehnikah. Na ta način lažje pridemo hitreje do tem, ki v učencu povzročajo stisko. 

TANJA ŠRAJ 
Sodelovanje šole s starši 
- okrogla miza 1 

Zdenka Zalokar 
Divjak 

10.12.2013 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA 
Psihologinja je predstavila staršem svoje poglede na vzgojo in poudarila pomen mej in učenja vrednot, ki so v sodobni družbi 
večkrat pozabljena. Z vprašanji so sodelovali tudi starši. Nekatere ideje psihologinje je na koncu poudaril tudi ravnatelj. 

TANJA ŠRAJ 
Motivacija za branje in 
učenje - vsi učitelji 

Sonja Pečjak 23.01.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA 
Predavateljica je strokovnim delavcem šole predstavila razloge in najbolj pomembne aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati tako v 
predšolskem kot tudi šolskem obdobju za dobro branje in učenje. Predlagala je, da bi se posvetile ure za "spoprijemanje s 
tekstom" pri vsakem predmetu vsaj eno uro v letu. Učitelj na ta način poudari pomen branja in samostojnega dela s tekstom.  

TANJA ŠRAJ 
Profiliranje veščin 5-7 
let starih otrok - RS  

Martina Ozbič 09.04.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA 
Izobraževanje je bilo izvedeno v dveh delih, in sicer po štiri ure. Strokovni delavci vrtca in učitelji razredne stopnje smo se 
spoznavali s pomembnimi veščinami, ki jih mora otrok razvijati pred vstopom v šolo in v začetku šolanja. Izobraževanje je bilo 
uspešno izvedeno. 

TANJA ŠRAJ 
Realne situacije na temo 
odnosov doma in v šoli 

OŠ Livada z 
ravnateljem 
Popovićem 

28.02.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA 

V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, v katerega je vključena tudi naša šola, smo se odločili, da izobraževanje 
z Evo Kuhar in Dušanom Kuharjem zamenjamo za predstavo, ki jo po šolah igrajo učenci OŠ Livada skupaj z ravnateljem 
Goranom Popovićem. Učenci, učiteljica in ravnatelj OŠ Livada so uprizorili realne situacije na temo odnosov doma in v šoli. 
Ravnatelj Popović je nato preko znanj transakscijske analize tudi poudaril napake v komunikaciji in predstavil boljše ideje na 
podlagi svojih znanj iz transakcijske analize. Izvedba je bila poučna tako za starše kot učitelje, odlikoval pa jo je zelo realen in 
predstava, ki se je dotaknila marsikaterega udeleženca. 

TATJANA 
CVELBAR 

Interaktivni učbeniški 
komplet za biologijo 8 

Založba Rokus 28.03.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA Predstavljen je bil interaktivni učbeniški komplet za biologijo v osmem razredu. 
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Ime in priimek Naslov izobraževanja 
Izvajalec 
izobraževanja 

Termin Kraj izobraževanja Izvedeno? Poročilo 

TATJANA 
TOMAŠIČ 

Interaktivni učbeniški 
komplet za biologijo 8 

Založba Rokus Klett 28.03.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA Predstavljen je bil interaktivni učbeniški komplet za biologijo v 8. razredu. 

VSI UČITEJI Uvajanje v Herkules PIA d.o.o 27.05.2014 
OŠ Janka Modra, 
Dol pri Ljubljani 

DA Predstavitev uporabe Herkulesa za izdelavo LDN-ja in poročila. 

 
 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

17 17 100 

 

 

Zbirnik: A.III.03 Dnevi dejavnosti 
 
Poročila izvajanja  
KULTURNI DNEVI 

Ime in priimek Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj 
Sodelujoči 
razredi 

Izved
eno? 

Poročilo 

BOJANA GAJŠEK Kulturni dan Muzikal Bojana Gajšek 07.02.2014 Ljubljana 6. – 9. r. DA 
Učenci so se seznanili z glasbeno obliko muzikal. Poslušali so odlomke iz 
znanih muzikalov.  Ogledali so si predstavo akrobatske skupine Flip z 
naslovom Prešerno o Prešernu. 

DRAGICA 
SETNIKAR 
KUCLAR 

Kulturni dan Ekskurzija v Rakov Škocjan Dragica Setnikar Kuclar 07.10.2013 
Rakov 
Škocjan 

6. r. DA 

Učenci si ogledajo del Dinarsko kraških pokrajin in njihove značilnosti s 
posebnim poudarkom na učni poti po Rakovem Škocjanu, kjer si ogledajo izvir 
reke Rak, Mali in Veliki naravni most, Ernestinino jamo in naravno rastlinstvo. 
Ob maketi Cerkniškega jezera spoznajo značilnosti presihajočega jezera in 
njegove posebnosti. V Močilniku si ogledajo izvir Male Ljubljanice in Hudičeve 
skale.  

DRAGICA 
SETNIKAR 
KUCLAR 

Kulturni dan Ekskurzija v Prekmurje Dragica Setnikar Kuclar 03.10.2014 Prekmurje 9. r. DA Ekskurzija je bila realizirana po programu. 

MARJETA ŽIBERT Kulturni dan Čopova hiša Marjeta Žibert 07.10.2013 Gorenjska 8. r. DA 

Učenci so si ogledali rojstne hiše Franceta Prešerna v Vrbi, Janeza Jalna v 
Rodinah, Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah in Matije Čopa v Žirovnici. 
Izvedeli so marsikaj zanimivega o življenju pesnikov in pisateljev in si zapisali 
najpomembnejše podatke. 
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MARJETA ŽIBERT Kulturni dan Ekskurzija na Dolenjsko Marjeta Žibert 08.05.2014 Dolenjska 7. r. DA 
Učenci so si ogledali grad Bogenšperk, samostan Stična, rojstno hišo Josipa 
Jurčiča in Trubarjevo domačijo. 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Ime in priimek Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj 
Sodelujoči 
razredi 

Izved
eno? 

Poročilo 

TATJANA 
TOMAŠIČ 

Naravoslovni 
dan 

Narava pozimi Tatjana Tomašič 19.12.2013 Matična šola 6. r. DA 

Učenci so izvajali različne naloge: - meritve dreves, - risanje in določanje 
zimskih vejic različnih dreves, ki rastejo v okolici šole, - risanje in 
prepoznavanje različnih odtisov živali v snegu ali v prsti, - risanje mahov in 
orientacija, - risanje gnezd in krmilnic za ptice ter prepoznavanje ptic in skrb 
zanje pozimi Učenci so naloge v celoti opravili. 

ROMANA 
VRHOVEC 

Naravoslovni 
dan 

Prva pomoč pojem in pomen prve pomoči Romana Vrhovec 
 

Matična šola 8. r. DA 

Učenci 8. razredov so bili razdeljeni v manjše skupine. Vsako uro so spoznali 
drugo temo. Pri določenih temah npr. položaji poškodovancev, zlomi, oskrba 
ran, krvavitve... so izvajali praktične vaje v skupinah 3-4 učenci. Pri 
spoznavanju prve pomoči za druge poškodbe so si pomagali z dodatno 
literaturo, priročniki... Z naravoslovnim dnevom sem dosegla zastavljene cilje. 

MAJA CERAR 
Naravoslovni 
dan 

Dan odprtih vrat - medgeneracijsko 
povezovanje 

Maja Cerar 22.03.2014 Matična šola 
 

DA 

V okviru dneva odprtih vrat so bile uspešno izvedene naslednje dejavnosti: 
Medgeneracijske ustvarjalne delavnice: •Vezenje (Žibert, Dukarič, gostja: B. 
Melacher) •Keramična in kiparska delavnica (Pugelj, gosta: T. in E. Kraker) 
•Zapojmo skupaj – učenje pesmi različnih generacij (Grčar, gost: F. Virant) 
•Ritmično-glasbena delavnica in delavnica spretnostnih, gibalnih in 
senzoričnih iger ( mobilne specialne pedagoginje, Zavod Janeza Levca, 
Ljubljana) •Peka kruha in peciva (Kovač Grad, Majdič, gostji: N. Avsec, M. 
Lukežič) Zdravo življenje: •Preventivni program SVIT (gostje: študenti 
medicine) •Vrelec življenja (merjenje fizične pripravljenosti) (8.00 – 10.00) in 
joge za odrasle (10.30 – 11.30)(Slabanja, gostji: I. Jurca, S. Slabanja) 
•Sladkorna bolezen-preventiva in življenje s to boleznijo(Tkalec Zoran) 
Spoznavanje raznolikih svetov iz preteklosti in sedanjosti: •Iz roda v rod duh 
išče pot – obujanje spominov na čas mladostništva in šole naših dedkov in 
babic (Sušec Pezdirc) •Kulturno-jezikovno-kulinarično potovanje po 
medkulturni Švici (Števančec, gotja: L. Obid) •Družabne igre nekoč in danes 
(Jerše, Zabret) Urejanje okolice šole: •urejanje drevesne učne poti, žive meje 
in predstavitev obrezovanja dreves (Tomašič, Setnikar Kuclar) 
Medgeneracijsko druženje na razredni stopnji: •Igre vseh generacij (učiteljice 
razredne stopnje in podaljšanega bivanja) Ta dan je potekala tudi akcija 
starega papirja. Celoten utrip dneva odprtih vrat so beležili učenci krožka 
digitalna fotografija. Delavnic so se udeležili številni starši in stari straši 
učencev.  

TATJANA 
TOMAŠIČ 

Naravoslovni 
dan 

Fosili Tatjana Tomašič 08.05.2014 Ljubljana 9. r. DA 
Učenci so si ogledali film o nastajanju fosilov in reševali naloge o razvoju 
življenja na zemlji. 

TATJANA 
TOMAŠIČ 

Naravoslovni 
dan 

Travnik Tatjana Tomašič 12.05.2014 Matična šola 6. r. DA 
Učenci so opravili terensko delo, spoznali rastline in živali na travniku ter 
opravili meritve. Reševali so tudi vprašanja o življenju na travniku. 

ROMANA 
VRHOVEC 

Naravoslovni 
dan 

Ekskurzija v JUB  Romana Vrhovec 12.05.2014 
Dol pri 
Ljubljani 

9. r. DA 
Učenci so si ogledali proizvodnjo, čistilne naprave ter razstavno- prodajni 
salon. V šoli so si ogledali  video na temo ekologije, sledil je razgovor in 
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samostojno delo učencev- izpolnjevanje delovnih listov. 

TATJANA 
CVELBAR 

Naravoslovni 
dan 

Reaktorski center Podgorica 1. Elektrika iz 
jedrske energije, predavanje. 2. Ogled stalne 
razstave. 3. Delavnica z meritvami 
radioktivnosti. 

Tatjana Cvelbar 12.05.2014 Podgorica 9. r. DA 
Učenci so spoznali postopek pridobivanja električne energije iz jedrske 
energije. Spoznali so radioaktivne elemente in lastnosti sevanja. 

ŠPORTNI DNEVI 

Ime in priimek Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj 
Sodelujoči 
razredi 

Izved
eno? 

Poročilo 

ALEŠ LEBAR Športni dan 

Alternativni športi plezanje s pohodom (6.r), 
spust z rafti (7.r) oz. kajaki (8.r) Učenci 9. 
razreda izberejo eno od naštetih dejavnosti. 
Nadomestna aktivnost je pohod po okolici šoli 
oz. kolesarski 

Aleš Lebar 30.05.2014 
Okolica 
Ljubljane 

6. – 9. r. DA 

Učenci so spoznali in izkusili alternativne športe: 
6. razred:  plezanje s pohodom. 
7. razred: spust z rafti po reki Savi. 
8. razred: Spust s kajaki. Po reki Savi 
9. razred: eden od zgoraj navedenih športov. 
Nekaj učencev se je udeležilo alternativne ponudbe – pohoda po šolski 
okolici. 
 

JANJA MOZETIČ 
LIPUŠČEK 

Športni dan Kros in preizkus plavanja Janja Mozetič Lipušček 10.09.2015 Kodeljevo 6. – 9. r. DA Učenci so pretekli  kros in opravili preizkus plavanja. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

Športni dan Zimski športni dan Nataša Lovše Peplnak 19.12.2013 
Kranjska 
Gora, Bled, 
Tamar 

6. 9. r. DA  
Učenci so se udeležili športnega dne glede na izbrano dejavnost: alpsko 
Smučanje in bordanje; drsanje; pohod. 

ROBERT 
SLABANJA 

Športni dan Igre z žogo Robert Slabanja 14.04.2014 Matična Šola 6. -9. r. DA 
Učenci so medrazredno tekmovali v košarki, nogometu, odbojki in v igri med 
dvema ognjema. Igre z žogo so potekale v matični šoli, na Korantu in v 
športnem centru Reaktor v Podgorici. 

ROBERT 
SLABANJA 

Športni dan Planinski pohod Robert Slabanja 02.10.2013 
Okolica 
Ljubljane 

6. -9. r. DA 

V prekrasnem vremenu so bili izvedeni pohodi na Toško čelo za 6. razred, na 
Sveti Miklavž za 7. razred, na Sveto Katarino za 8. razred in na Polhograjsko 
grmado za 9. razred.  
 Učencem je bile posredovane ustrezno znanje o pohodništvu. 

TEHNIŠKI DNEVI 

Ime in priimek Vrsta dneva Naziv dneva Nosilec Termin Kraj 
Sodelujoči 
razredi 

Izved
eno? 

Poročilo 

TATJANA MAJDIČ Tehniški dan Obdelava podatkov 
Tatjana Majdič, Veronika 
Koščak, Jožica Marter 

18.09.2013 Matična šola 9. r. DA 
Učenci so v okviru TD spoznali matematične vsebine: srednje vrednosti, 
računanje z njimi, uporaba, reševali so besedilne naloge. Na koncu dneva so 
bili pisno preverjeni. 

JOŽICA MARTER Tehniški dan Obdelava podatkov JOŽICA MARTER 17.03.2014 Matična šola 8. r. DA 

Tehniški dan je imel matematično vsebino: obdelava podatkov. Učenci so se 
naučili uporabljati najbolj pogoste tehnike prikazovanja podatkov: prikaz s 
preglednico, figurni prikaz, stolpični diagram, točkovni diagram, linijski 
diagram in histogram. 

TATJANA MAJDIČ Tehniški dan Tehniški muzej Bistra Tatjana Majdič 20.12.2013 Bistra 6. r. DA 
Učenci so si podrobno ogledali lesarski oddelek ter prometni oddelek. 
Izpolnili so delovni list ter napisali poročilo. 

MOJCA TKALEC Tehniški dan Prehrana Mojca Tkalec Zoran 07.10.2013 Matična šola 9. r. DA Učenci so spoznali tri načine pridelave hrane, degustirali so različne sorte 
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ZORAN ekološko pridelanih jabolk ter različne ekološke mlečne izdelke. Ugotavljali so 
pomen zajtrka v prehrani, naredili so si nekaj različnih namazov in sadna 
nabodalca. 

TATJANA 
CVELBAR 

Tehniški dan 
Papir 1. Zgodovina papirja. 2. Pridobivanje 
papirja danes. 3. Izdelava izdelka iz papirja. 

Tatjana Cvelbar 10.12.2013 Matična šola 6. r. DA 
Učenci so se seznanili o izdelavi papirja nekoč in danes. Na koncu so izdelali 
še izdelek iz papirja, novoletno voščilnico. 

TATJANA 
CVELBAR 

Tehniški dan Spoznavanje dreves in vrst lesa.  Tatjana Cvelbar 18.10.2013 
Krašce pri 
Moravčah 

6. r. DA 
Učenci so v naravnem okolju ponovili ali se naučili prepoznavati drevesne 
vrste in vrste lesa. Ob Rači so zvedeli o izkoriščanju vodne energije nekoč in 
danes. Izdelali so čolničke in vodna kolesa. 

MOJCA TKALEC 
ZORAN 

Tehniški dan Tekstil Mojca Tkalec Zoran 18.09.2013 Matična šola 8. r. DA 

Učenci so ponovili vrste vezav ob primerih. Ob pomoči učiteljice Bojane 
Gajšek so skrojili, izrezali in zašili nekaj predpasnikov, ki jih uporabljamo pri 
gospodinjskem pouku. Učenci so si naredili predpasnik, nanj zašili gumb in 
izvezli prvo črko svojega imena. 

TATJANA MAJDIČ Tehniški dan Obdelava podatkov Tatjana Majdič 29.09.2013 Matična šola 7. r. DA 
Učenci so v okviru TD spoznali matematične vsebine: srednje vrednosti, 
računanje z njimi ter praktično uporabnost. Na koncu so bili pisno preverjeni. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Tehniški dan Gozdna učna pot Šumberk Veronika Koščak 05.09.2013 Šumberk 6. r. DA 

Ogled je bil voden in je trajal od 9.00 ure do 12.30 ure. Na poti je označenih 
14 točk, na katerih so predstavljeni nižinski hrastov gozd, gozdna tla, 
plemenita drevesa, nasad iglavcev, razgledišče, glog, smreka, »škratovo« 
drevo, brezno, jelovo bukov gozd, bukev, življenje dreves, borov gozd ter 
škodljivec lubadar in drevesa sušice. Pot boste doživeli na aktiven način, z 
opazovanjem, odgovarjanjem na vprašanja in reševanjem nalog. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Tehniški dan Eko terme Snovik Veronika Koščak 07.10.2013 Snovik 7. r. DA 

Tehniški dan v Snoviku spodbuja k poznavanju in uporabi naravnih virov 
energije. Naučili so se varčnega pridobivanja in ravnanja z energijo, videli so 
delovanje manjše hidroelektrarne ter spoznali delovanje in pomen sodobnih 
toplotnih črpalk.  Ogledali so si posebne vakuumske kolektorje, manjšo 
biološko čistilno napravo in nizko energetsko hišo ter bogat zeliščni vrt.  
 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Tehniški dan Muzej pošte in telekomunikacij Veronika Koščak 10.12.2013 
Polhov 
Gradec 

8. r. DA 

Učenci so si ogledali so si zgodovino, razvoj pošte skozi zgodovinska obdobja, 
makete poštnih vozov, rekonstrukcije poštnih uradov iz različnih obdobij, 
uniforme poštarjev  ter različna poštna prevozna sredstva (kočija moped, 
kolo) ter se udeležili delavnic študentov elektrotehnike. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Tehniški dan Steklopihaštvo Veronika Koščak 10.12.2013 Matična šola 9. r. DA 

Učenci so spoznali izdelavo stekla, zgodovino steklarstva v Sloveniji, poklice v 
steklarstvu, praktično so se preizkusili s pihanjem in izdelavo bučk, slikali so 
na steklo, risali vitraže ter samostojno  s pomočjo računalnika raziskovali 
skrivnosti steklarske obrti. 
 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Tehniški dan Muzej premogovništva Velenje Veronika Koščak 20.12.2013 Velenje 8. r. DA 

Ob prihodu so učence podrobneje seznanili z razvojem slovenskega 
premogovništva. Učenci so spoznali kako, kdaj in zakaj se je začel izkopavati 
premog v Sloveniji, kateri so bili najpomembnejši slovenski premogovniki 
tekom razvoja, zakaj se je uporabljal premog nekoč in zakaj ga uporabljamo 
danes, kakšna je vloga premog kot energetskega vira, kakšno je bilo delo in 
življenje rudarjev nekoč in danes, katere so posledice pridobivanja premoga 
na okolje in bivanjsko kulturo slovenskih rudarjev. 
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Zbirnik: A.III.12 Seznam krožkov in interesnih dejavnosti 
 
Poročila izvajanja  
Ime in priimek 
mentorja 

Krožek Aktivnosti / čas izvajanja Poročilo 

ALENKA 
ZAPUŠEK 

BRALNA ZNAČKA Torek, 1. šolska ura Učenci so pri bralni znački poročali tri knjige. Značko so usvojili vsi učenci. 

ALENKA 
ZAPUŠEK 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

priprava na zaključni nastop Z učenci smo se pripravljali na zaključni nastop. Sodelovali so vsi učenci. 

ALENKA 
ZAPUŠEK 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

torek, 1. šolska ura Učenci so poročali knjige za Ekološko značko. Značko je usvojilo 24 učencev. 

ALEŠ LEBAR ŠPORTNA GIMNASTIKA sreda, 14.40 - 16.10 

Ob začetku sva dejavnost za vse interesente izvajala dva učitelja v enem terminu - istočasno, po kadrovski reorganizaciji oz. omejitvi pa sem dejavnost 
vodil sam, vendar v dveh ločenih skupinah, kar je zahtevalo večje napore pri pripravi potrebnih rekvizitov, manj časa za aktivni del vadbene enote, manjša 
učinkovitost vadbe zaradi nujnosti pogostega izdatnega varovanja pri izvajanja težjih gimnastičnih prvin. Ocenjujem, da je bila vadba v danih pogojih 
uspešna. Udeležba je bila razmeroma visoka in redna. 

ALEŠ LEBAR NOGOMET / Zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev interesna dejavnost nogomet ni delovala. 

ANDREJA 
PEKLAJ 
ZIBELNIK 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK / Zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev interesna dejavnost knjižničarski krožek ni delovala. 

ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
ZLATI SONČEK 

1. 9. 2013 - 16. 6. 2014 
Učenci so urili spretnosti, potrebne za osvojitev športne značke Zlati sonček, vse šolsko leto. Ena od nalog je bila tudi plavalna. Nekaj učencev ne zmore 
plezati po žrdi, nekaj težav pa je bilo tudi z žogo. Ti učenci so lahko opravili zamenjalno nalogo - spretnostna vožnja s kolesom. Ob koncu je torej športno 
značko osvojilo 17 učencev, 1 učenka pa prejme le pohvalo za sodelovanje. 

ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

maj, junij 2014 V dramsko recitacijski krožek so bili vključeni vsi učenci (18), saj smo se pripravljali na nastop. Učenci so uspešno nastopili na zaključni prireditvi. 

ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

1. 9. 2013 - 24. 6. 2014 
11 učencev 3. b oddelka (od skupno 18) je v tem času poročalo o prebranih knjigah za ekološko bralno značko, s čimer so si tudi prislužili to bralno 
priznanje.  

ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

BRALNA ZNAČKA 1. 9. 2013 - 20. 6. 2014 
Zadnji rok za poročanje prebranih knjig je sicer konec maja, vendar so imeli v duhu spodbujanja branja učenci možnost poročati do zadnjega možnega dne. 
Ob uradnem zaključku bralne značke, na prireditvi, je 15 učencev prejelo bralno priznanje. Do 20. junija je knjige poročala še ena učenka. Od 18 učencev je 
tako bralno značko osvojilo 16 učencev. 
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BARBARA 
SKUBIC 

PRAVLJIČNI KROŽEK 
vsak drugi petek od septembra 2013 do 
maja 2014 

V pravljični krožek so bili vključeni učenci od 1. do 3. razreda - 14 učencev, ena ura pa je bila pripravljena posebej za 4. razred - 8 učencev. Opravljeno je 
bilo 16 ur - veliko pravljic, zgodbic, pesmic, besednih igrarij, ustvarjanja, igrive domišljije in smeha. 

BOJANA GAJŠEK MLADINSKI PEVSKI ZBOR ponedeljek, torek, sreda, četrtek 
MPZ je obiskovalo 50 pevcev. Vsak pevec je moral biti na vaji 2 krat tedensko. Pevci so nastopili na prireditvah v okviru šole in kraja. Pomembnejši nastopi 
so: novoletni koncert, sodelovanje v gledališki predstavi Medeja SNG Ljubljana, Območna revija pevskih zborov na Brezovici pri Ljubljani, državno 
tekmovanje pevskih zborov v Zagorju, kjer smo prejeli srebrno plaketo ter zaključni koncert. 

BOJANA GAJŠEK ORFFOVA SKUPINA / Orffova skupina ni delovala, ker se učenci niso prijavili v interesno dejavnost. 

BOJANA GAJŠEK VOKALNI KROŽEK / Vokalni krožek ni deloval, jer se učenci niso prijavili na to dejavnost. 

BOJANA GAJŠEK PEVSKI ZBOR, MŠ DOL sreda, petek, 6. učna ura 
V OPZ Dol je bilo vključenih 31 pevcev. Združeni z OPZ Dolsko so nastopili na: novoletnem koncertu v dvorani OŠ Dol, Območni reviji pevskih zborov na 
Brezovici pri Ljubljani ter na zaključnem koncertu v Dolu. 

BOJANA GAJŠEK 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR, 
PŠ DOLSKO 

ponedeljek, četrtek, 6. učna ura 
V OPZ je bilo vključenih 17 pevcev. Združeni z OPZ Dol so nastopili na novoletnem koncertu v dvorani OŠ Dol, Območni reviji pevskih zborov na Brezovici 
pri Ljubljani ter na zaključnem koncertu v Dolu.  

DAMJANA 
JERŠE 

ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 4. -9. r. 

oktober - marec 2014 Učenci so prebrali predpisane knjige in reševali naloge v zvezi z vsebinami knjig in osvojili zlata, srebrna ali navadna priznanja. 

DAMJANA 
JERŠE 

ANGLEŠČINA 1. -3. r. 
torek, 6. šolska  
celo šolsko leto 

Učenci so pri krožku angleščine obravnavali snov v skladu z letno učno pripravo. 

DANICA JURIČ BRALNA ZNAČKA celo šolsko leto Pri bralni znački so sodelovali vsi učenci. Prebrali so 3 pravljice in se naučili 2 pesmici. Le enemu učencu ni uspelo opraviti vseh bralnih malog. 

DANICA JURIČ 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

torek, 1. ura 
 celo šolsko leto 

Učenci so prebrali in poročali po tri ekološko naravnane knjige. Bralno priznanje je osvojilo 23 učencev, le enemu učencu ni uspelo prebrati vseh knjig. 

DANICA JURIČ 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred nastopi in prireditvami 
Pri krožku so sodelovali vsi učenci, ker so se tudi vsi predstavili na nastopih. Predstavili so se bodočim prvošolcem in na zaključni prireditvi za starše. 
Predstavili so se z venčkom pesmi z različno spremljavo. 

DANICA 
ŠTEVANČEC 

NEMŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

april, maj 2014 
V letošnjem šol. letu so sodelovali samo učenci 8. razreda. Prebrali so knjigo, jo poročali pred sošolci in jim za razumevanje postavili tri vprašanja v 
nemščini. Sodelovalo je 13 učencev, ki so prejeli priznanje za opravljeno nemško BZ. 

DANICA 
ŠTEVANČEC 

KROŽEK SLOVENŠČINE marec, april, maj 2014 
Učenci so reševali primere NPZ iz prejšnjih let, potem smo jih pregledali in prediskutirali rešitve. Ponovili smo tudi književnost po obdobjih. Udeleženih je 
bilo v povprečju 10 učencev. 

DANICA 
ŠTEVANČEC 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

oktober 2013 – maj 2014 
Sodelovali so učenci 6. do 9. razreda. Udeležili smo se dveh občinskih prireditev: Karitas za starejše občane - 6.10. in občni zbor upokojencev Beričevo-Dol - 
8.3. 24.10. so učenci sodelovali na komemoraciji pred šolo, 29.5. pa sta dva učenca povezovala koncert pevskih zborov v šoli. 

DANICA 
ŠTEVANČEC 

BRALNA ZNAČKA celo šolsko leto 
Učenci so poročali prebrane knjige. Nekaj učencev je poročalo premalo knjig in BZ niso osvojili, nekaj učencev pa je opravilo še bralne iskrice. 6. razred: 9 
BZ in 3 BI 7. razred: 8 BZ in 2 BI 8. razred: 4 BZ 9. razred: 2 BZ 5 učencev je le delno opravilo, saj niso poročali vseh knjig.  

DARJA DUKARIČ BRALNA ZNAČKA celo šolsko leto 
Učenci so poročali prebrane knjige. 10 učencev je prebralo tudi bralne iskrice. Večji upad branja je bilo opaziti v 6. razredu. Učenci so lahko brali knjige po 
lastni izbiri,  seznam priporočenih knjig ni obvezen. 

DARJA DUKARIČ 
GLEDALIŠKI KROŽEK 
6.RAZRED 

celo šolsko leto 
Učenci so pripravili igro, ki so jo javno predstavili, nato smo se lotili življenja Jurija Vege, česar nismo končali, ker nas je prehitel datum obletnice Janka 
Modra. Pripravili smo njegov življenjepis kot dialog. Uprizoritev je bila 10 x ponovljena. Predstavljena je bila na vseh podružničnih šolah ter na razredni in 
predmetni stopnji. Vsi sodelujoči učenci si zaslužijo veliko pohvalo. 

DARJA DUKARIČ MALE SIVE CELICE 
7. razred september 2013,  
6. razred od oktobra 2013 do maja 
2014 

Sedmošolci so se pripravljali na tekmovanje. Žal šola ni bila pravočasno obveščena o spremembi datuma, tako da se tekmovanja niso udeležili. Šestošolci 
so se pridno pripravljali vse šolsko leto. Tekmovali pa bodo v septembru 2014. 

DARJA DUKARIČ DRAMSKO RECITACIJSKI pred prireditvami  Z učenci sem pripravila več šolskih prireditev. Zavzeto so se pripravljali in lepo zastopali našo šolo na vseh prireditvah. 
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KROŽEK 

DARJA DUKARIČ TAMBURAŠKA SKUPINA januar – junij 2014 
Učenci so se prijavili na ansambelsko igro. Delovali sta 2 skupini. 11 učencev je igralo v tamburaški skupini, 7 učencev pa je igralo kitaro. Večina je bila 
začetnikov, trije devetošolci pa so veliko pomagali v kitarski skupini. Žal je bil velik razkorak med tistimi, ki so že veliko, nekaj, nekateri pa niso znali še nič, 
tako da so nekateri kitaristi obupali. Obes skupini sta imeli 5 nastopov. Bili so odlični. 

DARJA DUKARIČ KROŽEK SLOVENŠČINE 6 september –december 2013 
Učencem je namenjenih nekaj ur za pripravo na Cankarjevo tekmovanje, ker nimajo dodatnega pouka. Z učenci analiziramo delčke besedila, spoznamo 
pisateljevo življenje in obdobje ter sodobnike izbranega pisatelja. Za primerjavo smo prebrali še eno knjigo na isto tematiko. Nekaj učencev zavzeto dela od 
začetka, mnogi pa pridejo tik pred tekmovanjem, kar pa običajno ne prinese dobrih rezultatov, ker je obravnavana snov pretežka in specifična. 

DARJA DUKARIČ KROŽEK SLOVENŠČINE 7 september – december 2013 
Zapišem lahko enako kot za 6. razred. Specifična snov za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Uspešen je lahko le tisti, ki sproti dela, bere in obiskuje 
krožek. 

DARJA 
KUKOVICA 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami 
V dramsko recitacijski krožek so bili vključeni vsi učenci. Naučili so se več recitacij in pesmi, ki so jih predstavili ob različnih priložnostih ( dan mrtvih, obisk 
dedka Mraza, pustovanje). Dejavnost je potekala po predhodnem dogovoru. 

DARJA 
KUKOVICA 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

ponedeljek, 7.30 do 8.15 Ekološko bralno značko je opravilo 13 učencev, to je 54%. Učenci so poročali dve leposlovni knjigi in eno poučno. 

DARJA 
KUKOVICA 

VESELA ŠOLA celo šolsko leto Vsi učenci prvega razreda so bili vključeni v "CICI VESELO ŠOLO". Tekmovanja so se udeležili vsi učenci in prejeli pohvale. 

DARJA 
KUKOVICA 

BRALNA ZNAČKA ponedeljek, 7.30 do 8.15 Bralno značko je opravilo 22 učencev, to je 92%. Realiziranih je bilo 9 ur. Učenci so poročali kratko vsebino dveh knjig in povedali dve pesmici. 

DRAGICA 
SETNIKAR 
KUCLAR 

VESELA ŠOLA celo šolsko leto 

V šol. letu 2013/14 se je na tekmovanje v znanju iz Vesele šole prijavilo 66 učencev predmetne stopnje. 65 učencev se je udeležilo šolskega tekmovanja, 11 
pa državnega tekmovanja. 49 učencev je prejelo bronasta priznanja, 6 učencev srebrna in 2 učenca zlato priznanje in s tem sta postala državna prvaka v 
znanju iz VŠ. To sta: Miha Remec, 7.c in Patrik Žnidaršič, 6.c. Ob spoznavanju raznovrstnih veselošolskih tem učenci pridobijo veliko splošnega znanja, ki jim 
koristi v življenju.  

IVAN MARGAN 
ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

celo šolsko leto Sodelovali so vsi učenci in vseh 21 je osvojilo priznanje za opravljene vaje. 

IVAN MARGAN NOGOMET 29. 9. 2013 - 23. 5. 2014 
Interesno dejavn0st nogomet je obiskovalo 26 učencev. K dejavnosti so prihajali redno. Usvajali so predvsem osnove nogometa in spoznali nekatera 
pomembnejša nogometna pravila. 

IVAN MARGAN 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 Ekološko bralno značko je opravilo 9 od 21 učencev. Poročali po tri knjige. 

IVAN MARGAN BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je osvojilo 19 od 21 učencev. Poročali so vsebino treh knjig in tri pesmice. 

JANJA ZABRET 
ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

oktober 2013 - marec 2014 Angleško bralno značko je opravilo 15 učencev 5. razreda. Dvanajst učencev je osvojilo zlato priznanje, trije pa srebrno. 

JANJA ZABRET 
ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

oktober 2013 - marec 2014 
Za angleško bralno značko je v letošnjem letu tekmovalo 20 učencev od 6. do 9. razreda. Zlato in srebrno priznanje je osvojilo po 9 učencev, dva učenca pa 
sta prejela priznanje za sodelovanje. 

JANJA ZABRET KROŽEK ANGLEŠČINE februar  - maj 2014 Krožka angleščine so se udeleževali učenci 6.c razreda ob sredah 7.učno uro ali po dogovoru. Krožek je bil namenjen učencem kot priprava na NPZ. 

JOŽICA MARTER MATEMATIČNI KROŽEK marec – april 2014 
Učenci 7. razreda so poglabljali pri pouku pridobljeno znanje in ga razširjali z nadgrajevanjem vsebin. Razvijali so aktivnost, sposobnost samoizobraževanja, 
interes za matematiko in se pripravljali na tekmovanje za Vegovo priznanje. Učenci 6. in 9. razreda so se pripravljali na Nacionalno preverjanje znanja.  

LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 Ekološko bralno značko so osvojili vsi učenci (14) od 1.do 3.razreda.  
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LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je osvojilo 11 učencev, 3 iz 1. razreda, 5 iz 2. razreda in 3 iz 3. razreda. Interesni dejavnosti so bile namenjene 4 ure. 

LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
ZLATI SONČEK 

celo šolsko leto Športno značko Zlati sonček so opravili vsi učenci. Dosegli so 3 MALE ZLATE MEDALJE, 6 VELIKIH MODRIH in 5 VELIKIH ZLATIH MEDALJ. 

LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

DRUŠTVO MLADI 
GASILEC 

celo šolsko leto 
V krožek so bili vključeni vsi učenci naše šole (25). Sodelovali smo z GD Senožeti, tako pri njihovih aktivnostih, kot na tekmovanjih. V šoli pa smo, poleg 
obravnavanja različnih naravnih nesreč in ukrepov, izvedli tudi evakuacijsko vajo.  

LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami 
Vsi učenci (25) naše podružnice so aktivno sodelovali pri krožku. Izvedli smo sedem kulturnih prireditev v kraju, nekaj samostojno, nekaj pa v sodelovanju s 
TD Senožeti in KUD-om Antona Mehleta. 

LILIJANA 
MEDEN FUCHS 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR četrtek, 6 šolska ura 
V otroški pevski zbor PŠ Senožeti so bili, kot vsako leto, vključeni vsi učenci naše šole (25), ne glede na pevske sposobnosti. Sodelovali smo na prireditvah v 
šoli, v kraju in občini. 

Marinka Pivk VESELA ŠOLA ponedeljek,  6. šolska ura 
V veselo šolo je bilo vključenih 11 učencev 4. razreda in 7 učencev 5.razreda. Vsi so sodelovali na šolskem tekmovanju, tri učenke iz 4. razreda pa so se 
uvrstile na državno tekmovanje. 13 učencev je prejelo bronasta priznanja, 3 pa srebrna priznanja. 

MARINKA PIVK PROMETNI KROŽEK torek, 7. šolska ura 
V prometni krožek so bili vključeni vsi učenci 4.a razreda. Na tekmovanju Čukec na kolesu sta dva učenca dosegla zlato priznanje, eden srebrno in dva 
bronasto. Vsi učenci so uspešno opravili vožnjo na poligonu. Vsi učenci, z izjemo enega, so uspešno opravili teorijo za kolesarski izpit.  

MARINKA PIVK BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je osvojilo 15 učencev. Interesni dejavnosti je bilo namenjenih 6 ur.  

MARINKA PIVK 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami Med šolskim letom sem učence pripravljala za nastop ob sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost in na zaključni nastop za starše razredne stopnje. 

MARINKA PIVK BRALNE ISKRICE september 2013 – maj 2014 Bralne iskrice je osvojilo 13 učencev. 

MARINKA PIVK 
ŠPORTNA ZNAČKA 
KRPAN 

celo šolsko leto Vseh 17 učencev je dobilo priznanje za športno značko. 9 učencev je osvojilo bronasto medaljo, 8 pa diplomo. 

MARJETA 
GROFELNIK 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

celo šolsko leto. Učenci so se urili v spretnostih, ki so potrebne za usvojitev športne značke. Sodelovali so vsi. 

MARJETA 
GROFELNIK 

PROMETNI KROŽEK maj - junij 2014 Vsi učenci so se pripravljali na teoretični del kolesarskega izpita. Teorijo je opravilo 18 učencev. 

MARJETA 
GROFELNIK 

KOLESARSKI IZPIT junij 2014 Kolesarski izpit je opravljalo 29 učencev. Od tega ga je uspešno opravilo 26 učencev. Realizacija je bila 100%. 

MARJETA 
GROFELNIK 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 Ekološko bralno značko je opravljalo 7 učencev. Vsi so jo osvojili. Realizacija je bila 100%. 

MARJETA 
GROFELNIK 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami Učenci so se pripravljali na nastop. Sodelovali so vsi učenci. 

MARJETA 
GROFELNIK 

BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Učenci so poročali knjige za Bralno nalepko. Usvojilo jo je 15 učencev. Realizacija je bila 100%. 

MARJETA 
ŽIBERT 

BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 
Učenci so poročali prebrane knjige. Nekaj učencev je poročalo premalo knjig in letos niso osvojili bralne značke ( v 6.r 3 učenci, v 9.r pa 1 učenka). 6. r - 6 
BZ 7. r - 8 BZ in 2 BI 8. r - 8 BZ 9. r - 5 BZ 

MILVA BEVC PROMETNI KROŽEK april - maj 2014 
V prometni krožek so bili vključeni vsi učenci 4. razreda. Opravili smo 8 PU. Vseh 8 je uspešno opravilo naloge prometnega poligona. 7 učencev je uspešno 
opravilo teste za kolesarski izpit, 1 pa neuspešno.  
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MILVA BEVC KOLESARSKI IZPIT maj -  junij 2014 Kolesarski izpit so uspešno opravili vsi trije učenci.  

MILVA BEVC 
ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

maj in junij 2014 
Sodelovali so vsi učenci. Vse zahtevane naloge je opravilo 9 učencev. Trije so si prislužili srebrno medaljo, šest pa bronasto. Dve učenki 4. razreda pa si 
zaslužita diplomo za sodelovanje. 

MILVA BEVC VESELA ŠOLA januar – april  2014 V krožek so bili vključeni vsi učenci 4. in 5. razreda (11). Prejeli so 1 srebrno priznanje in 6 bronastih. En učenec pa se je uvrstil na državno tekmovanje. 

MILVA BEVC 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami 
V krožek so bili aktivno vključeni vsi učenci naše šole. Pripravljali smo razne prireditve v šoli in kraju. Sodelovali smo s TD Senožeti in KUD-om Antona 
Mehleta. Realizirano je bilo 26 ur. 

MILVA BEVC LIKOVNI KROŽEK celo šolsko leto 
Vključeni so bili vsi učenci naše šole (25). Pripravljali smo sprotne razstave, dekoracije na oknih šole, scene za prireditvah, darila ob posebnih priložnostih. 
Realizirano je bilo 25 ur. 

MILVA BEVC BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je uspešno opravilo 9 učencev. Realizirane so bile 4 ure. 

MILVA BEVC 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

/ Učenci niso sodelovali pri ekološki bralni znački. 

MOJCA BAT BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je osvojilo vseh 17 učencev v razredu. 

MOJCA BAT 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 Ekološko bralno značko je od 17 učencev v razredu osvojilo 13 učencev. 

MOJCA BAT 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami 
V okviru dramsko recitacijskega krožka smo se pripravljali na zaključni nastop razredne stopnje. Pripravili smo skupinsko recitacijo v kateri so sodelovali vsi 
učenci.  

MOJCA 
GRUDEN 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 Ekološko bralno značko je opravilo 9 učencev od skupno 17. Poročali so tri knjige. 

MOJCA 
GRUDEN 

BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 Bralno značko je osvojilo 14 učencev od 17. Poročali so vsebino treh knjig in tri pesmice. Realiziranih je bilo 7 ur. 

MOJCA 
GRUDEN 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami K dramsko recitacijskem krožku so bili vključeni vsi učenci (17). Pripravljali smo se na sprejem prvošolcev v šolsko skupnost in zaključno prireditev. 

MOJCA 
GRUDEN 

PRAVLJIČNI KROŽEK četrtek 12.45 - 13.30 
Pravljični krožek je obiskovalo 6 učencev 1.a in 10 učencev 1.b razreda. Opravljeno je bilo 19 ur. Z učenci smo prebirali pravljice in ustvarjali na določeno 
temo. 

MOJCA 
GRUDEN 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

celo šolsko leto 
Sodelovali so vsi učenci. Največ težav je bilo s plezanjem po žrdi, a so nekateri učenci namesto te naloge opravili dopolnilno - spretnostno nalogo s 
kolesom. To je storilo 7 učencev. Športno značko Krpan je osvojilo vseh 17 učencev. 

MOJCA 
GRUDEN 

KOLESARSKI IZPIT april – junij 2014 V prvih urah smo ponovili teorijo, sledila je ponovitev določenih spretnosti na poligonu in nato vožnja v prometu. Izpit je opravilo vseh 17 učencev. 

MOJCA TKALEC 
ZORAN 

EKOLOŠKI KROŽEK 
november – januar 2013  in  
april – maj 2014 

V mesecu novembru in januarju so učenci naredili plakat o lokalno pridelani hrani in anketo o prehrani. Šestošolci so v mesecu aprilu in maju raziskovali in 
delali eksperimente o žledu. Svoja spoznanja in odkritja so skupaj z ostalimi učenci, ki jih je vodila še Tatjana Tomašič vključili v raziskovalno nalogo Vodni 
detektiv z naslovom VODA IN ENERGIJA. 

MOJCA TKALEC 
ZORAN 

SLADKORNA BOLEZEN september – november 2014 
Devet učencev predmetne stopnje je redno obiskovalo krožek. Spoznavali smo kako živeti s sladkorno boleznijo in kakšne so posledice. Učenci so tekmovali 
v znanju o sladkorni bolezni in dosegli 4 bronasta priznanja. En učenec se je udeležil državnega tekmovanja in osvojil srebrno priznanje. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

PLES september 2013 – maj 2014 Učenci so se naučili osnovnih tehnike gibanja, obvladovanja prostora, časa in ritma. 

NATAŠA LOVŠE PLES september 2013 – maj 2014 Učenci so se naučili  ves program šolskega plesnega festivala. 
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PEPELNAK 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

PLESNI PARI september 2013 – maj 2014 
Učenci so se naučili rock 'n' roll, angleški valček in ča-ča-ča, kar so pokazali tudi na regijskem in državnem prvenstvu. Prav tako so se naučili vseh osnovnih 
korakov standardnih in latinsko ameriških plesov. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

USTVARJALNI GIB september 2013 – maj 2014 Razumevanje različnih nivojev, hitrosti, sile, časa, prostora. Spopadli smo se z improvizacijo, kar nam je lepo uspelo. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

PLES september 2013 – maj 2014 Učenci so predelali program otroških plesov. Naučeno so prikazali na zaključni prireditvi. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

PLES september 2013 – maj 2014 Naučene hip hop in jazz koreografije smo prikazali na zaključni plesni prireditvi. 

NEJC ŽAGAR ROBOTIKA oktober 2013 – maj 2013 
Pri krožku RVT (robotika v tehniki: sreda, 8. ura [13.50–14.35 ]) so v šolskem letu 2013/14 spoznali zahtevne uporabe programiranja v programu Bascom in 
s krmilnikom eProDas1 ter gradili in sestavljali konstrukcije (Fischertechnik) in programirali (LUČKE, ZAPORNICA, AVTOMOBILČEK NA DALJINSKO 
UPRAVLJANJE S SENZORJI). OSTALO V PRIPONKI. 

NEJC ŽAGAR MATEMATIČNI KROŽEK marec – april 2014 
Pri interesni dejavnosti matematičnega krožka za 6. razred (sreda, urnik B, 6. ura [11.55–12.40 ]) smo se v šolskem letu 2013/14 pričeli v oktobru 
pripravljati na Matematično tekmovanje Kenguru, ki bo v marcu 2013. 

NINA KLEMEN 
BLATNIK 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

skozi celo šolsko leto 
Interesni dejavnosti Ekološka bralna značka sta bili namenjeni 2 uri. Ekološko bralno značko je končalo 15 učencev. Povedati so morali kratko vsebino treh 
knjig z ekološko vsebino (dve poučni in eno leposlovno). 

NINA KLEMEN 
BLATNIK 

BRALNA ZNAČKA skozi celo šolsko leto 
Interesni dejavnosti BRALNA ZNAČKA je bilo za naš razred namenjenih 6 ur. Sodelovalo je vseh 16 učencev 1.b razreda. Vsi učenci so Bralno značko 
uspešno zaključili. Povedati so morali kratko vsebino dveh knjig in se naučiti 2 pesmici. 

NINA KLEMEN 
BLATNIK 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami Pri dramsko recitacijskem krožku so sodelovali vsi učenci. Pripravljali smo se na nastop ob obisku dedkov in babice ter na zaključni nastop. 

ROBERT 
SLABANJA 

ATLETIKA / Zaradi premalo prijavljenih učencev se krožek atletike ni izvajal. 

ROMANA 
VRHOVEC 

KROŽEK KEMIJE januar - marec 2014 
10 ur krožka je bil namenjen individualni pripravi učenk 8. in 9. razreda za državno tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje.Krožek je potekal po 
šolskem tekmovanju januarja do 8. marca, ko je bilo državno tekmovanje v Ljubljani. 

SAŠA GRČAR KROŽEK ANGLEŠČINE februar – april 2014 Pri krožku angleščine so potekale priprave na nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za 9. razred. 

SAŠA GRČAR KROŽEK ANGLEŠČINE februar – april 2014 Pri krožku angleščine so potekale priprave na nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za učence 6. razreda.  

SAŠA GRČAR 
ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 4., 5. RAZRED 

oktober 2013 – marec 2014 Tekmovalo je 19 učencev, dosegli so 6 zlatih, 8 srebrnih in 5 priznanj za sodelovanje.  

SAŠA GRČAR 
ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 6. – 9. RAZRED 

oktober 2013 – marec 2014 Tekmovalo je 22 učencev, dosegli so 4 zlata, 15 srebrnih in 3 priznanja za sodelovanje.  

SAŠA SETNIKAR 
ŠPORTNA ZNAČKA - 
ZLATI SONČEK 

celo šolsko leto Učenci so skozi šolsko leto urili spretnosti, ki so načrtovane za Zlati sonček. Priznanje je osvojilo 17 učencev, diplomo pa 7 učencev.  

SILVA SUŠEC 
PEZDIRC 

ZGODOVINSKI KROŽEK oktober 2013 – januar 2014 
Krožek, kjer so potekale priprave na tekmovanje,  je redno obiskovalo 17 učencev, šolskega tekmovanja se je udeležilo 22 učencev. Rezultati: 7 bronastih 
priznanj, na regijsko tekmovanje so se uvrstili 4 učenci, 2 učenca sta osvojila srebrno priznanje. Državnega tekmovanja se je udeležil en učenec. 

SIMONA 
MAVER 

FILATELISTIČNI KROŽEK sreda,  6. šolsko uro 
V prvem polletju je bilo vključenih 9 učencev, po 14.2.2014 pa 8 učencev. Ena učenka se je prešolala zaradi selitve. Poglobili smo znanje iz delovnega 
zvezka. Učenci so izdelali vsak svoj krajši eksponat z naslovom Moj delovni dan. Izvedli smo vseh 20 planiranih ur. 
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SIMONA 
MAVER 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
ZLATI SONČEK 

ponedeljek, 6. šolsko uro Veliko modro medaljo je usvojilo 24 učencev, diplomo pa 3 učenke. Dejavnosti je bilo namenjenih 5 ur. 

SIMONA 
MAVER 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

petek, 6. šolsko uro Pri dejavnosti je sodelovalo 27 učencev. Pripravili smo se na zaključno prireditev za starše in uživali v igri vlog. Izvedli smo 3 ure krožka. 

SIMONA 
MAVER 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

petek, 6. šolsko uro 
september 2013 – maj 2014 

Ekološko bralno značko je usvojilo 12 učencev. Prebrali so tri knjige z ekološko vsebino. Za dejavnost sta bili namenjeni 2 uri.  

SIMONA 
MAVER 

BRALNA ZNAČKA 
petek, 6. šolsko uro 
september 2013 – marec 2014 

Bralno značko je usvojilo 28 učencev. Prebrali so po 2 knjigi in se naučili 2 pesmici. Dejavnosti je bilo namenjenih 10,1 ure. 

TADEJA PIRC BRALNA ZNAČKA 
ponedeljek, 1.ura 
oktober 2013 – marec 2014 

V šolskem letu 2013/14 so vsi učenci pridno brali. Za osvojitev Bralne značke so poročali 2 knjigi in se naučili tri pesmice. Priznanje je osvojilo 21 učencev. 

TADEJA PIRC VESELA ŠOLA januar – april 2014 V šolskem letu 2013/14 je bilo vseh 23 učencev vključenih v tekmovanje "Cici vesela šola". Vsi so prejeli priznanje za sodelovanje. 

TADEJA PIRC 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami 
V šolskem letu 2013/14 smo se z vsemi 23 učenci pripravljali na več prireditev (sprejem prvošolcev, komemoracija, novo leto, pustovanje, srečanje borcev, 
zaključna prireditev) z različnimi pevskimi in recitacijskimi točkami. 

TADEJA PIRC 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

ponedeljek, 1.ura 
september 2013 – marec 2014 

V šolskem letu 2013/14 so učenci za usvojitev Ekološke bralne značke poročali 2 leposlovni in eno poučno knjigo. Priznanje je usvojilo 13 učencev. 

TADEJA PIRC 
ŠPORTNA ZNAČKA - 
ZLATI SONČEK 

celo šolsko leto 
V šolskem letu 2013/14 je za športni program Zlati sonček tekmovalo vseh 23 učencev. Učenci so uspešno opravili vse načrtovane športne naloge in tako je 
vseh 23 učencev prejelo bronasto medaljo. 

TANJA ŠRAJ PROSTOVOLJSTVO 
druženje z branjem in pomoč učencem 
pri opravljanju nalog v času 
podaljšanega bivanja/oktober-junij 

Krožka, ki sva ga vodili mentorici Tanja Šraj in Sergeja Gerdej, se je aktivno udeležilo 29 učencev. Imeli smo redna mentroska srečanja na 14 dni, tedensko 
pa so se učenci srečevali z učenci 3. ali 4. razreda oz. obiskovali oddelke podaljšanega bivanja dvakrat na teden. V oddelke podaljšanega bivanja se je 
vključilo 11 učencev, individualno druženjej z branjem pa je izvajalo 15 učencev. Nekaj učencev si je želelo druženja s starostniki v občini, vendar, žal ni bilo 
interesa s strani občanov. Za aktivno sodelovanje sva učence prostovoljce nagradili z obiskom CUDV Dolfke Boštjančič Draga, nad čimer so bili učenci zelo 
navdušeni, saj so nam pripravili v zavodu zelo dober program. Na koncu smo s prostovljci pripravili tudi štafetne igre za mlajše učence, da smo prijetno 
zaključili naše celoletno druženje.  

TATJANA 
MAJDIČ 

KROŽEK LOGIKE 
v mesecu septembru in oktobru 2 do 3-
krat tedensko 

Krožek logike je obiskovalo 24 učencev od 6. do 9. razreda. Pripravljali smo se na šolsko in državno tekmovanje. Učenci so reševali različne logične naloge. 
Realiziranih je bilo 10 ur.  

TATJANA 
MAJDIČ 

MATEMATIČNI KROŽEK 
v mesecu marcu in aprilu 1-krat 
tedensko 

Matematični krožek v 6. in 9. razredu je potekal kot priprava na NPZ- ponavljanje in utrjevanje učne snovi ter priprava na področno matematično 
tekmovanje. Iz 6.a razreda se je krožka udeležilo 13 učencev. Iz 9.b razreda se je priprav udeležilo 12 učencev.  

TATJANA 
TOMAŠIČ 

NARAVOSLOVNI KROŽEK od septembra do novembra 2013 

Pri Naravoslovnem krožku smo se pripravljali na tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje. Spoznali smo kače Slovenije, njihovo zgradbo, 
posebnosti, ekologijo, ogroženost, način življenja... Krožek je obiskovalo 25 učencev, toliko se jih je tudi udeležilo šolskega tekmovanja. Na šolskem 
tekmovanju je 11 učencev osvojilo bronasto Proteusovo priznanje, 4 učenci so se udeležili državnega tekmovanja, kjer so 3 učenci osvojili srebrno 
Proteusovo priznanje.  

TATJANA 
TOMAŠIČ 

EKOLOŠKI KROŽEK - 
VODNI DETEKTIV 

od aprila 2014 do maja 2014 

Učenci 6., 7., 8. in 9. razredov so sodelovali na nacionalnem raziskovalnem natečaju VODNI DETEKTIV, tema: » VODA IN ENERGIJA«. Natečaja se je 
udeležilo 30 šol iz cele Slovenije. Osvojili smo PRVO mesto za raziskovalni projekt tretje triade. Zbrali smo nekaj osnovnih podatkov o vodi, od kje dobi voda 
energijo ter kateri so pozitivni in negativni vplivi vodne energije na naravo, predvsem pa na organizme. Ogledali smo si delovanje mlina in žage in vse 
fotografirali. Zbrali smo fotografije februarskega žleda in posledice le tega na gozdovih. Z različnimi poskusi smo merili in spoznali: •kako žled vpliva na 
vejice listavcev in iglavcev, •vejice dreves smo zamrznili in beležili spremembe, •gojili smo solato in peteršilj v zaprtem kozarcu v zemlji in v vodi in 
primerjali rast ter opazovali kroženje vode v manjšem, izoliranem prostoru... Povabljeni smo bili na zaključno prireditev, ki je bila v petek, 30. 6. 2014, v 
Ljubljani, kjer smo si ogledali Botanični vrt in se peljali z ladjico po Ljubljanici.  

TATJANA EKOLOŠKA BRALNA september 2013 – maj 2014 EKO bralno značko je osvojilo 15 učencev od 6. - 9. razreda. Tema: Podnebne spremembe. Učenci so spoznali: - pojem in vrste podnebnih sprememb, vzrok 
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TOMAŠIČ ZNAČKA za njihov nastanek, njihov vpliv na okolje, njihov vpliv na organizme, spoznali so, kje v Sloveniji se določene podnebne spremembe pogosteje pojavljajo,  
kako podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo, preventivne ukrepe za preprečitev, omilitev ali odpravo posledic delovanja podnebnih sprememb. 

TATJANA 
TOMAŠIČ 

ROČNA DELA 
četrtek, 7. ura  
od novembra 2013 do junija 2014 

Krožek ročna dela je obiskovalo 10 učencev. Učenci so pletli( šal, rokavice, kapa), šivali gobelin, kvačkali prtiček. Spoznali so različne tehnike, vzorce in 
vbode pletenja in kvačkanja. Do konca šolskega leta so nekateri učenci naredili več izdelkov, vsi pa so začeto delo dokončali. 

TINA JAZBEC 
ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

celo šolsko leto 
V okviru programa Krpan je tekmovalo 16 učencev. 12 jih je opravilo vse predpisane naloge, 3 učenci(dve učenki in en učenec) pa so namesto plezanja po 
žrdi opravili dopolnilno nalogo(rolanje)in tako je 15 učencev prejelo srebrno medaljo za 5. razred. En učenec ni opravil drugega izleta in tako ni opravil 
programa v celoti. 

TINA JAZBEC 
PRAVLJIČNO - 
USTVARJALNI KROŽEK 

vsak drugi četrtek, 6.šolska ura  
Pravljično ustvarjalni krožek je potekal vsak drugi teden, ob četrtkih, od 12.00 do 12.45. Krožek je bil namenjen učencem 1. in 2. razreda. V začetku je 
krožek obiskovalo 16 učencev, nato pa se je ena učenka izpisala. Tekom šolskega leta smo izvedli 15 ur.  

TINA JAZBEC 
DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

pred prireditvami Dramsko recitacijski krožek je bil namenjen pripravam na različne nastope. V njem so sodelovali različni učenci in je potekal po predhodnem dogovoru. 

TINA JAZBEC 
EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

september 2013 – maj 2014 
Pripovedovanje za Ekološko bralno značko je potekala ob torkih od 7.00 do 7.30. Ekološko bralno značko je opravilo 7 učenk od skupno 16 učencev, kar 
predstavlja 43,7% učencev. 

TINA JAZBEC BRALNA ZNAČKA september 2013 – maj 2014 
Pripovedovanje za Bralno značko je potekalo ob torkih od 7.00 do 7.30. Bralno značko je opravilo 12 učencev (11 učenk in 1 učenec), kar predstavlja 75% 
vseh učencev. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

TEHNIČNO 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 

oktober 2013 – maj 2014 

Računalniško- tehnični krožek je obiskovalo 11 učencev 6. razreda. Realiziranih je bilo 18 ur od predvidenih 18 ur, kar je 100% realizacija. Krožek je potekal 
v računalniški učilnici ob sredah 6. šolsko uro. Učenci so se seznanili s programom ciciCAD, nato pa večinoma časa posvečali 3D modeliranju s programom 
Google Sketchup. Naloge so bile diferencirane in ob koncu šolskega leta smo snov nadgradili še s pravokotno projekcijo predmetov, kar je snov TIT v 7. 
razredu. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

DIGITALNA 
FOTOGRAFIJA 

oktober 2013 – maj 2014 

Krožek digitalne fotografije je obiskovalo 6 učencev 7. in 8. razreda. Realiziranih je bilo 18 ur od predvidenih 18 ur, kar je 100% realizacija. Krožek je potekal 
v računalniški učilnici in na terenu v okolici šole ob ponedeljkih 1. šolsko uro. Učenci so se seznanili z rokovanje z digitalnimi fotoaparati, nastavitvami, 
različnimi načini fotografiranja (makro, pokrajinsko, panorama) in uporabljati program za oblikovanje fotografij Photofiltre, PhotoEditor. Napredek 
učencev je bil viden, saj je po večini vsak izmed njih uporabljal svoj fotoaparat in je bilo delo lažje. Fotoaparate smo nabavili z denarjem, ki sem ga 
pridobila z zbiranjem starega papirja (ob vsaki zbiralni akciji sem prispevala namensko papir v namen tehnika) v obdobju štirih let. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

MATEMATIČNI KROŽEK marec – april 2014 
Matematični krožek so obiskovali učenci 6. b oddelka kot pripravo na Nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Priprave so obiskovali vsi učenci oddelka. 
Realiziranih je bilo 10 ur od predvidenih 10 ur, kar je 100% realizacija. Krožek je potekal v marcu in aprilu, ob prostih urah učencev.  

VERONIKA 
KOŠČAK 

KROŽEK RAZVEDRILNE 
MATEMATIKE 

september – oktober 2013 
Krožek razvedrilne matematike je obiskovalo 15 učencev od 6.- 9. razreda. Krožek je potekal kot priprava na šolsko in državno tekmovanje v znanju iz 
razvedrilne matematike. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 47 učencev, osvojili so 9 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili 4 učenci, ki 
so prejeli srebrno priznanje. Realiziranih je bilo 10 ur od predvidenih 10 ur, kar je 100% realizacija.  

ZVONKA 
MIKLAVC 

ŠPORTNA ZNAČKA - 
KRPAN 

petek, 7.00 - 7.30 
celo šolsko leto 

Opravljanje nalog za športno značko Krpan je potekalo ob petkih pred poukom od 7.00 do 7.30. Za športno značko smo imeli odobrene tri ure in smo se 
dobili petkrat (maj, junij). Tekmovalo je vseh 14 učencev. 12 učencev je opravilo vse po programu predpisane naloge in so prejeli priznanje za uspešno 
opravljen športni program Krpan in sicer srebrno medaljo - 5. razred. Dve učenki nista opravili vseh nalog. Ena ni naredila dveh nalog in je eno nadomestila 
z dopolnilno nalogo (rolanjem), druga pa ni opravila treh nalog in je eno nadomestila z rolanjem. Obema ni uspelo preplezati žrdi in narediti zgornjih 
odbojev, ena od njiju pa ni opravila tudi spodnjega odboja žoge z nogo. Ti dve učenki bosta poskušali neopravljene naloge opraviti v naslednjem šolskem 
letu. 

ZVONKA 
MIKLAVC 

EKOLOŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

torek 7.00 - 7.30 
 

Preverjanje za Ekološko bralno značko je potekalo ob torkih pred poukom od 7.00 do 7.30. Dobili smo se trikrat. Ekološko bralno značko sta opravili dve 
učenki od štirinajstih učencev kar je 14,3%. Vsaka od njiju je povedala tri knjige s predpisno vsebino (dve poučni in ena leposlovno). 

ZVONKA 
MIKLAVC 

BRALNA ZNAČKA torek, 7.00 - 7.30 
Bralni znački je bilo namenjenih pet ur. Poročanje je potekalo ob torkih pred pouku v času od 7.00 do 7.30. Dobili smo se osemkrat. Usvojilo jo je sedem 
učenk od štirinajstih, kar je 50%. Prebrale so po tri leposlovne knjige s seznama in se naučile ter povedale tri pesmice iz predpisane zbirke. 



Letni delovni načrt  

Stran 16 od 30 

Ime in priimek 
mentorja 

Krožek Aktivnosti / čas izvajanja Poročilo 

ZVONKA 
MIKLAVC 

DRAMSKO RECITACIJSKI 
KROŽEK 

sreda, 7.00 - 7.30 
Za krožek so bile odobrene tri ure. Potekal je ob sredah in sicer v času od 7.00 do 7.30. Imeli smo ga petkrat v času pred nastopi (februar, marec). Krožek so 
obiskovale tri učenke, ki so nastopale na občinskih prireditvah (Društvo upokojencev Dolsko in Zveza borcev Dolsko). Vsaka od njih je nastopala z več 
recitacijami in dramskim besedilom. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

127 132 96 

 

 

Zbirnik: A.III.13 Urnik tekmovanj 
 
Poročila o izvedbi  
odgovorna 
oseba 

Tekmovanje iz znanja / disciplina 
Tip 
tekmovanja 

Termin Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo 

Skupaj: 
    

190 28 3 0 
 

BOJANA GAJŠEK MLADINSKI PEVSKI ZBOR državno 01.04.2014 DA 0 1 0 0 Učenci mladinskega pevskega zbora so prejeli srebrno priznanje. 

DRAGICA 
SETNIKAR 
KUCLAR 

VESELA ŠOLA državno 16.04.2014 DA 55 6 2 0 

Na tekmovanje iz VESELE ŠOLE se je v začetku šolskega leta prijavilo 63 učencev predmetne stopnje. Šolskega 
tekmovanja se je udeležilo 62 učencev in 55 učencev je prejelo bronasta priznanja. Državnega tekmovanja se je 
udeležilo 11 učencev predmetne stopnje. Šest učencev je prejelo srebrna priznanja, 2 pa zlato. Zlato priznanje sta 
prejela Patrik Žnidaršič iz 6.c in Miha Remec iz 7.c. 

GORDANA 
PUGELJ 

LIKOVNA UMETNOST mednarodno 07.05.2014 DA 
    

Ex tempora v OŠ Jurij Vega v Moravčah so se udeležile tri učenke. Slikale so z naravnimi materiali. Podjetje TERMIT je 
prispevalo barvne peske in kamenčke. Izdelki bodo razstavljeni v gradu Tuštanj, kjer bodo učenci in mentorji prejeli 
priznanja.  

JANJA ZABRET 
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE ZA 8. RAZRED 

šolsko 21.10.2013 DA 6 
   

Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev. Za državno tekmovanje je bilo predlaganih 6 učencev. 

JANJA ZABRET 
PODROČNO TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE ZA  8.RAZRED 

področno 25.11.2013 NE 
    

Nihče od dobitnikov bronastih priznanj se ni uvrstil na področno tekmovanje. 

JOŽICA MARTER 
MATEMATIČNO TEKMOVANJE 
KENGURU 

šolsko 20.03.2014 DA 
    

Na tekmovanju so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. 

JOŽICA MARTER 
Tekmovanje iz matematike za 
bronasto Vegovo priznanje 

šolsko 20.03.2014 DA 72 
   

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 164 učencev od 1. do 9 razreda matične šole, bronasto Vegovo priznanje je 
osvojilo 72 učencev, 17 učencev od 7. do 9. razreda se je uvrstilo na področno tekmovanje.  

JOŽICA MARTER Tekmovanje iz matematike za področno 02.04.2014 DA 
 

13 
  

Področnega tekmovanja se je udeležilo 17 učencev. Srebrna Vegova priznanja je osvojilo 5 učencev v 7. razredu: Lucija 
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odgovorna 
oseba 

Tekmovanje iz znanja / disciplina 
Tip 
tekmovanja 

Termin Izvedeno? Bron Srebro Zlato Ostalih Poročilo 

srebrno Vegovo priznanje Tekavc, Miha Remec, Zala Žnidarič, Eva Lea Bokal in Kris Flajs; 5 učencev  8. razredu: Jure Selšek, Martina Nolimal, 
Jernej Kogovšek in Laura Peterka ter 3 učenci v 9. razredu: Veronika Bračič, Ivan Ložar in Tamara Močnik  

JOŽICA MARTER 
Tekmovanje iz matematike za zlato 
Vegovo priznanje 

državno 12.04.2014 DA 
  

1 
 

Državnega tekmovanja so se udeležili 3 učenci 7. razreda: Zala Žnidarič, Lucija Tekavc in Miha Remec ter 2 učenca 8. 
razreda: Jure Selšek in Peter Kosem. Zlato Vegovo priznanje je osvojila Zala Žnidarič, 7.a. 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

ples področno 01.03.2014 DA 
    

Kategorija 4-6. r. skupno: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani; 8. mesto, POŠ Dolsko 7. mesto 

Kategorija 4-6. r. posamezniki finale: Neja Fortuna; 3. mesto 

Kategorija 4-6. r. pari finale: Rok Miklič in Ema Miklič; 1. mesto Urban Hudoklin in Zala Cikajlo; 5. mesto 

Kategorija 7-9. r. skupno: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani;  5. mesto 

Kategorija 7-9. r. posamezniki : Nina Širovnik; 21. mesto, Maja Jurca; 21. mesto 

Kategorija 7-9. r. pari finale: Tim Lunar in Zala Grahek; 3. mesto, Miha Koprivnikar in Nina Širovnik; 4. mesto, Blaž Perša 

in Klavdija Ljubić; 5. mesto 

NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

ples državno 13.06.2014 DA     
Kategorija 7.-9. r. posamezniki: Nina Širovnik; 36.mesto 
Kategorija 7-9. r.  pari: Tim Lunar in Zala Grahek; 7. mesto  
Kategorija produkcija: OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani; 6. mesto 

NEJC ŽAGAR  
Bober – tekmovanje iz 
računalništva 

šolsko 13.11.2013 DA 21    
Šolskega tekmovanja iz računalništva se je udeležilo 61 učencev od 4. do 9. razreda. Državnega tekmovanja se je 
udeležila le ena učenka, ki pa ni prejela srebrnega ali zlatega priznanja. 

ROMANA 
VRHOVEC 

Šolsko tekmovanje iz kemije za 
Preglovo priznanje 

šolsko 27.01.2014 DA 7 
   

Šolsko tekmovanje iz kemije za bronasto Preglovo priznanje za učence 8. in 9. razreda. Tekmovalo je učencev 8.r. in 
učencev 9.r. Bronasto Preglovo priznanje je osvojilo 6 učencev 8. razreda in 1 učenka 9.r. Na državno tekmovanje iz 
kemije se je uvrstila učenka iz 8.r.Martina Nolimal in učenka iz. 9. r. Veronika Bračič.  

ROMANA 
VRHOVEC 

Državno tekmovanje iz kemije za 
srebrno in zlato Preglovo priznanje 

državno 08.03.2014 DA 
 

2 
  

Na državnem tekmovanju na OŠ Milana Šušteršiča v Ljubljani sta se uvrstili 2 učenki. Učenka 8.r. Martina Nolimal 
osvojila srebrno Preglovo priznanje. Tudi učenka 9.r. Veronika Bračič je osvojila srebrno priznanje. 

SAŠA GRČAR 
Šolsko tekmovanje iz znanja 
angleščine za 9. razred 

šolsko 29.10.2014 DA 4 
   

Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev. Za področno tekmovanje so bili predlagani 4 učenci, izbrani pa so bili 3.  

SAŠA GRČAR 
Področno tekmovanje iz znanja 
angleščine za 9. razred. 

področno 29.01.2014 DA 
 

1 
  

Tekmovanja so se udeležili trije učenci.  

SILVA SUŠEC 
PEZDIRC 

Tekmovanje iz zgodovine državno 15.03.2014 DA 7 2 0 0 
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine se je udeležilo 22 učencev 8. in 9. razreda. Rezultati: 7 bronastih priznanj, na 
regijsko tekmovanje so se uvrstili 4 učenci, 2 učenca sta osvojila srebrno priznanje. Državnega tekmovanja se je 
udeležil en učenec. 

TATJANA 
MAJDIČ 

Tekmovanje iz logike šolsko 27.09.2013 DA 29 0 0 0 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 99 učencev od 5. do 9.razreda. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije učenci iz 
7.a, 8.c ter 9.a razreda. 

TATJANA 
TOMAŠIČ 

Biologija državno 06.12.2013 DA 11 3 0 0 

Državnega tekmovanja iz biologije za Proteusovo priznanje so se udeležili učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 
več kot 84% in so osvojili bronasto priznanje ( bronasto priznanje je na šolskem tekmovanju osvojilo 11 učencev). 
Državnega tekmovanja so se udeležili 4 učenci, ki so bili zelo uspešni. Trije učenci so osvojili srebrno Proteusovo 
priznanje.  

VERONIKA 
KOŠČAK 

Razvedrilna matematika šolsko 23.11.2013 DA 
   

0 poročilo o državnem tekmovanju je v priponki. 

VERONIKA 
KOŠČAK 

Razvedrilna matematika državno 10.10.2013 DA 
   

0 poročilo šolskega tekmovanja je v priponki. 
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Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

21 21 100 

 

 

Zbirnik: A.III.14 Šola v naravi in tabori 
 
Poročila izvajanja  
Sodelujoči razredi Vodja Nosilec Termin Izvedeno? Dejavnost Deklice Dečki Poročilo 

2. A, 2. B ALENKA ZAPUŠEK 
OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani 

31.03.- 4.4. 2014 DA 
Teden življenja v 
naravi 

14 12 Tabora se je udeležilo 25 učencev. Izvedli smo vse predvidene dejavnosti. 

2. C SIMONA MAVER 
OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani 

07.04 – 11.4..2014 DA 
Teden življenja v 
naravi 

13 14 
Tedna življenja v naravi so se udeležili vsi učenci. Uspešno smo izvedli vse predvidene 
dejavnosti. 

4. in 5. r. 
MARJETA GROFELNIK, 
IVAN MARGAN 

OŠ Janka Modra, Dol pri 
Ljubljani 

31.8. - 4.9. 2013 in 
4.9. – 8.9. 2013 

DA Poletna šola v naravi 31 27 
Poletne šole v naravi se je udeležilo 58 učencev. Nihče ni predčasno odšel domov. Realizirali 
smo vse predvidene dejavnosti 

6. A, 6. B, 6. C ROBERT SLABANJA CŠOD Bohinj 13.01. – 17.1.2014 DA Zimska šola v naravi 22 30 

V šolo v naravi je odšlo 52 učencev iz 6. a, b in c oddelka. Eden učenec jo je zaradi bolečin v 
trebuhu predčasno zapustil. Vsi učenci so ob koncu znali samostojno uporabljati žičniške 
naprave, samostojno in varno znali smučati in se zaustaviti. Zaradi pomanjkanja snega v dolini 
nismo opravili predvidenega tečaja teka na smučeh. Izvedba šole v naravi je bila uspešna. 

7 .A, 7. B, 7.C TATJANA TOMAŠIČ CŠOD 24.02. – 28.2.2014 DA Dom Seča, Lucija 11 7 V TŽVN se je izvedel en ŠD, dva TD in dva ND. Program je bil realiziran. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

6 6 100 
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Zbirnik: A.III.15 Načrt zdravniških pregledov učencev 

 
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili redne sistematske zdravniške preglede. 

 

 

 

 

 

 

Zbirnik: A.III.17 Načrt dela skupnosti učencev šole 
 
Poročila izvajanja 
Mentor Aktivnosti Poročilo 

ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

Pogovori in aktivnosti o aktualni 
problematiki. 

Učenci 1.-5. razreda MŠ Dol  (2 predstavnika iz vsakega oddelka)so sodelovali: - pri načrtovanju povezovanja vseh učencev na šoli, - pri oblikovanju pravil vedenja v 
jedilnici, - pri pripravi dogodka sprejema prvošolcev v šolsko skupnost, - pri pripravi dogodkov, povezanih z novoletnimi prazniki (bazar, voščila vsem delavcem 
šole,...). 

DARJA 
KUKOVICA 

Pogovori in aktivnosti o aktualni 
problematiki. 

V šolsko skupnost PŠ Dolsko sta bila vključena po dva učenca iz vsakega razreda oz. oddelka. Srečanja so potekala po predhodnem dogovoru. Organizirali smo dve 
zbiralni akciji starega papirja, sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Izdelali smo tudi voščila zaposlenim ob posebnih priložnostih (novo leto, 
8.marec,..).Petošolcem, ki odhajajo v OŠ Dol, smo pripravili majhna darilca. Realiziranih je bilo 10 ur. 

ANDREJA 
PEKLAJ 
ZIBELNIK, 
NATAŠA LOVŠE 
PEPELNAK 

Razpravljanje o aktualni problematiki na 
šoli in sodelovanje na aktivnostih znotraj 
parlamenta 

Srečanja predstavnikov od 6. do 9. razreda MŠ Dol so potekala enkrat mesečno oz. po potrebi tudi pogosteje. Učenci - predstavniki razredov v šolski skupnosti so 
aktivno sodelovali pri različnih temah: bonton pri jedi, novoletni bazar, parlament, teden otroka ... Devetošolci so organizirali dva šolska plesa, v oktobru 2013 pa 
smo prvošolce sprejeli v šolsko skupnost. Na srečanjih smo izpeljali večino zastavljenih ciljev. 

 
 



Letni delovni načrt  

Stran 20 od 30 

 

Zbirnik: A.III.18 Plavalni tečaj 
 
Poročila izvajanja  
Razred Razrednik Nosilec Datum Sodelujoči Kraj Izvedeno? Poročilo 

1.-3. 
Sen. 

LILIJANA MEDEN 
FUCHS 

OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 
vsi učenci 1. in 3. 
razreda 

OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA Plavalnega tečaja so se udeležili učenci 1.in 3.razreda. Uspešno so napredovali v znanju plavanja. 

1.A MOJCA BAT 
OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 
Plavalnega tečaja se je udeležilo 16 učencev. Ena učenka je zaradi bolezni manjkala. Vsi udeleženci so za svoj napredek 
prejeli priznanja. 

1.B 
NINA KLEMEN 
BLATNIK 

OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 

Plavalni tečaj smo izvedli na OŠ Savsko naselje v času od 6.-17.1. 2014. Tečaja so se udeležili vsi učenci. Tečaj smo vodili 
usposobljeni vaditelji in učitelji plavanja. Na koncu tečaja smo opravili preizkus. Vsi učenci so napredovali v znanju 
plavanja in si za svoje znanje pridobili priznanje. Podelili smo 4 bronaste delfine, 1 delfina, 4 zlate konjičke, 4 srebrne 
konjičke in 3 bronaste konjičke.  

1.C DARJA KUKOVICA 
OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 
Plavalnega tečaja so se udeležili vsi učenci. Ena učenka je zaradi bolezni zaključila tečaj plavanja predčasno predčasno. 
Vsi učenci so napredovali. 

3.A TATIJANA ŠINCEK 
OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 
Z učenci 3.a razreda smo obiskovali 14 dnevni plavalni tečaj na OŠ Savsko naselje v Ljubljani. Učenci so spoznavali 
osnove različnih plavalnih tehnik.  

3.B 
ANDREJA 
ŽNIDARŠIČ 

OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

20.01.2014 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 
Vsi učenci so obiskovali plavalni tečaj. Razdeljeni so bili v dve skupini - ko je bila ena v bazenu, je druga imela učne ure 
v učilnici in obratno. 17 učencev je bilo ob pričetku tečaja prilagojenih na vodo, vsi ti so tudi ob koncu osvojili 
bronastega delfinčka. 1 učenka ob pričetku ni bila prilagojena na vodo, ob koncu pa je njen dosežek srebrni konjiček. 

3.C TADEJA PIRC 
OŠ Janka Modra, Dol 
pri Ljubljani 

02.09.2013 vsi učenci 
OŠ Savsko naselje, 
Ljubljana 

DA 
V šolskem letu 2013/14 se je vseh 23 učencev udeležilo 20-urnega plavalnega tečaja, ki je potekal v OŠ Savsko naselje, 
od 20.01.2014 do 31.01.2014. Vsi učenci so prilagojeni na vodo in so ob koncu tečaja opravili preizkus plavanja. En 
učenec je usvojil srebrnega konjička, en učenec zlatega konjička, ena učenka delfina, 20 učencev pa bronastega delfina. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

7 7 100 

 

Zbirnik: A.IV.01 Prednostne naloge iz vizije VIZ 
 
Poročila izobraževanj  
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Razre
d 

Prednostna 
naloga 

Nosilec Datum Sodelujoči Kraj Izvedeno? 
Cena 
bivanja 

Cena 
prevoza 

Vstopnine 
Ostali 
stroški 

Poročilo 

Skup
aj:            

1.-9. 
Oblikovanje 
preventivnih 
programov  

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 
DARJA 
MODER 
URBANČ 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

Od 1.-5. razreda je potekala ena ura tedensko na razred v sodelovanju s (specialnimi in socialnimi) pedagoginjami ter 
psihologinjama. Izvajali smo različne socialne igre, se učili o medsebojni komunikaciji in se pogovarjali v krogu. Čas smo 
namenili tudi sprostitvi in sodelovalnim ter tekmovalnim igram. Vnašali smo tudi vsebine učenja učenja v razredih, kjer 
je bilo to smiselno. Ugotavljali smo, da bi bilo pomembno v prihodnjem letu, da bi se vključevali v zahtevnejše oddelke 
še drugi strokovni delavec (učitelj). Izvedena je bila v petem razredu tudi preventivna delavnica na temo nasilja v 
družini. Od šestega do devetega razreda pa so se prav tako izvedle vse preventivne dejavnosti (medvstniško nasilje, 
posledice kajenja in drog, preprečevanje prezgodnjih splnih odnosov, varna uporaba interneta, tema odraščanja). 

1.-9. 
Nadaljevanje 
razvijanja 
socialnih veščin  

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 
DARJA 
MODER 
URBANČ 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

Od 1.-5. razreda smo razvijali socialne veščine v 1X tedensko v začetku podaljšanega bivanja v okviru šolske svetovalne 
službe. Seveda pa so z učenci na tej temi delali tudi razredniki. V šestem razredu so iz Centra za pomoč mladim izvedli 
delavnico na temo medvrstniškega nasilja, priložnostno pa se je svetovalna služba vključevala tudi v ure oddelčne 
skupnosti, ko so se pojavljali konflikti, deskriminacija. Sicer pa so na teh področjih delali tudi razredniki v času 
oddelčnih ur. 

1.-9. 
Predavanja za 
starše 

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 
Zdenka 
Zalokar Divjak, 
OŠ Livada 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

Imeli smo dve zanimivi predavanji. O vzgojnih temah nas je podučila psihologinja Zdenka Zalokar Divjak. Drugo 
predavanje smo izvedli v okviru projekta Socialni in kulturni kapital, pri čemer nam je OŠ Livada z ravnateljem Gornom 
Popovičem predstavila realne situacije doma in v šoli, ki jih je pomembno spremeniti, pri čemer je ravnatelj podal 
predloge za drugačno reagiranje s svojim znanjem iz transakcijske analize.  

1.-9. 

Svetovanje 
staršem in 
otrokom v 
primeru različnih 
stisk (ločitev, 
nasilje…) 

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 
Učenci, starši, 
psihologinja 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

Med letom je psihologinja nudila svetovanje učencem in staršem v zvezi z učno, vedenjsko ali drugo osebnostno 
problematiko. Na svetovanje so prišli na predlog staršev, učitelja ali samostojno. Med letom sem staršem/družinam 
nudila več krajših svetovanj, dolgotrajnejše svetovanje pa 4 družinam. Individualno svetovanje za daljše časovne 
obdobje pa sem imela z 11 otroki, ostali so bili v svetovanju občasno.  

1.-9. 

Delo z učenci s 
posebnimi 
potrebami in 
nadarjenimi 
učenci 

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 
Učenci, 
učitelji, starši, 
psihologinja 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

V letošnjem letu je bilo tudi 41 otrok s posebnimi potrebami, pri čemer so bilo 4 učenci, ki so z letošnjim letom začeli z 
individualiziranim programom po odločbi. Pri treh učencih je prišlo tekom šolskega leta do spremembe odločbe. 
Strokovna skupina je v avgustu 2013 pripravila osnutek individualiziranega programa, v septembru pa smo ga v 
sodelovanju s starši dopolnili. Sledila sta še 1-2 evalvacijska sestanka strokovne skupine s starši za posameznega 
učenca. Trenutno je tudi 6 učencev, s katerim delamo na šoli bolj intenzivno in pričakujemo morebitno dodatno 
strokovno pomoč v okviru ZRSŠ, kateremu smo že oddali poročilo o otroku. Prav tako so z vpisom v srednjo šolo 
zaključili pri nas šolanje 4 učenci s posebnimi potrebami. V začetku leta je psihologinja na roditeljskem sestanku 
staršem 3. in razredov, ki še niso bili seznanjeni s konceptom nadarjenih učencev, predstavila to tematiko. Vodila je 
postopek evidentiranja, identificiranja in nudila pomoč ter se udeležila uvodnih sestankov za oblikovanje 
individualiziranega programa z razrednikom, starši in nadarjenim učencem. V tem šolskem letu je bila speljana 
identifikacija za 8 učencev 4. razreda, 2 učenca 5. razreda, 1 učenec 6. razreda, 1 učenka 8. razreda in 1 učenka 9. 
razreda. V roku se je evidentiralo 11 učencev 3. razreda, 1 učenka 7. razreda in 2 učenki 8. razreda. Po predvidenem 
roku se je evidentiralo še 12 učencev, ki bodo šli v postopek identifikacije konec šolskega leta 2014-2015. Za vse 
identificirane nadarjene učence se je pripravilo individualizirane programe, ki so jih učitelji ob koncu leta evalvirali. V 
letošnjem letu se je oblikovalo in spremljalo 47 individualiziranih programov za nadarjene učence. Ob koncu 9. razreda 
so učenci prejeli tudi potrdilo o nadarjenosti in evalvacijo programa za zadnje šolsko leto. Skupaj z učenci se je izpolnilo 
tudi poročila o otrokovi nadarjenosti za učence, ki so želeli sodelovati.  

2.-5. Razvijanje TANJA 24.06.2014 Učenci, Dol, DA 
    

Na razvoj bralno-napisovalnih spretnosti so bile skozi celotno leto pri učencih pozorne razredničarke. Učencem, ki so 
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Razre
d 

Prednostna 
naloga 

Nosilec Datum Sodelujoči Kraj Izvedeno? 
Cena 
bivanja 

Cena 
prevoza 

Vstopnine 
Ostali 
stroški 

Poročilo 

bralno-
napisovalnih 
sposobnosti oz. 
spretnosti 
učencev  

ŠRAJ učitelji, 
pedagoginje, 
psihologinja 

Dolsko, 
Senožeti 

potrebovali dodatno pomoč na tem področju, smo ponudili pomoč preko 6 skupinic pedagoginj v okviru fonda 0,5 na 
oddelek. Hkrati pa so se pridruževali tudi učencem z dodatno strokovno pomočjo. V tovrstno pomoč je bilo vključenih 
30 učencev. V sodelovanju z razredničarkami 3. razredov smo naredili tudi pregled bralno-napisovalnih spretnosti, pri 
čemer smo pri 10 učencih izpeljali tudi osnovno diagnostiko, na podlagi katere smo učence uvrstili v različne učne 
skupine, ki jih bomo izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu. Pomoč in motiviranje za branje pa so 14 učencem 3. oz. 4. 
razredov nudili prostovoljci enkrat na teden. Hkrati pa se je 10 prostovoljcev vključevalo v oddelke podaljšanega 
bivanja z namenom pomoči pri delanju domačih nalog.  

5.-9. 

Vključevanje 
otrok v 
prostovoljne 
dejavnosti  

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 

Mentorice, 
učenci, učitelji 
podaljšanega 
bivanja 

Dol, 
Dolsko 

DA 
    

Srečanje starostnikov v okviru občinske Karitas je bilo 4. 10. 2013 v dvorani župnišča v Dolu. Sodelovalo je 5 učencev 8. 
c s kratkimi skeči in glasbenimi točkami (flavta), program za 20 minut, potem pa je bila pogostitev in darila za jubilante 
(80- in 90- letniki). Na prireditvi je bilo približno 50 starostnikov. Simbioza je največji prostovoljski projekt, ki temelji na 
medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja ter gradi most med različnimi 
generacijami. V šolskem letu 2013/14 se je v projekt vključila tudi OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, s pomočjo 
koordinatorice Sergeje Gerdej, kjer so potekale delavnice računalniškega opismenjevanja od 21. do 25. oktobra 2013. 
Na brezplačnih delavnicah računalniškega opismenjevanja so mladi prostovoljci in prostovoljke predstavnike starejše 
generacije seznanili z uporabo računalnika in interneta ter jih med drugim tudi motivirali za nadaljnje učenje. Osrednji 
namen akcije je namreč omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest 
ter jih motivirati za nadaljnjo uporabo računalnika in interneta. Organizirali smo delavnice v dveh skupinah – 
dopoldanske delavnice so potekale od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 (vodila jih je učiteljica Nina Kocjan); 
popoldanske delavnice so potekale od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.00 (vodil jih je učitelj in računalničar Nejc 
Žagar). Prijavilo se je 34 udeležencev – starostnikov, kot prostovoljci so sodelovali učenci in učenke, ki jih je bilo vsega 
skupaj 40. Kot zunanji prostovoljki sta na delavnicah pomagali tudi nekdanja učenka in študentka. V projekt 
obdarovanja starostnikov ob novem letu je bilo aktivno vključenih preko 20 prostovoljcev. Sprva so učenci na posebnih 
srečanjih izdelovali darila/unikatne čestitke, nato pa v soglasju s starši in s predstavniki Karitasa tudi obiskali 
starostnike v občini ter jim osebno izročili darila s voščilom. Projekt je potekal pod vodstvom mentoric Gordane Pugelj 
in Darje Moder Urbanč. Učenci so obiskali in obdarovali približno 40 starostnikov. Celoletno aktivnost prostovoljcev sva 
vodili mentorici Tanja Šraj in Sergeja Gerdej. Aktivno se je udeležilo 29 učencev. Imeli smo redna mentorska srečanja 
na 14 dni, tedensko pa so se učenci srečevali z učenci 3. ali 4. razreda oz. obiskovali oddelke podaljšanega bivanja 
dvakrat na teden. V oddelke podaljšanega bivanja se je vključilo 11 učencev, individualno druženje z branjem pa je 
izvajalo 15 učencev. Nekaj učencev si je želelo druženja s starostniki v občini, vendar, žal ni bilo interesa s strani 
občanov. Za aktivno sodelovanje sva učence prostovoljce nagradili z obiskom CUDV Dolfke Boštjančič Draga, nad čimer 
so bili učenci zelo navdušeni, saj so nam pripravili v zavodu zelo dober program. Na koncu smo s prostovoljci pripravili 
tudi štafetne igre za mlajše učence, da smo prijetno zaključili naše celoletno druženje.  

6.-9. 

Naučiti učence 
učiti se, 
usposobiti jih za 
vseživljenjsko 
učenje 

TANJA 
ŠRAJ 

24.06.2014 

Učenci, 
specialne 
pedagoginje, 
učitelji 

Dol, 
Dolsko, 
Senožeti 

DA 
    

Aktivnosti učenja učenja so bile izvedene v omejenem obsegu. Specialne pedagoginje so izvajale pomoč učenja učenja 
tistim učencem, ki so bili učno šibkejši v šestem razredu. Predvidena aktivnost za 7. razrede v okviru celotnega razreda 
zaradi časovnih nezmožnosti specialne pedagoginje ni bila izvedena. Glede na to da imamo prihodnje šolsko leto 
notranje specialne pedagoginje (in ne le mobilnih) bo načrtovanje tovrstnih aktivnosti lažje, saj se nam zdijo vsebinsko 
zelo pomembne.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

8 8 100 
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Zbirnik: A.VII.01 Načrt preventivnih/proaktivnih dejavnosti 
 
Poročila izobraževanj  

Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 
oseba 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

Tip dejavnosti: Preventivne 

7.r. 
Učenci, 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Droge 

Soočanje s 
posledicami in 
reagiranju ob 
soočanju 

29.11.2013 
 

DA 
Predstavniki društva Projekt človek so izvedli preventivne delavnice na temo odvisnosti za učence 7.razredov. 
Delavnice so potekale v vseh 3 oddelkih, učenci pa so sodelovali tudi pri izdelovanju plakatov na temo odvisnosti. 
Delavnica je bila s strani učencev dobro sprejeta in bi jo priporočili tudi naslednjim generacijam. 

8.r. 
Učenci, 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Spolnost 

Seznanjanje s 
posledicami 
prezgodnjih sp. 
odnosov 

18.03.2014 
 

DA 
Delavnica je potekala v izvedbi MISSS. Oddelki so se delili na dve manjši skupini. Učenci so imeli možnost pogovora o 
aktualnih vprašanjih na temo spolnosti, tudi v obliki anonimnih vprašanj in kviza. Delavnica je bila s strani učencev 
ocenjena kot zelo dobra in bi jo priporočili tudi naslednji generaciji učencev. 

9.r. 
Učenci in 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Odraščanje 
Pogovor o 
aktualnih temah z 
mladimi 

17.03.2014 
 

DA 
Delavnica je bila izvedena s strani MISSS. Oddelka sta se delila na dve manjši skupini. UČenci so imeli preko 
komunikacije v krogu možnost sproščenega pogovora v majhni skupini, predvsem o aktualnih vprašanjih v zvezi z 
odraščanjem. Delavnica je bila zelo dobro sprejeta in bi jo učenci priporočili kot tudi naslednjim generacijam. 

Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 
oseba 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

Tip dejavnosti: Preventivne 

5.r. 
Učenci, 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Nasilje v družini 
Seznanitev s temo 
in iskanje različnih 
rešitev 

06.12.2013 Preventivne DA 
Do začetka decembra smo izvedli vse delavnice v vseh oddelkih petih razredov. Učenci so aktivno sodelovali in 
spoznavali razsežnosti nasilja v družinah. Spoznali so tudi različne možnosti razkritja, na koga se lahko obrnejo v 
primeru doživljanja nasilja doma. 

6.r. 
Učenci, 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Nasilje med vrstniki 
Seznanjanje s 
temo in možne 
rešitve situacij 

16.10.2013 Preventivne DA 
Učenci so se lahko z zunanjimi izvajalci odprto pogovarjali o medosebnih odnosih in se spoznavali s posledicami 
medvstnškega nasilja. 

7.r. 
Učenci, 
razrednik 

TANJA ŠRAJ O2 za vsakega 
Preventiva pred 
odvisnostjo od 
cigaret 

12.11.2013 Preventivne DA 
Prostovoljka dijakinja iz društva No excuse je vsem trem sedmim razredom predstavila pogled na zasvojenost s 
cigaretami. Učenci so se v diskusijo aktivno vključevali in dobili pomembne nove informacije. 

Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 
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Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 
oseba 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

oseba 

Tip dejavnosti: Proaktivne 

1.-5.r. Učenci TANJA ŠRAJ Jaz in drugi 

Krepitev 
samopodobe in 
razvijanje socialnih 
veščin 

24.06.2014 Proaktivne DA 
Na šoli so mobilne specialne pedagoginje, socialni pedagoginji in psihologinja izpeljevale enkrat tedensko v vseh 
razredih od 1.-5. ure socialnih veščin. V tem času smo krepili samopodobo učencev, razvijali socialne spretnosti in 
občasno delali tudi na področjih opismenjevanja in učenja učenja.  

4.-9.r. 
Učenci, 
razredniki 

TANJA ŠRAJ Pogovori iz skrinjice  
Vodeni pogovori o 
aktualnih temah 
na razrednih ura 

24.06.2014 Proaktivne DA 
Razredniki so z učenci preko anonimnih vprašanj izvajali različne diskusije. Po potrebi se je na posamezne oddelčne ure 
vključila tudi svetovalna služba. 

5.-9.r. 
Učenci, 
učitelji 

TANJA ŠRAJ Prostovoljstvo 
Razvijati različnih 
vrednot, kot so 
pomoč  

24.06.2014 Proaktivne DA 
Z vključevanjem približno 80 otrok v različne prostovoljne aktivnosti (nastop za starejše, obdarovanje starejših, 
računalniško opismenjevanje starejših in pomoč mlajšim učencem)smo uspeli pri učencih razvijati vrednote 
solidarnosti, pomoči in spoštovanja drugih. Veseli smo, da učenci vidijo pomen vključevanja v tovrstne aktivnosti.  

Razred Udeleženci 
Razrednik / 
odgovorna 
oseba 

Dejavnost Cilj Datum 
Tip 
dejavnosti 

Izvedeno? Poročilo 

Tip dejavnosti: Svetovalne 

1.-9.r. 
Učenci v 
sodelovanju s 
starši 

TANJA ŠRAJ 
Svetovanje v primeru 
stisk 
(ločtev,nasilje,izguba) 

Zmanjševanje 
stiske,iskanje 
optimalne rešitve 

24.06.2014 Svetovalne DA 

Med letom je psihologinja nudila svetovanje učencem in staršem v zvezi z učno, vedenjsko ali drugo osebnostno 
problematiko. Na svetovanje so prišli na predlog staršev, učitelja ali samostojno. Med letom sem staršem/družinam 
nudila več krajših svetovanj, dolgotrajnejše svetovanje pa 4 družinam. Individualno svetovanje za daljše časovne 
obdobje pa sem imela z 11 otroki, ostali so bili v svetovanju občasno.  

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

10 10 100 
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Zbirnik: B.I.02 Načrt dela sveta staršev 

 
Člani sveta staršev in sveta zavoda so se zbrali na 2 rednih srečanjih v septembru 2013 in marcu 2014. 

 
Statistika izvedb  

Izvedeno Načrtovano Realizacija (%) 

2 2 100 

 

 

 

Zbirnik: C.II.02 Načrt dela strokovnih aktivov 
 
Poročila strokovnih aktivov 
Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum 
Izved
eno? 

Poročilo 

Angleščina 
SAŠA 
GRČAR 

Reševanje 
problematike 
predmeta. 
Usklajevanje meril za 
ocenjevanje. 
Predlogi 
učiteljskemu zboru 
šole glede poteka 
vzgojno-
izobraževalnega 
dela. 

Redni tedenski sestanki aktiva učiteljic 
angleškega jezika. Sodelovanje v okviru 
družboslovnega aktiva ter vključevanje v ostale 
aktivnosti v organizaciji šole.  

Učni uspeh ob 
zaključku 
ocenjevalnih 
obdobij, število 
sodelujočih 
učencev na 
tekmovanjih v 
znanju angleškega 
jezika, njihovi 
dosežki.  

31.08.2014 DA 
Vse v Načrtu dela aktiva učiteljic angleškega jezika za šolsko leto 2013/14 načrtovane aktivnosti so 
bile organizirane.  

Druga triada 
MOJCA 
GRUDEN 

Spremljanje novosti 
na področju vzgoje in 
izobraževanja, 
obravnava učne in 
vzgojne 

Srečanja trikrat na leto, sprotno dogovarjanje, 
usklajevanje. 

Uspešno izvedene 
načrtovane 
dejavnosti. 

31.08.2014 DA 
Delo je potekalo po programu. Sodelovanje in dogovarjanje med učitelji je bilo aktivno. Izvedli smo 
izobraževanje na temo bralno učnih strategij. 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum 
Izved
eno? 

Poročilo 

problematike, 
organizacija 
projektov, 
izobraževanje 
učiteljev, dobro 
sodelovanje s starši. 

Družboslovje 
GORDANA 
PUGELJ 

Usklajevanje dela 
Sestali smo se na treh daljših in dveh daljših 
sestankih. 

Manj odpadlih ur 
pouka. 

24.06.2014 DA 
Povezovanje z drugimi predmeti, povezovanje z drugimi aktivi, vključevanje v projekte šole, 
priprave učencev na tekmovanje. 

Matematika 
JOŽICA 
MARTER 

Uspešno 
povezovanje in 
usklajevanje dela 
med učitelji 
matematike 

Srečanja enkrat tedensko: usklajevanje in 
planiranje dela 

Dobri rezultati na 
tekmovanjih in 
nacionalnih 
preverjanjih znanja 
v 6. in 9. razredu 

30.06.2014 DA 
Načrtovanje in usklajevanje pisnih ocenjevanj znanja, kriterijev ocenjevanja, priprava in izvedba 
tekmovanj, analiza nacionalnih preverjanj znanja v 6. in 9. razredu, sodelovanje z drugimi 
strokovnimi aktivi.  

Naravoslovje 
JOŽICA 
MARTER 

Uspešno 
povezovanje in 
usklajevanje dela 
med učitelji. 

Srečanja trikrat v šolskem letu. 
Dobri rezultati na 
tekmovanjih. 

23.06.2014 DA 
Povezovanje z drugimi predmeti, povezovanje z drugimi aktivi, vključevanje v projekte šole, 
priprave učencev na tekmovanje. 

Podaljšano 
bivanje 

URŠKA 
KOVAČ 
GRAD 

Spremljanje dela v 
OPB. 

Sestanek. 
Dejavnosti potrkajo 
po urniku. 

30.09.2013 DA Sestanek je potekal brez zapletov. 

Podaljšano 
bivanje 

URŠKA 
KOVAČ 
GRAD 

Izobraževanje 
učiteljev OPB. 

Delavnice, plesa in dramatike. 
Analiza po 
opravljenih 
delavnicah. 

15.11.2013 DA Delo je potekalo po načrtu. 

Podaljšano 
bivanje 

URŠKA 
KOVAČ 
GRAD 

Evalvacija sprotnega 
dela. 

Aktiv podaljšanega bivanja. 

Sprotne 
preverjanje, stanja 
v podaljšanem 
bivanju. 

30.04.2014 DA Delo je bilo opravljeno po načrtu. 

Prva triada 
TATIJANA 
ŠINCEK 

•Izdelava in pregled 
letnih priprav, 
letnega delovnega 
načrta; spremljanje 
novosti na področju 
šolstva; obravnava 
vzgojne in učne 
problematike; 
organiziranje 
projektov, razstav; 
timsko delo; 
izobraževanje 
učiteljev; dobro 
sodelovanje (starši-

•Izdelava in pregled letnih priprav za 
posamezne razrede. •Načrtovanje projektov, 
prireditev in dni dejavnosti. •Spremljanje in 
obravnava prenovljenih in posodobljenih učnih 
načrtov. •Spremljanje sodobnih didaktičnih 
novosti in načel. •Spremljanje novosti v 
devetletki. •Spremljanje strokovne literature, 
poznavanje pravilnikov. •Uskladitev kriterijev 
ocenjevanja znanja. •Izpostavljanje skupnih 
učno - vzgojnih težav in reševanje le teh. 
•Obravnava problematike učnega dela. 
•Pregled novih učil, pedagoške literature, učne 
tehnologije. •Ugotovitev potreb ter 
sodelovanje pri nabavi opreme in didaktičnih 

/ 24.06.2015 DA Delo je bilo opravljeno po načrtu. 
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum 
Izved
eno? 

Poročilo 

šola-okolica -učitelji - 
vodstvo šole); 
strokovna in 
osebnostna rast 
učitelja. 

pripomočkov. •Sodelovanje z učitelji, ki v 
razredih poučujejo, učitelji OPB, izvajalci 
dodatne pomoči in svetovalno službo. 
•Izobraževanje članov aktivov prve in druge 
triade. •Predlogi izboljšav učnega dela. 
•Predlogi, pripombe in mnenja staršev ter 
učencev. •Vodenje in organiziranje projektov 
in razstav. •Samoevalvacija (učiteljev). •Druge 
strokovne naloge, določene z letnim delovnim 
načrtom in po nalogu ravnatelja 

Slovenščina 
DANICA 
ŠTEVANČEC 

Uspešno 
povezovanje in 
usklajevanje dela 
med učiteljicami 
slovenščine. 

Sestanki slavistk. 
Dobrodošla bi bila 
ura v urniku za vse 
slavistke istočasno! 

31.08.2014 DA 
Delo je potekalo po programu, 0pravile smo vse naloge, se dogovorile za nemoteno izvedbo snovi 
pri skupinah, ko nas uči več učiteljic hkrati, proti koncu leta pa največ časa posvetile pripravi na 
NPZ v 6. in 9. razredu. 

Svetovalna 
služba 

TANJA ŠRAJ 

Spremljanje šolske 
problematike 
Priprava načrta dela 
za morebitno 
aktualno 
problematiko 
Evalvacija načrtov 

Tedenski intervizijski sestanki posameznih 
strokovnjakov svetovalne službe Medsebojno 
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci 
Koordinacija komunikacije učenec-učitelj-
starši-svetovalni delavec, po potrebi tudi 
sodelovanje z zunanjimi institucijami (ZRSŠ, 
CSD, CIPS ...) Zunanja supervizija strokovnjakov 
šole 

Neposredna 
informacija s strani 
vpletenih v 
posamezno 
problematiko 
Povratna 
informacija vodstva 
in drugih strokovnih 
delavcev šole 

24.06.2014 DA 
Vse načrtovane aktivnosti so se izvajale. Svetovalna služba je delovala strokovno in pri tem imela 
podporo vodstva, bilo pa je prisotno tudi dobro sodelovanje s starši in učenci. 

Svetovalna 
služba 

DARJA 
MODER 
URBANČ 

Informiranje o 
programih in poklicih 
aktivna spodbuda k 
razmišljanju o izbiri 
šole 

Poklicna orientacija za učence zadnje triade: 
poklicna namera, predstavitev srednjih šol, 
tematske razredne ure, eVPP, KIK, individualno 
svetovanje, timski sestanek po potrebi, 
roditeljski sestanki za starše 

Uspešen in časovno 
ustrezen vpis 
posameznikov v 
srednjo šolo. 
Povratne 
informacije s strani 
učencev in staršev. 

24.06.2014 DA 

Konec sept. je bila izvedena poklicna namera, v okt/nov. so potekale tematske razredne ure z eVPP 
vprašalnikom. Konec nov. je bila "Predstavitev 6 srednjih šol" za učence zadnje triade in njihove 
starše. Neodločeni učenci so imeli možnost opravljanja individualnega testa poklicnih interesov 
"Kam in Kako" . V januarju smo izvajali individualne razgovore poklicne orientacije s starši. 
Povezovali smo se s CIPSom, po potrebi s srednjimi šolami. Starši so bili o rokovniku aktivnostih 
obveščeni preko roditeljskih sestankov oz. obvestil. Učenci so imeli možnost izposoje DVDjem s 
prikazom različnih poklicev. Februarja je potekal informativni dan na srednjih šolah. V mesecu 
marcu se je na programe srednje šole vpisalo vseh 53 učencev. Konec šol. leta 
informiranje/tematska razredna ura poklicne orientacije za 8. razred. 

Svetovalna 
služba 

MATEJA 
GRČAR 

Pomoč učencem in 
staršem na 
socialnem področju 
(subvencije, pomoč 
pri ekonomskih 
stiskah) Sodelovanje 
v različnih akcijah z 
drugimi institucijami 
Zbiranje sredstev 
donatorjev 

Subvencioniranje šolske prehrane. 
Subvencioniranje šole v naravi, TŽVN. 
Subvencioniranje drugih dejavnosti (ŠD, KD, TD 
…) Razgovori z učitelji. Dopisi in vloge za 
subvencije. Individualni razgovori s starši, ki 
potrebujejo finančno pomoč – prehrana, 
učbeniki, šola v naravi, TŽVN, letovanja, izleti. 
Pridobivanje soglasij staršev. Sodelovanje 
vodstva pri pridobivanju sponzorskih sredstev. 
Seznanitev vodstva z upravičenci finančne 

Pregled razdeljenih 
sredstev in končno 
poročilo. Analiza in 
evalvacija 
vprašalnikov o 
prehrani.  

24.06.2014 DA 

Učencem in staršem je bila nudena pomoč pri subvencioniranju različnih dejavnosti: šole v 
naravi/TŽVN (2.,5. 6., 7. r, skupaj za 96 učencev), pa tudi prehrane. Subvencionirali smo tudi vloge 
za druge dejavnosti : vikend za nadarjene (4 učenci), posebni športni dnevni (8 učencev), plavalni 
tečaji (1 učenec), plesni tečaj (4 učenci). Namenska poraba sredstev iz šolskega sklada v letu 
2013/14 je predstavljena v Zapisniku 1. seje komisije za vodenje postopka za subvencioniranje šole 
v naravi v šol .let 2014/15. Sodelovali smo z donatorji (šolski zvezki Rotary), zbirali sredstva preko 
bazarja, sodelovali z ZPM Ljubljana Moste v akciji brezplačnega letovanja za učence.  
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum 
Izved
eno? 

Poročilo 

pomoči. Koordinacija dela in sodelovanje z 
zunanjimi ustanovami, pridobivanje finančne 
pomoči. Sodelovanje z računovodstvom šole. 
Vodenje dokumentacije. Vodenje Odbora 
šolskega sklada. Vodenje Komisije za 
subvencijo šole v naravi. Vnašanje podatkov o 
subvenciji prehrane v eAsistenta. Članstvo v 
komisiji za prehrano. Članstvo v projektni 
skupini. Seznanjanje otrok z možnostmi 
letovanja, izleti. Seznanjanje z možnostmi 
finančne pomoči za subvencioniranje prehrane, 
učbenikov, delovnih zvezkov, šole v naravi, 
TŽVN, letovanj, izletov. Vnašanje podatkov o 
subvenciji prehrane v eAsistenta. 

Svetovalna 
služba 

TANJA ŠRAJ 

Identifikacija 
nadarjenih učencev. 
Spodbujanje 
nadarjenih učencev k 
doseganju višjih 
standardov znanja in 
aktivnim 
vključevanjem v 
dejavnosti, kjer 
razvijajo soje 
sposobnosti. 

Pridobivanje soglasij za izpeljavo 
identifikacijskega postopka in diagnosticiranje 
evidentiranih nadarjenih učencev. Koordinacija 
uvodnega sestanka s starši, kjer razrednik 
predstavi evalvacijo za preteklo leto in se 
oblikuje in potrdi pogram za tekoče leto. 
Izvedba vikenda za nadarjene učence. 

Novi prepoznani 
nadarjeni učenci na 
podlagi testiranj. 
Aktivno 
vključevanje 
nadarjenih učencev 
v različne 
aktivnosti, kjer 
dosegajo tudi dobre 
rezultate. Slednje 
se preveri preko 
zaključne 
evalvacije, ki jo 
pripravi razrednik. 
Polna zasedenost 
kapacitet na 
vikendu za 
nadarjene učence. 

24.06.2014 DA 

Vsi lansko leto evidentirani učenci so šli skozi postopek identifikacije in bili identificirani kot 
nadarjeni učenci. Tudi letošnje leto je bilo evidentiranih 13 novih učencev, ki bodo šli v postopek 
identifikacije v šolskem letu 2013-14. Pripravili smo tudi individualizirane programe za nadarjene 
učence in jih spodbujali v različne aktivnosti z namenom razvijanja njihovih sposobnosti. Sočasno s 
pripravo smo na sestanku predstavili tudi evalvacijo lanskoletnih programov. Z namenom 
nadgradnje znanja in spretnosti smo v marcu izvedli tabor za nadarjene učence v Radencih. 
Vključilo se je 23 učencev, pri čemer je bila večina identificiranih nadarjenih, ostali pa so bili drugi 
učenci, ki izkazujejo svojo uspešnost tekom pouka in preko različnih tekmovanj.  

Svetovalna 
služba 

TANJA ŠRAJ 

Oblikovanje in 
spremljanje 
individualiziranih 
programov za otroke 
s posebnimi 
potrebami 

Koordinacija oblikovanja inidividualiziranega 
programa med pedagogi, učitelji in starši. 
Izpeljava vmesnih in zaključnih evalvacij. 
Komunikacija z ZRSŠ 

Časovno ustrezno 
oblikovanje 
programov in 
poročil za ZRSŠ. 
Povrtana 
informacija 
vpletenih o dobrem 
sodelovanju z 
učenci, starši in 
strokovnimi delavci 
šole 

24.06.2014 DA 

Individualizirani programi so bili izvedeni v zahtevanih rokih, prav tako oddaje poročil. Izvedli smo 
tudi 1- 2 evalvacijska sestanka, odvisno od potreb. Izpeljali smo tudi več celotnih postopkov za 
usmeritev otroka s posebnimi potrebami in dobili tekom leta več potrditev, na nekatere pa še 
čakamo. Večkrat smo tudi kontaktirali ZRSŠ za strokovna vprašanja ali informacijo o postopkih 
usmerjanja za posamezne učence.  
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Strokovni 
aktiv 

Izvajalec Cilji Aktivnosti Kazalniki Datum 
Izved
eno? 

Poročilo 

Svetovalna 
služba 

TANJA ŠRAJ 
Razvijanje empatije 
in občutka za pomoč 
drugim 

Pomoč otrokom razredne stopnje, ki imajo 
težave z branjem. Pomoč otrokom v 
podaljšanem bivanju pri opravljanju domače 
naloge in učenju ter tako še dodatno obogatili 
šolski program. Nastop za starejše občane (v 
sodelovanjem z občinsko Karitas; vodja Danica 
Števančec). Izdelovanje daril za obdarovanje 
starejših (vodji: Gordana Pugelj, Darja Moder 
Urbanč). Obisk in obdarovanje starejših v 
decembrskem času (Gordana Pugelj, Darja 
Moder Urbanč) Računalniško opismenjevanje 
starejših (Simbioza; vodja Sergeja Gerdej). 

Aktivno in redno 
vključevanje čim 
večjega števila 
učencev v 
omenjene 
dejavnosti.  

24.06.2014 DA 
V aktivnosti se je preko različnih mentorjev vključilo 80 učencev. Izvedli smo vse aktivnosti razen 
bralnega prijatelja. Najbolj aktivni prostovoljci so šli na obisk zavoda CUDV Draga, kjer so 
sodelovali z njihovimi uporabniki, hkrati pa zanje samostojno pripravili tudi nastop. 

Svetovalna 
služba 

DARJA 
MODER 
URBANČ 

Pomoč učencem in 
staršem na 
socialnem področju 
(subvencije, pomoč 
pri ekonomskih 
stiskah) Sodelovanje 
v različnih akcijah z 
drugimi institucijami 
Zbiranje sredstev 
donatorjev 

Subvencioniranje šolske prehrane. 
Subvencioniranje šole v naravi, TŽVN. 
Subvencioniranje drugih dejavnosti (ŠD, KD, TD 
…) Razgovori z učitelji. Dopisi in vloge za 
subvencije. Individualni razgovori s starši, ki 
potrebujejo finančno pomoč – prehrana, 
učbeniki, šola v naravi, TŽVN, letovanja, izleti. 
Pridobivanje soglasij staršev. Sodelovanje 
vodstva pri pridobivanju sponzorskih sredstev. 
Seznanitev vodstva z upravičenci finančne 
pomoči. Koordinacija dela in sodelovanje z 
zunanjimi ustanovami, pridobivanje finančne 
pomoči. Sodelovanje z računovodstvom šole. 
Vodenje dokumentacije. Vodenje Odbora 
šolskega sklada. Vodenje Komisije za 
subvencijo šole v naravi. Vnašanje podatkov o 
subvenciji prehrane v eAsistenta. Članstvo v 
komisiji za prehrano. Članstvo v projektni 
skupini. Seznanjanje otrok z možnostmi 
letovanja, izleti. Seznanjanje z možnostmi 
finančne pomoči za subvencioniranje prehrane, 
učbenikov, delovnih zvezkov, šole v naravi, 
TŽVN, letovanj, izletov. Vnašanje podatkov o 
subvenciji prehrane v eAsistenta. 

Pregled razdeljenih 
sredstev in končno 
poročilo. Analiza in 
evalvacija 
vprašalnikov o 
prehrani.  

24.06.2014 DA 

Učencem in staršem je bila nudena pomoč pri subvencioniranju različnih dejavnosti: šole v 
naravi/TŽVN (2.,5. 6., 7. r, skupaj za 96 učencev), pa tudi prehrane. Subvencionirali smo tudi vloge 
za druge dejavnosti : vikend za nadarjene (4 učenci), posebni športni dnevni (8 učencev), plavalni 
tečaji (1 učenec), plesni tečaj (4 učenci). Namenska poraba sredstev iz šolskega sklada v letu 
2013/14 je predstavljena v Zapisniku 1. seje komisije za vodenje postopka za subvencioniranje šole 
v naravi v šol .let 2014/15. Sodelovali smo z donatorji (šolski zvezki Rotary), zbirali sredstva preko 
bazarja, sodelovali z ZPM Ljubljana Moste v akciji brezplačnega letovanja za učence.  

Šport 
ROBERT 
SLABANJA 

Uspešno 
usklajevanje dela 
med učitelji športa z 
namenom doseganja 
najboljših učinkov 
poučevanja. 
Organizacija športnih 

Pogovor, dogovor, urejanje športnih površin.  ŠVK 27.05.2014 DA Delo je potekalo po zastavljenih ciljih. 
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dni. 

 
 
 
 


