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SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

za šolsko leto 2013/2014 

 

1. PODROČJE 

 

Samoevalvacijsko poročilo je izhodišče za nadaljnje načrtovanje in izboljševanje kakovosti 

dela na šoli. V šolskem letu 2013/2014 smo člani kolegija zapisali Razvojni načrt šole, v 

katerem smo si za področja dela izbrali: pouk, komunikacijo ter podobo šole.  

 

Največ pozornosti smo namenili hospitacijam, sestankom po aktivih, oblikovanju Smernic za 

odkrivanje, preprečevanje in obravnavo nasilja na šoli, ravnanju ob zaznavi nasilja na šoli, 

evalvaciji šolskih pravil, med predmetnemu povezovanju učiteljev, medsebojnemu 

izobraževanju in aktivnostim za še večje vključevanje učencev v projekte na naši šoli (Shema 

sadja, Eko vrt, Plakat miru, Bralna pismenost, Prostovoljstvo, Roden, …). Pomembno 

področje dela so bili tudi učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni – izobraževanje ter 

vključevanje učencev v prireditve, pomembne dogodke šole (medobčinski nogometni turnir 

Rakek 2014, tretja medobčinska likovna kolonija, območna revija otroških in mladinskih 

pevskih zborov, 3. Mednarodni festival folklore ipd.).  

2. KAKO SMO NA IZBRANEM PODROČJU DELALI 
 

2.1. Kaj smo želeli doseči (načrtovanje) 
 

Vizija razvoja Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek je, da postane šola prepoznavna po 

kvaliteti standardnih in nadstandardnih storitev za učence ter kot UNESCO šola primer dobre 

prakse na področju dobrodelnosti. Tako smo tudi letos javnost seznanili z rezultati našega 
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dela, jo pozvali k dobrodelnosti, pomoči in posluhu do socialno šibkejših učencev ter 

nadarjenih. Poslanstvu šole - s kvalitetnim poukom dosegati visok nivo osvojenega znanja, 

spretnosti in navad, ki bodo našim učencem omogočili uspešno nadaljevanje šolanja in 

pridobitev optimalnih poklicnih kvalifikacij v okviru individualnih sposobnosti in zmožnosti -  

smo sledili z upoštevanjem dejavnosti, zapisanih v Vzgojnem načrtu šole. Skupaj s člani sveta 

šole smo ga na področjih dom/lokalna skupnost evalvirali na zadnji seji sveta šole in 

ugotovili, da uresničujemo vse potrebe učencev.  

 

Z učitelji smo natančno pregledali Razvojni načrt šole za šolsko leto 2013/14 na zaključni 

konferenci, dne 02. 07. 2014 in ugotavljali, da je učencem ponujena učna pomoč in da je 

odločitev otroka in staršev ali jo bodo sprejeli. Strinjali smo se, da je učencem potrebno 

razložiti smisel in cilje pisanja domačih nalog ter starše o nedelu obvestiti, učence in učitelje 

je potrebno povabiti oz. spodbuditi k pisanju raziskovalnih nalog itd.  

 

Komunikacija s sodelavci poteka na profesionalnem nivoju, prav tako je uspešna 

komunikacija s starši.  Na PŠ Unec je bilo letos veliko truda vloženega v urejanje šolskega 

vrta, na matični šoli pa bo znotraj urejanja okolice potrebno še veliko postoriti. 

 

Tekom šolskega leta smo tri sestanke namenili evalviranju in načrtovanju dejavnosti za 

odpravo motečih dejavnikov, ki smo jih izpostavili. Na teh sestankih smo z učiteljskim 

zborom poiskali dejavnosti, ki nas motijo, skušali izpostaviti eno dejavnost in poiskati rešitve 

za zmanjšanje te moteče dejavnosti. Tako smo se posvetili neenakosti pravil učiteljev, 

odnašanju sadja iz jedilnice, uporabi mobitelov pri šolskih in obšolskih dejavnostih, 

(ne)udeležbi na dopolnilnem in dodatnem pouku, (ne)opravljanju domačih nalog, 

vrstniškemu nasilju, ravnanju z garderobnimi omaricami, zadrževanju pred šolo po pouku, 

torbam učencev med kosilom ter gneči v garderobi pred pričetkom pouka. Poiskali smo 

skupne rešitve in se dogovorili za enotno ravnanje. Prav tako smo izpostavili pohvaljene 

dejavnike, tiste, s katerimi zagotavljamo boljšo klimo in ustreznejše okolje za učenje, 

poučevanje in vzgojo (novoletni vrtiljak, zbiranje starega papirja, soba sodelovanja itd.). 

 

Pri udejanjanju Razvojnega načrta sem izhajala iz vprašanja, kako povezati izobraževanja 

učiteljev z razvojno dejavnostjo OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in kako povezati hospitacije s 

strokovnim razvojem učiteljev. 

 

V šolskem letu 2013/14 so potekala srečanja po aktivih, s poudarkom na planiranju dnevov 

dejavnosti, planiranju tekmovanj in usklajevanju meril in kriterijev ocenjevanja znanja. 

Učitelji so po predmetnih aktivih analizirali in načrtovali ure pouka, po posameznih področjih 

pregledali standarde po predmetih, ugotovili, kje in kako se nadgrajujejo. Cilji povezovanja 

po aktivih so bili: povezovanje znanja učiteljev, usklajevanje in skupno delovanje, ustrezen 

pristop k celostnemu učenju. Namesto rednih sestankov vertikale so povezovanje nadgradili 

v okviru projektnega tedna »Zdrava prehrana«. 



S pomočjo razgovorov z učenci in starši so se učitelji trudili povečati pripravljenost učencev 

za opravljanje domačega dela, evidentirali manjkajoče domače naloge, prisotnost na 

dopolnilnem in dodatnem pouku. Prav tako so se trudili povečati interes učencev za 

obiskovanje ur dodatnega in dopolnilnega pouka, evidentirali njihovo prisotnost ter izdelali 

evidenco prisotnosti učencev, ki ure dodatnega in dopolnilnega pouka potrebujejo – na 

spletno stran smo po ocenjevalni konferenci izobesili urnik dodatnega in dopolnilnega 

pouka. Med drugim so se trudili motivirati učence za raziskovalno delo – letos je naša šola 

pod vodstvom Tjaše Prudič organizirala in koordinirala regijsko srečanje mladih 

raziskovalcev. 

 

Pod pojmom hospitacije zajamemo opazovanje pouka, ki bo uspešno le ob dobrem 

načrtovanju, ustrezni izvedbi in konstruktivni povratni informaciji. Danes lahko ustrezno 

načrtovane in izpeljane hospitacije izkoristimo kot element profesionalnega razvoja učitelja 

ter razvoj kolektiva in šole. Vse to pa ima pomemben vpliv na kakovost poučevanja in učenja 

učencev. Spremljanje in opazovanje učiteljevega dela je ena izmed poglavitnih pedagoških 

nalog ravnatelja, še več, hospitacija je njegova zakonska obveza. Opazovanje pouka ali 

hospitacija je element individualnega učenja učitelja. Ravnatelj lahko ugotovitve koristno 

uporabi za vodenje in usmerjanje celostnega učiteljskega zbora in povezuje razvoj zaposlenih 

in šole. Hospitacije temeljijo na prepričanju, da je kakovost pouka odvisna tudi od 

ravnateljeve prisotnosti v razredu (Koren 2007, 109). 

 

V zvezi s tem se mi še vedno porajajo naslednja vprašanja: Ali je bilo letos neposredno 

spremljanje vzgojno - izobraževalnega dela slabo načrtovano ter premalo uporabljeno? So 

razlogi za to v pomanjkanju časa, izrednih situacijah, dodatnem delu, ali pa je pravi vzrok le 

nerazumevanje samega procesa, pomanjkanje ustreznih veščin? Ali so bili cilji hospitacije 

premalo jasno postavljeni? Kakšne rezultate je prineslo moje spremljanje in vrednotenje 

učiteljevega dela?  

 

V š. letu 2013/2014 sem opravila 6 napovedanih rednih hospitacij ter 7 izrednih hospitacij pri 

urah športa, ki sva jih izvedli skupaj s pomočnico. Ob koncu šolskega leta sem pri urah športa 

hospitirala novega učitelja Klemna Žerjava, ki je skupaj opravil 5 nastopov (06. 03. 2014, 28. 

03. 2014, 31. 03. 2014, 01. 04. 2014 in 03. 06. 2014). 

 
Na začetku šolskega leta sem si zastavila cilj, da bom kot ravnateljica spremljala pouk 

izbranih učiteljev z namenom osebne rasti učitelja, izboljšave metodičnih pristopov in oblik 

dela z učenci. Posebej naj bi spremljala tudi pisno preverjanje in ocenjevanje znanja učencev 

ter upoštevanje zakonodaje. Zaradi izredne situacije na področju športa je bil velik del 

hospitacij izveden v novembru in decembru mesecu. Medsebojne hospitacije se letos niso 

izvajale, svojo pozornost pa sem v skladu z navodili šolske inšpekcije letos usmerila na 

področje športa. V bodoče je potrebno hospitacije načrtovati v okviru sestanka, kjer je 



potrebno bolj jasno postaviti cilj opazovanja, izdelati instrumentarij ter v evalvaciji z 

izmenjavo informacij načrtovati izboljšave. 

 

Menim, da je ravnatelj dolžan spodbujati izmenjavo mnenj in izkušenj, ki bi morala postati 

običajna praksa in sodobna metoda strokovnega razvoja zaposlenih. Kolegialne hospitacije bi 

se morale izvajati predvsem z namenom med predmetnega povezovanja, izboljševanja 

tehnik poučevanja ter analizo razredne klime. Za vse to pa so glavni pogoj ustrezni 

medsebojni odnosi in zaupanje med učitelji.  

 

Učitelji na naši šoli veliko timsko delajo, na to tudi letos kažejo številni odlični rezultati na 

tekmovanjih v znanju in na področju športa. Da si želijo povratne informacije o njihovem 

delu se izkaže na vsakoletnih kariernih razgovorih z njimi – torej je odpor pred rednimi in 

kolegialnimi hospitacijami odveč oz. so slednje potrebne predvsem zaradi strokovnega 

razvoja učiteljev, ravnatelja ter z njimi tudi šole. Želim si, da bi na naši šoli ustvarili kulturo, 

kjer bi bile hospitacije sprejeta oblika učenja in da bi jih učitelji sami spodbujali. 

 

Na točki izobraževanje sem izhajala iz prepričanja, da so zaposleni dolžni sami prevzemati 

odgovornost za pridobivanje novih znanj in spretnosti, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti, 

in za prenašanje pridobljenega znanja v prakso. Z delavnicami Učitelj – učitelju smo tudi 

letos spodbujali medsebojno učenje, širili znanje in izkušnje na več posameznikov hkrati, 

rezultati učenja pa so bili še večji in učinkovitejši. Menim, da je naloga vodstva, da spodbuja 

in nagrajuje vsa prizadevanja zaposlenih, ki omogočajo in pospešujejo učenje v organizacijah, 

zato sem pomagala pri organizaciji nekaterih izobraževanj, tako za učitelje kot starše. 

Ponudili smo tudi izobraževanja in delavnice za tehnične delavce. 

 

Za učinkovito učno okolje v šoli smo si prizadevali tudi v procesu intervizije, s katerim so se 

nekateri zaposleni srečali prvič. Proces je potekal od januarja do junija v eni skupini, tematike 

so bile različne. Henk Hanekamp intervizijo opredeljuje kot "metodo učenja, pri kateri mala 

skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj vodi 

supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. Intervizija je torej 

vrsta supervizije, v kateri nobeden od sodelujočih ne prevzame stalne vloge supervizorja." 

(Hanekamp 1994: 503). Vsebina intervizije se vedno nanaša na konkretne delovne izkušnje 

članov skupine, ki so zanje aktualne, in v katerih je nastal predstavljeni problem. Na 

intervizijskih srečanjih skupina razpravlja o problemih, ki so povezani z delom, in ne o tistih, 

ki izhajajo iz osebnega življenja. Celo leto je bila prioriteta vzpostaviti pristno in spoštljivo 

komunikacijo med učenci, zaposlenimi in starši; tudi preko intervizije, socialnih iger, iskrenih 

pohval, sprotnega reševanja težav ter upoštevanja pobud staršev. 

 

V mesecu oktobru se je večina zaposlenih udeležila večdnevne strokovne ekskurzije v 

Beograd in Novi sad, kjer smo si ogledali kulturne in zgodovinske znamenitosti, navezali stik z 

šolama v Banovcih in Novem sadu ter se še bolj povezali kot kolektiv. 



Ob zaključku š. leta je večina kolektiva odšla na timbuilding čolnarjenja na Dol pri Kolpi. 

 

Ker sem v vlogi ravnateljice odgovorna tudi za ustvarjanje novih idej – vključitev v nove 

projekte (Shema šolskega sadja, Plakat miru, Simbioza, Ekovrt, Prostovoljstvo, Roden, …) - 

smo z izvajanjem slednjih aktivno pričeli že na začetku šolskega leta 2013/2014. Opis 

projektov sledi v nadaljevanju. 

 

Poleg projektnega dela je na naši šoli še bolj živel proces opolnomočenja, saj so učitelji 

razvijali lastne ideje, bili dejavni na številnih prireditvah, projektih in skupaj z učenci zelo 

kreativni. Za zapis pomembnih dokumentov (Načrt integritete, Smernice za odkrivanje, 

preprečevanje in obravnavo nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek) smo ustanovili delovni 

skupini ter si razdelili naloge. 

 

Vodilni motiv skozi celo šolsko leto je bil profesionalizacija poučevanja in izobraževanja 

učiteljev ter vzpostavitev profesionalnih odnosov. Izgorelost smo skušali preprečevati s 

pomočjo planiranih športnih aktivnosti za zaposlene in opravljenih letnih kariernih 

razgovorov. 

 

Na vprašanje: Ali je bilo konkretno izobraževanje učiteljev skozi celo šolsko leto uspešno? 

sem si tudi tokrat odgovorila pozitivno. V šolskem letu 2013/14 se je še vedno kazalo kot 

potrebno in koristno. Zelo koristna so bila tudi izobraževanja za starše, delavnice učitelj- 

učitelju, izobraževanje za objavo člankov na spletni strani, srečanja znotraj projekta Bralna 

pismenost, predstavitev Smernic o odkrivanju, preprečevanju in obravnavi nasilja ter 

ravnanju ob zaznavi nasilja na šoli.  



Prilagam seznam izobraževanj, ki smo se jih udeležil v šolskem letu 2013/2014: 

 
05. 09. 2013 Svetovalna storitev ZRSŠ (kriteriji, standardi, merila); mag. Leonida 

Novak. 

11. 09. 2013  
17. 09. 2013 

Seminar za mentorje otroških parlamentov: RAZMERE V DRUŽBI; ZPMS, 
Marko Juhant, Tilka Jamnik, zavod TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo. 

september, oktober 2013  Voice up; Suzana Rebec, Antonija Šlajnar, Urška Drobnič. 

25. 10. 2013 – 28. 10. 
2013 

Strokovna ekskurzija v Beograd in Novi sad. 

26. 09. 2013 
07. 03. 2014 
 
februar 2014 
 
marec 2014 

Objave na šolski spletni strani, Lidija Anzeljc. 
 
 
Uporaba spletne pošte Arnes (tehnični kader), Lidija Anzeljc. 
 
Predstavitev programa za e-vrednotenje NPZ, Lidija Anzeljc. 

oktober 2013 
 
18. 10. 2013 
 
23. 10. 2013 
 
oktober 2013 

Nadarjeni in motivacija; Tjaša Prudič. 
 
Izobraževanje - vpeljava številčnih ocen v 3. r; ZRSŠ. 
 
Izdelava didaktičnih igrač; Teja Milharčič, Vida Rovan. 
 
Svoboda in odgovornost; Patricija Verbič. 

november 2013 Izdelava naravnih mil in krem, Anita Šen. 

02. 12. 2013 Varstvo pri delu; Lipovec d.o.o. 

30. 09. 2013 
08. 01. 2014 
07. 05. 2014 

Spodbujanje razvoja bralne pismenosti; ZRSŠ. 

19. 09. 2013 
21. 10. 2013  
18. 11. 2013 
13. 01. 2014 
03. 03. 2014 
10. 03. 2014 
19. 05. 2014 
27. 05. 2014 
16. 06. 2014  

Projekt Bralna pismenost, Tjaša Prudič. 

21. 01. 2014 Aktiv 1. triade v Starem trgu. 

13. 02. 2014 Vloga šol in centrov za socialno delo v preprečevanju spletnega nasilja 
med otroki in mladostniki; safe.si/center za varnejši internet. 

februar 2014 Osnove dramske abecede, Suzana Rebec. 



 
 
07. 11. 2013 
 
06. 01. 2014 
 
17. 03. 2014 

Intervizija – vodila Patricija Verbič, OŠ Rakek. 
 
Tema: Komunikacija 
 
Tema: Zanemarjen otrok 
 
Tema: Bralna pismenost 

10. 03. 2014 Branje za učenje: od motivacije do bistva besedila; Marija Sivec. 

09. 04. 2014 
 
april 2014 

3. delovno srečanje Spodbujanje bralne pismenosti, ZRSŠ. 
 
Vloga šol in CSD v preprečevanju spletnega nasilja, Tjaša Prudič. 
 

15. 04. 2014 
22. 04. 2014  

Delavnica mozaika (K. Petrič, B. Modic). 
 

17. 04. 2014 
 

Predavanje o internetu -  Safe.si. 

09. 05. 2014 
10. 05. 2014 

eTwinning od A do Ž; Cmepius. 

20. 05. 2014  Z različnimi otroki drugače, Marko Juhant. 

celo šolsko leto Učitelji so se udeleževali srečanj v okviru študijskih skupin, bili prisotni 
na različnih predstavitvah učnih gradiv, ki jih pripravljajo različne 
založbe itd. 

celo šolsko leto 
 

Tri učiteljice so se celo leto izpopolnjevale na podiplomskem študiju 
Inkluzivne pedagogike (Anja Šircelj Istenič, Barbara Geržina in Patricija 
Verbič). 

 

 

 
Predavanja in delavnice za tehnični kader 

 

25. 09. 2013 
 
25. 11. 2013  
 
27. 01. 2014 
 
07. 04. 2014 
 
 

12. 06. 2014  

 
 
 

Občutki in odzivi: Krivica 
 
Občutki in odzivi: 
Užaljenost 
 
Občutki in odzivi: Prisila 
 
Občutki in odzivi: 
Samopodoba 
 
 
Občutki in odzivi: Prijatelji 

Izobraževanje vodila Patricija Verbič. 
 
Udeleženci so se pogovarjali in raziskovali 
občutke in njihove odzive. Z delavnicami 
so ozaveščali pomen občutkov in njihovo 
vlogo pri reakcijah v odnosih z drugimi 
osebami. Opazno je bilo izboljšanje v 
komunikaciji med delavci. 
 
 
Udeleženci so si razdelili pregovore in bili 
pozvani, da jih pokomentirajo ter dajo 
predloge za naslednje šolsko leto. 
 



02. 12. 2013 Varstvo pri delu V prostorih naše šole je potekalo 
izobraževanje o varstvu pri delu (za 
posamezne delavce šole). Udeležile so se 
ga: Puc Marjanca, Simaković Smilja, 
Milinkovič Borka, Istenič Martina, Penko 
Zdravka, Šivec Bojan, Škerl Anica, Švigelj 
Marina. 

17. 02. 2014 Kuharska delavnica Delavnico je pripravilo podjetje Anema, 
udeležila se jo je kuharica Marija Hiti. 

 
 

 

2.2. Kaj in v kolikšni meri smo dosegli (poročanje) 
 

UGLED ŠOLE: Celo šolsko leto so potekale različne medijsko odmevne akcije (TV, radio, 

časopisi; NKN, Slivniški razgledi) o dogajanju na naši šoli. Objavili smo obsežen prispevek o 

projektu Roden, na koncu leta zbirnik vseh dosežkov ter radijsko čestitko učencem in 

učiteljem za dosežene rezultate na nacionalnem preverjanju znanja in tekmovanjih v znanju. 

Poročali smo o območni reviji pevskih zborov, nogometnem turnirju in taboru za nadarjene 

učence. Bilo je veliko skupnih akcij (poleg odmevne predstavitve naše šole skozi številne 

prireditve) pa je bil tudi dobrodelni koncert Željam naproti 4. del (november 2013), s katerim 

smo uspeli zbrati nekaj sredstev, namenjenih šolskemu skladu Rakec.  

 

Odmevale so tudi različne humanitarne akcije, nadaljevali smo s projektom zbiranja sredstev 

za otroka iz Zambije. Odmeven je bil tudi medobčinski nogometni turnir Rakek 2014, ki so se 

ga udeležili učenci iz 8 osnovnih šol, z željo, da bi postal tradicionalen ter bi imel promocijski 

učinek za šport občanov Občine Cerknica. Prav tako smo organizirali že tretjo medobčinsko 

likovno kolonijo in 3. Mednarodni festival folklore, ki je potekal na naši šoli. Šola je v mesecu 

marcu organizirala regijski otroški parlament ter v aprilu regijsko srečanje mladih 

raziskovalcev.  

 



Ostali dosežki učencev: 
 

DATUM TEKMOVANJE DOSEŽEK 

15. 11. 2013 Področni likovni natečaj »Plakat miru« Nagrajenci: tričlanska komisija je izbrala 3 
najizvirnejše plakate, ki so zastopali šolo na 
državnem izboru. 
 

11. 03. 2014 
 

14. 03. 2014 
 

Tekmovanje iz nemške bralne značke 
Epi Lesepreis 

Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili 17 
zlatih in 29 srebrnih priznanj. 

18. 03. 2014 Tekmovanje za angleško bralno značko Na tekmovanju so učenke in učenci dosegli 8 
zlatih priznanj (Rakek 7, Unec 1). 

03. 04. 2014 Območno srečanje otroških folklornih 
skupin v Starem trgu pri Ložu 

Učenci podružnične šole Unec, ki obiskujejo 
interesno dejavnost folklora, so se pod 
odličnim vodstvom mentorice Vide Žlogar na 
območnem srečanju otroških folklornih skupin 
uvrstili na regijsko srečanje otroških folklornih 
skupin, ki je potekalo v Logatcu 10. maja. 
Prejeli so priznanje za sodelovanje. 
 
Uvrščeni na regijsko srečanje  09. 05. 2014 v 
Dobrepolju 
13 učencev od 1. do 5. r PŠ Unec 

24. 04. 2013 8. Regijsko tekmovanje OŠ v znanju 
prve pomoči 

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično odrezala 
na 8. regijskem tekmovanju OŠ v znanju prve 
pomoči. S svojim znanjem in prizadevnostjo so 
učenci zasedli 3. mesto. 

15. 05. 2014 Medobčinski nogometni turnir Rakek 
2014 

Učenci naše šole so zasedli 5. mesto. 

19. 05. 2014 Državno srečanje mladih raziskovalcev 
za raziskovalno nalogo z naslovom 
»Invazivne tujerodne rastline tudi na 
Rakeku« 

Dve učenki sta dosegli  zlato ekipno priznanje.  

28. 05. 2014 Tekmovanje Računanje je igra Na tekmovanju so učenke in učenci od 1. do 5 
razreda skupno osvojili 27 zlatih priznanj 
(Rakek 21, Unec 6) ter 33 bronastih priznanj 
(33 Rakek). 

30. 05. 2014 Državno srečanje mladih zgodovinarjev Šest učenk je doseglo  zlato ekipno priznanje. 

07. 06. 2014 Kolesarski maraton Franja v Ljubljani Učenec 2. b razreda PŠ Unec, Jan Beber je na 
1,5 km dolgi progi dosegel 1. mesto. 

 



Potrebno je pohvaliti številne dosežke naših učencev: 
 

Tekmovanje iz logike 

[Antonija Šlajnar] 

27. 09. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

19. 10. 2013 

državno 

Bronasto priznanje:  

 14 učencev in učenk 6., 7., 8. 

 in 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 Zala Jelinčič, 7. B 

  

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 9. A 

             Jaka Strohsack, 9. A 

Tekmovanje iz matematike za 

Vegovo priznanje 

Antonija Šlajnar 

20. 03. 2014 

šolsko (Rakek) 

 

02. 04. 2014 

področno 

 

12. 05. 2014 

 državno 

Bronasto priznanje:  

 70 učencev in učenk od 1. do 

 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 7 učencev in učenk od 7. do 

 9. razreda 

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 9. A 

 Jaka Strohsack, 9. A 

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo 

priznanje 

[Irena Mele] 

05. 03. 2014 

šolsko (Rakek) 

 

21. 03. 2014 

področno 

05. 04. 2014 

državno 

Bronasto priznanje:  

 10 učencev in učenk 8. in 9. 

 razreda 

Srebrno priznanje:  

 6 učencev in učenk 8. in 9.  

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 9. A 

 Jaka Strohsack, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekmovanje iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 

[Metoda Debevc] 

04. 12. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

 

 

 

23. 01. 2014 

regijsko 

Bronasto priznanje:  

10 učenk in učencev 6., 7., 8. in 9. 

razreda. 

 

 

 

Srebrno priznanje:  

Anja Zdovc, 9. A 

  

Tekmovanje iz angleščine 

[Urška Drobnič] 

21. 10. 2013 

šolsko za 8. razred 

 

21. 11. 2013 

šolsko za 9. razred 

 

 

29. 01. 2014 

regijsko za 9. razred 

Bronasto priznanje:  

 8 učenk  

 

Bronasto priznanje:  

 7 učenk in učencev 

 

 

Srebrno priznanje:  

        Matevž Kožman, 9. B 

Tekmovanje iz razvedrilne 

matematike 

[Irena Mele] 

10. 10. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

 

 

 

 

23. 11. 2013 

državno 

Bronasto priznanje: 

  Anja Zdovc, 9. A 

  Jaka Strohsack, 9. A 

              Karin Hrestak, 9. B 

              Luka Avsec, 9. B 

              Matija Stražišar, 9. B 

 

Srebrno priznanje: 

             Anja Zdovc, 9. A 

             Jaka Strohsack, 9. A 

 

Zlato priznanje: 

              Anja Zdovc, 9. A 

              Jaka Strohsack, 9. A 

 

 



Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

[Anita Šen] 

04. 10. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

 

09. 11. 2013 

državno 

Bronasto priznanje:  

 Kristina Oton, 8. B 

             Karin Hrestak, 9. B 

             Anja Zdovc, 9. A 

Srebrno priznanje: 

          Kristina Oton, 8. B 

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 9. A 

  

 

Tekmovanje iz biologije za 

Proteusovo priznanje 

[Irena Peteh Kranjc] 

23. 10. 2013 

šolsko (Rakek)  

 

06. 12. 2013 

državno 

 

Bronasto priznanje:  

 18 učencev in učenk 8. in 9. 

 razreda 

Srebrno priznanje: 

 Jaka Strohsack, 9. A 

 Katja Braniselj, 9. A 

 Urša Zupančič, 8. B 

 Nina Cvetko,  8. A 

   

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 9. A 

Tekmovanje iz kemije za Preglovo 

priznanje 

[Anita Šen] 

20. 01. 2014 

šolsko (Rakek) 

 

08. 03. 2014 

državno 

Bronasto priznanje:  

 9 učencev in učenk od 8. in 

 9. razreda 

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 9. A 

Vesela šola 

[Jolanda Cerkvenik, Julija 

Bombač, Emiljana Baraga] 

12. 03. 2014 

šolsko 

 

16. 04. 2014 

državno 

Bronasto priznanje: 

 26 učencev in učenk od 4. do 

 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 Kaja Jug, 4. B 

 Luka Stražišar, 5. A 

 Zala Stražišar, 5. A 

             Zala Jelinčič, 7. B 

            Anja Zdovc, 9. A 

 



Tekmovanje v konstruktorstvu 

[Martin Rihtar] 

11. 04. 2014 

regijsko  

 

 

17. 05. 2014 

državno 

Bronasto priznanje: 

 9 učencev od 2 do 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 Klej Nagode, 5. A 

 David Pivk, 6. A 

Zlato priznanje: 

 Peter Bajt, 2. A 

 Matija Stražišar, 9. B 

             Denis Ivančič, 9. B 

Računanje je igra 

[Karmen Petrič] 

28. 05. 2014 Bronasta priznanja: 

 33 učencev in učenk od 1. do 

 5. razreda na Rakeku  

Zlata priznanja: 

 21 učencev in učenk od 2. do 

 5. razreda na Rakeku in 6 

 učencev in učenk PŠ Unec 

 

 

Športni dosežki: 

 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: NKL atletika 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Pivka, 12. 12. 2013 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Filip Avsec 3. a 

2. Mihailo Pavlović 3. a 

3. KenanJurenec 3. a 

4. Tine Krpan 4. a 

5. Nejc Škofic 4. a 

6. Samo Japelj 4. a 

7. Nikola Rodić 4. a 

8. Zarja Ileršič 4. a 

9. Tara Meta Gartner 4. a 

10. David Radić 5. a 

11. Urban Zorman 6. 

12. Primož Jernejčič 6. 

13. Neja Škofic 6. 

14. Maša Gorjanc 6. 

15. Tjaša Milovanovič 6. 

16. Lara Istenič 6. 

17. Klara Jernejčič 6. 

18. Mario Cvijić 7. 

19. Lara Jurca 7. 

20. Igor Radić 9. 

21. Maša Zidar 9. 

22. Tanja Zalar 9. 

23. Sanja Zalar 9. 

24. Nataša Milošević 9. 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
 

 



TEK 30 m: Mario Cvijić, 1. mesto (l. 2001 – 2002) 

                   Maša Gorjan, 3. mesto (l. 2001 – 2002) 

                   Lara Jurca, 3. mesto (l. 2001 – 2002) 

                   Nataša Milošević, 4. mesto (l. 1999 – 2000) 

 

TEK 300 m: Kenan Jurenec, 1. mesto (l. 2005 – 2006) 

                     Filip Avsec, 4. mesto (l. 2005 – 2006) 

                     Mario Cvijić, 1. mesto (l. 2001 – 2002) 

                     Igor Radić, 3. mesto (l. 1999 – 2000)  

Tanja Zalar, 1. mesto (l. 1999 – 2000) 

                     Maša Zidar, 2. mesto (l. 1999 – 2000) 

                     Sanja Zalar, 3. mesto (l. 1999 – 2000) 

                     Neja Škofic, 4. mesto (l. 2001 – 2002) 

 

SKOK V DALJINO Z MESTA:  Urban Zorman, 4. mesto (l. 2001 – 2002) 

 

ŠTAFETA:  Maša Zidar; Nataša Milošević; Tanja Zalar; Sanja Zalar  

3. mesto (2003 in starejši) 

Kenan Jurenec; Nejc Škofic; Mihailo Pavlović; Filip Avsec  

2. mesto (2004 in mlajši) 

 

 

 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Kočevje, 12. 1. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Gregor Jernejčič 3. b 

2. Klemen Godeša 4. a 

3. Miha Godeša 5. a 

4. Primož Mekina 5. a 

5. Dejan Savić 5. a 

 



6. Aljaž Škufca 5. a 

7. Matej Godeša 6. 

8. Manca Opeka 6. 

9. Živa Juvančič 6. 

10. Jan Ivančič 7. 

11. Leon Stražišar 7. 

12. Dejan Hribljan 7. 

13. Veronika Godeša 8. 

14. Žiga Škufca 9. 

15. Luka Avsec 9. 

16. Rok Vesel 9. 

17. Nejc Perko 9. 

18. Ajda Perko 1. a 

 

 DOSEŽKI (vpisujemo 1. – 5. mesto): 
 

EKIPNO 4. – 6. razred: 1. mesto: Matej Godeša, Miha Godeša in Klemen Godeša 

4. mesto: Primož Mekina, Dejan Savić in Manca Opeka 

EKIPNO 7. – 9. razred: 3. mesto: Luka Avsec, Nejc Perko in Rok Vesel 

5. mesto: Veronika Godeša, Jan Ivančič in Žiga Škufca 

 

UČENKE 1. – 3. razred (licencirane):   1. mesto: Ajda Perko 

UČENKE 4. – 6. razred (nelicencirane):  5. mesto: Živa Juvančič 

UČENKE 7. – 9. razred (licencirane):   5. mesto: Veronika Godeša 

UČENCI 4. – 6. razred (licencirani):   4. mesto: Miha Godeša 

UČENCI 4. – 6. razred (nelicencirane):  2. mesto: Aljaž Škufca 

UČENCI 7. – 9. razred (licencirani):   1. mesto: Nejc Perko 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani):  1. mesto: Rok Vesel 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani):  5. mesto: Žiga Škufca 

 

 

 



 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Področno tekmovanje v odbojki za dečke in deklice letnik 1999 in 
mlajši 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: 22. 1. 2014 

 MENTOR: Polona Klopčič, Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ŠT IME PRIIMEK RAZRED 

1. Taja  Tomšič 9. a 

2. Aida Tabaković 9. a 

3. Maša Zidar 9. a 

4. Nataša Preradović 9. a 

5. Nataša Milošević 9. b 

6. Karin  Hrestak 9. b 

7. Anja Zdovc 9. a 

8. Katja Braniselj 9. a 

9. Anja  Štefančič 9. a 

10. Lara Hace 9. b 

11. Maja Benčan 8. a 

12. Jaka Strohsack 9. a 

13. Nejc Perko 9. b 

14. Luka Avsec 9. b 

15. Luka Zalar 9. a 

16. Matevž Kožman 9. b 

17. Rok Vesel 9. b 

 

 

 



18. Igor Radić 9. a 

19. Selmin Medjitoski 8. b 

20. Leonard Mišič 8. b 

21. Mitja  Rajčevič 8. b 

22. Vesna Mikulić 9. a 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto):  dekleta 3. mesto, fantje 5. mesto 
 
 

 
 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Področno tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Postojna, 28. 1. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ŠT IME PRIIMEK RAZRED 

1. Mitja Rajčevič 8. 

2. Don  Horvat 8. 

3. Žan  Opeka 8. 

4. Dean  Cvijić 9. 

5. Gašper Šlajnar 6. 

6. Lukaš Potužak 6. 

7. Primož Jernejčič 6. 

  

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto):  
 

Cicibani 2003 in mlajši: 1. mesto: Primož Jernejčič  

Starejši učenci ekipno:   3. mesto: Mitja Rajčevič, Don Horvat in Žan Opeka 

 

 

 



 NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Kočevje, 15. 2. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Ajda Perko 1. a 

2. Gregor Jernejčič 3. b 

3. Klemen Godeša 4. a 

4. Miha Godeša 5. a 

5. Primož Mekina 5. a 

6. Dejan Savić 5. a 

7. Aljaž Škufca 5. a 

8. Matej Godeša 6. 

9. Živa Juvančič 6. 

10. Jan Ivančič 7. 

11. Veronika Godeša 8. 

12. Žiga Škufca 9. 

13. Luka Avsec 9. 

14. Rok Vesel 9. 

15. Nejc Perko 9. 

 

 DOSEŽKI (vpisujemo 1. – 5. mesto): 
 

EKIPNO  4. – 6. razred:  2. mesto: Matej Godeša, Miha Godeša in Klemen Godeša 

3. mesto: Primož Mekina, Dejan Savić in Aljaž Škufca 

EKIPNO 7. – 9. razred: 4. mesto: Veronika Godeša, Nejc Perko in Rok Vesel 

 

 

 



UČENKE 1. – 3. razred (licencirane):   1. mesto: Ajda Perko 

UČENCI 1. – 3. razred (nelicencirani):   5. mesto: Gregor Jernejčič 

UČENKE 4. – 6. razred (nelicencirane):  5. mesto: Živa Juvančič 

UČENCI 7. – 9. razred (licencirani):   4. mesto: Nejc Perko 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani):  1. mesto: Rok Vesel 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani):  5. mesto: Žiga Škufca 

 

 

 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Rakek, 5. 3. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Vid Brezec 1. a 

2. Nik Žvan 1. a 

3. Sanja Mihajlovska 2. a 

4. Jaša Kožman 2. a 

5. Peter Bajt 2. a 

6. Tia Vitić 2. a 

7. Kaja Zadravec 2. a 

8. Matej Mavsar 3. a 

9. Tine Krpan 4. a 

10. Lorena Matičič 4. a 

11. Luka Stražišar 5. a 

12. Zala Stražišar 5. a 

13. Urban Zorman 6. a 

14. Tjaša Milovanovič 6. b 



15. Matevž Ravšelj 8. b 

16. Leonard Mišič 8. b 

17. AcoMihajlovski 8. b 

18. Anja Zdovc 9. a 

19. Jaka Strohsack 9. a 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
 

EKIPNO:  

2. OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK  

(J. Strohsack, L. Stražišar, A. Zdovc, Z. Stražišar, M. Ravšelj, T. Krpan) 

 

UČENCI ABSOLUTNA KATEGORIJA A:  

1. JAKA STROHSACK (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

4. LUKA STRAŽIŠAR (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

 

UČENCI  1. – 5. razred B:  

3. TINE KRPAN (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

4. VID BREZEC (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

 

UČENKE  1. – 5. razred B1:  

1. ZALA STRAŽIŠAR (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

2. LORENA MATIČIČ (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

3. TIA VITIČ (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

 

UČENCI  6. – 9. razred C:  

2. MATEVŽ RAVŠELJ (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

3. ALEKSANDAR MIHAJLOVSKI (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

4. URBAN ZORMAN (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

 

UČENKE  6. – 9. razred C1:  

1. ANJA ZDOVC (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

2. TJAŠA MILOVANOVIĆ (OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK) 

 

 

 



 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Ilirska Bistrica, 5. 3. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Lara Hace 9. b 

2. 
Lara Vesel 9. b 

3. 
Karin Hrestak 9. b 

4. 
Maša Zidar 9. a 

5. 
Tanja Zalar 9. b 

6. 
Maja Benčan 8. a 

7. 
Nina Benčan 8. a 

8. 
Nina Žalec 8. a 

9. Ema Avsec 7. a 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
4. mesto OŠ Jožeta Krajca Rakek 

 

 

 

 NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Četrfinale državnega tekmovanja v namiznem tenisu 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Nova Gorica, 3. 4. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

 

 

 

 

 

 



ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Lorena Matičič 4. a 

2. Zala Stražišar 5. a 

3. Tjaša Milovanović 6. r 

4. Matevž Ravšelj 8. r 

5. Anja Zdovc 9. r 

6. Jaka Strohsack 9. r 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
 

UČENCI ABSOLUTNA KATEGORIJA A:  Jaka Strohsack 1. mesto 

UČENCI 6. – 9. RAZRED C:   Matevž Ravšelj 2. mesto 

UČENKE 1. – 5. RAZRED B1:   Zala Stražišar   1. mesto 

      Lorena Matičič  5. mesto 

UČENKE 6. – 9. RAZRED C1:   Anja Zdovc  2. mesto 

 

 

 

 NIVO TEKMOVANJA: OBČINSKO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Občinsko tekmovanje v malem nogometu za učence letnik 2001 in 
mlajše 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Cerknica, 7. 4. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. Mario Cvijić 7. 

2. Milan Pavlović 7. 

3. 
Bor Tomšič 

7. 

4. 
Bor Šajn 

7. 

 



5. 
Jaka Pegan 

7. 

6. 
IsmetGolić 

7. 

7. 
Sergej Urh 

7. 

 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
OŠ Notranjski odred Cerknica: OŠ Jožeta Krajca Rakek 1:1 

 

 

 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Zunanje področno tekmovanje v lokostrelstvu 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Dolenjske Toplice, 7. 4. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. 
Ajda Perko 1. 

2. 
Gregor Jernejčič 

3. 

3. 
Klemen Godeša 

4. 

4. 
Miha Godeša 

5. 

5. 
Primož Mekina 

5. 

6. Dejan Savič 5. 

7. 
Aljaž Škufca 

5. 

8. 
Matej Godeša 

6. 

9. 
Rok Vesel 

9. 

10. 
Veronika Godeša 

8. 

11. 
Nejc Perko 

9. 

12. 
Dejan Hribljan 

7. 

 



 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
 

EKIPNO  4. – 6. razred: 2. mesto: Matej Godeša, Miha Godeša in Klemen Godeša 

4. mesto: Primož Mekina, Dejan Savić in Aljaž Škufca 

EKIPNO 7. – 9. razred: 2. mesto: Veronika Godeša, Nejc Perko in Rok Vesel 

 

UČENKE 1. – 3. razred (licencirane):   1. mesto: Ajda Perko 

UČENKE 4. – 6. razred (licencirane):  5. mesto: Miha Godeša 

UČENCI 7. – 9. razred (licencirani):  1. mesto: Nejc Perko 

UČENCI 7. – 9. razred (licencirani):  5. mesto: Veronika Godeša 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani):  2. mesto: Rok Vesel 

 
 

 
 

 NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Zunanje državno tekmovanje v lokostrelstvu 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Ljubljana, Stožice 17. 5. 2014 

 MENTOR: Tomaž Lulik 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

ZAP. ŠT. IME PRIIMEK RAZRED 

1. 
Ajda Perko 1. 

2. 
Gregor Jernejčič 

3. 

3. 
Miha Godeša 

5. 

4. 
Primož Mekina 

5. 

5. 
Dejan Savič 

5. 

6. Aljaž Škufca 5. 

7. 
Matej Godeša 

6. 

8. 
Rok Vesel 

9. 

9. 
Veronika Godeša 

8. 

10. 
Nejc Perko 

9. 

 



 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): 
 

EKIPNO  4. – 6. razred:  1. mesto: Matej Godeša, Miha Godeša in Primož Mekina 

 

UČENKE 1. – 3. razred (licencirane):  1. mesto: Ajda Perko 

UČENKE 4. – 6. razred (licencirani):  2. mesto: Miha Godeša 

UČENKE 4. – 6. razred (licencirani):  4. mesto: Matej Godeša 

UČENCI 7. – 9. razred (licencirani):  5. mesto: Nejc Perko 

UČENCI 7. – 9. razred (nelicencirani): 2. mesto: Rok Vesel 

 
 

 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI POSAMIČNO ZA OSNOVNE 
ŠOLE 

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Postojna, 16. maj 2014 

 MENTOR: Klemen Žerjav 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred):  
 

Ime in priimek učenca Razred 

Tanja Zalar 9. b 

Sanja Zalar 9. b 

Maša Zidar 9. a 

Jan Ileršič 8. b 

Selmin Medžitoski 8. b 

Ambrož Puntar 7. b 

Klavdij Puntar 7. a 

Maša Gorjanc 6. b 

Urban Zorman 6. a 

David Radič 5. a 

Zala Stražišar 5. a 

 



 

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE 

 NAZIV TEKMOVANJA: Področno tekmovanje v mali odbojki za dečke in deklice  

 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Logatec, 5. junij 2014 

 MENTOR: Polona Klopčič 

 UDELEŽENCI (ime, priimek in razred): 
  

ŠT IME IN PRIIMEK RAZRED 

1. Ema Avsec 7. a 

2. Maruša Modic 7. b 

3. Lara Jurca 7. b 

4. Tjaša Milovanović, 6. b 

5. Daša Žnidarič 6. a 

6. Klara Jernejčič 6. b 

7. Liza Perko 6. a 

8. Tadeja Malc 6. b 

9. Milan Pavlovič, 7. a 

10. Ismet Golić 7. a 

11. Bor Šajn 7. a 

12. Jaka Pegan 7. a 

13. Jan Ivančič 7. a 

14. Tadej Gorenčič 7. a 

15. Bor Tomšič 7. b 

16. Urban Zorman 6. a 

 

 DOSEŽKI (1. – 5. mesto): deklice  2. mesto 
dečki  2. mesto 



Izvedli smo tudi naslednje projekte, pripravili številne prireditve (Unesco, Roden, 

Prostovoljstvo, Simboza, Eko vrt, Shema šolskega sadja) ter obeležili svetovne dneve: 

 

NACIONALNI 

PROJEKT 

VODJA 

PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Učenec 

poučuje 

Urška 

Drobnič 

september, 

oktober 2013 

Na razredni uri ob začetku šolskega leta smo se z učenci 
odločili obeležiti svetovni dan učiteljev tako, da bi na ta 
dan prevzeli njihovo vlogo, o kateri smo se pogovorili. 
Učiteljski zbor je bil o obeležitvi obveščen na skupnem 
sestanku. 
Nekaj dni pred obeležitvijo so učenci glede na svoje 
interese pristopili k učiteljem in jih prosili za napotke za 
izvedbo učne ure, po katerih so se nato sami ali v 
dvojicah pripravili. Skušali so upoštevati tudi temo 
VODA. 
Učenci so o svojih izvedbah poročali na razredni uri. 
Pri izvedbi projekta je sodelovalo 15 učencev, ki so 
poučevali kar pri 20 učnih urah, v 9 različnih razredih in 
pri 11 različnih predmetih. Večina se je na svoje ure 
dobro pripravila, nekateri pa se morda do sedaj 
vendarle niso povsem zavedali dolžine učne ure in 
zahtevnosti učencev z učiteljevega zornega kota in bodo 
znali ceniti trud dobrih učiteljev. 

Moder  

stol - nekdo 

misli nate 

Antonija 

Šlajnar 

oktober 2012 

– junij 2013 

Na razredni uri smo se pogovorili, kakšno obliko 
pogovora o modrem stolu  bi izbrali. V dom starejših v 
Cerknico sta šla Jan Ileršič in Matevž Ravšelj z 
razredničarko Antonijo Šlajnar.  Učenca sta štiri starejše 
gospe, vsako posebej povabila na moder stol in jim 
razložila, da izpolnjuje želje, ker so iz starega naredili 
preobrazbo v čarobnega. Gospe so povedale, katere 
želje naj jim moder stol izpolni in še o njihovem počutju 
v domu. Dve sta povedali tudi poučne zgodbe iz njunega 
življenja. Pri naslednji razredni uri sta učenca poročala 
sošolcem, nekaj učenk je izdelalo plakat in ga obesilo v 
jedilnico naše šole. Zgodbi bodo objavili v šolskem 
spletnem časopisu.  

Drevo = 

življenje, vrt  

prihodnosti 

Marta Čuk oktober – maj 

2014 

Projekt je potekal: na šoli: od 7. oktobra do 26. maja. Pri 
pouku (v okviru vseh predmetov, naravoslovnih in 
tehniških dni), ID – vrtnarskega krožka in v času 
sprostitvene dejavnosti (SD), samostojnega učenja (SU) 
v OPB. 
Po razredih smo učence z ustrezno motivacijo (kratki 
film, reklamni spot, literarna zgodba, fotografija ipd.) na 
njim primerni stopnji najprej spodbudili k razmišljanju o 
lastni udeležbi pri spreminjanju sveta. 
Učenci so iskali rešitve, predloge – izbrali smo 
najizvirnejše in jih preizkusili. 
Aktivnosti smo objavili na spletni strani šole, in spletno 
povezavo poslali na OŠ »Frana Kranjca« Celje ter 
oblikovali stiroporni puzzle (nanj napisali naše rešitve 
oz. predloge). Do 26. maja smo poslali izbrane rešitve v 
obliki stiropornega puzzla na OŠ »Frana Kranjca« Celje 
ter spletno povezavo s spletno stranjo šole. 



Otroštvo 

podaja roko 

modrosti 

Suzana 

Rebec 

maj 2014 Pri pouku so se ob pripravah na prireditev pogovarjali o 
staranju, starosti, modrosti starejših ljudi, kako nam 
lahko pomagajo in kako lahko mi pomagamo njim, 
učenci so z velikim veseljem za svoje dedke in babice 
pripravili tudi majhna darilca kot pozornost v zahvalo za 
ljubezen in skrbnost starših staršev do njih. 
Na prireditvi so se predstavili z ljudskimi pesmimi, 
recitacijami, plesom, folklornim nastopom ter s kratko 
dramsko igrico na temo »šola nekoč«. 
Po prireditvi so nam dedki in babice z navdušenjem 
pripovedovali, kakšno je bilo življenje nekoč, kako je bilo 
v šoli, kakšni so bili učitelji, kako so se učili, kakšna 
pravila so imeli in kako strogo so se jih morali držati, 
zakaj in kakšne so bile kazni kot posledica kršenja pravil, 
kako so opravljali domače delo ... in še mnogo drugih 
zanimivih prigod in spominov so delili z nami. S seboj so 
prinesli tudi nekaj starih knjig, učbenikov, brali smo 
poezijo iz starega berila in videli, kakšno je bilo nekoč 
spričevalo. Dedki in babice so bili zelo navdušeni nad 
pripravljenim programom in pohvalili otroke za njihov 
trud, vzdušje na šoli pa je bilo to dopoldne zelo prijetno 
in pozitivno. 

 
 

 

Mednarodni dan, teden, 
leto  

Priznan s 
strani 
UNESCA 

Način obeležitve  Mentor/ji obeležitve:  Število 
vključenih 
učencev 

11. september: 
SVETOVNI DAN PRVE 
POMOČI 

DA    NE Učenci so se preko otroške 
zgodbe, ki sem jo prebral 
seznanili z nujnimi postopki pri 
nudenju prve pomoči. Zatem smo 
v pogovoru spoznavali, s kakšnimi 
življenjskimi izkušnjami so učenci 
spoznali vrednost nudenja prve 
pomoči. Narisali smo tudi nekaj 
risb na to temo  in organizirali 
delavnico povijanja ran na kateri 
so vsi aktivno sodelovali. Naredili 
smo tudi nekaj slik za objavo na 
šolskih straneh. 

Martin Rihtar učenci v 
OPB 1. in 2. 
razred 

26. september:  
EVROPSKI DAN JEZIKOV 
 

DA    NE Učenci so bili razdeljeni v skupine 
skupaj s švedskimi vrstniki na 
mednarodni izmenjavi. Po 
skupinah so sodelovali v 
jezikovnih delavnicah: 
- metafore, pregovori, stalne 
besedne zveze 
- onomatopeja 
- šale – prevod in ohranjanje 
humora 
- anekdote o medsebojnem 
sporazumevanju – prigode zaradi 
jezikovnih razlik 
- drevo – slovar 
- pesmice  
Delavnico so zamenjali vsake 15 
minut, skupno 2 šolski uri, nato 
pa je sledila skupna predstavitev 
posameznih točk in evalvacija. 

Urška Drobnič, Jolanda 
Cerkvenik 

9. a, 9. b 

1.oktober: 

SVETOVNI DAN GLASBE 

DA    NE Učenci so v delavnicah ustvarjali 
inštrumente, peli slovenske in 
tuje pesmi, preko spleta 
spoznavali glasbo drugih kultur in 

Katja Zafred vsi razredi 
matične in 
podružnične 



celin, likovno ustvarjali na temo 
glasbe, prisluhnili koncertu dveh 
slovenskih glasbenikov, Anike 
Horvat in Tomaža Nedoha ter 
aktivno sodelovali z njima. 

šole 

5. oktober; SVETOVNI 

DAN UČITELJEV 

(UNESCO) 

DA    NE Učenci, ki so to želeli, so prevzeli 
vlogo učiteljev pri določenih 
predmetih (glede na interes). 

Urška Drobnič 
 
učitelji mentorji: Brigita Modic, 
Nina Granfola, Julija Bombač, 
Polona Klopčič, Ludvik Palčič, 
Tomaž Lulik, Jolanda 
Cerkvenik, Metoda Debevc, 
Antonija Šlajnar, Tjaša Prudič, 
Petra Mikše, Alenka Može, 
Anita Šen 

9. a 

9. oktober: SVETOVNI 

DAN POŠTE 

DA    NE Pogovorili smo se o pošti, si 
ogledali spletno stran, zlasti 
Otroški kotiček s Poštarjem 
Pavlijem 
Pisanje zgodb Poštarju Pavliju (po 
sličicah iz Pobarvanka Pavli) 
Zgodbice sem pretipkala in jih po 
elektronski pošti poslala Poštarju 
Pavliju. 
Poštar Pavli je na elektronsko 
sporočilo odgovoril in po redni 
pošti poslal paket z darilci za 
otroke, ki so mu napisali 
zgodbico. Otroci so prejeli blokec, 
zvezek A4, vrečko za copate in 
obesek za ključe. 

Marta Čuk Učenci OPB 
PŠ Unec: 1., 
2., 3., 5. r 

16. oktober:  

SVETOVNI DAN HRANE 

(v okviru projektnega 

tedna) 

DA    NE Učenci so 16. 10. 2013, na 
tehniškem dnevu obeležili 
svetovni dan hrane v različnih 
delavnicah po razredih: kuharska 
delavnica, priprava power pointa 
o zdravi prehrani   (kasneje objava 
na šolski spletni strani), izdelava 
plakata o pomenu sadja, izdelava 
piramide zdrave prehrane iz 
kartona, izdelava mobil- sadje, 
 biotehnologija v prehrani- kisanje 
zelja, peka kruha, izdelava gajbic 
za ozimnico 
 
Učenci so 17. 10. 2013, na 
naravoslovnem dnevu po 
skupinah pripravili maso za 
palačinke in jih spekli za vse 
učence in zaposlene na PŠ Unec. 
Pri delu so bili pozorni na varnost 
ob kuhalniku, že v začetku smo se 
pogovorili tudi o čistoči rok in 
oblekah pri delu v kuhinji. 
Pogovorili smo se tudi o načinu 
prehranjevanja, zdravi prehrani, 
jedli smo tudi sadno solato, ki so 
jo pripravili učenci 1./2. razreda, 
palačinke pa so bile za posladek. 
Uporabili smo marmelado, ki so jo 
iz sliv s šolskega vrta pripravili 
učenci 4./5. razreda. 
Iz blaga so učenci izdelali tudi 
kuhinjske podloge pa posodo. Na 
blago so najprej našili sadje iz 
blaga, nato so podlogi sešili 
skupaj, vstavili peno, na koncu 
našili še rob. Pri tem smo se 
pogovorili o varnosti pri delu s 
šivanko in ostalimi pripomočki, 

Marija Opeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
učitelji PŠ Unec 

6. -9. razred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. – 5. 
razred 



učenci so razvijali ročne 
spretnosti ter vztrajnost in 
natančnost pri delu. 
 

27. oktober: 

SVETOVNI DAN 

AVDIOVIZUALNE 

DEDIŠČINE 

DA    NE Skupina učencev 7. b je pripravila 
računalniško predstavitev 
zgodovinskega razvoja avdio in 
video naprav: radio, televizija, 
telefon, računalnik. 
Dan je bil obeležen na razredni uri 
7. b. 

 

Irena Pavlič 7. b 

10. november: 

SVETOVNI DAN 

ZNANOSTI ZA MIR IN 

RAZVOJ 

DA    NE Skupina učencev 7. b je pripravila 
računalniško predstavitev : 
primeri uporabe znanstvenih 
odkritij (razvoj orožja). Učenci so 
se pogovarjali o pozitivnih in 
negativnih vplivih znanosti na 
življenje ljudi. Dan je bil obeležen 
na razredni uri 7. b. 

 

Irena Pavlič 7. b 

16. november 

MEDNARODNI DAN 

STRPNOSTI  (UNESCO)  

DA    NE Učenci so pripravili veliko 
vizualnih efektov in jih razporedili 
po različnih površinah v šoli, da bi 
čim večkrat pritegnili pogled in 
'nagovorili' učence in druge: 
podobe žrtev nestrpnosti, njihove 
misli in hipotetične besede. 

Urška Drobnič 9. a 

20. november: SVETOVNI 

DAN OTROKOVIH PRAVIC 

DA    NE V okviru pouka so učenci: 
- podali svoje razumevanje kaj 
sploh je pravica in katere so 
njihove pravice, pa tudi kaj je 
dolžnost in katere so njihove 
dolžnosti;  
- si ogledali predstavitev PPT: 
OTROKOVE PRAVICE (razgovor) 
- poslušali zgodbico Otrokom 
vsega sveta 
- poslušali pravljici: K. Cave – 
Drugačen; E. Schreiber-Wicke: Ko 
so bili krokarji še pisani ter izluščili 
sporočilo pravljic  
- spoznavali razlike med morati in 
smeti 
- prepoznavali podobnosti in 
razlike med ljudmi v 
sposobnostih, navadah, željah in 
interesih (ob slikovnem gradivu) 
- se pogovarjali, da je poleg svojih 
treba upoštevati tudi interese in 
potrebe drugih 
- ob pogovoru in slikah 
prepoznavali različne vrste nasilja 
(besedno, psihično, fizično) in 
spoznali, kam se obrniti po pomoč 

 
Z učenci smo se posedli v krog. 
Dobili so devet kreditnih kartic z 
otrokovimi pravicami. 
Razpravljali so, kako pomembne 
so te zapisane pravice za njihovo 
vsakdanje življenje. Kartice s 
pravicami so razvrstili po 
pomembnosti v njihovem 
vsakdanjem življenju v pet vrst.  
Poudarek je bil na tem, da ni bilo 
pravilnega in nepravilnega 
vrstnega reda razvrščanja kartic. 
Vsi imamo različne izkušnje in s 
tem tudi različne prednosti. In to 

Teja Milharčič, Ida 
Marušič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzana Rebec 

1. in 2. r PŠ 
Unec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. b PŠ Unec 



je treba spoštovati. V skupini so 
tako prišli do neke sporazumne 
odločitve tako kot v vsakdanjem 
življenju. Nekatere stvari so 
pomembnejše od drugih in 
odločitve morajo biti sprejete v 
najboljšem interesu vseh. 

 

1.december: 

MEDNARODNI DAN 

AIDS-a  

DA    NE Dejavnosti so potekale pri urah 
geografije: 
brainstorming na temo HIV in 
AIDS 
ogled DVD Hočem živeti, 
PP prezentacija o tej 
problematiki, 
pogovor in diskusija o vzrokih, 
posledicah in težavah, s katerimi 
se spopadajo ljudje, okuženi z 
virusom HIV in AIDS, 
oblikovanje problemskega 
drevesa  
zaključni brainstorming. 
Na hodniku sta bila na ogled 
plakata s pomembnimi 
informacijami in podatki glede 
AIDS-a ter problemsko drevo 
(vzroki in posledice te bolezni). 

Anja Šircelj Istenič, 
Jolanda Cerkvenik 

8. a, 8. b 
9. a, 9. b 

3.december: 

MEDNARODNI DAN OSEB 

S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

DA    NE Pri urah športa so se učenci 
preizkusili v igrah specialne 
olimpijade (tobogan, bowling, 
pihalni nogomet, namizni tenis v 
paru, košarka na vozičku…) in 
sedeči odbojki. 
 
Učenci so bili razporejeni v osmih 
učilnicah. Simon Kovačič in Magda 
Mlakar, člana skupine oseb, ki so 
vključeni v VDC Cerknica, sta z 
melodijami na svoji harmoniki 
privabljala učence k petju in 
plesu.  
Učenci so bili navdušeni. Simon in 
Magda sta bila zelo vesela, da sta 
lahko pokazala, kako spretna sta 
pri igranju na harmoniko. 
 

Polona Klopčič 
 
 
 
 
Antonija Šlajnar 

učenci od 4. 
do 9. 
razreda 
 
 
 
Učenci 1. , 
2. in 3. 
triade OŠ 
Rakek 

10. december: 

DAN ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

DA    NE Skupina učenk 7. b je pripravila 
plakat in ob njem predstavila 
Deklaracijo o človekovih pravicah. 
Učenci so se pogovarjali o 
pomenu zaščite človekovih pravic, 
o tem, kako se človekove pravice 
zagotavljajo v Sloveniji in po 
svetu,  o konkretnih primerih 
kršenja pravic ter možnostih 
ukrepanja. 
Dan je bil obeležen na razredni uri 
7. b. 

 

Irena Pavlič 7. b 

21.februar: SVETOVNI 

DAN MATERNIH JEZIKOV 

 (UNESCO) 

DA    NE Pri pouku slovenščine smo se 
pogovarjali o pomenu maternega 
jezika. Na spletnih straneh in v 
časopisnih člankih smo poiskali 
pisno gradivo, s pomočjo katerega 
smo oblikovali besedilo na 
plakatu. Učenci so izdelali plakat, 
na katerem so zapisali, kaj je 
materni jezik, zakaj je Unesco 
razglasil ta dan za dan maternega 
jezika, izrazili so skrb zaradi 

Metoda Debevc 9. b 



hitrega izumiranja večjega števila 
svetovnih jezikov. Besedilo so še 
primerno ilustrirali. 

8. marec: MEDNARODNI 

DAN ŽENA 

DA    NE V okviru razredne ure smo se 
pogovarjali o tem zakaj se še 
praznuje 8. marec. Učenci so ga 
želeli obeležiti tudi tako, da bi 
učiteljicam in ostalim ženskam 
zaposlenih na šoli podarili rožice. 
Na to temo so pripravili so tudi 
objavo po šolskem radiu. 
Izdelali smo papirnate cvetlice. Z 
delom smo začeli pri urah likovne 
umetnosti in nadaljevali po 
pouku. Po objavi, ki je bila drugo 
šolsko uro, so se učenci razdelili 
po skupinah in čestitali 
učiteljicam  in zaposlenim na šoli. 

 

Petra Mikše 9. b 

22. marec: SVETOVNI 

DAN VODA ( UNESCO)  

DA    NE Opravili smo analizo vode in 
primerjali kvaliteto vode iz 
različnih vodnih virov. 

Anita Šen 9. razred 

27. marec: SVETOVNI 

DAN GLEDALIŠČA   

(UNESCO) 

DA    NE V času pouka smo v 3. razredu 
izvedli tehniški dan, kjer so učenci 
izdelali lutke, kostume, sceno in 
pričeli vaditi dramsko besedilo, ki 
so ga samostojno napisali. 
Učencem so bile razdeljene vloge, 
preizkušali so se v igranju na 
odru, z ročnimi lutkami. V 1. in 2. 
razredu so pripravili igrico z 
lutkami na palčki. Učenci 1., 2. in 
3. razreda so za vse učence šole 
odigrali dve kratki igrici, ki so ju 
pripravljali med in po pouku. 
V posameznem razredu so učenci 
pripravljali recitacije, pesmi, 
kratke igre in ples za nastop na 
prireditvi »pozdrav pomladi«. 
9. 4. 2014 smo imeli v Uršulinem 
domu prireditev »Pozdrav 
pomladi«, na kateri so nastopali 
vsi učenci PŠ Unec s svojimi 
pripravljenimi točkami (pevski 
zbor, folklora, gledališka igrica, 
recitacije, različne pesmi, ples). 

 

Suzana Rebec, Teja 
Milharčič 

1.–5. B PŠ 
Unec 

7. april: SVETOVNI DAN 

ZDRAVJA 

DA    NE Letošnji svetovni dan zdravja je 
posvečen problematiki vektorskih 
bolezni, ki jih prenašajo klopi, 
komarji.  
Pri pouku biologije smo se 
pogovarjali o boleznih, ki jih 
prenašajo klopi. Poudarili smo 
pomen preventive za 
preprečevanje teh bolezni. 
Izdelali so 2 plakata, ki smo ju 
izobesili v hodniku 1. triade in 3. 
triade. 

Irena Peteh Kranjc 8. a in 8. b 

15. april: SVETOVNI DAN 

MLADIH 

PROSTOVOLJCEV 

DA    NE V dopoldanskem času smo ob 

začetku ure z učenci izdelali 

ribico, ki je bila letošnji motiv 

dneva za spremembe. Ob tem 

smo učence spomnili, da je ta 

teden potekal svetovni dan 

mladih prostovoljcev in da smo 

ponosni, da jih kar nekaj najdemo 

tudi na naši šoli. 

 

Antonija Šlajnar 

Tjaša Prudič 

 

1. A, 2. A, 3. 
A, 4. A, 5. A, 
7. A, 8. A, 8. 
B, 9. B, OPB 
Unec 



V popoldanskem času pa so 

učenci 8. A in 8. B pod vodstvom 

mentorice Antonije Šlajnar 

izpeljali akcijo STOPIMO SKUPAJ. 

S prodajo starih oblačil so zbirali 

sredstva za Prostovoljsko gasilsko 

društvo na Uncu. 

 

22. april: 

SVETOVNI DAN ZEMLJE 

DA    NE Na Dan Zemlje posvetiti nekaj več 
časa razmišljanju, kaj sami kot 
posamezniki lahko naredimo, da 
bo svet lepši. Začnimo s sabo.  
Samo tisto kar poznamo, imamo 
lahko radi in si želimo tudi 
ohraniti. Razgovor z učenci. 
Ogled satelitskih posnetkov 
Zemlje s poudarkom na 
katastrofah. 
Izdelava slikovnega panoja na 
tabli na modrem hodniku. 
 
Spomnili smo se, kateri dan 
obeležimo 22. 4. Svetovni dan 
Zemlje. Ogledali smo si slikanico 
ZEMLJA JE DOBILA VROČINO –
otrokom sem jo v celoti prebrala. 
 
V okviru pouka so učenci poslušali 
zgodbo z naslovom 10 STVARI, KI 
JIH LAHKO NAREDIM ZA LEPŠI 
SVET (Melanie Walsh). Učenci so 
podali svoje zamisli, kaj lahko 
vsak od nas naredi za naš planet. 
Ideje so učenci v obliki ilustracij in 
napisov strnili na papir. Naslikali 
so naš planet ter okrog njega 
nalepili svoje zamisli; oblikovali so 
plakat. Učenci 2. razreda so brali 
in razčlenjevali različna krajša 
besedila v zvezi s skrbjo za okolje. 
 

Jolanda Cerkvenik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzana Rebec 
 
 
Teja Milharčič 

8. a – 17 
učencev 
 
 
 
 
 
 
 
3. b PŠ Unec 
 
 
1. in 2. r PŠ 
Unec 

3. maj: SVETOVNI DAN 

SVOBODE MEDIJEV 

DA    NE Skupina učencev 7. b je pripravila 
predstavitev medijev: tiskani, 
elektronski mediji, radio, 
televizija. Učenci so se pogovarjali 
o pomenu informacij za 
posameznika in za družbo. 
Izmenjali so izkušnje o 
spremljanju informativnih oddaj 
in branju časopisov. Naštevali so 
primere kršenja svobode medijev 
pri nas in v svetu. 

 

Irena Pavlič 7. b 

 

 

 

 

 

 



25. maj: DAN AFRIKE 

(UNESCO) 

DA    NE S kratkim sestavkom na temo 
Afrike smo želeli učence ponovno 
spomniti na projekt Botrstvo, ki 
poteka na naši šoli že četrto leto, 
ter na »afriške« razmere in 
težave, zaradi katerih smo v ta 
projekt sploh vključeni. 
 
Zala Kožman, učenka 7. a razreda, 
je na mikrofon prebrala 
omenjeno sporočilo in vse učence 
in zaposlene na matični šoli 
seznanila z informacijami glede 
zbiranja centov za Briana v tem 
šolskem letu. Ravno tako je 
učence povabila k ogledu razstave 
ilustracij (na modrem hodniku), ki 
so jih za nas narisali in nam jih 
poslali vrstniki iz šole v Malawiju, 
kjer dela gdč. Jana Dular, ki nas je 
obiskala lanskega oktobra. 

 

Anja Šircelj Istenič, 
Jolanda Cerkvenik 

Zala 
Kožman,  
učenka 7. a 
razreda  
vsi učenci 
na šoli 

 

 

 

 

 

 



Projekti: 
 

 

SIMBIOZ@ 

 

 

marec 2014 

 

V mesecu marcu 2014 je bil objavljen poziv ravnateljem osnovnih in srednjih šol za ponovno 
izvedbo projekta Simbioza. Projekt je bil v primerjavi s preteklostjo rahlo spremenjen, saj se je 
preimenoval v projekt Simbioza Šola. Vsaki šoli, ki bi projekt izpeljala dvakrat v enem šolskem 
letu bi bil podeljen naziv »Simbioza Šola«. 
 
Odločili smo se, da projekt ponovno izpeljemo tudi na naši šoli. Poiskali smo termin, ki bi 
ustrezal urnikom, prostorskim zmožnostim, ostalim obveznostim ter projektom na šoli. 
Simbioza naj bi tako potekala od 14. 04. – 18. 04. 2014. Na podlagi tega smo oblikovali, 
natisnili in izobesili letake, s katerimi smo obveščali o ponovni izvedbi projekta. Povabilo k 
prijavi in udeležbi je bilo objavljeno na spletni strani in vseh vhodnih vratih šole ter po naselju 
Rakek. Posebej smo obvestili tudi Društvo upokojencev Rakek (po telefonu in elektronski 
pošti). Obvestilo je bilo v javnost posredovano tudi preko radijske mreže Radia 94. Za udeležbo 
na brezplačnih računalniških delavnicah se žal ni odločil nihče. Kljub temu se je vodstvo 
projekta Simbioza Šola odločilo, da šoli podeli naziv »Simbioza Šola«. 
 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je naziv prejela 05. 06. 2014 na svečani podelitvi v Ljubljani. 
 

 
vodja projekta Helena Truden 



 

SHEMA ŠOLSKEGA 
SADJA 

 

oktober 2013 do junija 2014 
 

V tem projektu gre za promocijski ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju 
sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem 
jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k 
dosledni izpeljavi zastavljene sheme. 

Naša osnovna šola sodeluje v evropskem »sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah« s 
finančno podporo Evropske skupnosti  že tretje leto zapored. 

V letošnjem šolskem letu 2013/14 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave z 18. 
septembrom 2013 in smo tako učencem tekom šolskega leta ponudili 35 obrokov svežega 
sadja in zelenjave (jabolka, slive, mandarine, hruške melone, jagode, grozdje, kaki, lešniki, 
korenje, paradižnik, paprika, kumare). Dodatni obrok sadja in zelenjave poleg šolske malice je 
predstavljal dodano vrednost k prehrani otrok. Omenjena živila smo delili enkrat na teden 
(sreda). Učencem predmetne stopnje  je bilo sadje in zelenjava na voljo preko dopoldneva v 
jedilnici, za učence razredne stopnje pa v učilnicah skupaj s šolsko malico. Za učence je obrok 
brezplačen. Stroške nabave šoli po vloženem zahtevku in ob izkazanih zahtevanih dokazilih 
povrne Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Po odločbi je tudi  v letošnjem letu šoli 
za nabavo sadja in zelenjave pripadalo 6 € na učenca (1.662,00 €) in smo vsa sredstva tudi 
porabili. Sadje in zelenjavo smo nabavljali preko KZ Martin Krpan Cerknica.  

Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave 
prehrane ter lokalne in ekološke pridelave. 

 

vodja projekta Marija Opeka 

 
 
 
 
 



 

BRALNA 
PISMENOST 

 

od oktobra 2013 do junija 
2014 

 

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt Zavoda RS za šolstvo, ki smo ga poimenovali 
Projekt bralna pismenost. V okviru tega projekta smo z različnimi aktivnostmi razvijali branje z 
razumevanjem, bralne zmožnosti učencev in skušali povečati interes/motivacijo za branje 
(zbornik PROJEKT BRALNA PISMENOST OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, š. leto 2013/14). Celotna šola 
je bila usmerjena k pridobivanju temeljnih znanj, ki so zagotovilo tudi kasnejših uspehov. K 
projektu se je priključilo 18 učiteljev naše šole. Ob začetku leta smo s pomočjo ZRSŠ pripravili 
operativni načrt in si zastavili cilje in dejavnosti s katerimi bomo te cilje dosegli. Tako smo želeli 
razvijati branje z razumevanjem, razvijati bralne zmožnosti učencev in povečati  interes, 
motivacijo za branje. 
 

vodja projekta Tjaša Prudič 

 

PLAKAT MIRU 
 

 

od septembra do novembra 
2013 

 

Že tretje leto zapored so se od septembra do novembra, vsi učenci stari od 11 do 13 let 

udeležili  mednarodnega natečaja Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba 

Tivoli. Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema 

natečaja je bila » Naš svet, svet prihodnosti«. Na šoli smo izbrali tri najboljše izdelke in jih 

poslali na izbor zmagovalnega plakata. Kljub lepim in izvirnim izdelkom, se plakati niso uvrstili v 

ožji izbor. 

 

vodja projekta Petra Mikše 



 

BOTRSTVO 
 

 

od septembra 2013 do junija 
2014 

 

V maju 2011 smo postali botri fantu Brianu Simwandi iz Zambije, za katerega zbiramo cente za 
plačilo njegovega šolanja. Naš mesečni prispevek je 12 €, koordinator tega projekta je 
Misijonsko središče Slovenije. Pri zbiranju centov za Briana smo bili tudi v tem šolskem letu 
zelo uspešni. V prvi polovici šolskega leta smo denar za njegovo šolanje črpali iz prihrankov iz 
preteklega šolskega leta. Od marca dalje pa smo zanj zbrali 149,96 €. S tem izkupičkom smo si 
naredili zalogo za še kar nekaj mesecev v naprej.  
Skupna zbrana vsota od maja 2011 dalje znaša 606,28 €. 
 
V oktobru 2013 smo se v okviru projekta pridružili tudi akciji zbiranja sredstev za Malawi. Na 
šoli smo gostili gdč. Jano Dular, ki v Malawiju skrbi za šolanje otrok. V maju smo obeležili dan 
Afrike in izobesili ilustracije otrok iz Malawi-ja. S projektom bomo nadaljevali tudi v 
naslednjem šolskem letu. 
 

vodja projekta Anja Šircelj Istenič 
 

ŠOLSKI EKO VRT 
 

 

od septembra 2013 do junija 
2014 

 

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že drugo šolsko leto samostojno nadaljuje projekt 
kot šolski projekt »ŠOLSKI EKO VRT«. Glavni cilj oz. namen projekta ostaja enak; to je 
trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi postajal in sčasoma postal 
praktična podpora izobraževalnega procesa.  

 
V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega 
bivanja, po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: v jeseni smo 
pobrali pridelke z gredic, eko semena smo shranili v semenski banki ter se ob tem pogovorili o 
uspešnosti sajenja, občutljivejše rastline smo zaščitili s smrečjem oz. jih umaknili v 
prezimovališče. V septembru so učenci podaljšanega bivanja obirali in otresali šolsko češpljo, 
katere sadeže so učenci 4. in 5. razreda predelali v marmelado oz. v kompot. 
Šolski sadovnjak smo dopolnili s sajenjem 2 starih vrst jablan 'carjevič' in 'zlata parmena', ki 
smo ju 1 kupili in 1 dobili v dar od Ekodrevesnice Ocepek Izlake. 
Pozimi smo v podaljšanem bivanju dvakrat sodelovali z bivšo učenko šole, Vesno Mlinar, ki 
nam je s praktičnimi ter strokovnimi nasveti pomagala pri delavnicah z adventnimi venčki in 
zimskimi aranžmaji. Zimske aranžmaje in del marmelade so učenci tudi prodajali v sklopu 
prodajnega sejma na novoletnih delavnicah. Del marmelade pa so učenci 4. in 5. razreda 



zaužili v okviru noči na šoli. 
V zimskem času smo tudi odpravljali posledice žledoloma – veje dreves smo uporabili za 
gradnjo visoke grede. 
Spomladi smo na letošnjo in lansko visoko gredo posejali oz. posadili čebulček, krompir, 
redkvico, nizki fižol, čičeriko, koruzo ter 3 sadike paradižnika in 2 sadiki paprike. Na razredne 
gredice so učenci 1. in 2. razreda z učiteljicama posejali in posadili različne cvetice, katerih 
semena bodo uporabili pri pouku itd.   

 
 

vodja projekta Marta Čuk 

 

PROSTOVOLJSTVO 
 

od septembra 2013 do junija 
2014 

 

V okviru projekta prostovoljstvo smo si v letošnjem letu zastavili naslednje dejavnosti: 



 
 

vodja projekta Tjaša Prudič 



 

RODEN 

 

 

 
september 2013 

 

Oktobra 2012 je bila šoli ponujena možnost mednarodnega sodelovanja in izmenjave učencev 

osmega razreda s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan "Roden" iz kraja Norrtälje. Prvotno vez 

je predstavljalo Slovensko - švedsko društvo in ponudilo pomoč pri projektu. V šolskem letu 

2013/2014 smo v sklopu dvoletnega projekta mednarodnega sodelovanja s švedsko osnovno 

šolo Roslagsskolan Roden iz mestega Norrtälje izvedli izmenjavo učencev. Septembra so naši 

učenci odpotovali na petdnevni obisk k svojim švedskim prijateljem in bivali pri njihovih 

družinah, spoznavali okolico, obalo švedskega arhipelaga in glavno mesto Švedske ter 

sodelovali pri skupnih dejavnostih na šoli. Pri tem so se urili v rabi angleškega jezika za 

vsakdanje sporazumevanje, razvijali svoje medkulturne zmožnosti in lastno identiteto ter čut 

za odgovornost. Konec septembra so nam švedski partnerji obisk vrnili. Omogočili smo jim 

ogled Postojnske jame, Cerkniškega jezera z multivizijo, Ljubljane in ljubljanskega gradu, 

vožnjo s pletno na blejski otok, kopanje v Jadranu, raznolike delavnice v šoli, pred odhodom pa 

skupaj s starši pripravili piknik in druženje zaključili s šolskim plesom. Med šolskim letom so 

učenci ohranjali stik na družbenih omrežjih, po elektronski pošti, s pomočjo eTwinninga, s 

poslanimi videi in po Skypu. Ustvarilo se je nekaj dolgoročnejših prijateljstev, vsi učenci pa so si 

enotni, da je bila mednarodna izmenjava zanje neprecenljiva izkušnja. 

 

vodja projekta Urška Drobnič 



 

KADROVANJE: Z razpisi smo v šoli uspeli zagotoviti ustrezen kader, za določen čas podaljšali 

pogodbe 4 delavcem (učiteljici glasbe, učiteljici dodatne strokovne pomoči, računalničarki, 

eni čistilki).  

 

Imeli smo dve krajši bolniški odsotnosti: od 11. 11. 2013 do 18. 12. 2013 Marjana Švigelj in 
Marija Hiti od 02. 01. 2014 do 17. 01. 2014 ter nekaj daljših bolniških odsotnosti: Barbara 
Geržina (Nina Granfola nadomešča Barbaro Geržina od 01. 09. 2013 do 07. 12. 2013); 
Martina Hiti (Hani Miklič nadomešča Martino Hiti od 01. 09. 2013 do 30. 10. 2013); Bojan 
Šivec (Vilko Drobnič nadomešča Bojana Šivca od 01. 09. 2013 do 07. 02. 2014 za polovično 
zaposlitev, od 03. 01. 2014 do 15. 03. 2014 Vilko Drobnič nadomešča Bojana Šivca na 
bolniški); Marjana Švigelj (od 11. 11. 2013 do 18. 12. 2013) in Marija Hiti (02. 01. 2014 do 17. 
01. 2014).  
 

Za določen čas sprejeti v delovno razmerje: Denisa Golić, zaposlena s 01. 09. 2013 do 17. 09. 

2013 za polni delovni čas, od 18. 09. 2013 do 14. 03. 2014 za krajši delovni čas (65%) in od 

15. 03. 2014 do 31. 08. 2014 za krajši delovni čas (80%); Penko Zdravka, zaposlena s 01. 09. 

2013 na delovno mesto kuharice, Hani Ivančič, zaposlena s 16. 09. 2013 do 13. 10. 2013 za 

krajši delovni čas (77,5%);Vilko Drobnič, zaposlen s 09. 09. 2013 do 14. 03. 2014 za krajši 

delovni čas (60%); Alenka Može, zaposlena s 01. 09. 2013 do 20. 03. 2014 za polni delovni 

čas; Klemen Žerjav, zaposlen s 13. 01. 2014 do 30. 06. 2014 za polni delovni čas; Nina 

Granfola, zaposlena s 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 za polni delovni čas; Helena Bavec, 

zaposlena s 01. 09. 2013 do 31. 12. 2013 za polni delovni čas. 

 

Zaključitev delovnega razmerja: Ludvik Palčič z 23. 12. 2013 (zaradi izredne odpovedi iz 
krivdnih razlogov); Alenka Može z 21. 03. 2014 (zaradi vrnitve Gabrijele Prelesnik iz 
porodniškega dopusta); Drobnič Vilko z 15. 03. 2014 (zaradi vrnitve delavca iz bolniškega 
dopusta); Klemen Žerjav z 30. 06. 2014 (zaradi nadomeščanja odpuščenega delavca do konca 
š. leta 2013/14). 
 

V mesecu januarju, s 16. 01. 2014 do 30. 06. 2014 smo preko javnih del zaposlili Heleno 
Truden. 

 
Učitelj Klemen Žerjav je v tem šolskem letu opravil 5 nastopov na urah športa pri mentorici 

Poloni Klopčič. 

 

Skozi celo šolsko leto smo imeli na praksi študentke različnih fakultet. 

 

Glede na veljavne normative nam s pogodbo računalniško omrežje še vedno oskrbuje in 

vzdržuje firma MV d.o.o iz Studenega. 

 

 

 

 



 

SANACIJA/OPREMA: 

Izvajali smo predvsem redna vzdrževalna dela.  

 

Za matično in podružnično šolo na Uncu smo nakupili nekaj kablov, adapter, mrežno kartico, 

anteno za telovadnico, tiskalnik/skener/fax za tajništvo šole ter računalniške programe 

(Kadrovska evidenca, Fakturiranje in E-registrator), puzzle za pod nadstrešek 1. in 2. triade. Z 

minimalnimi sredstvi smo si uredili garažo za šolski avto.  

 

V letu 2013/14 smo kupili tiskalnik, skener/fax, računalniške programe, prenosnik, 

računalniško tablico in projektor v vrednosti 2.024,05 €.  

  

Za nabavo drobnega inventarja za obe šoli in telovadnico smo porabili 3.234,38€. Nabavili 

smo tudi knjige, DVD-je in učbenike v vrednosti 1.300,40 €.  

 

Skupna vrednost opreme in drobnega inventarja se je zaradi novih nabav povečala za 

6.558,83 €. 

 

2.3. Zakaj smo/nismo dosegli načrtovanega (vrednotenje) 
 

Vse skupne akcije in odmevne prireditve so bile vezane na skupno zavest, enotnost, 

povezovanje, posledično pa zavedanje, da je vse, kar delamo, v korist šoli in učencem v njej. 

Zato smo bili tudi v tem šolskem letu izredno uspešni, saj smo vsakodnevno usmerjeni 

razvojno, skozi skupne akcije in projekte rastemo ter se razvijamo kot kolektiv. Tudi letos 

smo obeležili številne svetovne dneve. Ob izvedbi dobrodelnega koncerta Željam naproti 4. 

smo nekaj sredstev namenili v sklad Rakec. 

 

Za matično šolo, PŠ Unec in telovadnico smo izdelali energetske izkaznice ter za obe šoli 

pripravili elaborat varne poti ter na vidna mesta izobesili tabelski zapis.   

 

Tudi letos smo uredili okolico šole ter na PŠ Unec, v sklopu pouka in projekta Ekovrt, 

čudovito uredili vrt. 

 

Ankete o klimi v kolektivu nismo izvedli, saj sem kot ravnateljica med šolskim letom ocenila, 

da je slednja nepotrebna. V to me je prepričala visoka udeležba zaposlenih na timskih 

izobraževanjih (strokovna ekskurzija ter delavnica čolnarjenja) in neformalnih druženjih. 
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