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1 UVOD 

1.1 SPLOŠNO 

Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 temelji na Letnem delovnem 

načrtu Osnovne šole Jurija Vege za šolsko leto 2021/2022. 

Poročilo o izvajanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022 vključuje:   

• pregledne podatke o delu zavoda 

• povzetke zapisnikov posameznih strokovnih organov, posvetovalnega organa, timov in 

komisij šole,  

• poročila o izvajanju posameznih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so jih pripravili 

posamezni učitelji, vodje strokovnih aktivov in strokovne službe, 

• povzetke poročil o delu vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in  

• povzetke poročil drugih strokovnih delavcev šole in vrtca.  

 

 

1.2 PREGLEDNA REALIZACIJA NALOG 

V šolskem letu 2021/2022 je bil uspešno izveden celoten program devetletne osnovne šole. Šolanje 

je zaključila trinajsta generacija učencev, ki so z devetletko pričeli v prvem razredu, to je v šolskem 

letu 2009/2010.  

 

V šolskem letu 2021/2022 je bil izveden program predšolske vzgoje, ki v našem javnem vrtcu temelji 

na Kurikulumu za vrtce. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago 

za delo v vrtcih. Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno 

izobraževanje.   

 

Na naši šoli smo delali z učenci z učnimi težavami po Konceptu dela z učenci z učnimi težavami v 

osnovni šoli. Delo je skladno s konceptom potekalo po več stopnjah. Na prvi stopnji, ko so se pokazale 

učne težave, je z učencem delal učitelj predmeta. Pri pouku je učitelj uporabljal individualni pristop, 

upošteval določene prilagoditve, spodbujal uporabo določenih materialov ter svetoval staršem za 

delo z učencem doma. Učence smo vključevali v dopolnilni pouk. Če so se težave nadaljevale, se je 

vključila svetovalna služba, opravila se je psihološka in specialno pedagoška diagnostika. Na podlagi 

te se je načrtovalo delo z učencem, potrebne prilagoditve pri pouku ter delo doma. Če so se učne 

težava nadaljevale, smo učenca vključili v individualno in skupinsko obliko pomoči na šoli, v primeru 

izrazitih težav pa smo staršem svetovali obisk zunanje ustanove (Svetovalni center za otroke in 

mladostnike, Mentalno higienski oddelki v različnih zdravstvenih domovih, zasebni psihologi, 

psihoterapevti za delo z otroki ali s starši…). V primeru izrazitih učnih težav, ki se na vseh prejšnjih 

stopnjah dela z učencem niso omilile, smo staršem svetovali postopek usmerjanja, kjer so učenci z 

zmernimi in težjimi specifičnimi učnimi težavami dobili dodatno strokovno pomoč.  
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Na matični in podružnični šoli ter v vrtcu so dodatno strokovno pomoč izvajali specialni pedagogi, 

pedagogi, psiholog, socialna pedagoginja in logopedi, ki so opravljali neposredno delo z otroki in z 

učenci z učnimi težavami, ki imajo odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Redno so sodelovali z učitelji in vzgojitelji, ki so poučevali 

ali vodili otroke, s starši ter s šolsko svetovalno službo in z zunanjimi institucijami. 

  

Specialni pedagogi spremljajo vse učence z učnimi težavami, po potrebi jih vključujejo v različne 

dejavnosti. Pri učencih od 1. do 3. razreda je poudarek na učenju branja, pisanja in računanja, učenci 

lahko obiskujejo grafomotorične urice. Od 4. do 9. razreda je poudarek na učenju učenja. Na 

predmetni stopnji učencem pri učenju pomagajo tudi učenci tutorji.  
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2 ORGANIZIRANOST 

2.1 OSNOVNI PODATKI 

Na šoli opravlja vlogo ravnatelja Matej Žist, vlogo pomočnice v šoli Petra Peterka, pomočnice v vrtcu 

Branka Peterlin in vodje podružnične šole Tanja Apšner. Tanja Apšner je z 31. 8. 2022 naloge vodje 

podružnice predala Ani Kovač. 

 

Pouk se je za vse učence na matični šoli začenjal ob 8.20. Skladno z urnikom so se nekatere dejavnosti 

(dopolnilni pouk, dodatni pouk, obvezni in neobvezni izbirni predmeti, pouk tehnike in tehnologije v 

6. razredu, ure oddelčne skupnosti, interesne dejavnosti) začele izvajati ob 7.30 uri. Redni pouk se je 

za vse učence zaključil najkasneje ob 14.40. Izjema je bilo le strnjeno izvajanje izbirnih predmetov iz 

področja športa oziroma organizacija dnevov dejavnosti ali ekskurzij, ki so trajale dlje. Jutranje 

varstvo je bilo na matični šoli organizirano od 6.15 naprej, podaljšano bivanje do 17.00 ure (vključno 

z dežurstvom). 

 

Na podružnični šoli se je pouk pričenjal ob 8.30 uri. Predura se je na podružnici pričela ob 7.40 uri. 

Redni pouk se je na podružnici zaključil ob 12.10 (4. ura), oziroma ob 13.00 uri (5. ura), 6. ura pa ob 

14.15. Jutranje varstvo je bilo na podružnici organizirano od 6.25 naprej, podaljšano bivanje pa do 

17.00 ure. 

 

Zaradi prilagajanja varnostnim razmeram (vezano na okužbe Covid19) smo skladno z oblikovanimi 

protokoli reorganizirali pouk in tudi urnik. Učenci so imeli na matični šoli en odmor za malico, ki smo 

ga podaljšali na 25 minut, odpadel pa je drugi glavni odmor. S tem smo zasledovali cilj, da prihajajo 

učenci čim manj v stike med oddelki in razredi, omogočili smo bolj umirjeno prehranjevanje.  

 

Vrtec je posloval od ponedeljka do petka od 5.30-16.45 ure. Spodnji vrtec je imel igralnice, prostore 

skupnega srečanja, zbornico, kuhinjo, pralnico in kabinet. Igralnice so še v prostorih zgornjega vrtca. 

Dve igralnici vrtca sta bili v šoli.  

 

Izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je bila prilagojena in vezana na razmere glede epidemije 

in aktualnih razmer gradnje. Obratovalnega časa vrtca nismo skrajševali; vlagali smo napore v 

vzdrževanje »mehurčkov«, čim dlje tudi v jutranjem in popoldanskem času.  
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2.2 ZAPOSLENI 

2.2.1 KADROVSKA ZASEDBA 

Delovna mesta so bila zapolnjena, skladno s sistemizacijo delovnih mest, potrjeno s strani pristojnega 

ministrstva, in skladno s sistemizacijo delovnih mest, potrjeno s strani občine.  

Večje težave na trgu delovne sile predstavlja pomanjkanje ustreznih kadrov, zlasti za delovna mesta 

kuharja, informatika, predmetnega učitelja določenih predmetnih področij (tehnike, fizike, 

matematike, angleščine). Zavod je imel težave pridobiti učitelja angleščine (pogoste menjave kadrov) 

in kuharja (ni kadrov z ustreznim znanjem, izobrazbo, izkušnjami in željo delati v šoli, vrtcu). 

 

2.2.2 STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA ZA ZAPOSLENE NA ZAVODU 

Strokovni delavci so se izpopolnjevali skladno s ponudbo izobraževanj in osebnimi izobraževalnimi 

načrti. V ponudbi je bilo več izobraževanj na daljavo. Na šoli že tradicionalno izvedemo v avgustu tudi 

dan internih izobraževanj in se zaposleni praviloma udeležijo študijskih skupin. Številna izobraževanja 

so zaradi razmer odpadla, številna izobraževanja Zavoda za šolstvo pa so bila vezana na izobraževanja 

v posebnih razmerah. V avgustu 2022 smo izvedli tudi izobraževanji s prve pomoči za zaposlene v 

vrtcu in za zaposlene v šoli.  

 

2.2.3 PEDAGOŠKA PRAKSA 

Pedagoško prakso smo izvajali po izraženih potrebah, tako kot vsako leto. Tudi izvajanje pedagoške 

prakse je bilo omejeno v tistem času, ko je bilo omejeno izvajanje pouka in varstva na šoli in v vrtcu. 

Praktikanti se dogovarjajo o načinih in rokih izvedbe svoje prakse z mentorji. Izvajamo kratkotrajne 

prakse, vezane na nižje letnike študija, in dolgotrajnejše oblike izvedbe v višjih letnikih študija. 

Praktikante vključujemo v čim bolj samostojno izvajanje dejavnosti. Praktikanti so nam v pomoč tudi 

pri izvedbi določenih vsebinskih programov. 

 

2.2.4 HOSPITACIJE ZAPOSLENIH 

V letu 2021/22 so bile izvedene redne hospitacije pouka kot tudi izredne, na podlagi pritožb, prijav, 

poizvedb. Del hospitacij je  namenjen pripravnikom, ki izvedejo vzorne nastope kot del obveznosti v 

programu pripravništva.  
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2.3 IZVEDBA ŠOLSKEGA PROGRAMA 

 

2.3.1 ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH IN REALIZACIJA POUKA PO ODDELKIH 

 

Fantje Dekleta Skupaj 

311 297 608 

 

 

Letniki 

Letnik Fantje Dekleta Skupaj 

1. razred 39 37 76 

2. razred 32 34 66 

3. razred 33 31 64 

4. razred 30 30 60 

5. razred 40 25 65 

6. razred 42 30 72 

7. razred 28 38 66 

8. razred 35 36 71 

9. razred 32 36 68 
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V tabeli je prikazana realizacija po oddelkih. Pri vseh – tako na matični šoli kot na podružnični - je bila 

vrednost nad 95%. V realizaciji so tudi ure razširjenega programa: ISP, dopolnilni in dodatni pouk ter 

izbirni predmeti. Glede na preteklo leto, ko je bila prisotna epidemija, so letos vrednosti realizacije 

pouka višje. 

 

Oddelek 
Odstotek 

realiziranega pouka 

1. A 100,0 

1. B 100,1 

1. C 99,2 

1. V 100,2 

2. A 98,8 

2. B 97,2 

2. V 96,3 

3. A 99,7 

3. B 99,4 

3. V 96,3 

4. A 100,0 

4. B 99,8 

4. V 99,8 

5. A 99,2 

5. B 98,8 

5. V 99,7 

6. A 96,4 

6. B 99,6 

6. C 98,0 

7. A 100,2 

7. B 100,4 

7. C 100,1 

8. A 99,4 

8. B 100,4 

8. C 99,5 

9. A 102,5 

9. B 102,4 

9. C 100,7 
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2.3.2 OBVEZNI PROGRAM NA POŠ VRHPOLJE 

Dnevi dejavnosti se organizirali za vsak razred posebej ali skupaj za vse razrede. Pri učencih smo 

spodbujali vedoželjnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost,  jih usposabljali za samostojno opazovanje 

in pridobivanje izkušenj ter znanj, za razvijanje spretnosti in navad ter za samostojno reševanje 

problemov. Učenci so bili na njim primeren način aktivni, samostojni  in ustvarjalni  in so pri pripravi 

dejavnosti kdaj tudi sodelovali. Vključeni so v vse faze dela: od zamisli, načrta, do izvedbe in 

predstavitve, analiziranja in vrednotenja dela. Nekatere dejavnosti smo izvajali v povezavi z oddelki 

matične šole. 

 

KULTURNI DNEVI 

 

RAZRED ZAP. ŠT. VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

 

1. 

1. Proslava in novoletno rajanje 

Prireditev ob sl. kulturnem prazniku  

Grabnar 24. 12. (3 ure) 

4. 2. (2 uri) 

2. Pustno rajanje 

Proslava in ogled lutkovne predstave na 

spletu (LGM) 

Grabnar 1.3. (3 ure) 

24. 6. (2 uri) 

3. Ogled glasbene prireditve V dvorani 

gorskega kralja 

Vavpetič 16. 3.  

4. Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

(LGL) 

Kočevar 26. 4. 

2.  1. Proslava in novoletno rajanje 

Prireditev ob sl. kulturnem prazniku 

Apšner 24. 12. (3 ure) 

4. 2. (2 uri) 

2. Pustno rajanje 

Proslava in ogled lutkovne predstave na 

spletu (LGM) 

Apšner 1.3. (3 ure) 

17. 6. (2 uri) 

3. Ogled glasbene prireditve V dvorani 

gorskega kralja 

Vavpetič 16. 3.  

4. Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

(LGL) 

Kočevar 26. 4. 

3.  1. Prireditev ob sl. kulturnem prazniku 

Ogled predstave Bi se gnetli na tej metli 

Kočevar 4. 2. (2 uri) 

23. 6.  (3 ure) 

2. Ogled glasbene prireditve V dvorani 

gorskega kralja 

Vavpetič 16. 3. 2022 

3. Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

(LGL) 

Kočevar 26. 4. 2022 

4. Ekskurzija Gorenjska Končar 20. 4. 2022 

 

4. 

1. Ogled glasbene prireditve V dvorani 

gorskega kralja 

Vavpetič 16. 3. 2022 
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2. Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

(LGL) 

Kočevar 26. 4. 2022 

3. Ekskurzija Gorenjska Končar 20. 4. 2022 

5.  1. Muzej novejše zgodovine Medija 23. 9. 2021 

2. Obisk galerije Košir 21. 12. 2021 

3.  Ogled glasbene predstave: V dvorani 

gorskega kralja 

Končar 15. 3. 2021 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

 

RAZRED ZAP. ŠT. VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

 
1. 

1. Tradicionalni sl. zajtrk Lipovšek 19. 11. 2021 

2. Življenjska okolja - travnik, gozd Grabnar 12. 5. 2022 (3 ure)  
2.6. (2 uri) 

3. Učno-sprehajalna pot ob Rači Apšner 16. 6. 2022 

 
2. 

1. Tradicionalni sl. zajtrk Lipovšek 19. 11. 2021 

2. Učno sprehajalna pot ob Rači Apšner 16. 6. 2022 

3. Pouk na prostem - življenjska okolja Apšner 21. 6. 2022 

3. 1. Slovenski tradicionalni zajtrk 
Merimo 

Lipovšek 
Kočevar 

19. 11. 2021 (2 uri) 
3. 5. 2022 (3 ure) 

2. Pouk na prostem: Orientacija Kočevar 17. 5. 2022 

3. Učno sprehajalna pot ob Rači Kočevar 16. 6. 2022 

4. 1. Slovenski tradicionalni zajtrk 
Skrb za zdravje 

Lipovšek 
Kočevar 

19. 11. 2021 (2 uri) 
15. 6. 2022 (3 ure) 

2. Pouk na prostem: spoznavamo rastline Kočevar 17. 5. 2022 

3. Učno sprehajalna pot ob Rači Kočevar 16. 6. 2022 

5. 1. Skrb za zdravje 
Predavanje iz PP 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

Košir 
Košir 
Lipovšek 

14. 10 2021 (2 uri) 
15. 11. 2021 (1 ura) 
19. 11. 2021 (2 uri) 

2. Predpraznično ustvarjanje Košir 25. 11. 2021 

3. Kras Keržan 11. 4. 2022 
 

TEHNIŠKI DNEVI 

 

RAZRED ZAP. ŠT. VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

 

1. 

1. Skrb za zdravje Grabnar 14. 10. 2021(2 uri),  

3. 2. 2022 (3 ure) 

2. Predpraznično ustvarjanje Grabnar 25. 11. 2021 

3. Tehniški izdelek Grabnar 6. 1. 2022 (2 uri)  in 

31. 5. 2022 (3 ure) 

 

2. 

1. Skrb za zdravje Grabnar, 

Apšner 

14. 10. 2021 (2 uri),  

15. 6. 2022 (3 ure) 
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 2. Predpraznično ustvarjanje Apšner 25. 11. 2021 

3. Tehnični izdelek Apšner 7. 6. 2022 

3. 1. Predpraznično ustvarjanje Kočevar 25. 11. 2021 

2. Skrb za zdravje 

Hišica iz papirja 

Kočevar 14. 10. 2021 (2 uri) 

6. 5. 2022 (3 ure) 

3. Poskusi z zrakom in vodo Kočevar 24. 3. 2022 

 

4. 

1. Predpraznično ustvarjanje Kočevar 25. 11. 2021 

2. Magnetizem in elektrika Kočevar 3. 3. 2022 

3. Hišica iz lepenke + vozilo Kočevar 6. 5. 2022 

4. Žebljanje Kočevar 21. 6. 2022 

5. 1. Jumicar Košir 20. 10. 2021 

2. Vetromer Košir 23. 3. 2022 

2 Kolesarski poligon Košir 6. 4. 2022 

3. Hladilna torba Košir 21. 6. 2022 

 

 

ŠPORTNI DNEVI 

 

RAZRED ZAP. ŠT. VSEBINA VODJA ČAS IZVEDBE 

 

1. 

1. Jesenski športni dan Kovač 14. 9. 2021 

2. Zimski športni dan Kovač 13. 12. 2021 

3. Plavalni tečaj Igrec, 

Grabnar 

11. 4. 2022 

4. Spomladanski pohod Kovač 13. 5. 2022 

5. Plavalni športni dan Lipovšek 27. 5. 2022 

 

2. 

1. Jesenski pohod (Gradiško jezero) Kovač 14. 9. 2021 

2. Zimski športni dan Kovač 13. 12. 2021 

3. Spomladanski pohod Kovač 13. 5. 2022 

4. Plavalni ŠD Lipovšek 27. 5. 2022 

5. Športne igre + proslava Kovač 24. 6. 2022 

 

3., 4. 

1. Jesenski pohod Kovač 16. 9. 2021 

2. Zimski športni dan  

Mini planica 

Pohod 

Kovač 

Lipovšek 

Kočevar 

13. 12. 2021 (2 uri) 

18. 2. 2022 (2 uri) 

13. 4. 2022 (1 ura) 

3. Spomladanski pohod Kovač 13. 5. 2022 

4. Plavalni športni dan Lipovšek 27. 5. 2022 

5. Športne igre + proslava Kovač 24. 6. 2022 

5. 1. Jesenski pohod Košir 16. 9. 2021 

2. Zimski športni dan  

Mini planica 

Košir 

Lipovšek 

13. 12. 2021 (2 uri) 

18. 2. 2022 (2 uri) 
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Pohod Košir 13. 4. 2022 (1 ura) 

3. Zimski športni dan Kovač 14. 3. 2022  

4. Spomladanski pohod Kovač 13. 5. 2022 

5. Plavalni športni dan Lipovšek 27. 5. 2022 

 

 

 

2.3.3 REALIZACIJA TABOROV IN ŠOL V NARAVI V LETU 2021/22 

 

DATUM RAZRED DEJAVNOST VODJA   

6.-10.12 in 

13.-17.12. 

8.r Naravoslovna šola v 

naravi 

Sonja Jančar Žvanut ODPOVEDANO 

28.2.-4.3. 6.r Zimska šola v naravi Ana Kovač IZVEDENO 

9.–11. 3. 2. r Tabor CŠOD Lipa-

naravoslovni tabor 

Betka Gorjup Skok IZVEDENO 

7.–10. 6. 3.r Plavalni tečaj Čatež Barbara Železnik 

Stegnar 

IZVEDENO 

13.-17.6. 5. ŠVN – Krk Martina Razoršek IZVEDENO 

20.-24.6. 7.r Športno – naravoslovni 

tabor 

Zdenka Wicher IZVEDENO 

Tabela 1: Izvedeni tabori in šole v naravi v letu 2021/2022 
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2.3.4  IZBIRNI PREDMETI 
 

2021/22 

 IZBIRNI PREDMET  (učenci 7.-9.r) ŠT.SKUPIN ŠT.UR 

Umetnost Likovno snovanje I, II, III 3 3  

Filmska vzgoja I, II, III 3 3  

    

Računalništvo Urejanje besedil 1 1 

Multimedija 1 1 

Računalniška omrežja 1 1 

    

Tuj jezik  Nemščina I, II, III 3 6  

    

Naravoslovje in 

tehnika 

Poskusi v kemiji 1 2 

Genetika 1 1 

Elektrotehnika 1 1 

Zvezde in vesolje 1 1 

Obdelava gradiv -les 2 2 

Obdelava gradiv – umetne snovi 1 1 

Obdelava gradiv - kovine 2 3 

    

Šport Šport za sprostitev 2 2 

Šport za zdravje 2 3 

Izbrani šport 2 2 
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2.3.5 INDIVIDUALNA ALI SKUPINSKA UČNA POMOČ 

 

ISP_2021_22 Vrsta pomoči Izvajalec 

1.a Grafomotorika T. Juvan 

1.b Grafomotorika T. Juvan 

1.c Mat. urice A.Tominšek 

2.a Soc igre in branje B.G. Skok 

2.a Grafomotorika T. Juvan 

2.b Soc igre in branje V. Urbanija 

2.b Grafomotorika T. Juvan 

3. a Socialne igre A.Vavpetič 

  27 skupin 

IP 

33 ur 

 

 

  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET  (učenci 4.-

6.r) 

  

Umetnost 1 1  

Tehnika 2  3 

Nemščina 1 2  

Šport 2 2 

Računalništvo 2  2  

Računalništvo-POŠ 1 1  

 9 skupin 

NIP 

12 ur 
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3. b Socialne igre B.Ž. Stegnar 

3.-6.r Pedagoška pomoč M. Andrejka 

4. – 6.r Raziskovalne naloge K. Medija 

5. r Učenje učenja J. Keržan 

5 .r Angleške urice M. Ogrin/A.Mandeljc 

1.-9.r Prešernovo pero B. Mal 

1.-9.r Mediacija B. Mal 

8., 9.r Literarno ustvarjanje B. Mal 

7.-9.r Področje kulture T. Jezernik 

1.v Branja, grafomotorika T.Grabnar 

2.v Branja, grafomotorika T.Apšner 

3./4v Učenje učenja T. Kočevar 

5.v Varno na kolesu T. Apšner 

 

 

2.3.6 INTERESNE DEJAVNOSTI 

DOPOLNILNI in DODATNI POUK 

Učenci so imeli možnost se udeležiti razširjenega programa dopolnilnega in dodatnega pouka, 

nekateri so bili k tem uram povabljeni bodisi zaradi šibkega znanja ali pa zaradi potenciala in 

zanimanja pri urah pouka. 

 

 dop dod skupaj Izvajalec 

1a 0,5 0,5 1,0 Barbara Fale 

1b 0,5 0,5 1,0 Saša Igrec   

1c 0,5 0,5 1,0 Kristjan Kmetič 

2a 0,5 0,5 1,0 Betka Gorjup Skok 
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2b 0,5 0,5 1,0 Vanda Urbanija 

3a 0,5 0,5 1,0 Andreja Vavpetič 

3b 0,5 0,5 1,0 Barbara Železnik Stegnar 

4a 0,5 0,5 1,0 Ksenija Volf 

4b 0,5 0,5 1,0 Martina Končar 

5a 0,5 0,5 1,0 Katja Medija 

5b 0,5 0,5 1,0 Jana Keržan 

1v 0,5 0,5 1,0 Tina Grabnar 

2v 0,5 0,5 1,0 Tanja Apšner 

3/4v 0,5 0,5 1,0 Tina Kočevar 

5v 0,5 0,5 1,0 Alenka Košir 

   15 ur  

6abc ddpmat-0,5 ddpmat-0,5 1,0 Ivica Rus 

 ddptja-0,5 ddptja-0,5 1,0 Andreja Mandeljc 

 ddpslj-0,5 ddpslj-0,5 1,0 Božena Groboljšek 

7abc ddpmat-0,5 ddpmat-0,5 1,0 Terezija Juvan 

 ddptja-0,5 ddptja-0,5 1,0 Zdenka Wicher 

 ddpslj-0,5 ddpslj-0,5 1,0 Tadeja Jezernik 

8abc ddpmat-0,5 ddpmat-0,5 1,0 Ivica Rus 

 ddptja-0,5 ddptja-0,5 1,0 Andreja Mandeljc 

  Dodzgo-0,25 0,25 Simon Zalar 

 ddpkem-0,25 ddpkem-0,25 0,5 Sonja J. Žvanut 

9abc ddpmat-0,5 ddpmat-0,5 1,0 Vanja Šmid 

 ddptja-0,5 ddptja-0,5 1,0 Vesna Dobrila 

  Dodzgo-0,25 0,25 Simon Zalar 
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 ddpkem-0,25 ddpkem-0,25 0,5 Sonja J. Žvanut 

   11,5 ur  

 

 

2.3.7 INTERESNE DEJAVNOSTI 

V letošnjem letu so potekale interesne dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda iz različnih vsebinskih 

sklopov.  

 

 

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC 

Pevski zbor 1. r Barbara Fale 

OPZ Nastja Grad 

MPZ Nastja Grad 

Bralne urice 1. in 2. razred Terezija Juvan 

Slovenska bralna značka 1., 2., 3., 4., 5. razred razredniki 

Slovenska bralna značka 6.-8.razred slavisti 

Slovenska bralna značka 9.razred Mojiceja Bonte 

Eko bralna značka 1.- 9. razred Mojiceja Bonte 

Knjižničarski krožek Mojiceja Bonte 

Angleška bralna značka 3.razred Andreja Balon 

Varno na kolesu za 5. razred Katja Medija 

Ambasadorji kolesarjenja 6. – 9. razred Ana Kovač 

Otroški parlament 5. – 9. razred Jana Keržan in Tadeja Jezernik 

Priprave na tekmovanje iz geografije Tadeja Ocepek 

Turistični krožek Alenka Tominšek 

Zdravošolci 5 - 6.razred Katja Medija 

Zdravošolci 8. razred Sonja J. Žvanut 

Gibanje in zdravje (Rap) Boštjan Peterka 

POŠ - Angleška bralna značka 3.,4. razred Andreja Balon 
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POŠ - Dramski krožek (RaP) 3., 4., 5. razred Tina Kočevar 

POŠ - Ustvarjamo (RaP) 1.razred Tina Grabnar 

POŠ - Varno na kolesu za 5. razred Tanja Apšner, Katarina Stopar 

POŠ - Gibanje in zdravje (RaP) Ana Kovač 

 

 

RAZŠIRJENI PROGRAM NA POŠ VRHPOLJE 

 

Interesne dejavnosti, dejavnosti v okviru RaP-a 

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC 

Pevski zbor 1., 2. razred, torek 0. v ura Barbara Fale 

Pevski zbor 3., 4., 5. razred, četrtek 0. v ura Barbara Fale 

Ustvarjamo (RaP) 1., 2. razred, petek 0. v ura Tina Grabnar 

Dramski krožek (RaP) 3., 4., 5. razred,  sreda 6. v ura Tina Kočevar 

Slovenska bralna značka 1., 2., 3., 4., 5. razred, po dogovoru razredniki 

Angleška bralna značka 3., 4. razred Andreja Balon 

Gibanje in zdravje (RaP), v času OPB, petek od 14.00 do 14.50 Ana Kovač 

Varno na kolesu, 5. razred, torek 6. v ura Tanja Apšner 

Karate, nogomet (plačljivo) zunanji izvajalec 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti 

Na podružnici smo izvajali neobvezni izbirni predmet računalništvo (12 učencev iz 4. in 5. razreda). 

 

Zlati sonček, Krpan 

V okviru ur športne vzgoje smo izvajali program za Zlati sonček (od 1. - 3. r. ) in program Krpan za 

učence 4. in 5. razreda. Za zlati sonček smo letos kot del razvojne vsebine pomagali pri razvoju novih 

nalog in vsebin na državni ravni. 
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2.3.8  RAZŠIRJENI PROGRAM – KOLESARSKI IZPIT 

Zaradi rekonstrukcije šole smo izgubili šolsko igrišče, zato smo izvajanje kolesarskih izpitov malo 

prilagodili pogojem, ki smo jih imeli.  

Poligon smo izpeljali na javnem parkirišču pri cerkvi. Pri tem nam je pomagala Občina Moravče, ki je 

dovolila uporabo javnega prostora in ga s tem za določen čas omejila za ostale uporabnike. 

Tudi traso kolesarjenja smo malo spremenili. Potekala je od šole do cerkve (prva vožnja), potem pa 

do Šlandrove ulice (t.j. proti Zalogu), kjer smo obračali.  

Kolesarski izpit je opravljalo skupno 49 učencev na matični šoli in 16 učencev na podružnični šoli, kjer 

je izpit potekal normalno, tako kot prejšnja leta. 

 Na matični šoli je izpit opravilo 46 učencev, na POŠ Vrhpolje pa vseh 16 učencev. 

Skupaj je izpit opravilo 62 učencev od skupno  65 učencev. 

 

Vsi, ki so opravili izpit, so dobili kolesarsko izkaznico, ki jim omogoča samostojno vožnjo v prometu. 

 

 

2.3.9 PODALJŠANO BIVANJE  

V podaljšano bivanje je bilo v šolskem letu 2021/2022 vpisanih 172 otrok na matični šoli in 38 na 

podružnici. Na matični šoli smo izoblikovali 7 skupin, na podružnici 2. V letošnjem šolskem letu se 

nismo srečevali na timskih sestankih, saj situacija zaradi epidemije korona virusa ni dopuščala 

združevanja učiteljev in učencev. Dejavnosti po akcijskem načrtu pa predvidevajo združevanje vseh 

nas. Od septembra 2021 pa do marca 2022 smo učence v učilnici ločevali po razredih in oddelkih. 

Sedeli so ločeno, saj smo s tem preprečevali možnost okužbe s covidom. Do takrat tudi nismo izvajali 

dejavnosti, ki smo jih načrtovali v akcijskem načrtu. Z mesecem marcem (ko se je končala prepoved 

združevanja) smo začeli izvajati dejavnosti po akcijskem načrtu (pohod ob Gregorjevem prazniku). 

Skozi vso šolsko leto smo na igrišču postavili fizične ovire med posameznimi skupinami, tako, da ni 

prišlo do mešanja med skupinami. 

Oddelki podaljšanega bivanja smo načrtovali skupni zaključni roditeljski sestanek (Skupaj s športom). 

Le tega smo izvedli 3.6.2022 na novi lokaciji zaradi prostorske stiske in adaptacije šolskega igrišča. 

Odzivi staršev in učencev so bili pozitivni, kar nas zavezuje, da bomo prireditev ponovili tudi v 

prihodnjem šolskem letu. Predlagamo, da se zaradi priročnosti (prostor, parkirišče, nadzor, središče 

kraja, …) in lažje organizacije ohrani letošnja lokacija. 

Srečali so se na treh aktivih. Na aktivih so čas namenili izobraževanju za osebno in profesionalno 

učinkovitost. Letos že peto leto uporabljamo modul za jutranje varstvo in podaljšano bivanje v e-

asistentu. Izoblikovali smo akcijski načrt, ki je vseboval skupne vsebine in aktivnosti, dneve dejavnosti 

in druge dejavnosti, ki smo si jih zadali na začetku šolskega leta. Povezovali smo se s projektom RaP 

in skupaj v telovadnici izvajali gibalne dejavnosti. Delo je potekalo po ustaljenem sistemu in urniku.  

Delo v podaljšanem bivanju se po Konceptu dela v oddelkih podaljšanega bivanja deli v več sklopov, 

ki so si sledili skozi dan (SD, K, SU, UPČ, SD). Učenci, ki so bili 5. šolsko uro že v podaljšanem bivanju, 

so se družili na prostem ali pa v učilnici (SD). Nato je 6. šolsko uro sledila priprava na kosilo in kosilo 
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(K). Po tem so učenci opravljali domače naloge in se učili (SU). Ko so bile skupine v sklopu 

ustvarjalnega prostega časa (UPČ) od 14.25 do 15.15, so izvajale aktivnosti v telovadnici (do meseca 

novembra), v računalniški učilnici in v matičnih učilnicah. Na koncu je sledilo bolj sproščeno druženje 

na prostem, kjer so učitelji z učenci izvajali individualne in skupne elementarne igre, nato pa v učilnici 

še družabne in učne igre (SD).  

Tekom šolskega leta je prišlo do sprememb v organizaciji OPB. Zaradi daljših odsotnosti razrednih in 

predmetnih učiteljev, smo bili učitelji OPB prerazporejeni tudi na druga delovna mesta (učitelj 

razrednega pouka – Marjanca Pirc, učitelj športa – Žan Škafar). Zaradi daljše odsotnosti in 

prerazporeditve pa smo dobili tudi novi učiteljici (Ana Lucija Ružič in Katarina Stopar). 

 

 

2.3.10 JUTRANJE VARSTVO  

V oddelku jutranjega varstva so vključeni učenci  prvega razreda (JV1 – 23 učencev, JV2 – 26 učencev 

= 49 učencev) in sicer v dve skupini,  glede na čas prihoda v šolo. Zaradi covid ukrepov ob epidemiji  

je bilo delo prilagojeno tudi v JV. Prihodi učencev v šolo so bili določeni po različnih vhodih, tako da 

so učenci prihajali skozi kabinet prve triade. Zajtrk se je izvajal v matičnih učilnicah in po navodilih 

NIJZ (razkuževanje). V JV so bili vključeni tudi ostali učenci 1.razredov in sicer od prihoda v šolo do 

začetka pouka. 

 

Jutranje varstvo poteka od 6.15 do 8.20 v učilnici N5 in N4.  Druga skupina se oblikuje ob 7.30. Zaradi 

potreb staršev se je JV pričenjalo ob 6.00. V prvi skupini so učenci vseh treh razredov - 6.15 do 7.30,  

drugo skupino pa je od 7.30 do 8.20.  

Občasno so vzgojiteljice vrtca pripeljale učence, ko so odpirale enoto v šoli (soglasje g. ravnatelja na 

prošnjo staršev, zaradi delovnega časa).  

Zaradi covid ukrepov ob epidemiji  so bile učilnice že pred pričetkom JV odprte in prezračene.  Izvajali 

smo vse ukrepe in priporočila NIJZ - maske, razkuževanje, samo testiranje,…                          

Učence pripeljejo starši oz. pridejo v spremstvu starejših učencev ali jih pospremi dežurni, ko pridejo 

s šolskim prevozom. Ob 7.00 je organiziran zajtrk. Zaradi covid ukrepov so prihajali učenci v šolo pri 

ločenih vhodih, tako, da so učenci prvih razredov prihajali skozi kabinet, učenci ostalih razredov pa 

pri glavnem vhodu. Učenci 1.razreda so potrebovali tudi spremstvo s kombija.  

Delo v jutranjem varstvu je potekalo skozi celo šolsko leto v štirih etapah: 

1. igra po želji otrok  

2. didaktične igre  

3. poslušanje pravljic, pesmi, risanje, barvanje, pogovori – usmerjeno delo 

4. priprava na pouk. 

 

Največ je bilo pogovora, ti učenci potrebujejo jutranji objem in »crkljanje«, tolažbo ob slovesu od 

starša (predvsem ponedeljki ali po praznikih, daljši odsotnosti), pozabljeni rutici ali zvezku, domači 

nalogi (smo jo naredili kar v JV)…. V letošnjem šol. letu je tega  res manjkalo – zaradi covida ni bilo 

bližnjih stikov. Skupina je zelo živahna, verbalno so zelo močni , tako, da je večkrat prišlo do besednih 
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»borb«. Posebno poglavje pa je bilo »špecanje«. Vendar se je s pogovorom in pozornostjo stanje proti 

koncu šol. leta očitno izboljšalo.  

V jutranjem času so tudi dejavnosti – TJA (Andreja Balon), Mali zborček (Barbara Fale), grafomotorika 

(Terezija Juvan), individualne ure (Jan Gamberger), dopolnilni in dodatni pouk…tako, da sem morala 

kar paziti, da sem pošiljala učence v določene učilnice – zaradi covid ukrepov so te ure učitelji 

opravljali v matični učilnici razreda oz. v kabinetu. 

Skozi celo leto so potekali razgovori z učiteljicama in učiteljem, tedensko načrtovanje dela, tako da je 

bilo delo v JV prilagojeno UN za 1. razred in aktualnimi dogodki v razredu. Sprotno sem sodelovala z 

učitelji, vzgojitelji in učitelji v OPB in delo prilagodila delu pri pouku in pripravi na pouk (domača 

naloga, beležke, dokončanje likovnih izdelkov, športna oprema..). Veliko se je bralo (pravljice), ob 

tem so bili še najbolj pozorni, pelo in plesalo, saj so učenci glasbeno nadarjeni in se pozna vpliv 

učiteljice Barbare, ki jih je znala navdušiti. Tudi likovno smo ustvarjali (rojstni dnevi, natečaji, …). 

Izdelke so učenci sprotno odnašali domov. 

Učence sem navajala na red, čistočo, pravilno obnašanje pri » zajtrku«,…. 

Nekateri učenci so nosili zajtrk s seboj, saj verjamem, da je ob 5-ih ali še prej težko prepričati otroka, 

da bi kaj pojedel. Za te učence  je bil zajtrk v učilnici že kar utečen postopek. Zajtrk je zaradi covid 

ukrepov potekal v matični učilnicah, učiteljice smo razkužile in postregle zajtrk in nato posodo 

odpeljale nazaj v kuhinjo. 

Posebej smo pazili na pozdrav (navadili smo celo nekatere starše), vedenje v razredu, spoštljiv odnos 

do sošolcev, pripravo učbenikov in zvezkov, pospravljanje za seboj. 

Ob koncu šolskega leta sem za vse učence JV izdelala priznanja, česar so bili zelo veseli. Priznanje ni 

bilo namenjeno dosežkom, ampak vzpodbuda za vse (obrazložitev: »super fant – punca«! 

Sodelovanje s starši je bilo redno in sprotno (na vratih ob sprejemu učenca). Starši imajo tudi mojo 

tel. številko, tako, da sem bila tudi vez za obveščanje učiteljic ali tajništva o odsotnostih, odjavah… 

Menim, da smo v danih razmerah, kljub covid omejitvam, JV izvedle kvalitetno in korektno.         

                                                                               

                                                                                         

2.3.11 RAZŠIRJENI PROGRAM RAP 

Razširjen program je potekal za učence od 6.-9. razreda. Na šoli smo RaP povezali s podaljšanim 

bivanjem. 9 ur programa RaP se je izvajalo tako na predmetni stopnji kot na razredni stopnji. V 

program je bilo vključenih 27 učencev od šestega do devetega razreda. Skupaj smo izvedli 60 ur 

programa. Na POŠ Vrhpolje je vadilo 39 učencev od 1. do 5. razreda, izvedli smo 35 ur različnih 

športnih aktivnosti. 

Na področju programa Zdravje in gibanje smo izvajali tudi kuharske delavnice za učence 5., 6. in 8. 

razreda. Poudarjali smo pomen zdravih jedi, ki vsebujejo manj sladkorja, maščob, soli in bele moke. 

Učenci so pripravljali različne jedi. Sodelovali so tudi v projektu Kuhna pa to. Izvedli smo dva 

kulinarična dogodka in sicer v Cityparku Ljubljana in na kmetiji »Z Razborca«. V dejavnosti sta 

sodelovali Sonja Jančar Žvanut in Katja Medija. 
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Učenkam in učencem smo ponudili naslednje vsebine: 

• ekipne športe (odbojka, badminton, košarka, mali nogomet, frisbie, baseball, rokomet); 

• celostna vadba (naravne oblike gibanja, vadba za moč in gibljivost); 

• igre v naravi (orientacija, kolesarjenje, tek, hoja, nordijska hoja). 

 

 V programu smo uresničili naslednje cilje: 

• ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje, zdrave prehrane in 

kakovostno življenje; 

• izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja; 

• spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti; 

• vključevanje in povezovanje celotne družine v okviru športnih dejavnosti; 

• pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;  

• oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in 

drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja. 

 

 

 

2.3.12 VARNO NA KOLESU 

V šolskem letu 2021 – 22 se je šola vključila v razpis A in razpis B, hkrati pa je sodelovala v akciji 

Ambasador kolesarjenja. 

Razpis A je bil namenjen učencem, ki v tekočem letu opravljajo kolesarski izpit. Izbrali smo dve 

dejavnosti: čelada in trajnostna mobilnost. Izvedli smo številne naloge, ki smo jih povezali v skupen 

posnetek. V razpis A smo vključili vse petošolce. 

Razpis B je bil namenjen učencem celotne šole. Zbirali smo kolesarske kilometre, naredili smo 

interaktivno  gradivo, ki spodbuja kolesarjenje po Moravški dolini.  

V akciji smo bili zelo uspešni. Izbrani smo bili za Ambasadorja kolesarjenja ter prejeli bon za 500 € in 

servis koles. 

 

 

 

2.3.13  IZVAJANJE MEDIACIJE  

V šolskem letu 2020/21 je bila izvedla 1 mediacija med sodelavkama.   

Izvedenih je bilo 5 temeljitih pogovorov z učenci 6. in 7. razreda na temo nasilnega vedenja, 

vulgarnega govorjenja in neupoštevanja navodil učitelja. Vsi učenci so bili po 6-krat na individualnem 

pogovoru, s ciljem vedenje izboljšati in prevzeti odgovornost.   

Izvršenih je bilo  34 posegov med učence, ki so se znašli v neugodni vzgojni situaciji. Uporabljen je bil 

enoten postopek, in sicer osamitev s pogovorom z mediacijskimi tehnikami. Ti učenci so bili po 

pogovoru še večkrat ob naključnih srečanjih nagovorjeni z vprašanjem, kako se je stanje izboljšalo, 
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kaj še potrebujejo in če imajo koristi od spremenjenega vedenja. Učitelji so pri mediatorki iskali 

pomoč pri razreševanju razrednih vzgojnih zadreg  in načrtovanju pogovorov s starši.   

 

 

2.3.14 TUTORSTVO    

Tutorstvo oz. medvrstniška učna pomoč je pomembna oblika učenja za učence, ki imajo težave pri 
učenju posameznih predmetov. Vendar nam tudi šolsko leto 2020/21 ni prizaneslo z omejitvami in 
ukrepi. Za učence tutorje nismo uspeli izvesti delavnic v mesecu oktobru.  Medsebojna vrstniška učna 
pomoč je potekala le znotraj razredov, saj je bilo mešanje razredov ves čas odsvetovano.   
Opažamo, da se je v postkoronskem času povečalo število otrok, ki se težje zberejo in sledijo razlagi 
učne snovi. Pomemben cilj za prihodnja leta je, da učence spodbujamo in jih naučimo, kako naj si 
med sabo pomagajo pri učenju.   
 

 

 

2.3.15 TEDEN OTROKA 

V tednu otroka smo izvajali posamezne dejavnosti, vezane na priložnosti. 

 

 

2.3.16 GLASOVNO OPISMENJEVANJE Z GIBI  

Eden izmed učnimi cilji prvih let šolanja je zagotovo izstopa učenje branja, saj bralna pismenost 

predstavlja predpogoj nadaljnjega učenja na različnih predmetnih področjih. Da bodo učenci postali 

dobri bralci in da bodo radi brali potrebujejo že v najzgodnejšem obdobju svojega bralnega razvoja 

veliko različnih ugodnosti (pozitivno naravnanih) učnih izkušenj.  

Na OŠ Jurija Vege je tudi  tem šolskem letu v 1. razredih potekal projekt Glasovno opismenjevanje z 

gibi. Značilno za ta projekt je, da se učenci  na njim prijazen način zavejo glasov, pri ozaveščanju glasov 

uporabljajo vsaj tri čute ( vid, sluh, tip), znajo glasove prikazati s telesnimi gibi, z gibi tvorijo povedi in 

gibalno uprizorijo ločila, na podlagi giba zapišejo simbol za glas, s pomočjo fonomimične metode 

pravilno zapišejo težje besede, besede nagajivke, izboljšajo si samopodobo, samozavest, odločnost, 

pogum. Vadba po fonomimični metodi ob nazornem slikovnem materialu omogoča, da otrok slušno 

prepoznava in razlikuje glasove, zato mu grafični znaki (črke) ne delajo težav oziroma veliko manj, kot 

če nima slušnih predstav posameznih glasov. 

S to metodo je opismenjevanje v 1. razredu potekalo zelo spontano, učenci so z veseljem pričakovali 

nove glasove in s tem brali nove besede. Seveda pa je vse potekalo na strokovni ravni in v skladu z 

učnim načrtom. Delo je bilo tedensko načrtovano. Teoretična podlaga za to metodo dela nam je bil 

seminar in knjiga avtorice Katarine Fajfar: Pridobivajmo, izgovarjajmo glasove. Ta projekt pa prinaša 

tudi veliko veselja, učencem in učiteljem, saj je delo zelo aktivno, kar pa učitelj dela z veseljem, 

učencem prinaša lahko le veselje.  
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2.3.17 ŠOLSKA SKUPNOST 

Razredniki so izbrali predstavnike šolske skupnosti na začetku šolskega leta. Zaradi daljše odsotnosti 

obeh mentorjev so se v tem šolskem letu v sklopu šolske skupnosti izvajale dejavnosti v okrnjeni 

obliki. 

 

 

2.3.18 OTROŠKI PARLAMENT  

Otroški parlament OŠ Jurija Vege sva v šolskem letu 2021/22 vodili mentorici Jana Keržan in Tadeja 

Jezernik.  

Zaradi omejevanja epidemije koronavirusa smo tudi otroški parlament izvajali na prilagojen način. Na 

začetku smo  imeli tri srečanja preko videokonference v naši spletni učilnici. Kasneje pa smo se 

srečevali še v živo. Srečanj so se udeleževali predstavniki oddelkov od 5. do 9. razreda.  

Na prvih srečanjih smo se pogovarjali o možnosti spoznavanja poklicev in o odločitvi za izbiro poklica. 

Pripravljali smo se tudi na medobčinsko srečanje  otroških parlamentov. Medobčinsko srečanje je 

potekalo 16. 2. 2022 na OŠ Venclja Perka Domžale v živo. Udeležili so se ga trije predstavniki naše 

šole, ki so sodelovali v debati na temo »Moja poklicna prihodnost«. Skupna ugotovitev vseh 

parlamentarcev je bila, da na izbiro poklica močno vpliva posameznikova samopodoba. 

Z učenci smo zato načrtovali akcijo otroškega parlamenta za izboljšanje posameznikove 

samopodobe, ki je bila sestavljena iz štirih dejavnosti. Dejavnosti so se izvajali ena za drugo štiri 

zaporedne tedne. Tedensko smo po ozvočnicah povabili vse učence k sodelovanju v dejavnostih, ki 

bi jim pri tem pomagale. 

V akcijo so bili vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda. 
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2.4 VRTEC VOJKE NAPOKOJ 

 

2.4.1 ODDELKI VRTCA VOJKE NAPOKOJ 

Vrtec ima svoje igralnice v prostorih spodnjega vrtca, zgornjega vrtca in v prostorih šole. V letu 

2021/22 se število oddelkov glede na letni delovni načrt ni spreminjalo.  

 

 

2.4.2 IZBRANE OBOGATITVENE IN DRUGE DEJAVNOSTI V VRTCU 

Internetna stran vrtca 

V letošnjem letu se je v našem vrtcu oblikovala skupina za spletno stran vrtca, odbor. Odkar je aktiven 

odbor za spletno stran vrtca so se uveljavile nekatere novosti na spletni strani: ob novem letnem času 

se zamenjajo naslovne fotografije katere predstavljajo izdelke otrok; ob novem letu in ob začetku 

poletja se objavi film s fotografijami otrok, njihovih izdelkov ob spremljavi glasbe in besedila; obrazci 

in besedila, ki niso več aktualna, se sproti umaknejo iz spletne strani; vsebina pri posameznih 

projektih se sproti posodablja in je aktualna. Odbor je v tem šolskem letu dobro sodeloval, na 

sestankih je bila prisotna večina članic, ki so bile aktivne vse leto, postavili pa smo tudi dobre temelje 

za nadaljnje delovanje odbora.  

    

Kronika vrtca  

Kronika vrtca se vodi v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji vrtca. V kroniko vrtca se po kronološkem 

redu vpisujejo dogodki, ki so povezani s krajem ter ostale krajevne, naravoslovne in druge posebnosti. 

Kroniko se deli na uradno in neuradno kroniko. V uradno kroniko so za vsako šolsko leto vpisani 

podatki o: organiziranosti oziroma sprememba organiziranosti vrtca, številu oddelkov in otrok, 

delavcih vrtca ter spremembah pri strokovnih delavcih, vrstah programov, ki jih vrtec izvaja, 

pomembnejših novostih v vzgojnem delu (vodenje projektov, sodelovanje s starši, delavnice), 

pomembnih dosežkih otrok oziroma skupine, prireditvah v kraju, ki jih je vrtec organiziral oziroma pri 

njih sodeloval, spremembah glede stavbe vrtca, pomembnih dogodkih v kraju. V neuradno kroniko pa 

se v kronološkem vrstnem redu mesečno beležijo zapisani članki, prispevki in vsebine glede dela in 

življenja v vrtcu ter fotografije otrok oziroma skupin.  

Vzgojno varstvena enota Vojke Napokoj (v nadaljevanju vrtec Moravče) je javni vrtec, katerega 

ustanovitelj je Občina Moravče. Vrtec spada pod okrilje osnovne šole Jurija Vege, ki ga upravljata 

ravnatelj Matej Žist, pomočnica ravnatelja vrtca Branka Peterlin in Svet zavoda.   

Cilj vzgojno varstvene enote je oblikovati NAŠ-VAŠ-MOJ VRTEC.  

Vrtec je razdeljen na spodnji vrtec (7 oddelkov), vrtec v šoli (2 oddelka) in zgornji vrtec (6 oddelkov). 

Obratovalni čas vrtca je 5.15 – 16.45.  

V vrtčevskem letu 2021/2022 je vpisanih 257 otrok. Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost 

in veljavne normative za oblikovanje oddelkov. V vrtcu je 7 homogenih oddelkov, 3 kombinirani 

oddelki in 5 heterogenih oddelkov.  
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Obogatitvene dejavnosti: dejavnosti gozdnega vrtca, sodelovanje z okoljem, objave o življenju in 

dogodkih vrtca na spletni strani vrtca, praznovanja v vrtcu, integrirana angleščina.  

Interesne oziroma dodatne dejavnosti: MIKI PLESNA ŠOLA in GIBALNA ABECEDA. To so dejavnosti, ki 

jih organizirajo zunanji izvajalci v popoldanskem času in niso del dnevnega programa.  

V tem vrtčevskem letu so bili na ravni vrtca izvedeni naslednji projekti: EKO ŠOLA, VARNO S SONCEM, 

ZDRAVJE V VRTCU, VARNO V PROMETU – PASAVČEK, CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI PALČEK, 

TURIZEM IN VRTEC, FILOZOFSKE URICE, DNEVI KULTURNE DEDIŠČINE, MALI SONČEK, TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK.  

Pomembni dogodki:  

• 15. novembra 2021: pričela se je gradnja prizidka Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah in 

športne telovadnice.   

• November 2021: prenova fasade in vzdrževalna dela na fasadi spodnjega vrtca – obnova 

lesenih delov, sanacija ograj in drugih vzdrževalnih del.  

• december 2021 se je ugreznil del vrtčevskega igrišča. Zaradi varnosti in sanacije zemljine je 

igrišče začasno zaprto.    

• Maj 2022: pridobitev klimatske naprave v nekaterih igralnicah, sanacija tal v določenih 

igralnicah.   

  

Pregled izvedenih dejavnosti in projektov po mesecih:  

SEPTEMBER  Uvajalno obdobje skupin 1. starostnega obdobja.  

Dnevi evropske kulturne dediščine  

OKTOBER  Praznovanje jeseni.  

Dejavnosti malega sončka  

Teden otroka.  

NOVEMBER  Namizno gledališče »kamišibaj«  

Tradicionalni slovenski zajtrk  

Obisk zobne asistentke gospe Nataše Jeras iz ZD 

Domžale  

DECEMBER  Decembrsko obdarovanje, obisk dedka Mraza in 

prejem novih igrač  

JANUAR  Zimsko rajanje  

FEBRUAR  Teden pravljic  

Obisk Ljudske knjižnice Daneta zajca, Moravče  

MAREC  Pustovanje  

Pomladne delavnice  

Eko dejavnosti   
APRIL  Zbiralna akcija odpadnega papirja  

Turizem in vrtec  

MAJ  Jurčkov dan – zaključna prireditev vrtca  

Letovanje/noč v vrtcu  
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Dejavnosti Malega sončka  

JUNIJ  Izleti skupin.  

Zaključni nastopi skupin.  

Ogled predstave dijakov GSŠRM: Čebelji pobeg  

JULIJ/AVGUST  Pozdrav poletju – počitnice.  

Vodne igre.  

  

 

Integrirana angleščina v  vrtcu.   

V predšolskem obdobju je angleščina v vrtcu običajno prvo srečanje otroka s tujim jezikom, na podlagi 

katerega si otrok izoblikuje določene predstave, si pridobi temelje, zanimanje in tudi veselje za tuje 

jezike, zato je zelo pomembno, na kakšen način je tuji jezik v tem obdobju otroku predstavljen.   

V sodelovanju z jezikovno šolo BIP je tudi v tem vrtčevskem letu v vrtcu Vojke Napokoj Moravče 

potekala integrirana angleščina za otroke od 3. do 6. leta starosti in sicer od oktobra 2021 do maja 

2022. Angleške urice so v vseh drugo starostnih skupinah potekale enkrat tedensko po 30 minut v 

dopoldanskem času, torej v času bivanja otrok v vrtcu. Integrirana angleščina je torej del izvedbenega 

kurikuluma, dejavnosti pa so se navezovale na cilje po tedenskih tematskih sklopih.   

Otroci so s pedagoginjo Klaro spoznavali najrazličnejše sklope besed v angleškem jeziku. Seznanjali 

so se z naslednjimi sklopi besed: hrana, družinski člani, morje, novoletni prazniki, živali, valentinovo, 

oblačila, rojstnodnevna zabava …   

Metode in sredstva učenja so bile raznolike, izbrane v skladu z zastavljenimi cilji (rajalne in gibalne 

igre, pesmi, poslušanje in pripovedovanje, igre s pravili, didaktične igre, igre vlog, …). Vsaka ura je 

potekala tako, da so otroci sedeli v krogu in najprej s pomočjo didaktičnih kartic ponovili besede, ki 

so jih spoznavali na prejšnjem srečanju. To so storili preko igre ali pogovora z učiteljico.   

Po ponovitvi besednega sklopa iz prejšnje ure je sledilo spoznavanje novega sklopa besed. Običajno 

so otroci nove besede obravnavali s pomočjo didaktičnih kartic, ki jim jih je učiteljica Klara 

posredovala vedno na nek zanimiv način: ali so si kartico otroci samo podajali in ponavljali besede za 

učiteljico, ali so se igrali igro in se preko nje seznanjali z novimi besedami (npr. zlogovanje preko 

pesmi, učenje besed s pomočjo risanja, plesa, različnih gibalnih iger, …).  

Na koncu vsakega srečanja je učiteljica otroke spodbudila k ponovitvi vseh novih besed. To je vedno 

izvedla s pomočjo igre. Npr., da je vsak otrok izžrebal kartico in po angleško povedal, kaj je na njej ali 

da so otroci zaprli oči, nekdo pa je izmed vseh kartic, ki so bile na tleh, eno odstranil in ostali otroci 

so morali ugotoviti, katera sličica manjka. Vse to seveda v angleškem jeziku.   

Uresničeni cilji integrirane angleščine v vrtčevskem letu 2021/2022:   

• pridobivanje pozitivnih izkušenj in novih doživetij v povezavi s tujim jezikom,  

• otrok spoznava drugačnost,   

• otrok si pridobiva »posluh za tuj jezik« in način izgovorjave tistih glasov, ki jih ni v maternem 

jeziku,   

• otrok se odziva na zahteve, vprašanja in spodbude v vsakdanjih situacijah,   

• otrok prepoznava in poimenuje osnovne predmete, živali in rastline iz njegovega okolja v 

angleške jeziku,    
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• pozitivni vpliv na otrokov umski razvoj, sposobnost govornega izražanja, pridobivanja glasov, 

ritma, intonacije, naglasa …,   

• pozitivni vpliv na kasnejše uspešnejše srečanje z učenjem tujega jezika.  

Otroci so se ob angleških uricah vsekakor zabavali in se ob igri naučili še kaj uporabnega za njihovo 

življenje.   

 

 

Eko vrtec  

V okviru projekta Eko vrtec smo v našem v letošnjem vrtčevskem letu 2021/2022 vključeni v naslednje 
posamezne projekte:  
 
PONOVNA UPORABA ODPADNIH EMBALAŽ  

Otroke smo ozaveščali o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže. Za okolje smo skrbeli s 

primernim ravnanjem z odpadne embalaže. Posamezno odpadno embalažo smo ponovno uporabili 

(npr. za ustvarjalne namene – izdelovanje izdelkov).  

V sodelovanju z Osnovno šolo se v šolskem letu smo izvedli dve zbiralni akciji papirja (jesenska in 

pomladanska zbiralna akcija papirja).  

 

PRIPRAVA PRISPEVKA Z EKO TEMATIKO  

Objava prispevka o uspešno izvedenem  projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje 

naravoslovje s temo Voda – vir življenja je bila izvedena. Strokovna delavka, ki je vodja tega 

podprojekta, je članek tudi napisala.  

 

ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI  

Z otroki smo spoznavali različne vremenske pogoje in pojave (sneg, nevihta, toča, suša, zemeljski plaz, 

poplava itd) in njihove posledice na življenje in naravo. Spremljali in opazovali smo vreme ter 

spremembe v naravni v različnih letnih časih.  

 

SEMENA IN VRTOVI – Šolska VRTilnica  

Namen je bil ureditev vrtčevskega vrta, a zaradi nepredvidenega gradbišča to ni bilo izvedljivo.   

Zato smo se prilagodili in urejali vrtnarske/zeliščne kotičke po igralnicah, ena skupina je z zasaditvijo 

zelišč in cvetlic oživila gredico pri zgornjem vrtcu, več skupin je sejalo in sadilo v lončke po igralnicah, 

kar so otroci odnesli tudi domov in presadili v vrtičke doma.  

 

ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF  

Vzgojitelji smo večkrat mesečno ali tedensko načrtovali obisk gozda in izvajali načrtovane dejavnosti 

(npr. grajenje hišic za škrate in živali, izdelava mandal iz različnih materialov, čutna pot v gozdu, 

poslušanje zvokov gozda, ples in petje, »pot slepih«) in se prosto igrali ter raziskovali.  

Na temo gozda smo ponovno ustvarjali tudi v igralnicah, se o gozdu pogovarjali, si ogledovali različno 

literaturo (enciklopedije, zemljevidi,…) ter prebirali tematske zgodbe.   
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Pri tem natečaju so lahko strokovne delavke sodelovale pri zapisu izvedene dobre prakse na temo 

ohranjanja gozdov GAIA. Za ta izziv se je odločila le ena strokovna delavka. V Sloveniji so izmed vseh 

sodelujočih na državni ravni izbrali 5 dobrih praks, med katerimi je tudi naša zaposlena, in jih poslali 

na nadaljno tekmovanje v Nemčijo. Rezultate natečaja še čakamo.  

 

LIKOVNI NATEČAJ  

Skupine so se priključile pri likovnem natečaju, na eno izmed razpisanih tem: podnebne spremembe, 

izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost in mleko.  

Pri projektu so se otroci spoznavali z različnimi likovnimi tehnikami in oblikami medsebojnega 

sodelovanja. Rezultate natečaja še čakamo.  

 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE  

V projektu smo z različnimi knjigami in otroško literaturo spoznavali pomen ekologije v vsakdanjem 

življenju.  Otroke smo spodbujali k vsakodnevni skrbi za okolje, da jim je rutina postala način življenja 

oz. vsakdana.  

Posamezna strokovna delavka se je sama odločila, pri katerem podprojektu bo sodelovala, bodisi le 

s skupino otrok ali aktivneje kot vodja določenega podprojekta.  

     
Objava člankov in sodelovanje z NMD  

Za kontakt za objavo v lokalnem časopisu je bila zadolžena vzgojiteljica Karmen Mihelčič. V začetku 

sodelovanja sta se z urednico časopisa, ga. Tatjano Čop, dogovorili za najbolj priročen način pošiljanja 

prispevkov in fotografij, da pri objavi v časopisu ne bi prišlo do zamenjave avtorjev ali fotografij. Ob 

izidu občinskega časopisa Novice iz Moravške doline je zaposlenim posredovala sporočilo in jih 

seznanila z vsemi potrebnimi informacijami Tekom celega leta je bilo sodelovanje med vrtcem in 

uredništvom NMD uspešno.  

  

Kamišibaj v vrtcu  

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe korona virusne bolezni  v šol. letu 2021/22 nismo 

organizirali lutkovnega abonmaja in obiska kulturno- umetniških ustanov.   

Zato smo iskali način, kako vseeno, kljub omejitvam ter prepovedim združevanja, ponuditi otrokom 

predstave in posledično prvi stik z gledališčem in umetnostjo.  
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To omogoča Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče), ki je edinstvena oblika pripovedovanja 

zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 

(kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.  

 

Predstava  Izvajalec  Termin  Kje  

Žabec sreča prijatelja  Joža Žuna  Oktober 2021  Skupine v vrtcu ob Tednu otroka  

Kuko je putka kuhava 
čaj  

Joža Žuna  November 2021  Skupine v vrtcu, 2.starostno obdobje  

Festival Kamišibaj pod Slamnikom  

Maj 2022  Jurčkov dan, za 2.razred OŠ  

19.junij, 2022  1. večer narečnega kamišibaja v 
Štanjelu  

Žabec pozimi,  Joža Žuna  December 2021  Skupine v vrtcu, Pravljični december  

Halo, halo očka;  
Moja koklja Špiklja 
Špoklja  

Joža Žuna  December 2021  Skupine v vrtcu- mlajši otroci  

Maj 2022  Jurčkov dan  

Rdeča škatla 
čokoladnih bonbonov  

Joža Žuna  Maj 2022  Za 2.razred OŠ  

Ciciban in čebela  Maja Papež  Oktober 2021  skupine v vrtcu  

Praznične potičke za 
vse  

Maja Papež  December 2021   v knjižnici Domžale in v skupinah v 
vrtcu  

Trije metulji  Maja Papež  maj 2022  Jurčkov dan in skupine v vrtcu  

Skuhaj nam pravljico  Irena 
Malovrh  

September 2021  Račke   

 

 

Teden pravljic – beremo skupaj 

Tudi letos smo na ravni vrtca izvedli krajši projekt Teden pravljic – beremo skupaj. Projekt je bil 

namensko časovno postavljen v teden, ko se spominjamo našega največjega slovenskega pesnika 

Franceta Prešerna. Na ta način obeležujemo njegova pesniška dela. Nekaj najstarejših otrok se je v ta 

namen naučilo slovensko himno Zdravljico ter v knjižnici Daneta Zajca razstavljalo Prešernove 

portrete narisane z ogljem.  

Strokovni delavci otrokom v vrtcu vsakodnevno omogočamo predbralne izkušnje na različne načine; 

s pripovedovanjem pravljic ob ilustracijah, s skupnim »branjem« slikopisov, z napisi v igralnici in izven 

nje … Prav tako nam tudi omenjeni projekt podaja veliko možnosti predbralnih izkušenj za otroke in 

nas kot vrtec povezuje ter omogoča sodelovanje tudi med strokovnimi delavci.  Letos nas je skozi 

projekt vodila predlagana pravljica Pika pikapolonica, darilo za mamico, belgijskega avtorja Quentina 

Grebana. Načrtovane dejavnosti so se predvidoma navezovale na pravljico, strokovne delavke pa so 

se glede na skupino otrok, ki jo vodijo odločile, katere dejavnosti bodo izvedle.   

V vrtcu so se v času projekta izvajale zares zanimive dejavnosti; otroci so pravljico spoznavali preko 

pripovedovanja, sami so v nekaterih skupinah prinašali svoje najljubše pravljice in jih pokazali 

prijateljem v vrtcu, spoznavali so novo pesem Pika poka pikapolonica, avtorja L. Kupperja, nekateri 

so naslikali travnik pikapolonic, te drobne žuželke oblikovali iz zamaškov, slanega testa, vstavljali so 

tipalke v luknjice, drugi pa so veselo zaplesali kot pikapolonice. Otroci so s skupino obiskali knjižnico 
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Daneta Zajca v Moravčah, kjer so poslušali pripovedovanje gospe knjižničarke. Starejši otroci so 

izdelali celo svojo pravljico, ena izmed skupin pa ima svojo lastno knjižnico kar v igralnici.  

   
 
Pravljični palček  

Pravljični palček je bralno spodbujevalni projekt družinskega branja, ki ga organizira Knjižnica 

Domžale v povezavi z vrtci in 1. razredi osnovnih šol. Vanj so vključene skupine otrok iz vrtcev in šol, 

ki delujejo na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče, Trzin, Lukovica ter posamezniki, ki ne 

obiskujejo vrtca.  

Projekt poteka od leta 1997 in vključuje okoli 1600 sodelujočih.  

Vsebino izbrane prebrane knjige pripoveduje otrokom ali pa samo vzgojiteljici in učiteljici, če ne želi 

govoriti pred skupino. Če otrok ne želi pripovedovati, mu ponudimo možnost, da se lahko izrazi 

likovno, glasbeno, gibalno, plesno. Povezati moramo vse čute, da je branje bogatejše. Vsi otroci, tudi 

tisti, ki jim starši doma ne berejo ali prihajajo iz drugih jezikovnih področij, dobijo možnost, da 

spoznajo slikanice in ostale kvalitetne knjige. Vzgojiteljica ali učiteljica na ustrezen način preveri 

prebrane knjige. Na kaj je treba biti pozoren? Ob izvajanju projekta je pomembno, da vzgojiteljice 

in učiteljice preverjanja ne izvajajo klasično šolsko in da se branje ne spremeni v tekmovanje za 

doseganje nagrad. Vzgojiteljice gradivo s priporočilnega seznama pogosto uporabijo za 

poustvarjanje pri pogovoru na določeno temo. S tem pripomorejo tudi k večjemu zavedanju pomena 

branja, pripovedovanja in končnemu uspehu otrok na vseh področjih. Otroci z branjem oz. 

poslušanjem knjižnega jezika bogatijo besedni zaklad, spoznajo razlike med knjižnim in pogovornim 

jezikom, spoznavajo črke, glasove, povezavo med glasovi in črkami, spoznajo svoja čustva in osvojijo 

nova znanja.  

Skupine otrok oziroma sodelujoči posamezniki so povabljeni, da obiščejo svojo najbližjo knjižnico. 

Ob dogovorjenem obisku skupinam predstavimo vsebino in delovanje knjižnice, mlade bralce pa 

povabimo k ponovnemu obisku skupaj s starši. Otroci predvsem spoznajo raznoliko knjižno in 

neknjižno gradivo, ki si ga lahko v knjižnici izposodijo brezplačno.  

 

Cici vesela šola  

Ciciveselošolski dan smo v našem vrtcu, kot tudi drugje po Sloveniji izvedi 19. maja. Sodelovali so 

otroci od 5-6 let iz skupin Gumbki, Mravljice, Žogice in Pikapolone. Otroci so uspešno rešili naloge in 

prejeli Cici pohvalo.  

Cici Vesela šola vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Predstavlja različna 

področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko 

… Jasna, zabavna in poljudna besedila spremljajo nazorne ilustracije in fotografije.   

Vsebine pripravljajo strokovnjaki in so prilagojene predšolskim otrokom oziroma učencem prvega 

triletja. Temo vsakič dopolnjuje seznam strokovnih in leposlovnih del z določenega področja, ki 

vzgojiteljem, učiteljem in staršem ponujajo bogato dodatno gradivo in številna izhodišča za projektno 

delo ob ciciveselošolski temi. Segamo po temah, ki jih vključuje kurikulum za vrtce oziroma za prvo 

triletje, še posebej pa nas veseli, kadar z otroki pokukamo tudi kam drugam. Vključujemo zanimivosti 
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iz športa, kulture, tehnike, umetnosti in znanosti, iščemo nove avtorje in avtorice ter inovativne 

pristope. Spodbujamo otroka, da sam postavlja vprašanja in išče odgovore v različnih virih.  

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Ciciban in Cicido, ki vzgojiteljem, 

učiteljem in staršem omogoča pogovor o različnih temah, s katerimi se srečujejo otroci v svojem 

življenju. Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, 

temveč raziskovanje in sodelovanje.  

 

Mali sonček  

Gibalno-športni program, ki je namenjen predšolskim otrokom. Njegov namen je obogatiti program 

na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.    Poudarek daje igri in vadbi, 

ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.  Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj 

telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 

vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V okviru 

projekta smo poleg že opravljenih nalog, opravili še dva daljša sprehoda.  

  

Vrtec Moravče  je vključen v program Mali sonček. Omogočen  je vsem otrokom od 2. leta dalje in ga 

izvajajo vse strokovne delavke vrtca. Pri projektu sodelujejo tudi starši. Otroci za vsako opravljeno 

dejavnost v knjižico prilepijo nalepko sončka. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, 

preizkuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter 

gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja. Vsebine 

programa so pestre in temeljijo na elementarnosti, ne na tekmovalnosti. 

 

V programu Mali sonček, sodelujejo vsi otroci od 2. leta dalje. Dejavnosti za Malega sončka 

organizirajo vzgojiteljice po oddelkih in skupaj z otroki lepijo nalepke v njihove knjižice. Knjižica tako 

od 2. leta do vstopa v solo potuje z otrokom. Dejavnosti so prilagojene po starosti otroka in po barvah. 

Modrega sončka opravijo otroci v starosti od 2-3 let, zelenega od 3-4 leta, oranžnega od 4-5 leta in 

zadnjega rumenega sončka, otroci od 5-6. leta. Za prve štiri opravljene sončke, otroci prejmejo 

priznanje, za zadnjega rumenega, pa prejmejo kolajno.  

 
 

Prva pomoč v vrtcu  

Enkrat letno vodstvo vrtca organizira kratek tečaj Prve pomoči, na katerem zdravstveni delavci z 

reševalne postaje Domžale, na lutki demonstrirajo temeljne postopke oživljanja in ravnanje ob 

morebitnih poškodbah otrok. Usposobljeni strokovni delavci Prve pomoči sodelujejo pri vseh 

prireditvah vrtca, kjer bi bila potrebna morebitna pomoč. Dvakrat letno se naredi popis vsebin omaric 

Prve pomoči (rok trajanja, manjkajoč material) oziroma se jih dopolnjuje po potrebi. Tu vrtec sodeluje 

z go. Martino Razoršek  iz šole. Vsaka igralnica ima tudi mobilno torbico Prve pomoči, ki jo strokovni 

delavci nosijo s seboj na izhodih otrok izven vrtca.  
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Letovanje vrtca Moravče v Portorožu  

Od 1. 6. do 3. 6. se je 41 otrok našega vrtca in 5 spremljevalk odpravilo na letovanje v hostel 
panorama Portorož. Organizator letovanja je bil Planet otrok, vodja letovanja Nina Puc.  
 

 

2.4.3 JURČKOV DAN V VRTCU 

V četrtek, 26. 5. 2022 smo po dveh letih premora izvedli tradicionalno zaključno prireditev celotnega 

vrtca Jurčkov dan. Na prireditev Jurčkov dan so bili povabljeni vsi otroci iz našega vrtca, skupaj s starši, 

starimi starši, sorojenci, skrbniki in drugimi, ki so jim blizu. Jurčkov dan smo izvedli v šoli (1. nadstropje 

ter igralnici Mravljice in Žogice) in spodnjem vrtcu (igralnici Sončki in telovadnica vrtca). Prireditev 

smo otvorili ob 17. uri z nagovorom ga. Branke Peterlin, ki je nato povabila na oder otroke, ki gredo 

septembra v šolo – mini maturante. Mini maturanti so ponosno prikorakali na oder in slavnostno 

zapeli pesem Mini maturanti. Na glavah so tradicionalno nosili mini maturantske kape. Starši so jih s 

ponosom in solzami v očeh opazovali in jih fotografirali. Na koncu so si zaslužili ogromen aplavz.   

Po nastopu mini maturantov je sledil nagovor g. ravnatelja Mateja Žista, ki je obiskovalce kasneje 

povabil na skupno druženje ob delavnicah ter v okrepčevalnici. Delavnice smo pripravili zaposleni 

vrtca.   

Na delavnicah so si otroci skupaj s starši lahko ogledali naravoslovne poskuse in se tudi preizkusili v 

vlogi znanstvenikov. Mešali so različne tekočine in zmesi ter ugotavljali, kaj se z njimi dogaja. Otroci 

so si lahko pričeske uredili v »frizeraju«, kjer so spretne vzgojiteljice pletle kitke, delale čopke in tudi 

pobarvale kakšen pramen las. Obiskovalci so se urejali v manikirnici, od koder so prišli z nalakiranimi 

nohti, lahko pa so si tudi poslikali obraz  z različnimi motivi. Spretne prste so lahko obiskovalci 

preizkusili na ustvarjalnih delavnicah, kjer so ustvarjali izdelke iz odpadnega in drugega materiala. Na 

svoj račun so prišli tudi ljubitelji živali. Od blizu so lahko spoznali kraljevega in indijskega pitona. 

Slednji je v dolžino meril dobre 4 metre in bil res pravi orjak. Nekateri obiskovalci so ju opazovali bolj 

od daleč, najpogumnejši pa so se ju tudi dotaknili.  

Za tiste bolj nežne pa smo pripravili delavnico sejanja in sajenja rastlin. Lahko so posadili sadike rož 

ter semena zelenjave. Tudi na kulturo nismo pozabili. Za čudovite pravljične minutke so poskrbele 

vzgojiteljice v igralnici Sončki in telovadnici vrtca s predstavami kamišibaj. Otroci so se skupaj s 

spremljevalci zabavali ob lepih in tudi zabavnih zgodbah. Za sproščeno vzdušje je skozi celotno 

dogajanje skrbel ansambel Fantje z dveh bregov.   

Poskrbljeno je bilo tudi za okrepčilo. Sladkosnedi so si lahko postregli s palačinkami slavnega 

Čokočinkota, za ohladitev pa smo poskrbeli s sladoledom iz Ljubljanskih mlekarn. Obiskovalci so se 

lahko okrepčali tudi s svežimi jagodami in piškoti, pa tudi odžejali so se lahko.  
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2.4.4 SODELOVANJE VRTCA Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM   

  TERMIN  NAMEN   

OSNOVNA ŠOLA 
JURIJA VEGE  

CELO LETO  PROJEKT MEHKEGA PREHODA IZ VRTCA V ŠOLO, 
PREDSTAVE IN NASTOPI UČENCEV   

OBČINA MORAVČE  CELO LETO  OBJAVA ČLANKOV IZ VRTCA V LOKALNEM ČASOPISU 
NOVICE IZ MORAVŠKE DOLINE,  
 OBISKI IN DELOVNA SREČANJA Z LOKALNO OBLASTJO  

KNJIŽNICA DANETA 
ZAJCA MORAVČE  

CELO LETO  IZPOSOJA KNJIG, OBISKI V KNJIŽNICI IN KNJIŽNIČARKE V 
VRTCU,   

KNJIŽNICA DOMŽALE  CELO LETO  PROJEKT CICI BRALNA ZNAČKA, EKO BRALNA ZNAČKA  

ČEBELARSKO 
DRUŠTVO  

TRADICIONALNI 
SLOVENSKI 
ZAJTRK  
SVETOVNI DAN 
ČEBEL  

OBISK ČEBELARSKEGA DOMA IN PREDSTAVITEV ČEBEL, 
ČEBELARJA  

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE  

OKTOBER  OBISK GASILSKEGA DOMA, POMOČ GASILCEV PRI 
IZVEDBI EVAKUACIJSKE VAJE V VRTCU  

DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV  

MAREC  NASTOP OTROK ZA DAN ŽENA  

LOVSKO DRUŽINA 
MORAVČE  

CELO LETO  PREDSTAVITEV VLOGE LOVCA  
KORIŠČENJE OKOLICE LOVSKEGA DOMA ZA DRUŽENJE IN 
IGRO  

TURISTIČNO DRUŠTVO 
MORAVČE  

GREGORJEVO  OBUJANJE NAVAD IN OBIČAJEV V KRAJU  

MAŽORETNO 
DRUŠTVO 
»MORAVŠKE LILIJE«  

CELO LETO  OBOGATITVENA DEJAVNOST ZA VRTEC: MAŽORETKE  

PLANINSKO DRUŠTVO 
MORAVČE  

CELO LETO  PLANINSKI POHODI  

RIBIŠKA DRUŽINA, 
PODODBOR 
MORAVČE  

CELO LETO  KORIŠČENJE OKOLICE KOČE TER RIBNIKOV ZA BIVANJE V 
NARAVI  

LOKALNI 
PRIDELOVALCI 
HRANE:  
KMETIJA PETERKA; 
POŽAR, MLIN ROTAR  

CELO LETO  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK,  
NAKUP ŽIVIL Z NAMENOM KRAJŠANJA VERIG  

POLICIJSKA POSTAJA 
DOMŽALE  

SEPTEMBER  OBISK POLICISTOV V VRTCU, PROMETNA VARNOST  

ZDRAVSTVENI DOM 
MORAVČE, DOMŽALE  

CELO LETO  SODELOVANJE S PEDIATRINJO, MEDICINSKO SESTRO - 
ZOBNA PREVENTIVA  

SREDNJA 
VZGOJITELJSKA ŠOLA 
IN GIMNAZIJA 
KAMNIK  

CELO LETO  OMOGOČANJE PRAKSE DIJAKOM, ŠTUDENTOM,  
PREDSTAVA DIJAKOV  
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SREDNJA 
VZGOJITELJSKA ŠOLA 
IN GIMNAZIJA 
LJUBLJANA,  
PEDAGOŠKA 
FAKULTETA  

CELO LETO  OMOGOČANJE PRAKSE DIJAKOM, ŠTUDENTOM  
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3 VZGOJNO DELOVANJE  

 

3.1  URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA  

Vzgojni ukrepi so za učence vnaprej znane neprijetne posledice, ki nastopijo, kadar kršijo pravila. Za 

težje in ponavljajoče kršitve šolskih pravil se učencu izreče vzgojni opomin. Vzgojni opomin ima lahko 

za učenca trajne posledice, kot je prešolanje v drugo vzgojno-izobraževalno ustanovo ob izreku 

tretjega vzgojnega opomina. Za učenca, ki ob predhodnem vzgojnem delovanju ne zmore upoštevati 

pravil šolskega reda in sprejeti socialno sprejemljivih vedenj v času bivanja v šoli, se pripravi 

individualiziran vzgojni načrt. Predstavi se ga staršem in učencu, kateri lahko podajo tudi svoje 

predloge. Načrt se izvaja do izboljšanja vedenja. 

 

3.2  ANALIZA VZGOJNEGA UKREPANJA V ŠOLI  

Tabela : Izrečeni vzgojni ukrepi glede na mesec v šolskem letu 2021/2022: 

Meseci v šol. 

l. 2021/2022 

1. 

r 

2. 

r 

3. 

r 

4. r 5. 

r 

6. r 7. 

r 

8. r 9. r skupaj opombe 

September          0  

Oktober      1    1  

November      2    2  

December    1*    1*  2** *ženski spol 

Januar        1  1  

Februar         1* 1* *ženski spol 

Marec      2** 1   3 en ** učenec 

prejel 2. VO 

April       1 1* 2* 4 *ženski spol 

(3) 

Maj    1  1   1 3  

Junij    1 1 4** 1 1**  8 ** učenec 

prejel 2. VO 

 

SKUPAJ 

0 0 0 3 1 

10  

(dva 

učenca 

prejela 

2. VO) 

2 

4 

2 

dekleti 

1 

učenec 

prejel 

2. VO 

4 

2 

dekleti 

25 

6 ženski spol 

2 x drugi 

vzgojni 

opomin 



40 
 

 

Prvi vzgojni ukrep je bil izrečen v mesecu oktobru 2021. Zadnji so bili izrečeni konec junija 2022.  

Do konca pouka je bilo izglasovanih 25 vzgojnih ukrepov, od tega jih je bilo 6 za učenke ostale ukrepe 

so prejeli učenci.  Največ izglasovanih opominov je bilo v mesecu juniju (8). Največ vzgojnih opominov 

je bilo v generaciji 6 razredov, kar 10. Po 4 so bili izrečeni v generaciji 9. in 8. razreda.  

Dva učenca iz 6 razreda in en iz 8. razreda so prejeli drugi vzgojni opomin.  

Razlogi za izrečene vzgojne ukrepi so bile hujše kršitve in vztrajno ponavljajoče kršitve. Posebnost 

leta je bila tudi ta, da je bilo veliko karanten, izolacij, preteklo šolsko leto je večino časa pouk potekal 

na daljavo, v šoli se je gibanje omejevalo na mehurčke, kar je vplivalo na držanje pravil. 

Vzgojne ukrepe smo izrekali za hujše kršitve ter v kombinaciji z vztrajno ponavljajočimi kršitvami 

(uničevanje šolske lastnine, ogrožanje lastne varnosti in varnosti drugih; motenje pouka, žaljenje, niso 

upoštevali pravil in dogovorov strokovnih delavcev šole, ipd.). 

Za vse učence in učenke, katerim je bil vzgojni opomin izglasovan, je bil izdelan vzgojni načrt ter 

predstavljen staršem. Strokovni tim je za vse učence pripravil individualiziran vzgojni načrt, v katerem 

je opisano: trenutno stanje, opredeljene so pomanjkljivosti in močna področja posameznika. Na 

podlagi tega so bile načrtovane dejavnosti za odpravo pomanjkljivosti s stani učenca, šole in staršev. 

Načrtovane so bile konkretne vzgojne spodbude za učenca (sodelovanje v ekipi, natečaji, razstava, 

nastop idr.) in spremljanje izvajanja vzgojnega načrta in njegovih učinkov.  

Izvajanje načrtov v času karanten in izolacij ni potekalo kontinuirano. V času bivanja učencev v šoli, 

se je vedenje pri večini izboljšalo. Zelo pomemben dejavnik je tudi sodelovanje s starši in njihov uvid 

v situacijo. Starši, ki so sodelovali s šolo in videli možnosti izboljšanja pri lastnem otroku, je prišlo do 

vidnega izboljšanja vedenja. Opažamo, da so veliki premiki in vidna izboljšanja tudi v primerih, ko se 

vključi oče. Vedno vabimo oba starša, a se ne odzovejo vedno vsi. Pri večini učencev smo lahko 

zaključili z izvajanjem načrta (10). 

Načrt za učence, katerim je bil vzgojni ukrep izrečen aprila, maja in junija se bo izvajanje le-tega 

nadaljevalo v novem šolskem letu. Izvajanje načrta se bo nadaljevalo tudi pri učencih, kateri niso 

dosegli izboljšanja. Za ukrepe izrečene konec junija se bo načrt pomoči izvajal v novem šolskem letu. 

 

 

3.3  ANALIZA VZGOJNEGA DELOVANJA V VRTCU 

Vzgojna problematika v vrtcu je pogosto povezana z razvojem otrok (npr. otrok ne zmore še prositi 

vrstnika za igračo, zato vrstnika udari in mu igračo vzame, ga ugrizne …).  Tudi v vrtcu s pozitivnim 

pristopom, spodbujanjem zaželenih vedenj pri otroku, s spoštovanjem, jasno postavljenimi mejami 

in povratnimi sporočili želimo pri otrocih doseči sprejemljiva in želena vedenja.  

Metode in pristopi, po katerih za dosego vzgojnih ciljev posegajo vzgojiteljice, so igra vlog, branje 

zgodb z vzgojno tematiko, različne socialne igre … 

Če ugotavljamo, da otrokove vzgojne težave potrebujejo dodatno obravnavo in širši pristop, se 

vzgojiteljice povežejo s svetovalno delavko, izvedemo sestanek z obema staršema in skušamo najti 

možne vzroke otrokovega vedenja, staršem tudi nudimo pomoč in nasvete pri domači vzgoji.  
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Včasih potrebujemo tudi pomoč zunanjih ustanov, najprej pediatrinje, nato pa strokovnjakov iz 

Centra za zgodnjo obravnavo, Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ali drugih 

strokovnjakov. Pomoč zunanjih ustanov zaradi vedenjskih težav vrtčevskih otrok sicer ni pogosta, a 

če do tega pride, je nujna čim prejšnja obravnava in usklajena pomoč otroku. 

  

3.4  POROČILO O DELU SKUPINE ZA VZGOJO 

Supina za vzgojo je v šolskem letu 2021/22 izvedla dejavnosti:  

• izvedba tekmovanja za Prešerno(vo) pero 2020/21 in 2021/22;  

• delno se je upošteval predlog ravnatelju, da na uvodnem roditeljskem sestanku izpostavi 

odgovornost učencev ; 

• predavanje za učitelje v avgustu o odgovornosti in mejah med njimi za učitelja, učenca, starša 

s predavateljem Kristjanom Muskom Lešnikom je bilo izvedeno 7. oktobra preko aplikacije 

Teams z naslovom Pozitivna psihologija v vrtcih in šolah. 

 

Dejavnosti po navodilu ravnatelja so bile: 

• priprava ozvočnice in predlog gradiv o pirotehničnih sredstvih; 

• anketa o odnosih na šoli in načrtovanje akcij za izboljšanje le teh, ki so bile v decembru tudi 

izvedene. Skupina za vzgojo je presodila, da so prinesle premik v odnosih med učitelji in tudi 

med učitelji in učenci. 

 

Nenačrtovani izdelki, ki so nastali spontano kot odziv na problem, so: 

• učenčevi premisleki (ob večkratnih kršitvah se učencu izroči zvezek, ki ga uporablja do konca 

šolanja na naši šoli in se hrani v zaklenjeni omari, dostop ima le učenec in odrasli, ki jih učenec 

izbere. Oblikovana so pripomočki za pisanje, in sicer vprašanja za premislek, začetki spovedi 

in možna nadaljevanja povedi); 

• predlog protokola za ravnanje z učencem, ki ne izpolni navodil (predlog je pripomoček za 

profesionalno ravnanje učitelja z namenom, da učenec zazna, da je učitelju mar zanj, 

utrjevanje rutine); 

• izpostavljeni problemi, predlogi in dogovori (izdelek je nastal po prvem OUZ za 6. razred). 

 

Dejavnosti, da bi vsak drugi teden v mesecu pri vseh urah, vsak učitelj vključi tudi vprašanje o ravnanju 

glede 8 krogov odličnosti ali črti odgovornosti nismo izvedli. 

Delo skupine je bilo smiselno in učinkovito. Sestali smo se na treh sestankih, in sicer pred in po 

ocenjevalnih obdobjih. 
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4 SVETOVALNA SLUŽBA IN IZVAJANJE DSP 

4.1 POROČILO AKTIVA SVETOVALNIH DELAVCEV IN IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI 

V šolskem letu 2021/2022 smo imeli tri sestanke našega aktiva, srečevali pa smo se tedensko na naših 

skupnih načrtovanjih. Ta so bila namenjena sprotnemu reševanju vzgojne in učne problematike tako 

v šoli kot v vrtcu. Prav s skupnim sodelovanjem in multidisciplinarnim pristopom smo probleme in 

izzive hitreje in učinkoviteje reševali. V letošnjem letu se je pokazalo, da je delo na daljavo v preteklih 

dveh letih pustilo pri učencih z učnimi težavami kar nekaj posledic. Učenci imajo šibko pozornost, 

težje se zberejo za učno delo. Veliko učencev v prvi triadi je šibkejših na področju branja, pisanja in 

računanja. V drugi polovici leta smo za nekaj učencev pripravili poročila, da bodo starši začeli s 

postopkom usmerjanja za pridobitev dodatne strokovne pomoči.  

Člani aktiva smo se redno udeleževali različnih izobraževanj, pomagali smo si pri uvajanju novih 

sodelavcev ob menjavah. Prav učitelji za dodatno strokovno pomoč smo odnesli levji delež pri 

nadomeščanju manjkajočih sodelavcev. Daljše odsotnosti izvajalcev dodatne strokovne pomoči so za 

učence z dodatno strokovno pomočjo večja težava, saj so tako prikrajšani za sprotno razlago in 

pomoč. Zagotovo bo v bodoče potrebno urediti nadomeščanja dodatne strokovne pomoči ob daljših 

odsotnostih. 

Podrobna poročila o posameznih področjih našega dela so objavljena v posebnih poročilih.  

   

V aktivu učiteljev za učence z učnimi težavami so bili:  mag. Andreja Kosirnik (vodja aktiva v šolskem 

letu 2021/2022), Marjeta Merela, Martina Razoršek, Daša Vidic, Matjaž Gerenčer, mag. Gordana 

Ilievska (ZGNL), Neja Šeme (Mia Prudo Kermavner), Kaja Leskovar (OŠ Roje), Urša Kovačič, Eva 

Rajovec in Jan Gamberger.  

 

4.2      VPIS V PRVI RAZRED 

Vpis bodočih prvošolcev za šolsko leto 2022/23 je letos zaradi epidemiološke situacije potekal na 

daljavo.  

Podatke in dokumentacijo, potrebno za vpis, sta pripravili svetovalni delavki Nika Cerar in Jana Vode, 

staršem smo jo v februarju poslali po pošti, izpolnjeno dokumentacijo so starši vrnili v šolo.  

Starši otrok bodočih prvošolcev so imeli v šolskem letu 2021/22  en roditeljski sestanek, ki je potekal 

1. 6. 2022 (na matični šoli in na POŠ). Roditeljski sestanek so vodile učiteljice prvega razreda. Staršem 

so predstavile letni delovni načrt v 1. razredu, predmetnik, dneve dejavnosti in interesne dejavnosti. 

Posebna pozornost je bila namenjena šolskim potrebščinam. Starši so na sestanku prejeli navodila za 

spletno izpolnjevanje prijave na prehrano, prijavo na neobvezni izbirni predmet (vse v eAsistentu). 

Potrdilo o šolanju pa so prejeli že teden prej po pošti. Pomočnica ravnatelja je povedala, kako na šoli 

potekajo šolski prevozi. 
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ODLOŽEN VPIS: 

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, ki jo sestavljajo zdravnica, svetovalna 

delavka – psihologinja, svetovalna delavka – pedagoginja, vzgojiteljica in specialna pedagoginja, se je 

v šolskem letu 2021/22 sestala 28. 3. 2022. Obravnavala je 5 vlog staršev v zvezi z odloženim vpisom 

njihovih otrok v šolo. Komisija je pregledala priloženo dokumentacijo, opažanja in mnenja 

strokovnjakov ter timsko razpravljala o najboljši možnosti za celosten razvoj in napredek 

posameznega otroka, na vseh področjih njegovega razvoja. Obrazložen predlog za posameznega 

otroka je posredovala ravnatelju v odločanje. Komisija je predlagala, da se 5 otrokom odloži vpis v 

šolo. Ravnatelj je po predlogih komisije odločil tako, kot je le-ta predlagala.    

 

ŠOLANJE DRUGOD: 

Vloge za šolanje drugod so oddali starši 8 otrok: 2 OŠ Gradec, 1 OŠ Janka Modra, 1 OŠ Livada Ljubljana, 

1 OŠ Vodmat, 1 OŠ Dob, 1 Waldorfska šola Ljubljana, 1 OŠ PP Roje  

 

ŠOLANJE NA NAŠI ŠOLI (IZ DRUGIH ŠOLSKIH OKOLIŠEV): 

Starši 4 otrok iz drugih šolskih okolišev želijo, da se njihovi otroci šolajo na naši šoli (2 iz šolskega 

okoliša OŠ Maksa Pečarja Črnuče, 1 iz šolskega okoliša OŠ Dob, 1 iz šolskega okoliša OŠ Ivana Kavčiča 

Izlake) Od teh se nameravajo družine 3 otrok preseliti v naš šolski okoliš.  

 

STATISTIČNI PODATKI: 

 MATIČNA ŠOLA PODRUŽNIČNA 

ŠOLA 

ŠOLANJE NA NAŠI ŠOLI (DRUG ŠOLSKI OKOLIŠ) 2 2 

ŠOLANJE DRUGOD 5 3 

ODLOŽEN VPIS 1 4 

SKUPAJ VPISANIH (1. 7. 2022) 40 12 
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4.3 KARIERNO USMERJANJE 

 

4.3.1 KARIERNO USMERJANJE, KARIERNA VZGOJA UČENCEV  

Karierna orientacija na osnovni šoli je trajen in načrten proces, ki učencem pomaga pri pravilni izbiri 

poklica. Usmerja jih v poklice, ki ustrezajo njihovim interesom, sposobnostim, znanjem in 

osebnostnim lastnostim. Seznanja jih z zahtevami in značilnostmi različnih poklicev. 

Karierna orientacija se deli na poklicno vzgojo, poklicno informiranje in poklicno svetovanje.  

Poklicna vzgoja vsebuje stalno in načrtno vzgojo k pravilnemu vrednotenju dela, vzgoje, delovnih 

navad, razvoj interesov, razvoj sposobnosti, vzgojo pozitivnih osebnostnih lastnosti, prilagajanje 

zahtevam socialnih odnosov. Pomembno vpliva tudi na spoznavanje o pomenu pravilne izbire poklica. 

Poklicno informiranje seznanja učence s področji poklicev, z lastnostmi posameznih poklicev oz. vrst 

dela, o pogojih šolanja, o štipendiranju, o možnosti zaposlitve po končanem šolanju. Pomaga 

navezovati stike s šolami. Tudi poklicno informiranje poudarja vrednost prave izbire poklica. 

Poklicno svetovanje omogoča učinkovito razreševati posameznikove težave pri izbiri poklica. Učence 

usmerja v tiste poklice oz. vrste dela, ki najbolj odgovarjajo subjektivnim možnostim učenca in 

objektivnim okoliščinam. Svetovanje poteka na način vodenja, da učenec sam pride od odločitve. 

Učence se je informiralo na razrednih urah, individualnih pogovorih, preko elektronske pošte, preko 

spletne strani šole in srednjih šol. Na šoli je tudi oglasna deska, z informacijami o karierni orientaciji, 

katera v tem letu ni prišla do izraza, saj so učenci manj hodili do nje, saj je bil pouk večino šolskega 

leta v mehurčkih, kasneje se je še pričela rekonstrukcija šole in je pouk potekal tudi na drugih 

lokacijah v Moravčah. 

Učenci so imeli možnost reševanja programa eKam in kako (eKIK). Nekaj svetovanj je v času pouka na 

daljavo in v času karanten potekalo preko MTeamsov. V MTeamsih je bila tudi učilnica z ažuriranimi 

informacijami vezanimi na vpis, srednje šole, pogoji vpisa ipd. 

Zaradi izrednih razmer v R Sloveniji je odpadlo veliko načrtovanih dogodkov npr.: poklicne tržnice na 

OŠ, Informativa 2022. So se pa udeleževali predstavitev srednjih šol preko videokonferenc. 

Za učence 9. razredov je bil organiziran dan dejavnosti na temo podjetništva in finančnega 

opismenjevanja. V preteklem šolskem letu je tej generaciji odpadel dan dejavnosti. Organiziran je bil 

v jesenskem času na temo postavljanja ciljev in karierne orientacije. Za učence so to koristne 

informacije, ki jih lahko uporabljajo tudi kasneje v svojem življenju. 

Tudi za učence 8. razredov je bil organiziran dan dejavnosti na temo postavljanja ciljev in karierne 

orientacije. 

S starši devetošolcev je sodelovanje potekalo na različne načine: osebno na govorilnih urah, 

roditeljskem sestanku, preko telefona, s posamezniki tudi preko elektronske pošte in M Teamsov. 

Pomembna obvestila so bila posredovana staršem, razredničarkam v elektronski obliki preko 

eAsistenta. Pomembne informacije so bile objavljene tudi na spletnih straneh šole. 
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4.3.2 VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ANALIZA VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

Tabela : Analiza vpisa glede na šolo in program: 

ŠOLA + PROGRAM :  
   
M Ž SKUPAJ 

4. leta izobraževanja GIMNAZIJA    

Srednja šola Domžale, gimnazija  2 3 5 

Gimnazija Poljane, klasična gimnazija 1 0 1 

Gimnazija Moste 0 1 1 

Gimnazija Ledina 2 3 5 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, ekonomska gimnazija 0 1 1 

Gimnazija Jožeta Plečnika 0 1 1 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, gimnazija 0 1 1 

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija Lj. - Šentvid 0 1 1 

Sr. gradbena, geodetska in okoljevarstvena š. Lj., tehniška gimnazija 1 0 1 

Konservatorij za glasbo in balet, umetniška g., glasbena smer 1 0 1 

Sre. šola za oblikovanje in fotografijo, umetniška gimn. 0 1 1 

 7 12 19 

4. leta izobraževanja 
   

   
Srednja šola Domžale, Poklicna in str. š.,  rač. t. 4 0 4 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, vzg. 0 4 4 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, ek. t. 0 1 1 

SIC Ljubljana, logistični t. 1 0 1 

ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola, strojni tehnik 3 0 3 

Sr. šola tehniških strok Šiška, t. mehatronike 2 0 2 

Srednja medijska in grafična š., medijski t. 1 0 1 

SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, kozmetični t. 0 1 1 

SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, farmac. t. 0 1 1 

Sr. gradbena, geodetska in okoljevarstvena š. Lj., gradbeni t. 0 1 1 

Srednja zdravstvena šola Lj., zdravstveni t. 2 6 8 

BIC, Gimnazija in veterinarska šola,  veterinarski t. 1 2 3 

BIC, Živilska šola, živilski t. 0 1 1 

ŠC PET, ekonomski t. športni oddelek 0 1 1 

Sr. ekonomska šola (Roška), ek. t. 1 1 2 

Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma; Kmetijska šola Grm in 
biotehniška gimnazija (kmetijsko podjetniški t.) 

1 0 1 

Elektrotehniško-računalniška st. š. Lj.,  rač. t. 1 0 1 

Elektrotehniško-računalniška st. š. Lj.,  elektrotehnik 2 0 2 

Srednja trgovska šola, aranžerski t. 0 1 1 

SKUPAJ    19 20 39 
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3. leta izobraževanja M Ž SKUPAJ 

Srednja šola Domžale, Poklicna in str. š., inst. str. instalacij 2 0 2 

SIC, LJ., avtoserviser 1 0 1 

SIC, LJ., avtokaroserist 1 0 1 

Sr. šola tehniških strok Šiška, elektrikar 1 0 1 

Srednja zdravstvena šola Lj., bolničar negovalec 0 1 1 

Srednja frizerska šola Lj. 0 3 3 

  1 1 

SKUPAJ    5 5 10 

 

 

 

VPIS CELOTNA GENERACIJA 9. RAZRED 

 

 
Slika 1 : Grafični prikaz vpisa po spolu in vrsti izobraževanja za celotno generacijo 
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In podatki še v številkah 

Analiza vpisa v srednje šole po spolu v oddelkih: 

 

 9. A 9. B 9. C Celotna generacija 

PROGRAM M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ 

3 letni 1 2 3 4 1 5 0 2 2 5 5 10 

4 letni 7 4 11 5 10 15 7 6 13 19 20 39 

Gimnazija 3 5 8 1 3 4 3 4 7 7 12 19 

  11 11 22 10 14 24 10 12 22 31 37 68 

 

Analiza vpisa v srednje šole izraženo v % (zaokroženo na cela števila):  

 

 9. A 9. B 9. C skupaj vsi oddelki 

PROGRAM M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ M Ž SKUPAJ 

3 letni 5 9 14 17 4 21 0 9 9 7 7 15 

4 letni 32 18 50 20 42 62 32 27 59 28 29 57 

Gimnazija 14 23 36 4 13 17 14 18 32 10 18 28 

  50 50 100 42 58 100 45 55 100 46 54 100 

 

 

Vpisali so se vsi učenci. Učenci so se vpisali na 26 različnih šol, v 31 programov. Največ učencev se je odločilo za vpis na 4 letne programe (57 %). 

Temu sledi vpis v gimnazijske programe (28%). V tej generaciji se je najmanj  učencev in učenk odločilo za vpis v 3 letne programe (15%)



4.4 PRILAGODITVE DELA 

 

4.4.1 DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V ŠOLI 

Na naši šoli smo delali z učenci z učnimi težavami po Konceptu dela z učenci z učnimi težavami 

v osnovni šoli. Delo je skladno s konceptom potekalo po več stopnjah. Na prvi stopnji, ko so se 

pokazale učne težave, je z učencem delal učitelj predmeta. Pri pouku je uporabljal individualni 

pristop, upošteval določene prilagoditve, spodbujal uporabo določenih materialov ter 

svetoval staršem za delo z učencem doma. Učence smo vključevali v dopolnilni pouk.  

Če so se težave nadaljevale, se je vključila svetovalna služba, opravila se je psihološka in 

specialno pedagoška diagnostika. Na podlagi te se je načrtovalo delo z učencem, potrebne 

prilagoditve pri pouku ter delo doma. Če so se učne težave nadaljevale, smo učenca vključili v 

individualno in skupinsko obliko pomoči na šoli, v primeru izrazitih težav pa smo staršem 

svetovali obisk zunanje ustanove (Svetovalni center za otroke in mladostnike, Mentalno 

higienski oddelki v različnih zdravstvenih domovih, zasebni psihologi, psihoterapevti za delo z 

otroki ali s starši…).  

V primeru izrazitih učnih težav, ki se na vseh prejšnjih stopnjah dela z učencem niso omilile, 

smo staršem svetovali postopek usmerjanja, da so učenci z zmernimi in težjimi specifičnimi 

učnimi težavami dobili dodatno strokovno pomoč.  

Na matični in podružnični šoli ter v vrtcu so dodatno strokovno pomoč izvajali specialni 

pedagogi, pedagogi, psiholog, socialna pedagoginja in logopedi, ki so opravljali neposredno 

delo z otroki in z učenci z učnimi težavami, ki imajo odločbo o usmeritvi v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Redno so sodelovali z 

učitelji in vzgojitelji, ki so poučevali ali vodili otroke, s starši ter s šolsko svetovalno službo in z 

zunanjimi institucijami. 

 Specialni pedagogi spremljajo vse učence z učnimi težavami, po potrebi jih vključujejo v 

različne dejavnosti. Pri učencih od 1. do 3. razreda je poudarek na učenju branja, pisanja in 

računanja, učenci lahko obiskujejo grafomotorične in bralne urice.  

Na dan 24. 6. 2022 se je v šoli izvajalo 269 ur dsp, v vrtcu pa 13 ur dsp.  

 

Starši, ki so opazili, da je imel njihov otrok težave pri usvajanju spretnosti branja, pisanja ali 

računanja, se je težko zbral za šolsko delo, je imel težave pri opravljanju domačih nalog, so se 

o tej težavi lahko pogovorili z učiteljem predmeta ali s katerim od specialnih pedagogov ali s 

svetovalno delavko. Svetovalna služba je imela za tovrstna vprašanja elektronski naslov: 

dsp@moravce.si. 
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Ob koncu šolskega leta 2021/2022 smo pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči pri 

učiteljih zaznavali:  

1. kot pozitivno izkušnjo:  

✓ utečeno sodelovanje med učitelji predmetov in izvajalci dodatne strokovne pomoči,  

✓ redno tedensko skupno načrtovanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči,  

✓ aktivno sodelovanje izvajalcev dodatne strokovne pomoči z zunanjimi institucijami.   

 

2. težave, s katerimi smo se soočali::  

✓ prostorska stiska za izvajanje individualnih ur (kabineti, proste učilnice),  

✓ absentizem strokovnih delavcev in nadomeščanje le teh tudi z izvajalci dodatne strokovne 

pomoči,  

✓ občasno sistemske pomanjkljivosti na področju izvajalcev dodatne strokovne pomoči 

(pomanjkanje logopedov, rehabilitacijskih pedagogov).    

 

 

4.4.2 DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU 

Da je v skupini otrok s posebnimi potrebami, včasih vemo že ob vpisu otroka v vrtec, pogosteje 

pa je, da ugotovimo, da otrok potrebuje posebno skrb in pomoč, tekom otrokovega bivanja v 

vrtcu. Takrat oblikujemo strokovno skupino, ki za otroka išče metode in pristope, da bi razvil 

svoja šibka področja.   

Podobno kot pri reševanju vzgojne problematike tudi ob spoznanju, da imamo v skupini otroka 

s posebnimi potrebami, strokovna skupina sodeluje s starši, z njimi izmenjamo izkušnje, 

staršem pogosto damo navodilo za delo z otrokom doma.  

Če otrok potrebuje dodatno strokovno pomoč oz. obravnave v zunanjih ustanovah, se v 

sodelovanju s starši povežemo z otrokovim pediatrom, ki starše usmeri v Center za zgodnjo 

obravnavo, najpogosteje v ZD Domžale.  

V izdanem zapisniku multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo je zapisano 

kakšne oblike pomoči in v kolikšnem obsegu naj se nudijo otroku.  

Odločbo o usmerjanju oz. zapisnik CZO je v šolskem letu 2021/22 imelo 8 otrok ( v začetku 

šolskega leta 7, 1 je zapisnik dobil tekom šolskega leta). Tedensko se je ob koncu šolskega leta 

izvajalo 14 ur pomoči, 3 otroci imajo zaradi gibalne oviranosti oz. čustveno vedenjskih težav 

spremljevalca.  

Dodatno strokovno pomoč v vrtcu izvajajo specialni pedagogi iz naše šole in mobilni 

logopedinji iz ZGNL in OŠPP Roje.   

Najpogostejše težave, s katerimi se soočamo: 

• Starši pogosto zelo težko sprejmejo dejstvo, da ima njihov otrok posebne potrebe in 

da potrebuje pomoč zunanje ustanove, pogosto mine precej dragocenega časa, ko bi 

otroku že lahko nudili pomoč, da se starši s pomočjo strinjajo.  

• Pomanjkanje logopedov, ob odsotnosti mobilne logopedinje ni ustrezne zamenjave. 
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• Kadrovska stiska, če otrok dobi pomoč med šolskim letom, urniki specialnih 

pedagogov so takrat že polni.  

 

 

4.4.3 DELO Z UČENCI PRISELJENCI 

V tem šolskem letu nismo imeli učencev priseljencev. 

 

 

4.4.4 DELO Z NADARJENIMI 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo na šoli 56 identificiranih nadarjenih.  

 

Razred Št. 

evidentiranih 

Št. 

identificiranih 

Še ni zaključeno 

4. r 11 0 9 

5. r 15 11 1 

6. r 1 11 / 

7. r / 9 / 

8. r 4 9 / 

9. r / 16 / 

skupaj 31 56 10 

Tabela: Število vseh identificiranih v š.l. 2021/2022 

 

Z nadarjenimi se je delalo, skladno s programom dela. V delo se vključuje večina zaposlenih na 

šoli.  

 

 

4.4.5  IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 

Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu. Do konca 

avgusta 2021 smo prejeli 4 obvestila staršev, da se bodo njihovi otroci šolali na domu.  

3 so bili iz I. triade (2x 1 r + 1x 3. r) in 1 iz zadnje triade (1x 9r). Zadnji otrok je otrok s posebnimi 

potrebami. Učenci s posebnimi potrebami se lahko izobražujejo na domu Ie na podlagi odločbe 

o usmeritvi, če zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ne morejo prisostvovati pouku in 

zaradi individualiziranega pristopa lažje dosegajo cilje oziroma standarde znanja, določene z 

učnimi načrti. Komisija za usmerjanje ni ugodila vlogi staršev. Tako se je otrok šolal redno. 

Učenec opravlja preverjanje znanja, na podlagi katerega se ugotovi doseženi standard znanja. 

Doseženi standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec vpisan. Od 1. do 3. 

razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike. Od 7. do 9. razreda se preverja znanje 

iz slovenščine, matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in državljanske 
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kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter vsaj 

enega predmeta s področja umetnosti. Znanje učencev, ki se izobražujejo na 

domu, oceni izpitna komisija. Vsi so uspešno opravili izpite. 
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5 KAZALNIKI UČINKOVITOSTI 

 

5.1 UČNI USPEH 

 

1. A opisne ocene 

1. B opisne ocene 

1. C opisne ocene 

1. V opisne ocene 

2. A opisne ocene 

2. B opisne ocene 

2. V opisne ocene 

3. A 4,3 

3. B 4,4 

3. V 4,5 

4. A 4,2 

4. B 4,4 

4. V 4,2 

5. A 4,5 

5. B 4,6 

5. V 4,3 

6. A 4,1 

6. B 4,1 

6. C 4,2 

7. A 4,2 

7. B 4,2 

7. C 4,2 

8. A 3,9 

8. B 4,1 

8. C 4,2 

9. A 4,3 

9. B 4,1 

9. C 4,2 

 



5. 2 PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI  

                                                                                                                                                      

ZADEVA Datum 

dogodka 

Kraj 

dogodka 

Mentor/ izvajalec Kratek opis dogodka (5 povedi) Število 

sodelujočih 

učencev 

Sprejem prvošolcev 

na matični šoli 

 

1. 9. 2021 

 

Moravče 

 

Koordinatorica 

prireditve: Barbara Fale 

 

V šolski telovadnici so potekale tri prireditve 

Sprem prvošolcev. Izvedel se je kratek kulturni 

program v izvedbi talentiranih napovedovalcev. 

Učiteljica Mojca Malovrh je izvedla glasbeno 

pravljico. 

 

 

Prešernovo pero 

 

7. 9. 2021 Moravče, 

Vrhpolje 

 

Bernarda Mal 

Andreja Kosirnik 

Marjeta Merela, 

razredniki, komisija za 

oceno del 

Potekalo je tradicionalno tekmovanje v lepopisu 

za preteklo in aktualno šolsko leto. Najlepši izdelki 

napisani na roko, so bili nagrajeni. 

 

Vsi učenci 

šole 

 

Božično-novoletno 

sejmarjenje 

December 

2021 

Moravče Andreja Vavpetič in 

učitelji od 1. do 5. 

razreda 

Učenci so izdelali novoletne izdelke, ki so jih 

odnesli domov s povabilom prostovoljnega 

prispevka za šolski sklad. Odziv je bil zelo 

pozitiven. 

vsi učenci od 

1. do 5. 

razreda 
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Medobčinsko 

srečanje otroškega 

parlamenta 

 

16. 2. 2022 

 

Domžale 

 

Jana Keržan 

 

S tremi predstavniki otroškega parlamenta naše 

šole smo se udeležili medobčinskega srečanja 

otroških parlamentov, ki je potekal na OŠ Venclja 

Perka v Domžalah. Na srečanju so učenci 

razpravljali na temo “Moja poklicna prihodnost”. 

3 

 

Nastop Malega 

zborčka na 

prireditvi Pohod po 

nagelj na Limbarsko 

goro 

20. 3. 2022 Limbarska 

gora 

Barbara Fale, 

Nastja Grad 

Nastop Malega zborčka na prireditvi Pohod po 

nagelj na Limbarsko goro (dogodek v organizaciji 

Društva krajanov Limbarska gora). 

30 

36. državni festival 

Turizmu pomaga 

lastna glava 

 

29.3.2022 

 

Domžale 

 

Koordinatorici: Alenka 

Tominšek, Joži Zaveršnik 

 

  

Nastop učencev na 

kuharskem 

dogodku Kuhna pa 

to v Cityparku 

Ljubljana 

14. 4. 2022 Ljubljana Katja Medija, Sonja 

Jančar Žvanut 

Kuhanje tradicionalnih jedi na sodoben način. 8 

Tedni 

vseživljenjskega 

učenja 

9. 5. - 12. 6. 

2022 

 

Moravče 

 

Martina Razoršek 

 

Nekaj izmed dejavnosti v sodelovanju z lokalnimi 

društvi: ogled zeliščnega vrta, izdelava 

vetromera, bralne urice. 

Učenci 2., 3. 

in 4. razreda 
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Zborovski BUM 31. 5. 2022 Letno 

gledališče 

Studenec 

Nastja Grad Pevci in pevke otroškega in mladinskega pevskega 

zbora so nastopili na Zborovskem BUMU. To je bil 

skupni koncert otroških in mladinskih pevskih 

zborov 15 osnovnih in glasbenih šol z Domžal in 

okolice. Dogodek je organiziral Javni sklad za 

kulturne dejavnosti. 

80 

Zaključna prireditev 

za starše 1. a, b, c in 

noč v šoli 

 

2. 6. 2022 

 

Moravče 

 

Barbara Fale, Saša Igrec, 

Kristjan Kmetič, 

Mia Prudo K., Alenka 

Tominšek 

 

Učenci prvih razredov so se predstavili vsak na 

svoji zaključni prireditvi. Nastopili so vsi učenci. 

Predstavili so se s pesmijo, igro, plesom in 

deklamacijami. Dogodka so se udeležili skoraj vsi 

učenci in njihovi starši. Po prireditvah je sledila 

noč v šoli. Učenci so imeli večerne zabavne 

aktivnosti in prespali so v šoli. 

 

Skupaj s športom 3. 6. 2022 Moravče Boštjan Peterka/ vsi 

učitelji OPB 

Zaključna prireditev za učence, ki so v letošnjem 

šolskem letu obiskovali OPB. Prireditev je 

potekala na ploščadi pri gasilskem domu. 

Sodelujoči; mažoretke, gasilci, NK Termit 

Moravče in Škrat petka (napihljiv grad). Učitelji 

smo poskrbeli za pijačo, sladko presenečenje in 

glasbo. 

 

Nastop pevskega 

zbora na 

dobrodelnem 

8. 6. 2022 Moravče Nastja Grad 

Ksenija Volf 

Nastop otroškega in mladinskega zbora ter 

učencev 4. a. 

50 
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dogodku Deželak 

junak 

Prireditev ob 

zaključku šolskega 

leta 

 

8. 6. 2022 (2. B) 

15. 6. 2022 (2. 

A) 

 

Moravče 

 

Vanda Urbanija  

Betka Gorjup Skok 

Katarina Djukić 

 

Z učenci smo pripravili prireditev ob zaključku 

šolskega leta. Na prireditvi so učenci nastopali s 

pevskimi, plesnimi in dramskimi prispevki. 

 

45 

Valeta 2022 

 

13. 6. 2022 

 

Grad Tuštanj 

 

Razredniki 9. razredov 

Dušan Tomc, Vesna 

Dobrila, Valentina Vršič, 

in Nastja Grad 

Valeta devetošolcev 

 

68 

 

Zaključna prireditev 

za starše 

21. 6. 2022 Moravče Andreja Vavpetič 

pomoč Nastja Grad in 

Boštjan Peterka 

Z učenci smo pripravili zaključno prireditev za 

starše oddelka. V kulturnem programu so 

nastopali vsi učenci. Program je vseboval ples, 

zborovsko petje ob spremljavi klavirja (Nastja 

Grad), kamišibaj in dramatizacijo. 

24 

Donacija šolskih 

torb Lions Kluba  

24. 6. 2022 Vrhpolje, 

Moravče 

Marjeta Merela 

Jan Gamberger 

Mia Prudo Kermavner 

Matjaž Gerenčer 

Lions Klub Domžale je šoli doniral 73 šolskih torb, 

ki smo jih razdelili učencem, za katere vemo, da si 

jih težje kupijo sami.  
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SPOMINSKI IN DRUGI DNEVI 

Občinska proslava 

ob dnevu spomina 

na mrtve 

31. 10. 2021 Moravče, v 

spominskem 

parku 

Tadeja Jezernik Učenci so sodelovali na občinski proslavi z 

deklamacijami. 

3 

Proslava ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti 

24. 12. 2021 Moravče 

(posneta 

proslava) 

Razredniki 7. razreda, 

Nastja Grad, 

Barbara Fale, Zdenka 

Wicher, montaža in 

snemanje Andrej in 

Gregor Ivanšek 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti je 

bila vnaprej posneta. Na njej so nastopali učenci 

7. razreda, otroški pevski zbor, recitatorji, Mali 

zborček. 

75 

Božično-novoletni 

koncert šolskih 

zborov 

5. 1. 2022 Moravče Barbara Fale, 

Nastja Grad, Andreja 

Vavpetič, Gregor 

Ivanšek 

Na šoli se že tradicionalno izvaja božično - 

novoletni koncert pevskih zborov. Na njem so 

sodelovali trije pevski zbori matične šole in en 

pevski zbor podružnične šole. Nastopali so Mali 

zborček, Otroški pevski zbor, Mladinski pevski 

zbor in Pojoče čebelice iz POŠ Vrhpolje. Prenos 

prireditve je potekal preko ZOOM aplikacije. 

150 

Proslava ob 

slovenskem 

kulturnem prazniku 

4. 2. 2022 

 

Moravče 

(posneta 

proslava) 

 

Božena Groboljšek, 

Andreja Vavpetič, 

Barbara Fale, Nastja 

Grad, Gregor Ivanšek 

Proslava je bila vnaprej posneta. Na njej so 

nastopali učenci z deklamacijami, oba pevska 

zbora iz Moravč, zbor z Vrhpolj, mali zborček. 

80 pevcev in 

8 ostalih 
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Obletnica rojstva 

Jurija Vege 

23. 3. 2022 Moravče Gregor Ivanšek, Petra 

Peterka, Ivica Rus 

Na ta dan je bila šolska ozvočnica. Učenci so 

sodelovali v kvizu o Juriju Vegi. Učenci 6. razreda 

so se odpravili po Vegovi poti v Zagorico. 

vsi učenci 

šole 

Spominska 

slovesnost pri 

Spomeniku nad 

Češnjicami 

 

23. 4. 2022 

 

ob 

spomeniku v 

Češnjicah 

 

Tadeja Jezernik 

 

Učenci so sodelovali na občinski proslavi z 

recitacijami. 

 

3 

 

TRADICIONALNI 

KONCERT PEVSKIH 

ZBOROV IN 

OTVORITEV EX 

TEMPORA 2022 

25. 5. 2022 Grad Tuštanj Barbara Fale, 

Nastja Grad, Andreja 

Vavpetič, Inge Ivartnik, 

Tadeja Jezernik 

Izvedel se je koncert pevskih zborov in podelile so 

se nagrade letošnjega EX Tempora. Nastopali so 

Mali zborček, Otroški pevski zbor, Mladinski 

pevski zbor in Pojoče čebelice iz POŠ Vrhpolje 

 

150 

Zaključna prireditev 

POŠ Vrhpolje 

“Pozdrav poletju”, 

Noč v šoli 

23. 6. 2022 

 

Vrhpolje 

 

Aktiv OPB POŠ 

 

Učenci so za starše in sokrajane pripravili kulturni 

program. Po zaključenem uradnem delu so sledile 

športne igre in noč v šoli. 
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Proslava ob dnevu 

državnosti 

24. 6. 2022 Moravče 

(posneta 

proslava) 

Božena Groboljšek, 

Nastja Grad, 

Ksenija Volf, Gregor 

Ivanšek, 

Proslava je bila vnaprej posneta. Učenci so 

sodelovali s pevskimi točkami, glasbenimi solo 

točkami, deklamacijami. 

80 pevcev in 

4 ostali 
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Občinska proslava 

ob dnevu državnosti 

24. 6. 2022 Središče 

Moravč 

Nastja Grad, 

Tadeja Jezernik 

Nastop recitatorjev in mladinskega zbora na 

občinski proslavi ob dnevu državnosti. 

25 

Občinska prireditev 

– Otvoritev 

otroškega igrišča 

24. 6. 2022 

 

Moravče 

 

Barbara Fale 

 

Ob avtobusni postaji je novo otroško igrišče. Na 

otvoritvi igrišča je sodeloval Mali zborček z več 

pesmimi in deklamacijami. 

 

45 

DELAVNICE IN PREDSTAVITVE ZA JAVNOST 

e-nostavno na kolo 25. 9. 2021 

(sobota) 

Moravče 

 

Ksenija Volf, Katja 

Medija, Tanja Apšner, 

Jana Keržan Betka 

Gorjup Skok, Alenka 

Košir, Andreja Vavpetič, 

Ana Kovač, Jan 

Gamberger 

Predstavitev šole s prometnimi dejavnostmi na 

dnevu, ki je bil izveden za širšo javnost. Šola je 

sodelovala s TD Moravče, ki je predstavilo različne 

aktivnosti, med drugim tudi električna kolesa. 

15- (prisotnih 

na dnevu) 

320 - vsi 

učenci od 1. 

do 5. razreda 

-priprava 

plakatov in 

dejavnosti,…) 

NATEČAJI PO RAZREDIH 

Matematika 

združuje 

14.3.-

21.3.2022 

Moravče Vanja Šmid, Vanda 

Urbanija, Andreja 

Vavpetič, Ksenija Volf 

Likovni natečaj za najlepše in najbolj domiselno 

porisano matematično tablo. 

95 
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Kolo je okolju 

prijazno sredstvo 

10. 6. 2022 Moravče Andreja Vavpetič, 

Barbara Železnik 

Stegnar 

Likovni natečaj v okviru akcije Varno na kolesu, 

učenci so ustvarjali v poljubni tehniki na temo 

kolo z EKO vsebino. 

53 

Rišem za prijatelja 

(Acron) 

Oktober 2021 Vrhpolje Tina Grabnar Likovni natečaj za naslovnico za zvezke. 16 

Samo otroci nas 

držijo pokonci (ZPM 

Trbovlje 

30. 11. 2021 

 

Vrhpolje Tina Grabnar Ustvarjanje slik in pozitivnih sporočil za 

starostnike v domovih starejših. 

16 

RAZSTAVE  

Slovenci v nemških 

koncentracijskih 

taboriščih 

Oktober, 2021 Moravče Katja Medija Ogled in vodenje po razstavi v sodelovanju z 

Muzejem novejše zgodovine 

350 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

5.3 TEKMOVANJA IZ ZNANJA IN ŠPORTA 

Ime tekmovanja Področje tekmovanja Raven tekmovanja Število tekmovalcev po razredih 
Skupno število različnih 

priznanj 
Opombe 

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zlato Srebrn Bronasto  

Kenguru Vegovo 

priznanje - POŠ 

Vrhpolje 

matematika 

Šolsko 8 9 5 1 5 / / / / / / 10 

 Regijsko / / /          

Državno / / /          

EPI reading badge 

- angleška BZ 

(matična) 

angleščina 

Šolsko / / 17 / / / / / / 8 9 / 

 Regijsko / / /          

Državno / / /          

EPI reading badge 

- angleška BZ, POŠ 

 

angleščina 

Šolsko / / 1 1 / / / / / 1 1 / 

 Regijsko / / /          

Državno / / /          

BOBER računalništvo 

Šolsko / 18 16 21 9 3 5 4 8 / / 32  

Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno / / / / / / / / / / / / 
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Matemček - POŠ 
Prostorska 

predstavljivost 

Šolsko 4 4 2 2 3     / 9 5 

 Regijsko / / / / /        

Državno 1 1 1 1 1     1 2 / 

Logična pošast - 

POŠ 
logika 

Šolsko 5 1 3 2 4     / 8 7 

 Regijsko / / /          

Državno / 1 1 / 1     / 2 / 

Bober POŠ računalništvo 

Šolsko / 3 2 2 3 / / / / / / 3 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno / / / / / / / / / / / / 

Cankarjevo 

tekmovanje 
slovenščina 

Šolsko / / /   6 4 6 1 / / 8 

 Regijsko / / /     1 1 / /  

Državno / / /          

Tekmovanje iz 

angleščine 
angleščina 

Šolsko / / /     16 12 / / 12 Od 12 

bronastih 

priznanj 

so 4 v 8. 

in 8 v 9.r. 

 

Regijsko / / /     / / / / / 

Državno / / /     / 3 1 1 / 
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36.državni festival 

Turizmu pomaga 

lastna glava 

 

turistični krožek Šolsko              

 

  
Regijsko             

 

Državno / / / / / 2 / 3 4  9  

Matemček 
Prostorska 

predstavljivost 

Šolsko 47 21 22 6 7 5 5 5 9 / 76 44 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno 19 3 2 1 1 1 1 1 3 4 6 / 

Razvedrilna 

matematika 

Logika, prostorska 

predstavljivost 

Šolsko / / / / / 2 2 1 5 / / 7 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno / / / / / / 1 / / / 1 / 

Matematika OŠ 

 
Matematika 

Šolsko 49 22 20 11 10 5 15 8 11 / / 62 2 

diamantni 

priznanji Regijsko / / / / / 2 4 2 7 / / 9 
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Državno / / / / / 1 0 0 2 / 2 / 

Tekmovanje iz 

znanja zgodovine 
Zgodovina 

Šolsko / / / / / / / 4 2 / / 2 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno / / / / / / / / / / / / 

Tekmovanje iz 

znanja geografije 

 

Geografija 

 

Šolsko / / / / / 1 1 / 3 / / 5 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno / / / / / / / / 1 1 / / 

Stefanovo 

tekmovanje iz 

fizike 

fizika 

Šolsko / / / / / / / 6 3 / / 4 

 Regijsko / / / / / / / 1 1 / / / 

Državno / / / / / / / 1 / 1 / / 

Logika matematika 

Šolsko / / / / / 4 5 8 9 / / 4 

 Regijsko / / / / / / / 1 5 / / 5 

Državno / / / / / / 3 / / 1 / / 

Logična pošast logika 

Šolsko 39 12 18 11 9 4 8 3 2 / / 47 

 Regijsko / / / / / / / / / / / / 

Državno 8 2 3 2 2 1 2 1 1 1 5 / 
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Konstruktorstvo 

in tehnologije 

obdelave 

Tehnika 

Šolsko / / / / / / / / / / / / 

 Regijsko / / / / / 2 / 2 5 / / 8 

Državno / / / / / 1 / / 5 / 2 / 



5.4 DOSEŽKI NPZ 

 

 

ANALIZA DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NPZ IZ ANGLEŠČINE V ŠOLSKEM LETU 

2021/22 

 

NPZ iz angleščine se je udeležilo 70 šestošolcev. Dosegli so precej nižji povprečni rezultat 

(54,6%) od slovenskega povprečja (63,5%). Pri tem je 40 učencev doseglo nižji rezultat od slov. 

povprečja, 30 učencev pa višji, cca 20 učencev je najbližje slovenskemu povprečju. 

Obstajajo manjše razlike v povprečnih dosežkih posameznih oddelkov: 6.a 55,52%, 6.b 54,64% 

in 6.c 53,75%. Opazimo večje razlike med posameznimi učenci znotraj posameznih oddelkov, 

npr. najvišji dosežek v 6.a je 88%, najnižji 14%, v 6.b najvišji 96% in najnižji 10% in v 6.c najvišji 

94% in najnižji 8%. 

V primerjavi z dosežki na slovenski ravni je precejšnje odstopanje pri najvišjih dosežkih (13,4% 

učencev v Sloveniji je doseglo dosežek med 91 do 100%, medtem ko je pri nas ta delež znašal 

8,6% učencev. Obratno je pri najnižjih dosežkih, kjer slovenski delež dosežkov od 0 do 10% 

znaša 0,9% vseh sodelujočih na NPZ, delež učencev naše šole pa 4,3%. 

Dosežki naših učencev so pri vseh nalogah pod slovenskim povprečjem ne glede na težavnost 

naloge. Za 0,1 do 0,2 odstotne točke boljši dosežek smo zabeležili le pri treh nalogah iz dveh 

najnižjih težavnostnih območij (rumenega in zelenega). Pri 21 postavkah od skupaj 51 je 

odstopanje navzdol enako ali višje od 0,1 odstotne točke. Od teh 21 postavk jih 9 sodi v 

zahtevnejše, rdeče in modro območje, ostale so v manj zahtevnih zelenem in rumenem 

območju. Pri nalogah pisnega sporočanja (najzahtevnejše, modro območje) so dosežki pri vseh 

postavkah naloge nižji za vsaj 0,1 odstotne točke. Nekoliko manj odstopanja od slovenskega 

povprečja smo opazili pri eni nalogi bralnega razumevanja (kratki odgovori na vprašanja), ki je 

večinoma v rumenem območju. 

Vzroki za slabe rezultate so individualni (veliko učencev z DSP, velike razlike med sposobnostmi 

posameznikov, množično neopravljanje nalog, disciplinski problemi v vsakem od 6. razredov, 

neobiskovanje dopolnilnega pouka, nizka motivacija, slabe delovne navade, neodzivnost 

staršev na sporočila o nedelu, znanje je nizko na lestvici vrednot, precenjevanje sposobnosti 

posameznika, itd.) in sistemski (posledica pouka na daljavo v 4. in 5. razredu). V 6. b in c pa 

tudi dolgo ni bilo stalnega učitelja angleščine (stalno učiteljico so dobili šele v decembru). 

V prihodnjih letih se bomo morali posvetiti odpravljanju razlik med posamezniki, v sodelovanju 

z razredniki je potrebno razvijati delovne navade, okrepiti odzivnost staršev, znanje uvrstiti 

višje na lestvici vrednot, težiti k čim rednejšem opravljanju domačih nalog, povečati 

odgovornost posameznika, spodbuditi redno obiskovanje dopolnilnega pouka in doseči boljšo 

razredno klimo v vseh oddelkih. 

Hkrati se bomo posvetili učencem z visokimi dosežki na urah dodatnega pouka, da jim bomo 

omogočili boljše pogoje dela, kot so jih deležni na rednih urah v razredu. 
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ANALIZA DOSEŽKOV PRI NPZ V 6.RAZREDU MATEMATIKA 

 

Št. 

prijavljeni

h - šola 

Št. 

udeleženi

h - šola 

Povprečj

e (%) - 

šola 

Std. 

odklo

n (%) - 

šola 

Št. 

prijavljeni

h - SLO 

Št. 

udeleženi

h - SLO 

Povprečj

e (%) - 

SLO 

Std. 

odklo

n (%) - 

SLO 

72 71 44,6 18,9 22639 20855 49,7 19,6 

 

V 6. razredu se je na NPZ iz matematike prijavilo 72 učencev, 71 učencev  je NPZ tudi opravljalo. 

Povprečni dosežek na šoli je bil 44,6% v državi pa 49,7%, kar pomeni, da je dosežek na šoli za 

5,1 % nižji glede na državni dosežek. Glede na primerljiv standardni odklon je znanje učencev 

na šoli približno enako razpršeno kot v Sloveniji. 

 

Porazdelitev dosežkov v državi 
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Porazdelitev dosežkov na šoli 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so 3 učenci dosegli več kot 80% in 6 učencev 20% ali manj. Najvišji 

dosežek 92% je dosegel en učenec in najnižjega 8%  en učenec. 16 učencev je v zelenem 

območju (v spodnji četrtini dosežkov), 9 v rumenem (sredina dosežkov), 9 v rdečem (zgornja 

četrtina dosežkov) in 4 v modrem območju (med 10% učenci z najvišjim dosežkom v Sloveniji).  

 

 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV: 
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Iz grafa je razvidno, da je na šoli bistveno več dosežkov od 21 – 40  kot v ostalih intervalih. 

Glede na dosežke vseh šestošolcev v državi je na šoli najmanj učencev v intervalu dosežkov od 

41 – 60 odstotnih točk. 

 

 

Podatki po letih: (2014 – 2022) 
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Iz grafa je razvidno, da dosežki pri NPZ na naši šoli padajo glede na dosežke v državi. 

 

Analiza po nalogah  

Analize po nalogah, NPZ v 6. razredu OŠ 2022, matematika, šola: vsi učenci 

  Točke Št. učencev Točke 

(povp.) 

Indeks težavnosti Vsebinski 

podatki 

Preizkus Naloga (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika   

P1 1 6,00 20855 71 3,66 3,46 0,61 0,58 -0,03   

P1 2 6,00 20855 71 3,63 3,46 0,60 0,58 -0,02   

P1 5 6,00 20855 71 3,73 3,42 0,62 0,57 -0,05   

P1 8 6,00 20855 71 3,00 2,82 0,50 0,47 -0,03   

P1 6 5,00 20855 71 2,60 2,31 0,52 0,46 -0,06   

P1 9 6,00 20855 71 3,08 2,69 0,51 0,45 -0,06   

P1 7 6,00 20855 71 2,45 2,28 0,41 0,38 -0,03   

P1 3 5,00 20855 71 1,72 1,20 0,34 0,24 -0,10   

P1 4 4,00 20855 71 0,98 0,66 0,25 0,17 -0,08   

 

Iz tabele je razvidno, da so učenci naše šole najuspešnejše rešili 1. in 2. nalogo (IT = 0,58). 

Najslabše pa so rešili 4. nalogo (IT =0,17).  

 

Analiza po postavkah 

Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika 

5.a.1 1,00 20855 71 0,94 0,93 0,94 0,93 -0,01 

1.a.2 1,00 20855 71 0,86 0,89 0,86 0,89 0,03 

2.a.1 1,00 20855 71 0,87 0,89 0,87 0,89 0,02 

1.a.1 1,00 20855 71 0,87 0,86 0,87 0,86 -0,01 

2.b 1,00 20855 71 0,77 0,83 0,77 0,83 0,06 

1.d 1,00 20855 71 0,75 0,80 0,75 0,80 0,05 
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6.a 1,00 20855 71 0,80 0,77 0,80 0,77 -0,03 

9.a.1 1,00 20855 71 0,72 0,76 0,72 0,76 0,04 

         

4.a.1 1,00 20855 71 0,32 0,17 0,32 0,17 -0,15 

3.a 1,00 20855 71 0,27 0,15 0,27 0,15 -0,12 

4.b.1 1,00 20855 71 0,16 0,13 0,16 0,13 -0,03 

4.b.2 1,00 20855 71 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 

5.c 1,00 20855 71 0,20 0,10 0,20 0,10 -0,10 

6.b.2 1,00 20855 71 0,10 0,06 0,10 0,06 -0,04 

8.c 1,00 20855 71 0,13 0,06 0,13 0,06 -0,07 

 

Učenci naše šole so bili najbolj uspešni so pri postavkah 5.a.1, 1.a.2, 2.a.1 ter 1.a.1, kjer je bil 

indeks težavnosti nad 0,87 . Te postavke so v zelenem območju kar pomeni, da so bili pri njih 

uspešni tudi učenci v državi. 

Te postavke preverjajo naslednje cilje iz UN: 

- Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota 

- Razlikujejo desetiške enote 

- Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona 

- Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 10 000. 

 

Učenci naše šole so najmanj uspešno rešili naslednje postavke 4.a.1, 3.a, 4.b.1., 4.b.2., 

5.c.,6.b.2 in 8.c . Vse te postavke so  v modrem območju ali nad modrim območjem kar 

pomeni, da so jih slabo reševali tudi učenci v državi.  

Preverjale so naslednje cilje iz UN:   

- Izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev) 

- Primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila 

- Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic 

- Spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega enakostraničnega trikotnika ipd. 

- Ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) 

- Rešijo besedilne naloge (probleme). 

                                                                                              

 

 ANALIZA DOSEŽKOV PRI NPZ V 9.RAZREDU MATEMATIKA 2021/22 

V 9. razredu se je na NPZ iz matematike prijavilo 68 učencev, 68 učencev  je NPZ tudi opravljalo. 

Povprečni dosežek na šoli je bil 54,3% v državi pa 57,7%, kar pomeni, da je dosežek na šoli 

Št. 

prijavljenih 

- šola 

Št. 

udeleženih 

- šola 

Povprečje 

(%) - šola 

Std. 

odklon 

(%) - 

šola 

Št. 

prijavljenih 

- SLO 

Št. 

udeleženih 

- SLO 

Povprečje 

(%) - SLO 

Std. 

odklon 

(%) - 

SLO 

68 68 54,3 20,3 19664 18227 57,7 20,8 
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3,4% nižji od državnega. Glede na nižji standardni odklon je znanje učencev na šoli manj 

razpršeno kot v Sloveniji. 

 

Porazdelitev dosežkov šola glede na Slovenijo 

 

 
Iz grafa je razvidno, da je 10 učencev doseglo več kot 80% in le 2 učenca manj kot 20% . Najvišji 

dosežek 96% je dosegel en učenec in najnižjega 14%  2 učenca. 14 učencev je v zelenem 

območju (v spodnji četrtini dosežkov), 10 v rumenem (sredina dosežkov), 4 v rdečem (zgornja 

četrtina dosežkov) in 8 v modrem območju (med 10% učenci z najvišjim dosežkom v Sloveniji).  
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Primerjava dosežkov: 

 

 
Iz grafa je razvidno, da je na šoli bistveno več dosežkov od državnih v intervalu od 41 – 60  kot 

v ostalih intervalih. Najmanj učencev glede na državo je v intervalu od 61 – 80 odstotnih točk. 

Skoraj enak delež kot delež učencev v državi jih je v intervalu od 81 do 100 odstotnih točk. 
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Podatki po letih: (2014 – 2022) 

 

 
Iz grafov je razvidno, da so bili dosežki učencev naše šole le v letih 2014 in 2017 nad državnim 

povprečjem. V letu 2017 so bili skoraj 7% nad državnim povprečjem. V zadnjih letih se dosežki 

učencev naše šole nižajo. 

 

Analiza po nalogah  

Analize po nalogah, NPZ v 9. razredu OŠ 2022, matematika, šola: vsi učenci 

  Točke Št. učencev Točke 

(povp.) 

Indeks težavnosti Vsebinski 

podatki 

Preizkus Naloga (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika   

P1 4 6,00 18227 68 3,96 3,79 0,66 0,63 -0,03   

P1 8 6,00 18227 68 3,92 3,54 0,65 0,59 -0,06   

P1 2 6,00 18227 68 3,67 3,47 0,61 0,58 -0,03   

P1 5 4,00 18227 68 2,40 2,34 0,60 0,58 -0,02   

P1 7 6,00 18227 68 3,59 3,37 0,60 0,56 -0,04   
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P1 9 6,00 18227 68 3,14 3,32 0,52 0,55 0,03   

P1 3 4,00 18227 68 2,28 2,13 0,57 0,53 -0,04   

P1 1 6,00 18227 68 3,22 2,79 0,54 0,47 -0,07   

P1 6 6,00 18227 68 2,66 2,38 0,44 0,40 -0,04   

 

 Iz tabele je razvidno, da so učenci naše šole najuspešnejše rešili 4. nalogo (IT = 0,63). Bolje kot 

učenci v državi so rešili  nalogo 9 (indeksa težavnosti sta za 0,55).  

Najmanj uspešno so rešili 6. nalogo ( IT = 0,40)  

 

Analiza nalog po postavkah: 

 

Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika 

9.a.1 1,00 18227 68 0,91 0,99 0,91 0,99 0,08 

3.a 1,00 18227 68 0,93 0,96 0,93 0,96 0,03 

5.a 1,00 18227 68 0,88 0,94 0,88 0,94 0,06 

4.a.1 1,00 18227 68 0,85 0,90 0,85 0,90 0,05 

4.a.2 1,00 18227 68 0,88 0,88 0,88 0,88 0,00 

2.a.1 1,00 18227 68 0,85 0,87 0,85 0,87 0,02 

7.a.3 1,00 18227 68 0,69 0,85 0,69 0,85 0,16 

2.c.1 1,00 18227 68 0,83 0,84 0,83 0,84 0,01 

5.b.1 1,00 18227 68 0,78 0,81 0,78 0,81 0,03 

8.b.2 1,00 18227 68 0,78 0,74 0,78 0,74 -0,04 

3.b 1,00 18227 68 0,31 0,32 0,31 0,32 0,01 

4.b.4 1,00 18227 68 0,39 0,32 0,39 0,32 -0,07 

1.c 1,00 18227 68 0,43 0,31 0,43 0,31 -0,12 

6.b.2 1,00 18227 68 0,35 0,29 0,35 0,29 -0,06 

2.b.2 1,00 18227 68 0,31 0,28 0,31 0,28 -0,03 

3.d 1,00 18227 68 0,46 0,28 0,46 0,28 -0,18 

6.c.1 1,00 18227 68 0,34 0,28 0,34 0,28 -0,06 

9.b.4 1,00 18227 68 0,38 0,28 0,38 0,28 -0,10 

7.b.3 1,00 18227 68 0,33 0,22 0,33 0,22 -0,11 

9.b.3 1,00 18227 68 0,11 0,21 0,11 0,21 0,10 

6.c.2 1,00 18227 68 0,14 0,12 0,14 0,12 -0,02 

5.b.2 1,00 18227 68 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 

 

Učenci naše šole so najmanj uspešno rešili naslednje postavke 7.b.3, 9.b.3, 6.c.2,in 5.b.2.  Vse 

te postavke so v modrem oz.  nad modrim območjem kar pomeni, da so jih slabo reševali tudi 

učenci v državi.  
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Preverjale so naslednje cilje iz UN:  

- Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog 

- Določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke 

- Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo 

- Ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer). 

 

Najbolj uspešni so bili pri postavkah 9.a.1,  3.a, 5.a in 4.a.1 kjer je bil indeks težavnosti nad 

0,90. Te postavke so v zelenem območju kar pomeni, da so bili pri njih uspešni tudi učenci v 

državi. 

Te postavke preverjajo naslednje cilje iz UN: 

- Opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo 

- Izračunajo vrednost potence naravnega števila 

- Razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, 

pravi kot 

- Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo. 

 

Analiza dodane vrednosti 

 

S tem grafom je prikazan napredek 62 učencev, kar predstavlja 91% vseh, ki so letos pisali NPZ. 

V povprečju je 64 učencev doseglo 5,18 odstotkov manj kot bi to pričakovali glede na njihove 

dosežke pri matematiki v 6. razredu oz. glede na tipičen napredek njihovih vrstnikov z enakimi 

dosežki. 

 

Analiza dodane vrednosti po razredih 

S tem grafom je prikazan napredek 65 učencev, kar predstavlja 96% vseh, ki so letos pisali NPZ. 
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V povprečju je 65 učencev doseglo 1,68 odstotkov manj kot bi to pričakovali glede na njihove 

dosežke pri matematiki v 6. razredu oz. glede na tipičen napredek njihovih vrstnikov z enakimi 

dosežki. 

 

9.a razred: 

 
S tem grafom je prikazan napredek 21 učencev, kar predstavlja 95% vseh, ki so letos pisali NPZ. 

V povprečju je 21 učencev doseglo 1,41 odstotkov manj kot bi to pričakovali glede na njihove 

dosežke pri matematiki v 6. razredu oz. glede na tipičen napredek njihovih vrstnikov z enakimi 

dosežki. 
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9. b razred 

 
S tem grafom je prikazan napredek 23 učencev, kar predstavlja 96% vseh, ki so letos pisali NPZ. 

V povprečju je 23 učencev doseglo 3,63 odstotkov manj kot bi to pričakovali glede na njihove 

dosežke pri matematiki v 6. razredu oz. glede na tipičen napredek njihovih vrstnikov z enakimi 

dosežki. 

 

 

9.c razred 

 
S tem grafom je prikazan napredek 21 učencev, kar predstavlja 95% vseh, ki so letos pisali NPZ. 
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V povprečju je 21 učencev doseglo 0,17 odstotkov več kot bi to pričakovali glede na njihove 

dosežke pri matematiki v 6. razredu oz. glede na tipičen napredek njihovih vrstnikov z enakimi 

dosežki. 

 

 

ANALIZA DOSEŽKOV PRI NPZ IZ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V  9. RAZREDU 

 

NPZ iz tehnike in tehnologije so kot tretji predmet pisali devetošolci v torek, 10 . 5. 2022. V 9. 

a, 9. b in 9. c oddelku je preizkus pisalo skupaj 68 učencev. 

NPZ iz TIT se piše 60 minut, 40 točk je predstavljalo 100%. Preizkus je obsegal 24 nalog, od 

tega je bila polovica nalog izbirnega tipa in polovica nalog dopolnjevanja, kratkih odgovorov, 

razvrščanja, povezovanja … Glede na taksonomske stopnje, je bilo 30 % nalog iz znanja in 

poznavanja (I. taksonomska stopnja), 55 % iz razumevanja in uporabe (II. stopnja), ostalih 15 

% pa so bile naloge kot samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija ali 

vrednotenje (III. stopnja). Preizkus zajema snov tehnike in tehnologije v glavnem iz 7. in 8. 

razreda, nekaj vsebin je bilo iz 6. razreda. 

Šolsko povprečje je znašalo 52,96 %, kar je za pribl. 1% nad republiškim povprečjem (51,98 %). 

V 9. a so bili najbolj uspešni (povprečni rezultat 55,55 %), sledi 9. c (53,5 %) in 9. b (50,08 %, 

pod republiškim povprečjem).  

 

 
 

Veliko bolj uspešni so bili fantje, skupaj so v povprečju dosegli  55,47 % kar je 3,49 % nad 

republiškim povprečjem.  Manj uspešna so bila dekleta, v povprečju  50,72  %, kar je za 1,26 

% pod republiškim povprečjem. 

 

Najboljši rezultati (≥ 75%): 90 %, 85 %, 83 %, 80%, 78%, 78%, 78%, 75 %, 75%. 

Najslabši rezultati (≤ 25%): 15%, 23 %, 23%, 25%, 25%, 25%. 
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Učenci naše šole so najbolje reševali naloge iz znanja, prepoznavanja in razumevanja: 

- poznavanja in uporabe skiciranja in tehničnega načrtovanja ter pravil kotiranja. 

- risanja v pravokotni in izometrični projekciji. 

- poznavanja papirja, lesa, umetnih snovi in kovin in poznavanja pripadajočih obdelovalnih 

postopkov ter orodja in zaščitnih ukrepov. 

- poznavanja in razumevanja delovanja električnega kroga, naprav, pridobivanja električne 

energije. 

- poznavanja vloge osi in gredi pri prenosih gibanja. 

- poznavanja ekologije, energetike prometa in ekonomike. 

 

Naloge, ki so bile kompleksnejše, so tudi našim učencem povzročale največ težav. Gre za 

poznavanje in razumevanje delovanja prenosov gibanja in mehanizmov, računanje 

prestavnega razmerja zobniškega para, poznavanje vrst ležajev, razlikovanje med  razstavljivo 

in nerazstavljivo zvezo, poznavanje sestave in delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem. V 

glavnem gre za naloge II. in III. taksonomske stopnje – razumevanje, uporaba in uporaba 

kompleksnih postopkov  v novih situacijah. 

 

Generacija devetošolcev je v splošnem uspešna na področju tehnike že od 4. in 5. razreda, ko 

je velik del generacije obiskoval neobvezni izbirni predmet tehnika. Ta generacija je tudi prva, 

kjer je zares velik del učencev (3 skupine, 44 učencev od vseh 68) obiskoval izbirni predmet 

obdelava gradiv kovine v 9. razredu. V generaciji je kar nekaj nadarjenih učencev na tehničnem 

področju, ki so bili skozi leta uspešni tudi na tekmovanjih. Tudi učenci s prilagoditvami so NPZ 

iz tehnike v večini dobro reševali. 

Dosežki NPZ iz TIT so dobri, nad republiškim povprečjem. V prihodnje bomo nadaljevali z 

delom in prakso, ki jo peljemo. Več pozornosti bomo namenili področjem, ki so učencem težja 

za razumevanje (prenosi gibanja, motorji). Še naprej bomo spodbujali tehnično risanje, 

konstruktorstvo, razumevanje mehanizmov in ustvarjanje iz različnih gradiv, ob tem pa učence 

čimbolj usmerjali v prenos znanja v nove situacije. 
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6 DELOVANJE ORGANOV ZAVODA 

 

6.1 SVET ZAVODA 

 

Seje Sveta zavoda OŠ Jurija Vege Moravče potekajo redno, izredno ali korespondenčno ter 

skladno z zakonodajo, ki ureja to področje.  

V šolskem letu 2021/22  je imel Svet zavoda 2 seji:  30. 9. 2021 (redna seja) in  17. 2. 2022 

(redna seja). 

Septembra so se člani Sveta zavoda seznanili s Poročilom o izvajanju letnega delovnega načrta 

za 2020/2021 ter Letnim delovnim načrtom za 2021/2022. Ravnatelj je zbrane seznanil, kako 

je šola pripravljena na morebitno delo na daljavo v primeru poslabšanja epidemioloških 

razmer. Člani so se tudi seznanili, da šola še ni pridobila vseh kadrov za poučevanje. 

Na februarski seji so se člani seznanili z Letnim poročilom, ki je zajemal tudi finančno poročilo. 

Finančno poslovanje zavoda je bilo uspešno. Gospodarjenje je bilo racionalno in rentabilno. 

Člani so potrdili zapisnik inventurnih komisij. Ravnatelj je zbrane seznanil s potekom gradnje 

prizidka in nove telovadnice. Člani Sveta zavoda so soglasno izglasovali oceno delovne 

uspešnosti ravnatelja.  

V začetku septembra smo izvedli korespondenčno sejo zaradi potrjevanja nekaterih nujnih 

dokumentov. 

 

6.2 SVET STARŠEV 

 

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o 

nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma 

šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 

daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja 

o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-

izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 

lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje; 

v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, opravlja druge 

naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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6.3 RAVNATELJ 

Funkcijo ravnatelja je v letu 2021/22 opravljal Matej Žist, pomočnica ravnatelja za šolo je bila 

Petra Peterka, pomočnica ravnatelja za vrtec Branka Peterlin in  vodja podružnične šole Ana 

Kovač.  

 

6.4 UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi zaposleni učitelji in se je sestajal na rednih mesečnih pedagoških 

konferencah, uvodni in končni konferenci, ocenjevalnih konferencah in izrednih sklicih ob 

pomembnejših vzgojnih in organizacijskih vprašanjih. 

 

6.5 SEZNAM RAZREDNIKOV PO ODDELKIH 

 

 RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 

Matična šola Moravče 

1.a Barbara Fale Katarina Učakar 

1.b Saša Igrec   Andreja Balon 

1.c Kristjan Kmetič Alenka Tominšek 

2.a Betka Gorjup Skok Katarina Djukić 

2.b Vanda Urbanija Marjanca Pirc 

3.a Andreja Vavpetič Boštjan Peterka 

3.b Barbara Železnik Stegnar Žan Škafar 

4.a Ksenija Volf Gregor Ivanšek 

4.b Martina Končar Marjanca Pirc 

5.a Katja Medija Martina Razoršek 

5.b Jana Keržan Andreja Kosirnik 

6.a Tadeja Ocepek Andreja Mandeljc 
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6.b Nastja Grad Božena Groboljšek 

6.c Simon Zalar Jan Gamberger 

7.a Tadeja Jezernik Nastja Grad 

7.b Andrej R. Robida Alenka Rajh 

7.c Zdenka Wicher Urška Kovačič 

8.a Božena Groboljšek Marjeta Merela 

8.b Vanja Šmid Eva Rajovec 

8.c Sonja Jančar Žvanut  Bernarda Mal 

9.a Dušan Tomc Terezija Juvan 

9.b Vesna Dobrila Matjaž Gerenčer  

9.c Valentina Vršič Mateja Andrejka 

 

POŠ Vrhpolje 

1.v Tina Grabnar Črt Lipovšek 

2.v Tanja Apšner Daša Vidic 

3.v/4.v Tina Kočevar Ana Kovač 

5. v Alenka Košir Ana Kovač 
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IZVEDENI RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

ODDELEK 
1.RODITELJSKI  

SESTANEK 

2. RODITELJSKI  

SESTANEK 

3. RODITELJSKI  

SESTANEK 

4. RODITELJSKI  

SESTANEK 

1. a 1. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 2. 2022 2. 6. 2022 

1. b 1. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 2. 2022 2. 6. 2022 

1. c 1. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 2. 2022 2. 6. 2022 

1. v 1. 9. 2021 16. 9. 2021 15. 2. 2022 23. 6. 2022 

2. a 16. 9. 2021 13. 1. 2021 15. 6. 2022 / 

2. b 16. 9. 2021 13. 1. 2021 8. 6. 2022 / 

2. v 15.9.2021 17. 2. 2022 23.6.2022 / 

3. a 21. 9. 2021 15. 2. 2022 12. 5. 2022 / 

3. b 14. 9. 2021 15. 2. 2022 12. 5. 2022 / 

3. v 16.9.2021 15. 2. 2022 12.5.2022 23.6.2022 

4. a 14. 9. 2021 24. 2. 2022 7. 6. 2022 / 

4. b 14. 9. 2021 16. 2. 2022 7. 6. 2022 / 

4. v 16.9.2021 15. 2. 2022 23.6.2022 / 

5. a 21.9.2021 16. 2. 2022 12.5.2022 / 

5. b 21. 9. 2021 16. 2. 2022 12. 5. 2022 / 

5. v 15. 9. 2021 16. 2. 2022 12. 5. 2022 23. 6. 2022 

6. a 16. 9. 2021 16. 11. 2021 19. 2. 2022 13. 6. 2022 

6. b 15.9.2021 11.11.2021 17. 2. 2022 6. 4. 2022 

6. c 16. 9. 2021 11.11.2021 17. 2. 2022 6. 4. 2022 

7. a 8. 9. 2021 15. 2. 2022 9. 6. 2022 / 

7. b 8. 9. 2021 15. 2. 2022 9. 6. 2022_ / 

7. c 8. 9. 2021 3. 3. 2022 9.6. 2022 / 
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8. a 30. 9. 2021 17. 2. 2022 16. 6. 2022 / 

8. b 16. 9. 2021 17. 2. 2022 16. 6. 2022 / 

8. c 15. 9. 2021 17. 2. 2022 16. 6. 2022 / 

9. a 5. 10. 2021 9. 2. 2022 31. 5. 2022 / 

9. b 15. 9. 2021 9. 2. 2022 1. 6. 2022 / 

9. c 15. 9. 2021 9. 2. 2022 31. 5. 2022 / 

 

 

6.6 STROKOVNI AKTIVI – POROČILA 

 

6.6.1 AKTIV PRVE TRIADE 

Člani aktiva 1. triade smo se v šolskem letu 2021/22 srečali na treh srečanjih. V aktivu je bilo 

trinajst članov matične šole in POŠ Vrhpolje. Vsak teden pa smo se sestajali v timih za 

posamezni razred, kjer smo podrobno načrtovali tedensko delo v razredu (tematsko 

načrtovanje, oblike in metode dela, načrtovanje preverjanj in ocenjevanj znanj). Delo je 

potekalo preko videokonferenc v Teams. Ko so se Covid ukrepi omilili, smo imeli sestanke v 

živo. 

Na začetnem aktivu smo pregledali in postavili kriterije ocenjevanja (vsako ocenjevanje ima 

dodan mrežni diagram), določili dneve dejavnosti in spremstva v šol. letu 2021/22 ter določili 

tekmovanja, na katera so se učenci prijavljali.  

Udeležili smo se različnih izobraževanj, ki so vsa potekala preko videokonferenc ali podanih 

eGradiv. Pridobljene izkušnje smo si tudi delili med seboj. 

V zadnjih letih opažamo, da ima vse več otrok težave s koncentracijo, pozornim poslušanjem 

in sedenjem pri pouku, zato smo v poučevanje vnašali več različnih aktivnosti, se posluževali 

učenja skozi gibanja in učenja na prostem. Gibanje smo vključevali tudi pri pouku na daljavo 

(karantene razredov), kjer smo pri vsaki videokonferenci res namenili nekaj minut za gibanje. 

Hkrati smo pri samih učnih urah izvajali več praktičnih dejavnosti z uporabo konkretnih 

materialov.  

Zelo učinkovito je bilo medsebojno sodelovanje s timom učiteljev, ki poučujejo v oddelku, da 

ni prihajalo do nesporazumov, nejasnosti in nesoglasij. Na ta način smo morebitne težave, 

bodisi učne ali vzgojne, hitreje odpravljali. Pomembno je bilo sodelovanje z učitelji OPB-ja, da 

so se dejavnosti navezovale in dopolnjevale z učno snovjo, prav tako pa domače naloge.  

V šolskem letu smo izvedli 10-urni plavalni tečaj v 1. razredu, tridnevni tabor v 2. razredu v 

CŠOD Jurček Kočevje, ob koncu šolskega leta so se tretješolci udeležili plavalnega tečaja v 

Čatežu, kjer je bila večina učiteljev 1. triade v vlogi vaditeljev plavanja.  
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V novoletnem času smo pripravili novoletno sejmarjenje, ki je bilo nekoliko drugačno (Covid). 

Zbrani denar je bil namenjen šolskemu skladu. 

 

Leto smo zaključili z urejanjem razredov ter pregledu didaktičnih in učnih pripomočkov. 

Naredili smo tudi analizo šolskega dela. Našli smo veliko pohval, vendar se je našla tudi kakšna 

tema, ki nas je žulila in smo podali predloge oz. izboljšave. Ena večjih težav je bila, pomanjkanje 

kadra pri TJA v 3. razredu.  

Zastavili smo si cilj, da se podrobneje in še temeljiteje posvetimo bralni in funkcionalni 

pismenosti, predvsem pa, da učenci vzljubijo knjige in samo branje. 

 

 

6.6.2 AKTIV 2. TRIADE 

 Aktiv 2. triade (4. in 5. razreda) se je v tem šolskem letu sestal štiri krat. Dvakrat je sestanek 

potekal v živo, dvakrat pa preko videokonference (Teams). 

 

Tim 4. in tim 5. razreda se je sestajal pogosteje (približno na 14 dni) skozi celotno šolsko leto 

in skupaj načrtoval delo oz. prilagoditve dela ter si delo razdelil. Timsko delo je večinoma 

potekalo preko videokonferenc in elektronske pošte, saj je bilo to še posebej za 4. razred edina 

možnost, ker so bili vsi trije razredi na svojih lokacijah. 

V začetku leta smo na aktivu sestavili načrt ocenjevanj. Dogovorili smo se, da popravljanja 

pozitivnih ocen ne dopuščamo, popravljamo samo negativne ocene. 

Pouk je bil v prvi polovici leta zelo pester in razgiban, saj je bilo zaradi okužb s covidom in 

nenadnih karanten potrebno nenehno spreminjanje oblik pouka - delo na daljavo, hibridni 

pouk, šolanje na domu ipd. Prav tako je bilo kar nekaj časa posvečenega samotestiranju 

učencev pred poukom, ki je potekalo nekaj mesecev. 

Dnevi dejavnosti so bili izvedeni po planu. V 4. razredu smo izvedli intenzivno pripravo na 

kolesarski izpit. Ker je lansko leto za tretješolce odpadel plavalni tečaj, smo izvedli še en 

plavalni dan več, kot je bilo načrtovano. 

V 5. razredu pa so učenci poleg načrtovanih dni dejavnosti opravljali kolesarski izpit ter izvedli 

plavalno šolo v naravi na Krku. 

V decembrskem času je bilo izvedeno razredno sejmarjenje. Izkupiček je bil namenjen 

šolskemu skladu. 

V vseh razredih je potekala tudi bralna značka. Ugotavljamo, da je branje vsako leto slabše. 

Učenci 4. in 5. razredih so bili vključeni v športno značko Krpan, Zdrava šolo, Eko šolo in 

petošolci še v projekt Varno na kolesu. 

Vsa načrtovana tekmovanja so bila izvedena. Nekaj učencev je bilo zelo uspešnih tudi na  

državnem nivoju. 
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6.6.3 POROČILO O DELU AKTIVA: SLAVISTI, UMETNIŠKI IN KNJIŽNIČARKA  ZA ŠOL. LETO 

2021/22 
 

Evalvacija dejavnosti, pripravljene v okviru aktiva 

Za lansko šolsko leto smo planirali po 3 kulturne dneve za razrede od 6. do 9. , in sicer: 

• enoten KD: namenjen prireditvam (vključene ure branja, proslave, zaključek BZ-5 ur), 

• KD: božično-novoletno praznovanje oz. ogled filma, 

• v vsakem razredu drugačna kulturna prireditev: v 6. Glasbeno-likovne delavnice; v 7.- 

Tuštanj; v 8. razredu – Stavbna in kulturna dediščina Moravč ter v 9. razredu – ogled 

muzikala. 

Vsi kulturni dnevi so bili realizirani. 

 

Realizirane prireditve: 

• udeležba obeh pevskih zborov na prireditvah v šoli in v kraju     

• Revija otroških in mladinskih pevskih zborov – junij Bum (prireditev na Studencu v 

Letnem gledališču) 

• praznični  koncert (Moravče, koncert v živo v šoli, posneto, na spletu))  

• koncert na Tuštanju in razstava slik (Grad Tuštanj, predvidoma prvi teden v juniju, Inge 

Ivartnik ( junij) 

• Ex tempore (prvi teden v maju) – Inge Ivartnik  

• literarno-geografska ekskurzija (november ali april)  ODPADLO 

• bralna značka in njen zaključek: Mojiceja Bonte, Božena Groboljšek – letos ni bilo 

srečanja z ustvarjalci, samo v razredu podelitev priznanj in sladkih nagrad 

• prireditev ob kulturnem prazniku: Božena Groboljšek   

• projekt Rastem s knjigo 

• Eko bralna značka – Mojiceja Bonte  nagradni izlet izveden v juniju 

• Zlata bralna značka – Mojiceja Bonte nagradni izlet izveden v juniju 

• noč v knjižnici junij 2022) 

• Tekmovanje v lepopisu – v septembru (za prejšnje šolsko leto), v decembru (za leto 

2021/22 Mal (in drugi)   

• razstava likovnih del z Ex tempora, v Knjižnici Daneta Zajca, cel junij 

 

 

Evalvacija tekmovanj 

Učenci vsako leto berejo za bralno značko, preverja vsak učitelj, ki učence poučuje; v 9. 

razredu knjižničarka. Branje za bralno značko vsako leto pričnemo 17. septembra in zaključimo 

2. aprila. Učenci berejo knjige, ki so jih izbrali učitelji razredne stopnje, slavisti in knjižničarka. 

Vsako leto pregledamo sezname in jih prenovimo. 

Letos seznamov nismo prenavljali. Učenci od 1. do 5. razreda so imeli knjige v razredu, tam so 

si jih izposojali. Lahko so brali tudi po lastnem izboru. 
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Že drugo leto zapored nismo mogli  ob zaključku bralne značke izvesti srečanja učencem z 

literarnim ustvarjalcem. V spodnji tabeli so zbrani nekateri statistični podatki, za primerjavo s 

prejšnjimi leti. 

 

 ŠT.  UČENCEV 

NA ŠOLI 

ŠTEVILO ZNAČKARJEV PROJEKT »ZLATI 

BRALEC« (značkarji 9 

let) 

2016/17 559 361 

(1.-5.: 294; 6.-9-: 68):  64 % 

8 

2017/18 560 376 

(1.-5.: 296; 6.-9-: 80): 67 %  

8 

2018/19 595 361 

(od 1.-5.: 270; 6.-9.:91): 60 % 

13 

2019/20 595 338 

(0d 1. do 5. 257; od 6. do 9. 81) 

8 

2020/21 595 295 

1.-5.=236, 6.-9.=59 

8 

2021/22  608 273 

1.-5.=273, 6.-9.=56 

6 

 

- Cankarjevo tekmovanje: za Cankarjevo tekmovanje pripravljamo učence v okviru dodatnega 

pouka.  Lani so tekmovali učenci od 6. do 9. razreda. Posebnega zanimanja za to tekmovanje 

ni, čeprav skušamo učitelji na različne načine učence motivirati. Razlog je (tudi po mnenju 

kolegov drugih šol) pretežka vsebina, ki presega OŠ. Učenci se navdušijo, potem pa, ko 

ugotovijo, da morajo prebrati dve knjigi, ki ju je potrebno natančno obdelati, prebrati še 

kakšen članek, izdelati pisni izdelek (ne samo eden, pač pa več), vržejo puško v koruzo. Bolj 

enostavno je tekmovati na nekam drugem področju, kjer je redna snov (sicer rešiš kakšen star 

test), ne pa še toliko dodatnega dela, kjer vsebina ni del rednega pouka. To je sicer širši 

nacionalni problem. Na državno tekmovanje sta se uvrstili dve učenki.  
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6.6.4 DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

Sestali smo se na treh aktivih v šolskem letu. Nekateri člani so bili v aktivu le del šolskega leta, 

ker so iz različnih razlogov odšli s šole oz. prišli na šolo. 

Ob začetku šolskega leta smo naredili predvsem načrt ekskurzij. Po navadi smo imeli večino 

ekskurzij jeseni v septembru in oktobru. V tem šolskem letu pa smo se odločili zaradi negotove 

epidemiološke situacije in omejitev, da bomo izvedli večino ekskurzij v drugi polovici šolskega 

leta. Tako smo izvedli ekskurzijo za 9. razrede konec aprila. Učence smo peljali v Muzej novejše 

zgodovine v Ljubljani in nato v Park vojaške zgodovine v Pivki. Za obisk Parka vojaške zgodovine 

smo dobili donacijo Zveze veteranov vojne za Slovenijo in učenci so imeli v celoti krito 

vstopnino. V mesecu maju smo izvedli ekskurzijo za 8. razrede. Učenci so si ogledali 

Šempetrsko nekropolo (rimski nagrobniki) in nato mesto Ptuj in Ptujski grad. Istega dne pa 

smo izvedli tudi ekskurzijo za 7. razrede – učenci so si ogledali Idrijski rudnik, rudarsko hišo in 

Divje jezero.  

Udeležili smo se študijske skupine za zgodovino in geografijo. Na aktivu smo tudi pregledali 

pravilnik o ocenjevanju. Po odločbi ministrice o priporočenem zmanjšanem normativu števila 

ocen, smo po potrebi to uvedli. 

V aprilu smo pregledali učbenike. Zaradi zastarelosti smo se odločili za prenovo učbenikov za 

geografijo 6. razred.  

Udeležili smo se tekmovanja iz znanja zgodovine in tekmovanja iz geografije. Na šolskem 

tekmovanju za zgodovino sta dva učenca dosegla bronasto priznanje. Na tekmovanju za 

geografijo je pet učencev doseglo bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa en učenec 

zlato priznanje.  

V mesecu oktobru smo na šoli gostili razstavo o Holokavstu. Iz vsakega razreda se je en učenec 

udeležil izobraževanja o razstavi in je potem pri uri zgodovine svoj razred vodil po razstavi. 

V letošnjem šolskem letu smo kljub epidemiji lahko v glavnem izvajali pouk v živo. Kadar pa je 

prišlo do karantene celega razreda, pa smo ga za krajši čas izvajali tudi na daljavo, na kar pa 

smo bili že dobro navajeni. Občasno pa so nekateri učitelji izvajali tudi t. i. hibridni pouk, ko je 

bilo le manjše število učencev v karanteni. Učiteljica je izvajala pouk v razredu, hkrati pa so 

učenci v karanteni spremljali pouk na daljavo preko prenosa zvoka in slike table na daljavo. 

 

 

6.6.5 AKTIV ZA TUJE JEZIKE 

Člani aktiva tujih jezikov smo se v šolskem letu 2021/22 srečali na treh srečanjih. V aktivu je 

bilo osem članov, ki so se skozi leto izmenjavali. Srečevali smo se na tedenskih timih, kjer smo 

podrobno načrtovali tedensko delo v razredu. Sodelovanje je bilo produktivno in pozitivno. 

Pomembno je bilo sodelovanje z učitelji DSP-ja in razredniki. 

Udeležili smo se uvodne študijske skupine in različnih izobraževanj. 

V mesecu septembru smo obeležili evropski dan jezikov. Poudarek je bil na manjšinskih jezikih. 

Učencem smo predstavili pomen tujih jezikov in si ogledali video posnetke, ki prikazujejo ljudi 
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različnih držav in jezikov. Pri izbirnem predmetu nemščina so učenci polepšali šolsko dvorišče 

z risanjem s kredami. Narisali so zastave evropskih držav in dopisali pozdrave v različnih jezikih. 

Pri predmetu geografija so se pogovorili o jezikovni pestrosti v Evropi ter izvedli jezikovni kviz. 

Pri dodatnem pouku v 7. razredu smo izvedli tekmovanje v 'lomilcih jezikov' (tongue twisters) 

v angleškem in nemškem jeziku. Med poukom angleščine so se učenci 8. in 9. razreda pomerili 

v tekmovalnem kvizu Kahoot na temo dneva jezikov. 

Udeležili smo se tekmovanja iz znanja angleščine v 8. in 9. razredu. V 8. razredu se je šolskega 

tekmovanja udeležilo 16 učencev. Osvojili so 4 bronasta priznanja. V 9. razredu se je šolskega 

tekmovanja udeležilo 12 učencev. Osvojili so 8 bronastih priznanj. Trije učenci 9. razreda so se 

uvrstili na državni nivo, kjer so osvojili eno srebrno in eno zlato priznanje. V sedmem razredu 

je deset učencev osvojilo angleško bralno značko, v 8. razredu pa trije. V 6. razredu so iz 

predmeta angleščina pisali NPZ. Rezultati so glede na razmere v redu. Podrobneje so 

predstavljeni v dokumentu Analiza NPZ 2022 TJA 6. 

V letošnjem šolskem letu smo kljub epidemiji lahko v glavnem izvajali pouk v živo. Kadar pa je 

prišlo do karantene celega razreda, smo v posameznih razredih izvajali pouk na daljavo ali 

kombinirano oziroma hibridno. 

  

 

6.6.6 MATEMATIČNI AKTIV 

Delo aktiva matematikov temelji na medsebojnem sodelovanju in prenašanju izkušenj dobre 

prakse med člani aktiva. Aktiv se je sestal trikrat.  Na tedenskih skupnih načrtovanjih smo 

reševali sprotne dileme in vprašanja.  

Na prvem aktivu smo načrtovali naše aktivnosti, ki smo jih v celoti izvedli. Učenci 6.razreda so 

odšli po Vegovi poti v Zagorico. Na poti so ob oglasnih deskah spoznavali življenje in delo Jurija 

Vege. V mesecu maju so imeli sedmošolci tehniški dan Tangram, kjer so izdelali igro Tangram 

ter utrdili svoje znanje o likih in ploščinah likov. V mesecu maju smo izvedli tehniški dan za 

osmošolce, kjer so učenci uporabili znanje o krogu in Pitagorovem izreku pri praktični nalogah. 

Tehniški dan za devetošolce je bil namenjen izdelavi Empirične preiskave. 

Organizirali smo naslednja tekmovanja iz matematičnega področja: Logika, Razvedrilna 

matematika, Matematika – Kenguru in Bober, ki jih bomo organizirali tudi v prihodnje. 

Sodelovali smo pri izvedbi tekmovanj Matemček in Logična pošast.  

Ob dnevu spomina na rojstvo Jurija Vege smo pripravili kratko predstavitev življenja in dela 

Jurija Vege v obliki Power Point predstavitve za vse učence naše šole, pripravili smo tudi kratek 

kviz o Juriju Vegi. Z učenci naše šole so sodelovali na likovnem natečaju DMFA z naslovom 

Matematika združuje. 

Na drugem aktivu smo razpravljali o izpolnjevanju načrta aktiva in se dogovarjali za delo za 

naprej.  

Na tretjem aktivu naredili pregled dela, analizo Nacionalnega preverjanja znanja in predlog 

načrta aktivnosti v prihodnjem šolskem letu. 
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6.6.7 POROČILO O DELU NARAVOSLOVNEGA AKTIVA IN DELU LABORANTA 

Rezultati NPZ za predmet TIT so bili nad republiškim povprečjem. Rezultat je bil glede na 

epidemiološke razmere v preteklih dveh letih in prostorske težave zaradi gradnje, zelo dober. 

Izvedeni so bili vsi predpisani naravoslovni in tehniški dnevi od 6. do 9. razreda. Nekateri dnevi 

dejavnosti so bili zaradi epidemije, zaradi gradnje šole ter zaradi bolniških odsotnosti 

prestavljeni na druge termine.  

Za 8. razred bi morala biti dva naravoslovna dneva ter en tehniški dan izvedena v šoli v naravi. 

Ker je le ta odpadla, smo izvedli nadomestne dneve dejavnosti (ND Človeško telo, ND Vihar v 

glavi, TD Krumperk). 

Izvedena so bila vsa načrtovana tekmovanja. Rezultati so bili sledeči: 

• Konstruktorstvo in tehnologija obdelav: 8 bronastih, 2 srebrni državni priznanji 

• Stefanovo priznanje iz fizike: 4 bronasta, 1 zlato državno priznanje 

• Proteusovo priznanje: 6 bronastih priznanj 

• Preglovo priznanje iz kemije: 2 bronasti priznanji 

• Ekokviz 

• Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 

Ocenjevanja so bila izvedena v skladu s priporočili ministrstva in v skladu z letnimi delovnimi 

načrti za posamezno področje. Upoštevano je bilo obvezno razmerje med pisnimi in ustnimi 

oz. drugače pridobljenimi ocenami. Do prvomajskih počitnic so bili učenci v svojih matičnih 

učilnicah. Učitelji naravoslovnih predmetov smo imeli zaradi narave dela posebno zahtevne 

pogoje (učni material in pripomočke smo morali ves čas seliti iz razreda v razred). Več kot dva 

meseca smo bili brez tehnične učilnice. Pouk se je izvajal v matičnih učilnicah oddelkov, kjer 

pogoji niso bili ustrezni, niti nismo imeli na voljo ustreznih strojev. 

 

Poročilo o delu laboranta 

V šolskem letu 2021/22 sem sodelovala pri naslednjih predmetih: naravoslovje, biologija, 

kemija, fizika. 

V začetku leta sem pridobila izjave učencev in staršev, da so seznanjeni z varnostnimi opozorili, 

varnim delom in rokovanjem s pripomočki pri eksperimentalnem delu pri pouku kemije, 

naravoslovja, fizike in biologije. Navodila za potek eksperimentalnega dela in varnostna 

opozorila so v vseh učilnicah na vidnem mestu, tako da lahko večkrat obnovimo že vedeno! 

Skrbela sem za kabinete fizike, kemije, biologije in gospodinjstva. Urejala sem kabinet, zbirke, 

pripomočke in učilnico. Izvajala sem laboratorijske vaje, pomagala učitelju predmeta pri pouku 

in  na terenu, v računalniški učilnici smo izvajali vaje v e-učilnici, iskali podatke po spletu, v 

knjižnici,…, delo smo si delili (polovica razreda v učilnici, druga polovica pa v računalniški 

učilnici ali knjižnici). Pripravljala sem material in didaktične pripomočke za laboratorijske vaje, 

ga naročala pri zastopnikih oz. v tajništvu ali nam ga je dostavil hišnik, seveda z odobritvijo g. 

ravnatelja. Sodelovala sem z učitelji predmeta pri evidentiranju uspešnosti dela učencev pri 
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vajah, sodelovanju pri pouku in motivaciji za delo. Poseben poudarek sem namenila varnemu 

delu: uporaba zaščitnih sredstev, rokovanju s pripomočki. Učence sem navajala na 

sistematično delo. Najprej preberejo navodila, si ogledajo pripomočke in material, izvedejo 

vajo in si zapišejo meritve. Naredijo izračune oziroma povzetek eksperimenta in zaključke.  Po 

končani vaji pospravijo za seboj. 

Redno, ob vsakodnevnih priložnostih, sem sodelovala z učitelji, ki poučujejo na  razredni in 

predmetni stopnji.  

Zaradi preglednosti  se moje sodelovanje  pri rednih urah že vnaprej evidentira v e-dnevnik, 

saj je večkrat prišlo do dvojne zadolžitve – nadomeščanje ali sodelovanje v drugem razredu. 

Zaradi covid ukrepov ob epidemiji so bili učenci v matičnih učilnicah, kjer pa so bile 

eksperimentalne vaje okrnjene – večinoma sva jih z učiteljem predstavila frontalno. Več je bilo 

dela s prenašanjem pripomočkov v učilnice, ki niso opremljene za laboratorijsko delo. Pa tudi 

določene vaje smo zaradi varnosti (ni bilo možno zagotoviti upoštevanja razdalje) opustili. 

Izvajanje naravoslovnih predmetov na daljavo in po povratku v šolo z upoštevanjem covid 

ukrepov je zelo zahtevno, posebej je pri tem zmanjšano eksperimentalno delo – več frontalnih 

predstavitev in manj individualnega in skupinskega dela. 

V tem šolskem letu sem veliko nadomeščala naravoslovje – saj ni bilo učitelja naravoslovja, ter 

fiziko in tehniko zaradi bolniških odsotnosti. V dogovoru z učitelji je delo potekalo strokovno 

in je bila učna snov predelana. 

 

 

6.6.8 ŠPORTNI AKTIV  

Analiza izvedenega, kar je bilo načrtovano 

Načrtovan pouk, pouk preko videokonferenc, dnevi dejavnosti in športna tekmovanja – šport 

mladih na daljavo, smo izvedli po programu. Izvedli vse športne dneve.  

 

Analiza, kaj je bilo dobro 

Odlično izvedeni športni dnevi na športnih prostorih Zavoda za Šport Domžale. Uporaba 

atletskega stadiona, bazena, nogometnih igrišč, odbojkarskih igrišč.  Zahvaljujemo se Zavodu 

za športa Domžale za minimalne stroške najema športnih površin. Za 5. razred je bil izveden 

zimski športni dan.  

 

Analiza, kaj je bilo slabo 

Slabi so pogoji dela. Vadbena enota NA PROSTEM zaradi vremenskih pogojev, HODNIK ŠOLE 

zaradi motenja pouka, ŠPORT MED PROMETOM PRED ŠOLO so nevarni in nesprejemljivi. 

 

Šole  naravi in  plavalni tečaji 

Šole v naravi v letu 2021/22 so bile realizirane. Izvedli smo tečaj plavanja za učence 1. razreda 

(OŠ Savsko naselje) in 3. razreda (Čatež). Realizirana je bila šola naravoslovja za učence 7. 

razredov,  s poudarkom na plavanju, saj ti učenci niso bili deležni poletne šole v naravi v 5. 
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razredu ( COVID-19 ). Potekala je v Dolenjskih Toplicah.  Izvedena je bila tudi poletna šola v 

naravi za učence 5. razredov na Krku.  

 

 

6.6.9 AKTIV OPB 

Srečali so se na treh aktivih. Na aktivih so čas namenili izobraževanju za osebno in 

profesionalno učinkovitost. Letos že peto leto uporabljamo modul za jutranje varstvo in 

podaljšano bivanje v e-asistentu. Izoblikovali smo akcijski načrt, ki je vseboval skupne vsebine 

in aktivnosti, dneve dejavnosti in druge dejavnosti, ki smo si jih zadali na začetku šolskega leta. 

Povezovali smo se s projektom RaP in skupaj v telovadnici izvajali gibalne dejavnosti. Delo je 

potekalo po ustaljenem sistemu in urniku.  

Delo v podaljšanem bivanju se po Konceptu dela v oddelkih podaljšanega bivanja deli v več 

sklopov, ki so si sledili skozi dan (SD, K, SU, UPČ, SD). Učenci, ki so bili 5. šolsko uro že v 

podaljšanem bivanju, so se družili na prostem ali pa v učilnici (SD). Nato je 6. šolsko uro sledila 

priprava na kosilo in kosilo (K). Po tem so učenci opravljali domače naloge in se učili (SU). Ko 

so bile skupine v sklopu ustvarjalnega prostega časa (UPČ) od 14.25 do 15.15, so izvajale 

aktivnosti v telovadnici (do meseca novembra), v računalniški učilnici in v matičnih učilnicah. 

Na koncu je sledilo bolj sproščeno druženje na prostem, kjer so učitelji z učenci izvajali 

individualne in skupne elementarne igre, nato pa v učilnici še družabne in učne igre (SD).  

Z mesecem marcem smo začeli izvajati dejavnosti po akcijskem načrtu. Izvedli smo Gregorjev 

pohod, izdelali čestitko za dan žena, dan očetov in izdelek za materinski dan. Na dan šaljivcev 

smo se skupaj poigrali, na dan Zemlje pa se pogovarjali o pomembnosti našega planeta. Nismo 

pa pozabili tudi na dan družine. 

Oddelki podaljšanega bivanja smo načrtovali skupni zaključni roditeljski sestanek (Skupaj s 

športom). Le tega smo izvedli 3.6.2022 na novi lokaciji zaradi prostorske stiske in adaptacije 

šolskega igrišča. Odzivi staršev in učencev so bili pozitivni, kar nas zavezuje, da bomo prireditev 

ponovili tudi v prihodnjem šolskem letu. Predlagamo, da se zaradi priročnosti (prostor, 

parkirišče, nadzor, središče kraja, …) in lažje organizacije ohrani letošnja lokacija. 
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6.7 VZGOJITELJSKI ZBOR  

  

Vzgojiteljski zbor sestavljamo strokovni delavci vrtca. Obravnava in odloča o strokovnih 
vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom. Pedagoške konference vzgojiteljskega 

zbora vodi g. ravnatelj, Matej Žist.  
V vrtčevskem letu 2021/2022 je imel celoten vzgojiteljski zbor tri srečanja. Seznanjeni smo bili 
s pomembnimi in tekočimi informacijami, načrtu dela, pomembnimi datumi in dogodki …   
Uvodna ped. konferenca: 23. avgust 2021   
2. ped. konferenca: 15. december 2021 (na daljavo, preko spletnega programa Microsoft 
Teams)  
3. ped. konferenca: 15. junij 2022  
 
 
 

6.7.1  AKTIV VZGOJITELJEV 1. STAROSTNE STOPNJE  

V aktivu je sodelovalo šest vzgojiteljic iz šestih skupin prvega starostnega obdobja. Srečevale 
so se enkrat mesečno. Na naših srečanjih so načrtovale mesečne vsebine za dejavnosti, ki so 
jih izvajale v skupinah; pogovarjale so se o aktualnih tematikah in reševale morebitne težave 
in probleme. Vsak mesec je ena izmed vzgojiteljic zapisala mesečno pripravo in jo posredovala 
še ostalim vzgojiteljicam prvega starostnega obdobja. Vsaka vzgojiteljica je nato pripravo 
oblikovala po svoje in jo prilagodila razmeram v njeni skupini. Med seboj so si pomagale tudi 
pri pripravi materiala za dejavnosti, si izmenjavale pravljice in kartonke, ipd.  
Na prvem aktivu vzgojiteljic 1. starostnega obdobja so se dogovorile, da bodo dejavnosti skozi 
vsak mesec potekale v povezavi z mesečno pravljico. Tako so na vsakem aktivu izbrale 
pravljico, ki je bila rdeča nit za dejavnosti v tekočem mesecu. Mesec september so posvetili 
uvajanju otrok v vrtec, navajanju na novo okolje ter spoznavanju rutinskih dejavnosti. V 
mesecu oktobru so nato pričeli s prvo mesečno pravljico, to je bila ruska ljudska pravljica 
»Razbita buča«. V novembru so imeli dejavnosti v povezavi s pravljico »Muca Copatarica« (E. 
Peroci). December je bil prazničen, potekalo je veliko dejavnosti na ravni celega vrtca, a zaradi 
epidemioloških razmer v mehurčkih posamezne skupine, zato medsebojnega druženja niso 
imeli. Januar in februar so posvetili ljudski pravljici »Babica Zima«; marec je bil družinsko 
obarvan s pravljico »Pomladni zajček« (J. Dunbar); aprila so v mlajših skupinah prvega 
starostnega obdobja spoznavali kmetijo in domače živali, v starejših oddelkih pa barve in 
vreme. Maj in junij so vsi posvetili travniškim živalim in pripravi na poletje.  
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6.7.2  AKTIV VZGOJITELJEV 2. STAROSTNE STOPNJE  

  

Starost  

otrok  

Vodja 

aktiva  

Člani aktiva  

1–3 

let  

Klavdija 

Gorišek  

Vida Rokavec / Mojca Vozel, Tanja Cerar, Suzana Trivič, Karmen Mihelčič, 

Janja Levičnik Podržaj  

3–6 

let  

Nina Puc  Urša Zajc, Neža Urankar, Špela Mihelčič, Barbara Mihelčič, Metoda Vesel, 

Maruša Cerar, Irena Malovrh, Joža Žuna, Vida Rokavec, Kristina Klopčič, 

Ana Gerčar  

 

  

 Člani aktivov smo se srečevali enkrat mesečno, izvedli smo 10 aktivov. Načrtovali smo 

mesečne vsebine, ter diskutirali o aktualnih temah. Pogovori so potekali o morebitnih 

težavah in dilemah. Dejavnosti so potekale po mesecih in bile realizirane:  

 September: načrtovanje strokovnih aktivov, pregled projektov, uvodni RS, predlogi 

obogatitvenih dejavnosti, poročanje o opravljenih izobraževanjih, študijske skupine, 

izobraževanja.  

• Oktober: načrtovanje za Teden otroka, požarna varnost, Svetovni dan hrane in šolske 

počitnice.  

• November: Eko – Grini, Tradicionalni slovenski zajtrk, sodelovanje s Čebelarskim 

društvom, Novoletni bazar.  

• December: Bazar, Dedek mraz, decembrsko rajanje.  

• Januar: dejavnosti obarvane z zimo.  

• Februar: nadaljevanje zimskih dejavnosti.  

• Marec: pomladne delavnice, pust, Dan žena, Dan mučenikov, Gregorjevo, materinski 

dan, Jurčkov dan, letovanje.  

• April: zbiralna akcija papirja, dan zdravja, pogovorne urice, Velika noč, dan Zemlje, 

prvomajske počitnice.  

• Maj: zaključki projektov, Mini maturanti, zaključki skupin, Jurčkov dan.  

• Junij: načrtovanje za poletne mesece, Izleti, Noč v vrtcu, letovanje.  
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7 TEMATSKA POROČILA DELOVANJA 

 

7.1.1 CILJI PROMETNE VARNOSTI V ŠOLI 

V začetku šol. leta je bil narejen Načrt šolskih poti, v katerem je predstavljeno varno vedenje 

šolarjev v prometu na poti v šolo in domov. Omenjen prometno-varnostni načrt šole je bil 

predstavljen tako učencem kot staršem, celo leto pa je bil dostopen tudi na spletni strani šole. 

 

Zaradi rekonstrukcije šole je bilo gibanje v okolici šole nevarnejše, zato smo preko razrednih 

ur in ozvočnic ozaveščali učence o varnem gibanju okoli šole. Prav tako so bili s tem seznanjeni 

starši. 

Izdelali smo pravila vedenja na avtobusni postaji in na vseh prevozih. Z njimi smo seznanili 

učence ob začetku leta ter na vsakem dnevu dejavnosti, ko smo učence kam odpeljali. 

Redno smo o izrednih prevozih učencev na različne dejavnosti obveščali tudi policijo, ki je 

pregledala avtobuse. Predstavniki policije Domžale so redno sodelovali z nami. V septembru 

so obiskali prvošolce in drugošolce ter jim na učnem sprehodu predstavili varno šolsko pot. 

Sodelovali so tudi pri izvedbi kolesarskega poligona v okviru  izvajanja kolesarskega izpita. 

Preko različnih vsebin in akcij smo učence vseh razredov navajali na prometne predpise in 

varnost pri vključevanju v promet.  

 

Povzetek dejavnosti v okviru prometne varnosti izvedene tekom leta: 

 

• Učenci  1. r so prejeli rumene rutice in kresničke za boljšo vidljivost v prometu. 

Seznanili smo jih, kako jih morajo uporabljati. Sodelovali so tudi pri projektu Pasavček. 

• Učenci 1. in 2. razreda so si pod vodstvom policista PP Domžale ogledali varno šolsko 

pot v Moravčah.  

• Učenci 3. razreda so zbirali/podarili rumene rutice vrstnikom v 2. razredu. Spoznavali 

so zgradbo kolesa in osnovnih kolesarskih prometnih znakov ter nošenje čelade. 

• V 4. razredu so učenci na začetku leta izvajali Prometni dan,  kjer so obnovili svoje 

prometno znanje, se učili pravilno voziti kolo ter upoštevati prometna pravila. Proti 

koncu leta so se učenci urili še na spretnostnem poligonu ter pokazali svoj napredek v 

obvladovanju kolesa. V mesecu oktobru so se udeležili akcije Bodi viden, bodi previden 

ter babici in dedku napisali pismo z opozorilom o varnem vključevanju v promet. 

• Učenci 5. razreda so se preko celega leta aktivno pripravljali na kolesarski izpit in ga v 

spomladanskem času tudi večina opravili. Zelo aktivni so bili tudi v akciji Varno na 

kolesu. 

• Za vse učence šole so preko celega leta potekali pogovori in učne vsebine o prometni 

varnosti. 
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Vsi cilji prometne varnosti v šoli so bili  v šolskem letu 2021/22 realizirani. 

 

7.1.2 PROMETNA VARNOST NA POŠ VRHPOLJE 

Učenci iz Vrhpolj in Spodnjega Tuštanja hodijo v šolo peš ali pa jih pripeljejo starši.  Otroci iz 

Goričice, Sela in Stegen se v šolo vozijo s šolskim kombijem ali pa ji pripeljejo starši. Prav tako 

se s šolskim kombijem ali s starši vozijo otroci iz Spodnje in Zgornje Javoršice.  

V začetku šol. leta so starši in učenci bili seznanjeni s prometno-varnostnim načrtom šole, skozi 

vse leto pa smo jih navajali na prometne predpise in varnost  pri  vključevanju v promet. S 

predstavniki PP Domžale smo sodelovali pri prometni vzgoji otrok in pri ozaveščanju  staršev. 

Na uvodnih roditeljskih sestankih smo jih seznanili z varnimi potmi v šolo ter opozorili na 

pravila varne vožnje in z ustavljanjem pred šolo. 

Učenci  1. r. so prejeli rumene rutice in kresničke za boljšo vidljivost v prometu. Seznanili smo 

jih, kako jih morajo uporabljati. Občasno smo preverjali, kako učenci uporabljajo te 

pripomočke in če upoštevajo  prometne predpise ter varnostne ukrepe pri hoji v šolo. Izvedli 

smo akcijo podari rutico, kjer so učenci, ki rutic niso potrebovali več, slednje podarili prvo in 

drugošolcem. Učenci prvega in drugega razreda so sodelovali v projektu Pasavček, kjer so se 

učili o varnosti v prometu in izpeljali različne dejavnosti. 

Naši petošolci so skupaj z učenci z matične šole sodelovali v projektu Varno na kolesu, kjer so 

prejeli častni naziv »ambasadorji trajnostne mobilnosti«. Nagrajeni so bili tudi z denarno 

nagrado in servisom koles. Skozi vse leto smo veliko aktivnosti namenili varnemu kolesarjenju. 

Ob koncu šolskega leta je občina Moravče ob vstopu na območje umirjenega prometa 

montirala kontrolni merilnik hitrosti. 

 

 

7.1.3 POROČILO PROMETNEGA AKTIVA 

V letošnjem šolskem letu je bilo v aktiv vključenih 11 članov. Izvedli smo 3 sestanke. 

Pred začetkom leta smo načrtovali preventivne akcije in dejavnosti za celo šolsko leto ter 

pripravili Načrt šolskih poti. Z njim smo seznanili učence, vse zaposlene ter starše. 

Načrtovane dejavnosti so potekale preko celega šolskega leta in po vseh razredih. Izvedene so 

bile vse načrtovane dejavnosti razen tekmovanja Kaj veš o prometu?. 

Sodelovali smo z lokalno skupnostjo, z občinskim SPV-jem in policijo Domžale.  

Odmevnejši akciji sta bili septembrska sobota z naslovom »e-nostavno na kolo«, ki je bila 

izvedena v sodelovanju s Turističnim društvom Moravče ter akcija Varno na kolesu, s katero 

so učenci in mentorji šoli zopet prislužili nagrado v višini 500 €. Sobotna prireditev »e-nostavno 

na kolo« je bila odprta za širšo javnost. 

Zaradi rekonstrukcije šole smo dali velik poudarek tudi na ozaveščanje učencev o varnosti 

gibanja v okolici šole in v bližini gradbišča.  

Ker smo izgubili šolsko igrišče, smo izvajanje kolesarskih izpitov malo prilagodili pogojem, ki 

smo jih imeli. Poligon smo izpeljali na javnem parkirišču pri cerkvi, traso kolesarjenja pa smo 
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namesto proti šoli izpeljali proti Zalogu. Kolesarski izpit je opravljalo skupno 49 učencev na 

matični šoli in 16 učencev na podružnični šoli. Skupaj je izpit opravilo 62 učencev od skupno  

65 učencev. 

V mesecu maju smo organizirali predavanje za starše v izvedbi zavoda Varna pot z naslovom 

Rdeča luč. Predavanje je bilo izredno poučno in zanimivo, žal pa je bil delež prisotnih staršev 

nizek. 

O izvedenih aktivnostih smo vodili evidenco in napisali poročila. 

 

 

7.1.4 ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV 

Šolski prevozi so potekali po veljavnem, na šolski spletni strani objavljenem voznem redu, ki 

ga vsako leto potrdi občinski SPV. Do šolskih prevozov so upravičeni učenci v skladu z 

veljavnimi pravilniki in zakonodajo. Prevozi so potekali v sodelovanju s podjetjem Arrivo d.o.o., 

ki ima javne avtobusne linije in pripadajoča postajališča. Podjetje Prevozi Gerčar s.p.  pa je za 

šolo opravljal šolske prevoze z 39 sedežnim avtobusom in dvema 16 sedežnima avtobusoma. 

V tem sklopu je zajetih preko 50 postajališč ob lokalnih cestah. Učenci so uporabljali 

posamezno linijo in ustrezni prevoz glede na starost in naslov bivališča v dogovoru s šolo. Na 

šolskih prevozih je potrebno upoštevati pravila obnašanja in higienska priporočila. Med 

šolskim letom ni bilo težav s prevozi, ker ni bilo zapor cest, niti snega ali drugih omejitev. Pri 

podjetju Prevozi Gerčar se je zamenjalo nekaj šoferjev. Vsa vprašanja in pripombe smo reševali 

v dogovoru z Občino Moravče in starši učencev. 

Varstvo vozačev je zaradi prostorske stiske potekalo na hodniku šole, razen za prvošolce in 

drugošolce, ki so čakali na pouk ali na prevoz v učilnici. 

 

 

7.2 PREHRANA V ZAVODU 

7.2.1 PREHRANA V ŠOLI 

Sestavljanje jedilnikov – od sredine septembra do konca decembra je bil vodja prehrane g. 

Borut Benko, ki je v sodelovanju s kuhinjo pripravljal jedilnike. Od januarja 2022 dalje vodje 

prehrane ni bilo, jedilnike so sestavljali delavci kuhinje sami. 

Zaradi rekonstrukcije šole ter pomanjkanja kadra v kuhinji, se kosila niso kuhala v šolski kuhinji, 

temveč so bila naročena pri podjetju Slorest. Ostali obroki (zajtrk, dopoldanska malica, 

popoldanska malica) so se naročali in pripravljali v šoli.  

Sodelovanje z dobavitelji – dobavitelji so naročeno blago dobavljali redno, posebnosti ni bilo.  

Lokalni dobavitelji – naročali smo predvsem lokalno mleko in lokalno zelenjavo. Tradicionalni 

slovenski zajtrk je bil izveden na dan slovenske hrane 19. 11. 2021. Šolska shema se je izvajala 

v prvem obdobju razdeljevanja od septembra do konca decembra 2021. Zaradi rekonstrukcije 
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šole je bila obstoječa kuhinja delno porušena, postavljena je bila nadomestna začasna kuhinja. 

Jedilnica je bila prestavljena v garderobni prostor. 

V avgustu 2022 smo vzpostavljali novo nadomestno kuhinjo in na novo organizirali šolsko 

prehrano za novo šolsko leto. 

 

 

7.2.2 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU 

Namen projekta je, da se predstavi otrokom pomembnost zajtrka in uživanje kakovostne 

doma pridelane hrane ter predstavitev kmeta kot pridelovalca hrane in čebele, ki je tesno 

povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane. Dolgoročno se želi s projektom vplivati na 

izboljšanje prehranjevalnih navad, s poudarkom na rednem uživanju zajtrka, pogostejšem 

vključevanju lokalno pridelane hrane ter večjem vključevanju vzgojno-izobraževalnih vsebin v 

šolski in vrtčevski kurikul, ki poudarjajo pomen kmetijstva in čebelarstva, pravilne in zdrave 

prehrane, živilske industrije, telesne dejavnosti za zdravje ter ohranjanje čistega okolja.  

V mesecu novembru smo tako načrtovali dejavnosti v zvezi s projektom, obiskali smo virtualni 

panj, kjer smo spoznali čebelo, matico in trota, izdelali čebelice iz satja, se naučili deklamacijo, 

ki jo je napisala naša vzgojiteljica in si ogledali čebele tudi v risanki. Otroci našega vrtca so 

zajtrk pojedli v svojih igralnicah, druženja z lokalnimi pridelovalci in vodstvom pa žal ni bilo, 

zaradi Covid -19 ukrepov. Tradicionalni zajtrk je potekal na ravni celotnega vrtca. Za naše 

goste, ki jih žal ni bilo, smo izdelali čebelice iz satja. Zahvalo in darila smo našim lokalnim 

pridelovalcem poslali po pošti.  

 

 

7.3 ŠOLSKI SKLAD 

Osnovna šola Jurija Vege Moravče je  pred leti ustanovila Šolski sklad, iz katerega se financirajo 

dejavnosti posameznih razredov in oddelkov ali starostnih skupin vrtca, ki niso sestavine 

vzgojno-izobraževalnega ali vzgojno varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih 

sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva 

in podobno.  

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih 

virov.  

Sklad upravlja upravni odbor šolskega sklada, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so 

štirje predstavniki zavoda (dva matična šola, predstavnik POŠ in predstavnik vrtca).  

Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Šolski sklad 

ima za delovanje sklada sprejeta pravila.  
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Delovanje šolskega sklada je dejavno in vidno skozi različne projekte (prostovoljni prispevki 

staršev, donacije).  

V šolskem letu 2021/22 je delovanje šolskega sklada zaznamovala epidemija Covid-19, ki je 

delno ohromila velik del družbenega življenja. Zaradi tega ni bilo izvedenih kar nekaj planiranih 

dejavnosti za pridobivanje finančnih sredstev.  

Izvedeno je bilo novoletno sejmarjenje na razredni stopnji v prilagojeni obliki.   

Vsi dogodki šolskega sklada so naravnani tako, da delujejo povezovalno med vsemi akterji 

vzgojno izobraževalnega procesa. 

Vsako leto UO ŠS pripravi letni plan dela, ki ga predstavi tudi na prvi seji sveta staršev. 

Upravni odbor ŠS se je v letu šolskem letu 2021/22 sestal na petih sejah, od tega sta bili dve 

dopisni, dve sta bili izvedeni preko platforme TEAMS in ena je bila izvedena v živo. 

O delovanju šolskega sklada starše obveščamo preko šolske spletne strani, elektronske pošte, 

na roditeljskih sestankih, sejah sveta staršev.  

 

 

7.4 ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 

7.4.1 PODATKI O OBISKU IN IZPOSOJI   

Izposoja je potekala  prilagojeno in večina v razrednih knjižnicah – statistika izposoj v razredih 

ni bila beležena. V knjižnici je bilo izposojenih 3.143 enot gradiva.  

 

 

7.4.2 ZALOGA, NABAVA IN OPREMA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  

Nabava: 460 enot gradiva, od tega 251 učbenikov in 209 leposlovja.   

Zaloga: 24.916 enot gradiva  

Oprema: Knjižnica ni dobila nove opreme  

  

 

7.4.3 BIBLIO-PEDAGOŠKO DELO Z ODDELKI IN SKUPINAMI   

Izvedenih je bilo 75 ur KIZ, Rastem s knjigo, EKO bralna značka, Zlata bralna značka. 
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7.4.4 UČBENIŠKI SKLAD   

Učbeniški kompleti: 609 razdeljenih  kompletov od tega 6 kompletov še ni bilo prevzetih  

Nabava: 251 novih učbenikov  

Odpis: 95 odpisanih učbenikov  

 

 

7.5 EKOŠOLA  

Članice aktiva ekošole smo se v šolskem letu 2021/22 srečali na treh srečanjih. Na teh srečanjih 

smo se dobivale le ekokoordinatorice, z vodji posameznih aktivnosti smo se dogovarjali sproti. 

Skozi šolsko leto smo izvajali projekte in aktivnosti, ki smo si jih izbrali na začetku šolskega leta.  

Z učenci 6. razreda smo sodelovali v projektu Ekokviz za osnovne šole. Najboljši učenec se je 

uvrstil na državno tekmovanje. Izveden je bil projekt Ekobranje za ekoživljenje. Ekobralno 

značko je skupno opravilo 250 učencev. V okviru projekta Podnebne spremembe smo izvajali 

vsakodnevno opazovanje in beleženje vremena ter opazovanje spreminjanja vremena skozi 

letne čase. V okviru pouka so drugošolci izdelali vetrnico, v okviru dneva dejavnosti pa v 

sodelovanju z moravškimi rokodelkami vetrokaz. V sklopu projekta Eko paket so prvošolci 

kems embalažo uporabili za izdelovanje novih izdelkov (ptičje krmilnice). Izveden je bil projekt 

Likovno ustvarjanje, v sklopu katerega so učenci 2. razreda sodelovali na likovnem natečaju. 

Rezultati natečaja še niso znani. Projekt Šolska ekovrtilnica je bil izveden kot ureditev vrtička 

v učilnici. Vključili smo se v projekt Ne zavrzi oblek, ohrani planet in sodelovali z izdelovanjem 

izdelkov iz odpadnega tekstila.  

Zaradi prostorske stiske smo prenehali z zbiranjem odpadnih baterij, ohranili pa smo zbiranje 

pokrovčkov (oddali dvakrat). Vzpostavili smo zbiranje odpadnih kartuš, katere smo v tem 

šolskem letu enkrat oddali (Bitea), enkrat smo oddali odpadno električno in elektronsko 

opremo (Zeos, Kemis). Tudi letos smo izvedli dve zbiralni akciji odpadnega papirja, ki pa sta bili 

po količini zbranega papirja skromnejši kot običajno. Jeseni smo zbrali 7 340 kg papirja (šola in 

vrtec). Zbrana sredstva so bila namenjena obogatitvi prostorov s poučnimi didaktičnimi 

materiali. Pri spomladanski akciji smo v šoli zbrali 5 700kg papirja. Pridobljena sredstva so se 

porazdelila po oddelkih (upoštevano pri izvedbi plačljivih dejavnosti).  

Sodelovali smo pri projektu Delamo na b(olje)!. Projekt je bil podprt s strani lokalne akcijske 

skupine LAS Srce Slovenije in se sofinancira s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. V okviru 

tega projekta je bila v oktobru za učence 8. C razreda izvedena poučna delavnica izdelave sveč 

iz odpadnih olj na temo ozaveščanja o pomenu ločevanja odpadkov s poudarkom na 

ozaveščanju o pravilnem zbiranju in odlaganju odpadnega jedilnega olja.  
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Ob zaključku šolskega leta smo oddali poročila o izvedenih projektih in aktivnostih. S strani 

ekošole smo že prejeli potrjeno zeleno zastavo.  

Na zadnjem srečanju smo evalvirali letošnje delo ekošole. Naš cilj za prihodnje šolsko leto je, 

da okrepimo izvedbo nekaterih projektov in dodamo kakšen nov projekt.     

Na POŠ Vrhpolje smo samostojno vodili načrtovanje, izvajanje in poročanje, v mnogih 

dejavnostih pa smo se povezovali. Izvedli smo 2 zbiralni akciji odpadnega papirja, uporabljali 

didaktično gradivo za izobraževanje o ločevanju odpadkov, izvedli očiščevalno akcijo v okolici 

šole, izdelovali smo opozorilne in ozaveščevalne nalepke za ločeno zbiranje odpadnih surovin, 

spoznavali smo uporabo obnovljivega vira energije za ogrevanje ustanove (biomasa), z 

različnimi dejavnostmi smo spodbujali mrežo kolesarskih in pešpoti v lokalni skupnosti. Skupaj 

z matično šolo smo sodelovali v projektu Varno na kolesu, kjer so prejeli naziv ambasadorji 

trajnostne mobilnosti. Velik poudarek v tem šolskem letu je bil usmerjen spodbujanju 

rekreativnih odmorov na prostem in varnemu kolesarjenju. Izvajali smo tudi mnoge druge 

aktivnosti za zdravje in dobro počutje (gibanje v OPB, minutke za zdravje med poukom, 

razbremenjujoči sprehodi po okolici, promocija zdravja za strokovne delavce). Spodbujali smo 

tudi umetniško ustvarjanje iz  ekomaterialov, aktivnosti pa smo poskušali smiselno povezovati 

tudi z drugimi mrežami (zdrava, kulturna šola). Urejali smo eko kotiček v šoli in na posamezne 

aktivnosti povabili tudi sokrajane. Skrbeli smo tudi za svoj vrt in cvetlične gredice. 

 

7.6 KULTURNA ŠOLA 

 

7.6.1 SPLOŠNO – KULTURNA ŠOLA  

Naša šola je že drugič osvojila naziv »kulturna šola« v letu 2021.  

Letošnje šolsko leto je ponovno potekalo z omejitvami: pouk v mehurčkih, javnih prireditev in 

proslav  skorajda ni bilo. Večino stvari smo posneli ter potem predvajali učencem. Proti koncu 

šolskega leta oz. nekje od maja so se prireditve začele tudi dogajati »v živo«. Na občinskih 

prireditvah  je šola sodelovala s pevskimi zbori, deklamatorji, vendar je bilo teh prireditev manj 

kot v prejšnjih letih brez covid razmer.  
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7.6.2  PREGLED IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

 

Redno delujoče kulturne skupine:  
 

1.    MALI ZBORČEK   BARBARA 

FALE   

2.    DRAMSKI KROŽEK 

POŠ   

TINA 

KOČEVAR   

3.    POJOČE ČEBELICE   BARBARA 

FALE   

4.    USTVARJALNI 

KROŽEK   

TINA 

GRABNAR   

5.    OTROŠKI PEVSKI 

ZBOR   

NASTJA 

GRAD   

6.    MLADINSKI PEVSKI 

ZBOR   

NASTJA 

GRAD   

 

 

POMEMBNEJŠI ORGANIZIRANI KULTURNI DOGODKI ZA UČENCE ŠOLE IN ŠIRŠO JAVNOST, 

PRIPRAVLJENI  V LASTNI PRODUKCIJI ALI  S SODELOVANJEM DRUGIH  

Zap. 
št.   

Naziv 
dogodka   

Čas 
dogodk
a   

Kratek opis dogodka    
(v primeru, da gre za lastno 
produkcijo, navedite ime skupine 
in mentorja)   

Število   
nastopa
-jočih   

Število 
obiskovalcev   

Dogodek 
izveden za:   

(označi s 
križcem, 

lahko obe 
možnosti)   

učenci 
  

zunanj
i   

učence
   

zunanj
o   

javnos
t   

1.  
  

Sprejem 
prvošolcev na 
POŠ Vrhpolje   

1. 9. 
2021   

Sprejem prvošolcev POŠ Vrhpolje 
– nastop pevskega zbora Pojoče 
čebelice pod vodstvom Barbare 
Fale za otroke in starše 
prvošolcev.    20   57   15   x   x   

2.  
  

Predstavitev 
pesniške zbirke 
V družbi lune in 
zvezd, ki jo je 
napisala 
učenka 9. 
razreda   

14. 6. 
2022   

Bernarda Mal   
Rahela Kerin, Matija Kerin, Timi 
Hlastec, Timotej Hercog, Marko 
Bulić, Janja Peterc, Zala Jemec IN 
Inge Ivartnik, JAna Kuharič, 
Gregor Ivanšek   9   19   22   x   x   
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3.  
  

BOŽIČNO – 
NOVOLETNI 
SPLETNI 
KONCERT 
pevskih 
zborov   

16. 12. 
2021   

Na šoli se že tradicionalno izvaja 
božično - novoletni koncert 
pevskih zborov. Na njem so 
sodelovali trije pevski zbori 
matične šole in en pevski zbor 
podružnične šole. Na stopali so 
Mali zborček, Otroški pevski 
zbor, Mladinski pevski zbor in 
Pojoče čebelice iz POŠVrhpolje   
Mentorici Barbara Fale in Nastja 
Grad, koordinatorica: Andreja 
Vavpetič   150   /   /   x   x   

4.  
  

OBISK 
PREDSTAVNIKA 
MINISTRSTVA 
ZA 
IZOBRAŽEVANJ
E- g. MARJANA 
DOLINŠKA   

7.3. 
2022   

Zavod je obiskala delegacija 
Ministrstva za področje vzgoje in 
izobraževanja. Mali zborček je 
pripravil kratek kulturni 
program.   
Mentorica: Barbara Fale   44   /   15   /   X   

5.  
  

PO NAGELJ NA 
LIMBARSKI 
GORI   

20. 3. 
2022   

Učenci Malega zborčka so 
nastopili na tradicionalni 
prireditvi Po nagelj na Limbarski 
gori. Nastopil je Mali zborček s 
štirimi pesmimi. Mentorica: 
Barbara Fale Na nastopu je 
učence spremljala učiteljica 
Nastja Grad.   35      1000   /   x   

6.  
  

TRADICIONALN
I KONCERT 
PEVSKIH 
ZBOROV IN 
OTVORITEV EX 
TEMPORA 
2022   

25. 5. 
2022   

Izvedel se je koncert pevskih 
zborov in podelile so se nagrade 
letošnjega EX Tempora. Na 
stopali so Mali zborček, Otroški 
pevski zbor, Mladinski pevski 
zbor in Pojoče čebelice iz 
POŠVrhpolje   
Mentorici Barbara Fale in Nastja 
Grad, koordinatorica: Andreja 
Vavpetič   
Mentorica EX Tempora: Inge 
Ivartnik   
   150   30   250   x   x   

7.  
  

ŠOLSKA 
SPLETNA 
PRIREDITEV OB 
DNEVU 
DRŽAVNOSTI IN 

24. 6. 
2022   

Nastopili so učenci osmih 
razredov in šolski pevski zbori.   
Mentorice Barbara Fale, Nastja 
Grad, Božena Groboljšek   150   X   X   X   /   
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ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA 
LETA   

8.  
  

OBČINSKA 
PRIREDITEV OB 
OTVORITVI 
OTROŠKEGA 
IGRIŠČA   

24. 6. 
2022   

V Moravčah se je otvorilo 
otroško igrišče. Nastopil je Mali 
zborček s štirimi točkami 
programa.   
Mentorica: Barbara Fale   36   /   200   /   x   

9.  
  

36. državni 
festival 
Turizmu 
pomaga lastna 
glava   

29. 3. 
2022   

Sodelovali so: Ema Barlič, Jernej 
Jemec, Zala Jemec,  Manca 
Barlič, Rok Vidic, Neja Ribič, Neja 
Šter, Rahela Kerin, Kaja Bizilj,     
   
Mentorici: Alenka Tominšek in 
Joži Zaveršnik   9   /   80   /   x   

10.  
  Valeta   

13. 6. 
2022   

Sodelovali so devetošolci in 
razredniki (Dušan Tomc, Vesna 
Dobrila, Valentina Vršič), pomoč 
Nastja Grad, Inge Ivartnik   68   100   300   x   x   

11. 
  

Zaključna 
prireditev POŠ 
Vrhpolje   

23.6.20
22   

Pripravili smo prireditev ob 
zaključku šol. Leta za starše vseh 
učencev, sodelovali so učenci 
vseh razredov s svojimi točkami 
ter pevski zbor Pojoče čebelice. 
Učenci so po prireditvi prespali v 
šoli.   
Mantorice: Barbara Fale, Tina 
Grabnar, Tanja Apšner, Tina 
Kočevar, Alenka Košir, Nastja 
Grad   57   /   120   x   x   

12.  
  

Zaključna 
prireditev za 
starše 3. A   

21. 6. 
2022   

Z učenci smo pripravili zaključno 
prireditev za starše oddelka. V 
kulturnem programu so 
nastopali vsi učenci. Program je 
vseboval ples, zborovsko petje 
ob spremljavi klavirja (učiteljica 
glasbe), kamišibaj in 
dramatizacijo.   
Mentorica: Andreja Vavpetič, 
sodelovala Nastja Grad in 
Boštjan Peterka   26   /   71   /   x   

13.  
  

Obisk občinske 
knjižnice 3. A in 
B   

22. 6. 
2022   

V okviru delnega kulturnega dne 
smo tretješolci obiskali splošno 
knjižnico Daneta Zajca, kjer nam 
je knjižničarka pripravila štiri 
kamišibaj predstave.   1   53   /   x   /   
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Učiteljici: Andreja Vavpetič in 
Barbara Železnik Stegnar   
Knjižničarka: Katarina Peterc   

14.  
  

Zborovski 
BUM   

31. 5. 
2022   

Zborovski BUM – skupni koncert 
pevskih zborov 15 osnovnih in 
glasbenih šol Domžal z okolico. 
Organizacija: Javni sklad za 
kulturne dejavnosti.   
Mentorica: Nastja Grad   400   80   1500   x   x   

15.  
  

Dobrodelna 
prireditev - 
Deželak Junak   

9. 6. 
2022   

Nastop otroškega in mladinskega 
pevskega zbora ter učencev 4. a 
razreda.   50   100   1000   x   x   

16.  
  

Zaključne 
prireditve 1. a, 
b, c   

2. 6. 
2022   

Učenci prvih razredov so se 
predstavili vsak na svoji zaključni 
prireditvi. Nastopili so vsi učenci 
in se predstavili s pesmijo, igro, 
plesom, deklamacijami. Dogodka 
so se udeležili skoraj vsi učenci in 
njihovi starši. Po prireditvah je 
sledila noč v šoli. Učenci so imeli 
večerne zabavne aktivnosti in 
prespali so v šoli. Mentorji: 
Barbara Fale, Saša Igrec, Kristjan 
Kmetič, Mia Prudo K., Alenka 
Tominšek   62   x   130   x   x   

17.  
  

SPREJEM 
PRVOŠOLCEV 
NA MATIČNI 
ŠOLI   9. 2021   

Izvedle so se tri prireditve za tri 
oddelke prvošolcev. Nastopala 
sta dva povezovalca (šolarja) s 
kulturnim programom. Učiteljica 
Mojca Malovrh je izvedla 
glasbeno pravljico. 
Koordinatorica Barbara Fale   5   63   130   X   X   

18.  
  

RAZSTAVA 
SLOVENCI V 
NEMŠKIH 
KONCENTRACIJ
SKIH 
TABORIŠČIH   

Oktober
, 2021   

Na šoli smo postavili razstavo v 
sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine. Za učence je bila 
izvedena delavnica, na kateri so 
se učenci usposobili za vodenje 
po razstavi.   12   350   0   X      

19.  
  

Prireditev ob 
zaključku 
šolskega leta   
   

junij 
2022   

Z učenci smo pripravili prireditev 
ob zaključku šolskega leta. Na 
prireditvi so učenci nastopali s 
pevskimi, plesnimi in dramskimi 
prispevki. Mentorice: Vanda 
Urbanija, Betka Gorjup Skok, 
Katarina Djukić   45      70   x   x   

20.  
  

OBČINSKA 
PROSLAVA OB 

24. 6. 
2022   

Proslava je bila organizirana s 
strani občine Moravče ob dnevu 25   100   1000   /   X   
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DNEVU 
DRŽAVNOSTI   

državnosti. Nastopili so mladinski 
pevski zbor OŠ Jurija Vege z 
mentorico Nastjo Grad in trije 
recitatorji z mentorico Tadejo 
Jezernik.   

21.  
                          

22.  
  

SPOMINSKA 
SVEČANOST V 
ČEŠNJICAH   

23.4. 
2022   

Pri Spomeniku nad Češnjicami je 
Zveza borcev za vrednote NOB 
Moravče v namen počastitve 
praznika Dneva upora proti 
okupatorju in spomina na 
partizanske žrtve organizirala 
spominsko svečanost, kjer so 
sodelovali tudi trije učenci - 
recitatorji OŠ Jurija Vege 
Moravče z mentorico Tadejo 
Jezernik.    

3 
učenci,   
25 
vseh   10   100   /   X   

24.  
  

ŠOLSKA 
SPLETNA 
PROSLAVA OB 
DNEVU 
SAMOSTOJNOS
TI IN 
ENOTNOSTI      

Nastopili so učenci sedmih 
razredov in šolski pevski zbori. 
Mentorji: Tadeja Jezernik, Andrej 
Rous Robida, Zdenka Wicher, 
Nastja Grad, Gregor Ivanšek   120   X   X   X   /   

 

 

 

7.6.3 BRALNA ZNAČKA 

Slovensko bralno značko je opravilo 329 učencev. Mentorji so bili razredniki in učitelji 

slovenščine na predmetni stopnji, za 9. razred pa knjižničarka.   

Eko bralno značko je opravilo 250 učencev (vsi učenci od 1. do 4. razreda), nekaj iz petega in 6 

iz devetega. Naslednjo leto je potrebno pritegniti še več učencev tretje triade. Mentorica je 

bila Mojiceja Bonte.   

 

  
  
  

BRALNA ZNAČKA  EKO BRALNA 
ZNAČKA  

EPI READING 
BADGE   

ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA  

1. RAZRED  1. a – 20   
1. b – 21  
1. c – 21   
1. v – 12   

1. a – 22   
1. b – 21  
1. c – 21   
1. v – 12  

/  /  



108 
 

2. RAZRED  2. a – 26   
2. b – 22   
2.v – 11   

2. a – 24   
2. b – 27   
2.v – 13  

/  /  

3. RAZRED  3. a – 27  
3. b – 26   
3. v – 9   

3. a – 27  
3. b – 27  
3. v – 6  

Matična šola: 
17 (8 zlatih, 9 
srebrnih)  
POŠ: 1 (1 zlato 
priznanje)  
  

/  

4. RAZRED  4. a – 22  
4. b – 20   
4. v – 4   

4. a – 21  
4. b – 22  
4. v – 7  

POŠ: 1 (srebrno 
priznanje)  

/  

5. RAZRED  5. a – 9   
5. b – 11   
5. v – 11   

5. a – 2  
5. b – 3  
  

/  /  

6. RAZRED  6. a – 4   
6. b – 6  
6. c - 10  

6. a – 1  
6. b – 2  
6. c - 2  

/  /  

7. RAZRED  7. a – 6  
7. b – 6  
7. c – 3   

7. a – 2  
7. b – 3  
7. c – 2  

/  10  

8. RAZRED  8. a – 5   
8. b – 5  
8. c – 5   

8. a – 2  
8. b – 1  
8. c – 2  

/  3  

9. RAZRED  6 zlatih 
značkarjev  

6   /  /  

Skupno število  Razredna stopnja: 
273   
Predmetna 
stopnja: 56  
Zlata bralna 
značka (osvojena 
BZ vsa leta 
šolanja): 6  
  
Skupaj: 329  
  

1.-4.r: 250  
  

19  13  

 

 

 

7.6.4 RASTEM S KNJIGO 

Projekt rastem s knjigo je projekt, kateremu se šola pridruži, skladno z organizacijo nacionalnih 

izvajalcev. 
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7.6.5  POROČILO O IZVEDBI TEKMOVANJA V LEPEM PISANJU Z ROKO ZA PREŠERNO(VO) 

PERO 2021 IN 2022  

Izvedli smo razredno tekmovanje za Prešerno(vo) pero, in sicer 17. september 2021 za šol. leto 

2020/21. Izbrani avtor je bila Neža Maurer, ob njeni 90-letnici.  Zaradi velike odsotnosti 

sodelujočih učiteljev in pouka na daljavo tekmovanja ni bilo mogoče izvesti v šolskem letu 

2020/21.  

 Razredno tekmovanje za šolsko leto 2021/22 je bilo izvedeno 3. decembra 2021. Za prepis so 

bila izbrana najstarejša besedila o Moravčah iz starih časopisov. Pri iskanju besedil je pomagal 

zunanji sodelavec Bogomil Brvar.  

Peresa so bila podeljena 7. februarja z ravnateljevim obiskom in nagovorom oddelkov, kjer so 

bili dobitniki. Podelitve smo  zaradi ukrepov preprečevanja okužb izvedli na tako prilagojen 

način.  

Iz tega razloga je bilo tekmovanje okrnjeno, saj so sodelovali vsi učenci šole, a se ni izvedlo 

drugo- in tretjestopenjsko, tj. šolsko in regijsko, tekmovanje.  

Zamisel s tremi stopnjami tekmovanja je dobra, saj imajo tako možnost prav vsi učenci in ne 

le izbrani. Ugotovili smo, da se na tekmovanju pogosto izkažejo učenci, za katere ni 

pričakovano, da bodo med najuspešnejšimi. To je tudi izjemna vzgojna poteza pohvale za 

neiztopajoče učence.  

 

 

7.6.6  POROČILO 26. MEDNARODNEGA LIKOVNEGA EX TEMPORE 2022    

 

V letošnjem letu je potekal že 26. mednarodni EX TEMPORE NA TEMO DREVO, DREVESA, GOZD 

v organizaciji OŠ Jurija Vege Moravče. Sodelovalo je preko 120 otrok in mentorjev iz 30 

slovenskih šol in  14 šol iz tujine (Latvije, Poljske, Črne Gore, Makedonije, Srbije, Bolgarije in 

Švedske)  

Med  140 deli je  bilo podeljenih  5 zlatih,  6 srebrnih in7  bronastih priznanj , posebno 

priznanje ter  priznanja za sodelovanje.  

V sredo 4. 5. 2022 smo v OŠ  Jurija Vege Moravče gostili že 26. mednarodni Ex tempore, ki se 

ga je udeležilo 30 šol. Tema letošnjega  Ex tempora je bilo drevo. Na začetku je ravnatelj naše 

šole Matej Žist pozdravil udeležence in povedal  nekaj besed o letošnji temi natečaja in o 

Moravški dolini. Nagovoril jih je tudi župan naše občine dr. Milan Balažic. Spregovorila je tudi 

mag. Natalija Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost iz Zavoda RS za šolstvo.  Na koncu sem 

podala še nekaj praktičnih napotkov in razložila, kako bo potekal dan.   

Ko so mladi ustvarjalci ustvarjali, so osmošolci z njimi naredili kratke intervjuje. Največ učencev 

je idejo za risbo poiskalo v našem parku, na spletu ali pa so uporabili svojo domišljijo, nekaj jih 

je slikalo okoliške hiše, nekateri pa tudi kapelico z okolico. Najbolj pogoste likovne tehnike so 

bile tempere, pasteli ter akvareli.   
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Nastalo je veliko lepih slik, ki bodo razstavljene na gradu Tuštanj 24. 5. 2022, na dan, ko bo 

koncert naših dveh šolskih zborov. Nekaj najboljših nastalih del je bilo razstavljeno v mesecu 

juniju v Knjižnici Daneta Zajca Moravče.  

Ta dogodek že 26 let prirejam učiteljica likovne umetnosti Inge Ivartnik. Zadnjih 15 let je ta 

dogodek tudi mednarodna prireditev.  

Razpis in link galerije likovnih del je na spletni strani OŠ Jurija Vege Moravče. Kot novica je bilo 

objavljeno tudi v Moravških novicah. Prav tako je bilo objavljeno na Instagramu Trgovine Art 

iz Ljubljane.  

Zahvaljujemo se  sponzorjem, ker nam redno priskočijo na pomoč z materialnimi in finančnimi 

sredstvi: trgovini Art Ljubljana in sponzorju, ki noče biti imenovan.  

Dela je ocenjevala 3 članska komisija v sestavi Leon Ravlan, mag.prof.lik ped., Ksenija Volf, 

prof.raz.pouka, Tina Lanišek, mag. prof. lik. ped. po spodnjih kriterijih. Učenec naše šole je bil 

med prejemniki priznanj - dobil je zlato priznanje.  

 

 

 

7.6.7 NASTOPI ŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 2021/2022  

 

DATUM  KRAJ  VRSTA NASTOPA  ZASEDBA  VODJA 
ZASEDBE  

24. 12. 2021  OŠ  Nastop na šolski 
proslavi ob dnevu 
samostojnosti in 
enotnosti 
(posnetek)  

Mali zborček  
Otroški pevski 
zbor  
Pevski zbor POŠ 
Pojoče čebelice  
Mladinski pevski 
zbor  

Barbara Fale,  
Nastja Grad  

5. 1. 2022  OŠ  Božično-novoletni 
koncert šolskih 
pevskih zborov  

Mali zborček  
Otroški pevski 
zbor  
Pevski zbor POŠ 
Pojoče čebelice  
Mladinski pevski 
zbor  

Barbara Fale,  
Nastja Grad  

4. 2. 2022  OŠ  Proslava ob 
slovenskem 
kulturnem 
prazniku   
  

Mali zborček  
Otroški pevski 
zbor  
Pevski zbor POŠ 
Pojoče čebelice  
Mladinski pevski 
zbor  

Barbara Fale,  
Nastja Grad  

20. 3. 2022  Limbarska gora  Nastop Malega 
zborčka na 
prireditvi Pohod 

Mali zborček  Barbara Fale, 
Nastja Grad  
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po nagelj na 
Limbarsko goro   
  

24. 5. 2022  Grad Tuštanj  Koncert šolskih 
pevskih zborov in 
otvoritev Ex 
tempora 2022  

Mali zborček  
Otroški pevski 
zbor  
Pevski zbor POŠ 
Pojoče čebelice  
Mladinski pevski 
zbor  

Barbara Fale, 
Nastja Grad  

31. 5. 2022  Letno gledališče 
Studenec  

Zborovski BUM  Otroški pevski 
zbor, Mladinski 
pevski zbor  

Nastja Grad  

8. 6. 2022  Moravče  Nastop pevskega 
zbora na 
dobrodelnem 
dogodku Deželak 
junak   
  

Otroški pevski 
zbor, Mladinski 
pevski zbor  

Nastja Grad  

24. 6. 2022  OŠ  Proslava ob dnevu 
državnosti  

Otroški pevski 
zbor,  
Pojoče čebelice, 
Mali zborček  

Barbara Fale, 
Nastja Grad  

24. 6. 2022  Moravče  Odprtje novega 
otroškega igrišča  

Mali zborček  Barbara Fale  

24. 6. 2022  Moravče  Občinska proslava 
ob dnevu 
državnosti  

Mladinski pevski 
zbor  

Nastja Grad  

 

 

 

7.7  DELO RAČUNALNIČARJA  

  

Poleg pomoči strokovnim delavcem pri rokovanju z računalniki, tehnično pomočjo in 

svetovanjem pri delu z IKT sem kot računalničar opravljal naslednje naloge:  

• tehnična pomoč učencem med poukom na daljavo za učence v karanteni,  

• odpravljanje napak pri delovanju IKT opreme,  

• pregled in predaja IKT opreme učencem v času pouka na daljavo,  

• menjava komponent na prenosnih in namiznih računalnikih,  

• namestitev operacijskega sistema in programov na računalnike,  

• zbiranje ponudb in nabava opreme za nemoteno uporabo IKT na zavodu,  

• priprava kosovnice za nabavo IKT opreme v okviru razpisov Ministrstva (react EU).  

• Pregled delovanja nabavljene IKT opreme v okviru razpisa,  
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• urejanje zvoka, snemanje in montaža videoposnetkov za proslave ob praznikih ( 8.2., 

25.6.),  

• priprava tabele za beleženje odsotnosti strokovnih delavcev vrtca,  

• priprava tabele za beleženje testiranja učencev za COVID-19.  

 

 

 

7.8  ZDRAVA ŠOLA IN PREVENTIVA 

Aktiv Zdrave šole sestavljamo učitelji, ki poučujemo v prvi, drugi in tretji triadi ter svetovalni 

delavci. S skupnimi močmi oblikujemo program, ki je skladen z načeli Zdrave šole ter hkrati 

zanimiv in uporaben za naše učence. Posebno skrb dajemo zdravi in pestri prehrani, gibanju, 

duševnem zdravju ter preventivnim ukrepom za preprečevanja širjenja okužb. Člani aktiva 

smo imeli skupno 3 srečanja, na katerih smo (glede na epidemiološko stanje in nove sprejete 

ukrepe) načrtovali prilagoditve vzgojnoizobraževalnega dela v našem zavodu.  

To šolsko leto smo ponovno namenili predvsem preventivi in preprečevanju okužb. V okviru 

aktiva smo pregledali in dopolnili Načrt pripravljenosti na koronavirus ter ga sproti tekom 

šolskega leta dopolnjevali. Izvedli smo številne preventivne ukrepe, da bi preprečili pojav 

novega virusa in objavljali uporabna in izobraževalna gradiva namenjenim učencem, učiteljem 

in staršem.   

Člani aktiva smo se redno udeleževali izobraževanj, ki jih je pripravil NIJZ in upoštevali njihova 

priporočila za preprečevanje okužbe s Covid-19.  

Dogovorjena so zdravstvena predavanja za vse oddelke naše šole za šolsko leto 2022-23.  

Rdeča nit Zdrave šole se tudi v novem šolskem letu glasi MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI, zato 

bomo v prihodnjem letu namenili pozornost ozaveščanju odgovornosti ne le do sebe temveč 

tudi do drugih z doslednim upoštevanjem morebitnih ukrepov in upoštevanjem priporočil 

NIJZ.  

Na zadnjem srečanju smo evalvirali naše delo, s katerim smo zadovoljni. Glede na stanje 

epidemije lahko rečemo, da smo jo kot zavod uspešno premagovali. Z dejavnostmi bomo 

nadaljevali tudi v prihodnje, zavedamo pa se, da bo ponovno potrebno posebno pozornost 

nameniti preventivnim dejavnostim in skrbi za ohranjanje zdravja.   
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TERMINI ZDRAVSTVENIH PREDAVANJ ZA ŠOLSKO LETO 2022-23   

RAZRED  TEMATIKA  
DATUM IZVEDBE V ODDELKIH  

A  B  C  

1.  ZDRAVE NAVADE  
9.1.2023;   
1. šol. ura  

9.1.2023;   
2. šol. ura  

  

2.  OSEBNA HIGIENA  
10.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
12.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
10.1.2023;   

1.+2. šol. ura  

3.  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA  
17.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
18.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
  

4.  PREPREČEVANJE POŠKODB  
19.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
19.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
  

5.  ZASVOJENOSTI  
16.9.2022;   

1.+2. šol. ura  
16.9.2022;   

3.+4. šol. ura  
  

6.  ODRAŠČANJE  
11.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
11.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
12.1.2023;   

3.+4. šol. ura  

7.  
DUŠEVNO ZDRAVJE – pozitivna 

samopodoba in stres  
16.1.2023;   

2.+3. šol. ura  
17.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
18.1.2023;   

3.+4. šol. ura  

8.  MEDSEBOJNI ODNOSI  
23.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
24.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
25.1.2023;   

1.+2. šol. ura  

9.  VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST  
23.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
24.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
25.1.2023;   

3.+4. šol. ura  

Razred  POŠ Vrhpolje  Termin       

1.  ZDRAVE NAVADE  
4.1.2023;   
1. šol. ura  

    

2.  OSEBNA HIGIENA  
4.1.2023;   

2.+3. šol. ura  
    

3.  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA  
5.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
    

4.  PREPREČEVANJE POŠKODB  
5.1.2023;   

3.+4. šol. ura  
    

5.  ZASVOJENOSTI  
6.1.2023;   

1.+2. šol. ura  
    

 

 
 

7.8.2 PRVA POMOČ  

V šolskem letu 2021/22 se interesna dejavnost prva pomoč zaradi epidemiološke situacije ni 
izvajala. Težava bi bila predvsem v izvajanju praktičnega dela pouka - rokovanje z materialom, 
deljenje materiala, mešanje učencev različnih razredov.  
V oktobru smo s petošolci na matični šoli izvedli uro osnov prve pomoči v sklopu obravnavanih 
tem pri gospodinjstvu.  
Za vse učence 8. razreda smo 23. 11. 2021 izvedli naravoslovni dan na temo prve pomoči. Na 
treh delavnicah so učenci spoznali temeljne postopke oživljanja, obveze in imobilizacije ter 
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ukrepanje ob nenadnih obolenjih. Dan dejavnosti smo izvajali: licencirani predavatelj prve 
pomoči pri OZRK Domžale, študent medicine ter Vanja Šmid in Martina Razoršek.   
Za Mepi je bila 14. 2. 2022 izvedena delavnica iz prve pomoči (teoretični in praktični del). 
Pridobili so znanja s področja krvavitev, obvez in imobilizacij, opeklin in alergij.  
V juniju smo načrtovali izobraževanje iz prve pomoči za kolektiv OŠ ter vrtec, vendar je zaradi 
odpovedi izvajalca odpadlo. Nov termin bomo določili za avgust 2022. Naročenega je bilo 
nekaj sanitetnega materiala za potrebe vrtca, matične in podružnične šole. Razvrstili smo ga v 
obstoječe omarice prve pomoči in torbice prve pomoči za na pot.  
V letošnjem šolskem letu je bilo na matični šoli izpolnjenih 66 zapisnikov o poškodbi oz. 
nasilju. Od tega je bilo 44 nezgod, 14 primerov nenadnega obolenja in 8 primerov nasilja.  
V vrtcu je bilo izpolnjenih 5 poročil o poškodbi ali zastrupitvi, na POŠ Vrhpolje pa 4 zapisniki o 
poškodbi.   
 
 
 

7.8.3 TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI  

V šolskem letu 2021/22 tekmovanja za čiste zobe ni bilo izvedenega zaradi Covid -19 ukrepov.  
V mesecu oktobru in novembru so bile izvedena predavanja o zobni preventivi za vse oddelke. 
Ob sprostitvi covid-19 ukrepov so bile izvedene v mesecu maju še delavnice z umivanjem zob 
za vse oddelke. Predavanja je izvedla gospa Nataša Jeras.   
 

 

 

 

7.8.4  NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU  

Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in 
družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Organizacijski in 
preostali ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu z LDN OŠ Jurija Vege:  

• omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega 
okolja,  
• zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje delavcev.  

  
Preostali ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu:  

• zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja,  
• spodbujanje in omogočanje športnih dejavnosti in dogodkov,  
• spodbujanje zdravega prehranjevanja.  

  
Strokovna skupina za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu je v 
začetku šolskega leta načrtovala kar nekaj različnih aktivnosti, ki so vezane na promocijo 
zdravega načina življenja. Pri izvedbi določenih aktivnosti smo bili omejeni z neugodnim 
epidemiološkim stanjem, a smo se trudili, da bi aktivnosti v največji meri izvedli. Pri našem 
delu se trudimo, da bi k sodelovanju privabili čim večje število naših zaposlenih. Zelo uspešni 
smo pri funkcionalni vadbi v telovadnici na Vrhpoljah, pri kolesarskih izletih in na smučarski 
soboti. Pri vseh ostalih aktivnostih vedno iščemo načine, da privabimo čim več udeležencev 
tako, da prilagajamo datume izvedbe, ure izvedbe, povabimo tudi družinske člane in osebno 
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pristopimo do zaposlenih ter spodbujamo sodelovanje. V prihodnje bomo ločeno sodelovali s 
skupino iz vrtca in načrtovali tako skupne kot ločene aktivnosti.   
 
 

7.9 MEPI – LETNO POROČILO  

Evalvacija leta 2021-22  

To šolsko leto smo izvedli:  

• 16 srečanj po 4 šolske ure,  

• izpeljali smo tudi MEPI glavno odpravo, ki je traja dva dneva,  

• imeli tedenska Mepi srečanja – skupina učencev in mentor (Tadeja Ocepek, Sonja J. 

Žvanut)  

   

Nismo izvedli:  

• nočnega pohoda na Sv. Mohorja,  

• tabora na Uštah.  

Razlog za neizvedbo so bile epidemiološke razmere.  

   

Učenci so bili zelo zainteresirani. Znanje, informacije, ki smo jim jih podajali so kar srkali. Bili 

so krasna skupina, ki je znanje  iz teorije hitro prenesla v prakso. Ob koncu leta so vseeno 

potrebovali precej spodbude, da so zaključili svoje dnevnike in poročila ter izpolnili indeks 

priznanj, vendar je to za konec 9. razreda precej normalen pojav, saj so z eno nogo praktično 

že na počitnicah in z mislimi na novi šoli. Na koncu smo s skupnimi močmi vseeno uspeli 

izpeljati vse tako, da se je MEPI leto uspešno in lepo zaključilo. Precej preglavic nam je 

povzročala tudi »karantena zaradi korone«. Na daljavo smo uspeli izvesti 2 srečanji. Učenci so 

dobili nekaj nalog, ki so jim morali opraviti doma. Odzivnost ni bila 100%. Motiviranost 

učencev za delo na daljavo je bila nizka. Zato smo bili mentorji še toliko bolj pozitivno 

presenečeni, ko se jih je kar 10 odločilo iti na odpravo in zaključiti zastavljeno – torej bronasto 

Mepi priznanje.   

   

V letu 2021-22 je bilo prijavljenih 13 učencev, končalo in prejelo bronasto Mepi priznanje pa 

10 učencev. Razlog je bil predvsem padec motivacije in želja, da se družijo s svojimi sošolci in 

sošolkami.   
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8  INVESTICIJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 

 

V šoli poteka gradnja in rekonstrukcija dela zgradbe, kar posledično pomeni prilagoditve 

organizacije in izvedbe pouka. Posamezna večja vlaganja so bila izvedena za vzpostavitev 

delovanja ali delnega delovanja nadomestne kuhinje (dvakratna selitev).  

V vrtcu je bil pomemben del vlaganj vezana na saniranje vrtčevskega igrišča. Po vzpostavitvi 

varnega terena je zavod pristopil k odstranitvi starih in dotrajanih igral in k nakupu treh novih 

vrtčevskih igral z ustrezno ureditvijo podlage in okolice. Večja investicija so bile tudi naložbe v 

klimatsko ureditev vrtčevskih igralnic in prenovo podov v igralnicah.  
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9  ZAKLJUČEK 

 
Zavod je v preteklem obdobju v celoti izvedel zastavljene programe predšolske vzgoje in 

osnovnošolskega izobraževanja. Pri tem se prilagajamo aktualnim razmeram, ki se več čas 

spreminjajo.  

Spremembe so vezane na odzivanje na epidemiološke razmere v družbi. Hitro se spreminja 

tudi zakonodaja, ki zasleduje zagotavljanje čim večje varnosti v zaprtih prostorih zavoda. 

Posledično smo prilagodili urnik, prostore, obveščanje in osveščanje učencev, načine 

vzdrževanja higiene, prehranjevanja, izvedbe dejavnosti izven prostorov zavoda idr. Zaposleni, 

skupina za zdravje in vodstvo prilagajamo načrte za odzivanje in obveščamo starše, zaposlene, 

učence in otroke s spremembami. 

Večji izziv zavodu predstavljajo tudi kadrovske zapolnitve, saj na trgu dela določenih profilov 

zelo primanjkuje: predmetni učitelji za določena predmetna področja, razredni učitelji, 

kuharji, informatiki. Povečan je tudi obseg bolniških odsotnosti in daljših bolniških odsotnosti. 

Spremembe so vezane tudi na potek rekonstrukcije šole in rekonstrukcije vrtčevskega igrišča. 

Učenci s poukom gostijo na različnih lokacijah: vrtčevska igralnica, sejna soba občine, Kulturni 

dom Moravče. Prilagoditve od nas terjajo številne organizacijske prilagoditve, varnostne 

preverbe in prilagoditve, dogovore, dodatna spremstva in dogovore. Številni so zlasti izzivi za 

izvedbo ur športa.  

Poseben pomen dajemo obveščanju in osveščanju učencev, da razumejo spremembe in pojem 

gradbišča v neposredni bližini naših prostorov.  

Udeleženci večinoma z razumevanjem sprejemajo prilagoditve.   

  

  
Poročilo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022  je Svet zavoda obravnaval in 

sprejel na svoji redni  seji, 28. 9. 2022.  

 

 

Matej Žist, prof. 

ravnatelj 

mag. Andreja Kosirnik 

predsednica Sveta zavoda 

 

 

 

Moravče, 28. 9. 2022 

Št.:  

 


