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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2012/13 
 

Število učencev v začetku šolskega leta: 258 
Število vpisanih med šolskim letom:      5 
Število izpisanih med šolskim letom:      0 
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 263 
 
V šolskem letu 2012/2013  je bilo na šoli 16 oddelkov od 1. do 9. razreda skupaj s PŠ Unec. 
 

UČNI USPEH: 

razred št. uč. v š. l. izdelalo % učni uspeh 
začetek konec srednja ocena razreda opombe 

RS RAKEK 

1. a 24 24 24 100 opisne ocene  
2. a 16 16 16 100 opisne ocene  
3. a 17 17 17 100 opisne ocene  
4. a 18 18 18 100 4,5  
5. a 24 24 24 100 4,1  

RS PŠ UNEC 

1. b 4 4 4 100 opisne ocene  
2. b 8 8 8 100 opisne ocene  
3. b 4 4 4 100 opisne ocene  
4. b 8 8 8 100 4,6  
5. b 8 8 8 100 4,6  

PREDMETNA STOPNJA 

6. a 17 17 17 100 4,1 
4,2 
4,2 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,0 

 
6. b 17 17 17 100  
7. a 18 18 18 100  
7. b 17 17 17 100  
8. a 17 17 17 100  
8. b 17 17 17 100  

9. a 13 13 13 100  
9. b 15 15 15 100  

SKUPAJ 

2012/13 258 263 99,24% 4,27** 
2011/12 263 263 100% 4,21** 
2010/11 268 268 100% 4,18** 
2009/10 281 281 279 99,29%  4,26** 
2008/09 282 283 282 99,65%  4,23** 
2007/08 266 267 266 99,60% srednja ocena: 4,05* 
2006/07 269 269 100% srednja ocena: 4,17* 

 
* srednja ocena na podlagi učnega uspeha učencev  
** srednja ocena na podlagi vseh zaključenih ocen 
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NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – 6. RAZRED 
 
 slovenščina matematika angleščina 
Število učencev 32 32 32 
Število možnih točk 50 50 48 
Povprečni dosežek v RS 49,79% 67,91% 56,76% 
Povprečen dosežek – šola 59,06% 74,00% 61,26% 
Razlika RS – šola v % + 9,27% + 6,09% + 4,50% 
Šolsko leto 2011/2012 + 11,99% + 13,34% + 9,17% 
 
 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – 9. RAZRED 
 
 slovenščina matematika geografija 
Število učencev 27 27 28 
Število možnih točk 60 50 50 
Povprečni dosežek v RS 51,77% 55,26% 64,14% 
Povprečen dosežek – šola 59,63% 71,48% 75,50% 
Razlika RS – šola v % + 7,86% + 16,22% + 11,36% 
Šolsko leto 2011/2012 +1,31% +13,62% + 5,32% 
 
Ena učenka je NPZ iz matematike in slovenščine pisala na naknadnem roku. Njeni rezultati 
niso upoštevani v povprečjih. 
 
Rezultati naših učencev so pri vseh predmetih in ob koncu obeh triletij visoko nad republiš-
kim povprečjem. Najvišji so rezultati iz matematike v 9. razredu. 
 
Rezultat + 5,32% velja za kemijo. 
 
Tretji predmet po izbiri ministra je bila letos geografija. 
 
 
*Med šolskim letom se je na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek vpisalo 6 učencev: 

- Rok Vrhovnik (7. B), 
- Tjaž Miha Oblak (5. A), 
- Nataša Milošević (8. B), 
- Vesna Mikulić (8. A), 
- Nejc Škofic (3. A), 
- Neja Škofic (6. B).  

 
Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujeta Katja in Maks Bajec. 
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REALIZACIJA PROGRAMA 
A. POUK 

 

razred načrtovano število ur  
po predmetniku realizirano število ur % realizacije 

1. r. U 700 693 99,00 

2. r. U 735 730 99,32 

3. r. U 770 765 99,35 

4. r. U 822,5 814 98,97 

5. r. U 892,5 884 99,05 

1. a 700 693 99,00 

2. a 735 725 98,64 

3. a 770 757 98,31 

4. a 822,5 809 98,36 

5. a 892,5 873 97,82 

6. a  892,5 872 97,70 

6. b  892,5 869 97,37 

7. a 875 860 98,29 

7. b 875 862 98,51 

8. a 892,5 946 105,99 

8. b 892,5 882 98,82 

9. a 816 840 102,94 

9. b 816 840 102,94 

SKUPAJ 14.792 14.714 99,47% 
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B. IZBIRNI PREDMETI 
 

izbirni predmet načrtovano  
število ur 

realizirano 
število ur % realizacije 

Obdelava gradiv les 35 34 97,14 

Gledališki klub 35 35 100,00 

Izbrani šport – atletika 35 34 97,14 

Likovno snovanje II 35 37 105,71 

Ples 35 35 100,00 

Nemščina I 70 70 100,00 

Nemščina II 70 70 100,00 

Nemščina III 64 64 100,00 

Raziskovanje organizmov  
v domači okolici 35 35 100,00 

Sodobna priprava hrane 35 35 100,00 

Urejanje besedil 35 35 100,00 

Poskusi v kemiji 35 35 100,00 

Varstvo pred naravnimi in  
drugimi nesrečami 35 35 100,00 

Šport za sprostitev 35 35 100,00 

Šport za zdravje 35 36 102,86 

Načini prehranjevanja 32 32 100,00 

SKUPAJ 656           657            100,18% 

 
 
Realizacija pouka je primerna. Večjih odstopanj po predmetih ni. 
Snov je predelana po letnem načrtu, cilji so doseženi pri vseh predmetih. Tudi realizacija 
dopolnilnega in dodatnega pouka je zelo visoka, realizacija DSP je 100 %. 
 
V letošnjem letu z realizacijo nismo imeli težav – do vrnitve s porodniškega dopusta je speci-
alno pedagoginjo Martino Hiti nadomeščala Patricija Verbič. Realizacija ur DSP je bila na kon-
cu š. leta ustrezna. 
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C. REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI: 
 
Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani po predvidenem vsebinskem in terminskem načr-
tu. Manjše terminske spremembe so nastale zaradi usklajevanja prevozov oz. prostih termi-
nov ali slabega vremena. Ker so dejavnosti nadgradnja pouka, je kvaliteta merljiva s poveza-
vo z vsebino učnega načrta. 
 
25. 10. 2012 smo na matični šoli uspešno izvedli nenapovedano praktično sektorsko vajo 
evakuacije v sodelovanju s PGD Rakek. 
 
24. 10. 2012 smo v sodelovanju s PGD Unec, PGD Rakek in PGD Ivanje selo izpeljali nenapo-
vedano evakuacijsko vajo za vse učence in zaposlene na PŠ Unec. 
 
 
Č. VZGOJNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI  

 
V tem šolskem letu smo skušali poenotiti naše ravnanje in zato je bilo veliko strokovnega 
dela vloženega v ozaveščanje šolskih pravil, izvlečka iz hišnega reda in pravila dežuranja. K 
motečim dejavnikom smo pristopili timsko. Uspešni smo bili pri zmanjševanju gneče v garde-
robi pred poukom, nošenju pokrival, neprimernemu vedenju z omaricami v garderobi, izva-
janju dežurstva na avtobusih in pri delu dežurnih učencev.  Še vedno pa se srečujemo z neve-
stnostjo učencev pri pouku in nespoštljivo komunikacijo. Več pozornosti bomo morali posve-
titi tudi prihajanju na dopolnilni in dodatni pouk, pisanju domačih nalog, poenotenju pravil 
ter vrstniškemu nasilju in izključevanju.  
Trudili smo se slediti načrtovanim dejavnostim iz Vzgojnega načrta, s katerimi smo krepili 
pozitivno klimo. Skupaj z učitelji smo izpeljali 4 jutranje sestanke za učiteljski zbor na temo 
vzgoja, red, kultura in klima (09. 10., 11. 12., 18. 02. in 21. 05.). Na teh sestankih smo z uči-
teljskim zborom poiskali dejavnosti, ki nas motijo, skušali eno dejavnost izpostaviti in poiskati 
rešitve za zmanjšanje te moteče dejavnosti. Tako smo se posvetili neupoštevanju dogovorje-
nih pravil pri vseh učiteljih, verbalnemu nasilju, neopravljanju domačih nalog, uporabi 
mobilnih naprav, reševanju konfliktov, ravnanju s sadjem, gneči v garderobi , izvajanju dežur-
stva na avtobusu, ravnanju z garderobnimi omaricami ter začrtali smernice dela z oddelčno 
skupnostjo za prihodnje šolsko leto. V mesecu juniju smo sestanke tudi evalvirali. 
 
S takimi sestanki bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2013/2014, saj želimo dajati zgled ter 
učence naše šole učiti strpnega dialoga in reševanja medsebojnih trenj ter spoštljivega rav-
nanja do sočloveka in narave. 
 
Na koncu š. leta smo glede na potrebe pripravili predlog spremembe oz. dopolnitev Pravil 
šolskega reda. Na zaključni konferenci smo skupaj z učitelji evalvirali Vzgojni načrt; učitelji so 
v skupinah ugotavljali, v kolikšni meri upoštevamo dejavnike za zadovoljevanje potreb, kate-
re vedno upoštevamo in pri katerih moramo biti še pozorni ter ovrednotili, koliko so potrebe 
po varnosti, po svobodi, po moči, po pripadnosti in po igri na naši šoli zadovoljene. 
 
Za konflikte smo skušali biti dovzetni in jih reševati sproti. Reševali smo jih individualno ali v 
timu. K reševanju je velikokrat pristopila svetovalna delavka, po potrebi pa tudi oddelčni uči-
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teljski zbor ali vodstvo. Otroke smo navajali, da do rešitve problema pridejo s pomočjo raz-
govora, mediacije in restitucije.  
 
Ob težjih kršitvah pravil šolskega reda in izvlečka iz hišnega reda je svetovalna delavka opra-
vila razgovore z učenci in starši, pri tem pa sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi indivi-
dualnosti. Trem učencem je bil izrečen vzgojni opomin, za njih je bil zapisan individualiziran 
vzgojni načrt. V skladu z dolžnostjo smo sodelovali s CSD Cerknica in PP Cerknica.  
 
Za učence z večjimi vzgojnimi težavami timsko sestavimo individualiziran vzgojni načrt, v 
katerem opredelimo učenčeve moteče dejavnosti, kaj od njega pričakujemo, kako mu lahko 
kot šola pomagamo in kakšni ukrepi sledijo ob morebitnem ponavljanju motečih dejavnosti. 
Veliko truda, energije in časa vlagamo v preventivo, želimo prepoznati najmanjša trenja, da 
se ta ne bi razvila v večjo vzgojno problematiko. 
 
Menim, da imamo na šoli kljub nekaterim težavam ustrezno delovno disciplino, zaradi katere 
se učenci počutijo dovolj varne, hkrati pa smo zelo senzibilni. 
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D. PROJEKTI, PRIREDITVE 
 
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN. 
 
Tretjega septembra 2012 smo slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Markom 
Ruparjem pozdravili prvošolce na matični šoli in na PŠ Unec. 
 

DATUM DOGODEK OPIS 
september – 

junij 2013 
Akcija za čiste zobe  Učenci od 1. do 5. r. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so sodelovali v rednih 

pregledih zob, kjer so se učili rednega in pravilnega čiščenja zob. V 
prvem razredu je bil poudarek na preventivi zob, višji razredi so tek-
movali med seboj in najboljši so bili nagrajeni z izletom v Ljubljano. 

september – 
junij 2013 

Preventivni pro-
gram Policist Leon  
svetuje 

Policist Leon s policijske postaje Cerknica je učencem 5. r OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek eno uro mesečno predaval o nasilju, zlorabah, prometu 
in drugih prekrških. 

september – 
junij 2013 

Mednarodni pro-
jekt trajnostnega 
razvoja DREVO = 
ŽIVLJENJE. 

V okviru mednarodnega projekta DREVO = ŽIVLJENJE so na podružnič-
ni šoli Unec in OŠ »Jožeta Krajca« Rakek samostojno nadaljevali s 
projektom Šolski eko – vrt. Učenci so se učili trajnostnega kmetovanja 
na šolskem vrtu na Uncu. Ustvarili so domačo semensko banko, uredili 
vrt s klopco, zgradili gozdni otoček in ga zasadili z gozdnimi rastlinski-
mi vrstami. Postavili so visoko gredo in spomladi zasadili različne vrt-
nine (različna žita, krompir itd.). Na vrtu so postavili še zbiralnico 
deževnice in naredili naravno gnojilo iz gabeza. Mentorica projekta 
Marta Čuk se je o poteku dela posvetovala še s strokovnjaki: Mišo 
Pušenjak, Slavkom Polakom in Jožetom Bavconom. 

september – 
junij 2013 

SHEMA ŠOLSKEGA 
SADJA 

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je prijavila na razpis Shema šolskega sadja 
za pridobitev sredstev za nakup sadja in zelenjave. Za uspešno izvajan-
je so v izvedbo Sheme šolskega sadja vključili učence, starše, delavce 
šole in lokalne pridelovalce. Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo se odlo-
čili za tedensko razdeljevanje sadja oziroma zelenjave, in sicer vsako 
sredo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane od malice naprej 
v jedilnici za PS in po razredih za RS. Učenci so izdelali plakat in ga 
obesili na vidno mesto v šoli. Šola je na začetku Sheme šolskega sadja 
anketirala učence o trenutnem stanju uživanja sadja in zelenjave, 
pripravila in izvajala načrt spremljevalnih izobraževalnih aktivnosti v 
smislu promocije sadja in zelenjave za vse učence, učitelje in starše. V 
ta namen so potekali ND, TD, RU, predavanja za starše, obisk eko- 
kmetij, povezovanje z lokalnimi dobavitelji, obisk nasadov, Informiran-
je javnosti pa je potekalo preko šolske spletne strani ter na oglasnih 
panojih. 

13. 09. 2012 Otroški bazar Člani otroške folklorne skupine Podružnične osnovne šole »Rudolfa 
Maistra« Unec so se v petek, 7. septembra, udeležili Otroškega bazar-
ja. Svojo točko "Lisička je prav zvita zver" so ob 9:40 predstavili na 
Bazarkovem odru na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

12. 09. 2012 Svetovni dan prve 
pomoči 

V 2. skupini podaljšanega bivanja OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so obeležili 
svetovni dan prve pomoči. Otroci so preko zgodbe spoznali pomen 
prve pomoči v vsakdanjem življenju, narisali nekaj risb ter v delavnicah 
praktično spoznavali veščine oskrbe ran pri prvi pomoči. 
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21. 09. 2012 
in 

22. 09. 2012 

Mirovniški festival 
v Slovenj Gradcu 

V petek in soboto, 21. in 22. 09. 2012, je bil na OŠ Slovenj Gradec prvi 
Mirovniški festival z naslovom Osvobodimo energijo. Festivala so se 
udeležile tri predstavnice OŠ »Jožeta Krajca« Rakek: učenki 9. b razre-
da Ana Bajt in Esma Hajdarpašić ter mentorica Anita Šen. Sodelovale 
so na skupnem plesu na mestnem trgu v Slovenj Gradcu ter se udeleži-
le različnih ustvarjalnih in raziskovalnih delavnic - od improvizacijske 
igre, glasbe, izdelovanja bonbonov, do izdelovanja mlinov na vodo ter 
pogovarjanja v angleščini. 

od 27. 09. – 
junij 2013 

Projekt ERASMUS Laura Fernández Fernández, študentka iz Španije, je na OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek opravljala Erasmus študijsko prakso v skladu z evrop-
skimi programi mobilnosti. Laura je tako na šoli poučevala učence 
španščino in jim predstavila svojo kulturo, del svoje domovine in jezik. 
Pripravljala je ure španščine, razne predstavitve pri pouku angleščine, 
nudila pomoč otrokom z učnimi težavami. Za učence je bila to 
pomembna evropska izkušnja, širjenje obzorij, zavedanje lastne identi-
tete in vrednosti znanja tujih jezikov, kar so bili osnovni cilji projekta.  

oktober 2012 Likovni natečaj 
«Nariši nasmeh za 
Sudan« 

V mesecu oktobru je potekal likovni natečaj »Nariši nasmeh za 
Sudan«, ki ga je organizirala naša šola. Otroci iz sedmih osnovnih šol 
so risali pobarvanke na temo naših domačih živali, lokalnega sadja in 
zelenjave, dogodkov iz življenja naših otrok ali na temo miru, prijatelj-
stva, Afrike itd. Najboljša dela so pod vodstvom mentorice Petre Mik-
še zbrali v zbirki pobarvank »Nasmeh za Sudan« ter jih nekaj ponudili 
obiskovalcem dobrodelnega koncerta Željam naproti / 3. del, ki je 
potekal v KD Cerknica dne 22. 11. 2013, preostale pa namenili otro-
kom v Afriki. Izkupiček od prodaje pobarvank smo namenili v šolski 
sklad Rakec. 

oktober 2012 PLAKAT MIRU Učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so sodelovali na Lionsovem natečaju 
»Plakat miru« za otroke od 11. do 13. leta starosti, na katerem so 
ustvarjali risbe na temo miru.  Mednarodni Lionsov natečaj za Plakat 
miru je bila vzpodbuda otrokom, da ustvarjalno izrazijo svoj pogled na 
mir. Glavno poslanstvo Plakata miru pa je želja po miru in prijateljstvu 
med narodi, ki vsako leto združi več sto tisoč otrok širom sveta. Plakat 
učenca OŠ »Jožeta Krajca« Rakek Deana Cvijića je bil na državnem 
nivoju izbran za najboljšega in je bil razstavljen v ZDA. 

04. 10. 2012 Presenečenje za 
učence ob tednu 
otroka 

Ob tednu otroka so se na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek odločili presenetiti 
učence. Učenci od 1. do 5. r. so bili povabljeni na lov za zakladom, 
učenci od 6. do 9. r. pa so 5 minut pred zaključkom 4. šolske ure preje-
li po zvočniku posebno obvestilo. 

15. – 19. 10 
2012 

SIMBIOZA@ Vseslovenski prostovoljski projekt "Simbioz@, e-pismena Slovenija" je 
potekal v tednu med 15. in 19. oktobrom. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je 
bila edina lokacija v občini Cerknica, ki je sodelovala pri projektu. Gos-
tila je 30 udeležencev, ki so se ob pomoči devetih prostovoljcev urili v 
računalniških spretnostih. Skupaj z učenci so urejali besedila, brskali 
po internetu, pošiljali e-pošto, se povezali s pomočjo facebooka ter 
spoznavali funkcije, ki jih ponujajo mobilni telefoni. 
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18. 10. 2012 Podarimo knjigo - 
Mednarodni mesec 
šolskih knjižnic 

V oktobru  so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek obeležili mednarodni 
mesec šolskih knjižnic. Glavni namen praznovanja tega meseca je bil, 
da šolsko in širšo javnost opozorijo na pomen šolskih knjižnic za učen-
je in raziskovanje. Letošnje geslo “ŠOLSKE KNJIŽNICE – VEZ MED 
PRETEKLOSTJO, SEDANJOSTJO IN PRIHODNOSTJO” opozarja na bogas-
tvo, ki ga knjižnice hranijo. V šolskih knjižnicah so shranjene knjige in 
dokumenti, ki pričajo o preteklem času in ohranjajo zgodovino, skrbijo 
za sedanjost in prihodnost naših učencev tako, da jih opremljajo s 
kompetencami, ki so potrebne za uspešno delovanje v današnji družbi. 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je pridružila praznovanju tako, da so si 18. 
10. 2012 v času popoldanskih govorilnih ur starši lahko med odpisa-
nimi knjigami izbrali eno in jo brezplačno odnesli domov. 

19. 10. 2012 JEZIK, KULTURA in 
TRADICIJA 

V petek, 19. 10. 2012, so se tri učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek ude-
ležile recitala Jezik, kultura in tradicija v Sokolskem domu v Škofji Loki. 
Recital je v sklopu nacionalnega projekta Jezik, kultura in tradicija za 
slovensko mrežo UNESCO šol že dvanajstič organizirala Gimnazija 
Škofja Loka. Udeleženci so pod vodstvom dijakov že pred prireditvijo s 
sprehodom po Škofji Loki spoznali nekaj značilnosti srednjeveškega 
mesta z gradom. Ob začetku prireditve sta nastopajoče, mentorje in 
obiskovalce pozdravila ravnatelj Gimnazije Škofja Loka in pesnica Neža 
Mauer, za vrhunec pa je s svojim nastopom poskrbela mlada pevka 
Eva Boto. 
Učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek Sara Vuzem, Nina Cvetko in Tina 
Virant so v duhu kulturnega, žlahtnega pomena recitala nastopile z 
interpretacijama poezije v angleškem jeziku s klavirsko spremljavo. 
Pozorno in z zanimanjem so spremljale celoten, pester program prire-
ditve, sledile točkam v slovenskem in tujih jezikih ter tako urile svoje 
čute za tuje jezike in umetniški nastop. Opazovale so tudi druge nas-
topajoče in spoznavale duh UNESCO sodelovanja in vseživljenjskega 
zorenja za lepšo skupno prihodnost vseh. 

20. 10. 2012 Državno tekmovan-
je iz logike 

V soboto, 20. oktobra 2012, je na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek potekalo 
državno tekmovanje iz logike. Gostili so 57 tekmovalcev iz 14 osnovnih 
šol, med njimi je bilo kar deset učencev OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. Šola 
se je predstavila z uvodnim pozdravom ter odlično organizacijo tek-
movanja. 

25. 10. 2012 Dan odprtih vrat v 
Vzgojnem zavodu 
Planina 

Štirje nadarjeni učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek (Zala Žnidarič, Teja 
Plavčak, Bor Cvetko in Tine Žnidaršič) so se udeležili dneva odprtih 
vrat v Vzgojnem zavodu Planina. Ogledali so si, kako poteka življenje v 
zavodu ter se udeležili plesne, lesne in kuharske delavnice. 

17. 11. 2012 10. obletnica Fol-
klorne skupine Rak 

V soboto, 17. 11. 2012, so učenci PŠ Unec, ki obiskujejo folkloro, nas-
topili na prireditvi ob 10. obletnici delovanja Folklorne skupine Rak. 
Vzdušje na nastopu, ki so si ga ogledali v Uršulinem domu na Uncu, je 
bilo zelo prijetno. Učenci so pod vodstvom mentorice ga. Vide Žlogar 
pokazali svoje izvrstno znanje poznavanja starih ljudskih plesov. 

22. 11. 2012 Dobrodelni koncert  
»Željam naproti/ 3. 
del« 

Dobrodelno zgodbo in prireditev Željam naproti/3. del je OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek namenila zbiranju sredstev v šolski sklad Rakec in kot 
pomoč potrebnim otrokom v Sudanu v okviru projekta Unesco. Na 
koncertu so nastopili: Alenka Godec, Anika Horvat, Severa Gjurin, Gal 
Gjurin, Postojnski jazz ansambel ter šolska glasbena skupina in mladin-
ski pevski zbor OŠ Rakek. S koncertom smo obeležili svetovni dan 
strpnosti, svetovni dan otrokovih pravic in mednarodni dan boja proti 
AIDS-u. 
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27. 11. 2013 Predavanje Toma 
Križnarja v Cankar-
jevem domu 

Ravnateljica OŠ »Jožeta Krajca« Rakek mag. Anita Ivančič se je udeleži-
la predavanja o Nubah v Cankarjevem domu. V zahvalo za plemenito 
dejanje, zbiranje sredstev za izgradnjo šole v Sudanu, je prejela foto-
grafijo afriških otrok. Razstava fotografij Toma Križnarja je bila v času 
dobrodelnega koncerta na ogled v KD Cerknica ter kasneje v prostorih 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. 

04. 12. 2012 Novoletne delavni-
ce 

Učenci od 1. do 5. razreda OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so v torek, 04. 12. 
2012, skupaj s starši ustvarjali novoletne okraske tako na matični šoli 
kot na PŠ Unec, kjer so pripravili tudi sejem novoletnih okraskov. Del 
zbranih sredstev na novoletnih delavnicah so v okviru projekta Botrs-
tvo slovenskim socialno ogroženim družinam donirali družini v stiski s 
tremi otroki. 

04. 12. 2012 Svetovni dan oseb s 
posebnimi potre-
bami - obisk Matica 
Prudiča 

3. decembra so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek obeležili svetovni dan 
oseb s posebnimi potrebami. Povabili so Matica Prudiča iz Dolenje vasi 
pri Cerknici, za katerega so na šoli zbirali plastične zamaške.  

06. 12. 2012 Internet – ulica v 
otroški sobi 

Center za varnejši internet SAFE-SI nudi informacije in nasvete, kako 
varno in odgovorno uporabljati internet in ostale nove tehnologije. 
Tako je na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek potekalo njihovo predavanje za 
starše »Internet – ulica v otroški sobi«, kjer so starši zvedeli več o 
zlorabi interneta, zaščiti računalnika in domačega omrežja. 

17. 12. 2012 Božično-novoletni 
koncert 

V ponedeljek, 17. 12. 2012, so učenke MPZ OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
nastopile na božično-novoletnem koncertu Postojnskega jazz ansam-
bla v Kulturnem domu Postojna. Zapele so skupaj s Postojnskim jazz 
ansamblom ter vokalistko Alenko Godec. 

18. – 20. 12. 
2012 

Zbiranje starega 
papirja 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so zbirali star papir ter izkupiček nameni-
li nakupu pripomočkov za pouk. 

19. 12. 2012 Novoletni ples Med 18:00 in 20:00 so učenci od 6. do 9. razreda OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek uživali na novoletnem plesu v glasbeni učilnici. Samostojno in 
odgovorno so poskrbeli za celotno organizacijo in okrasitev. 

21. 12. 2012 Novoletni vrtiljak Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami so se učenci OŠ »Jožeta Kraj-
ca« Rakek zavrteli na novoletnem vrtiljaku. Udeležili so se različnih 
delavnic, ponovno pa je bil prirejen tudi srečelov. Namen srečelova je 
bil poleg veselega dogodka predvsem zbiranje sredstev za delovanje 
šolskega sklada Rakec, iz katerega šola letno pomaga socialno šibkej-
šim in nadarjenim učencem. 

14. 01. 2013 Eko projekt  – 
MODRI JAN  

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji so učenci OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek sodelovali v eko projektu Modri Jan. Izbrali so si eko nalogo 
»Puhčeva frizura«. Junak Puhec je sapica vetra, ki simbolizira vetrno 
energijo. S pomočjo vetra in sušilca za lase so naredili portrete, jih 
opremili s komentarji in razstavili v zelenem hodniku šole. 

19. 01. 2013 Priznanje za oseb-
nost leta 
«ONA« 2012 

V soboto, 19. 01. 2013, so na slovesnosti v Jamskem dvorcu podelili 
priznanje ONA 2012 za dejanje leta, ki ga je prejela ravnateljica OŠ 
»Jožeta Krajca« Rakek, mag. Anita Ivančič. Priznanje pomeni tudi priz-
nanje celotnemu kolektivu za plemenito dejanje. 

Več o dogajanju na prireditvi je bilo zabeleženo na spletni strani Radia 
94 (http://www.radio94.si/o_radiu/fotogalerija/200/). 

http://www.radio94.si/o_radiu/fotogalerija/200/
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05. 02. 2013 Dan varne rabe 
interneta 

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je na pobudo Centra za varnejši internet 
SAFE. SI vključila v dejavnosti in učencem od 6. - 9. razreda predstavila 
varno uporabo mobilnih telefonov pod geslom »Internet v žepu, svet v 
dlani, varovalka v glavi«. 

07. 02. 2013 Prešernov dan Prešernov dan so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek počastili s kulturno 
prireditvijo. V goste so povabili dva kulturna umetnika. Prvi se je na 
razredni stopnji predstavil g. Primož Suhodolčan, priljubljeni otroški in 
mladinski pisatelj, ki spada med najboljše avtorje zabavne mladinske 
literature pri nas. Navdušil nas je s svojo domišljijo, humorjem in razi-
granostjo. Učencem predmetne stopnje se je predstavil Mathias Šte-
fančič, vsestranski umetnik, gledališki igralec ter avtor številnih gleda-
liških tekstov. Za učence je zaigral monokomedijo Oh, ta fejstbook, s 
katero je želel predstaviti predvsem nevarnosti, ki se skrivajo za to na 
videz nedolžno spletno klepetalnico. 

12. 02. 2013 Izbor najboljše 
pustne maske 

Na pustni torek je na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek potekal izbor najboljše 
pustne maske. Tretje mesto je zasedel "Robot", ki je navdušil s svojim 
robotskim plesom. Drugo mesto je bilo podeljeno "Piratu s Karibov", 
zmagovalno mesto pa je osvojil "Indijanec". 

14. 02. 2013 Valentinov ples Za učence 7. – 9. r. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je bil na Valentinov dan 
organiziran pozno popoldanski Valentinov ples. Organizacijo plesa so 
prevzeli učenci. 

15. 02. 2013 »Rakek ima talent« V petek, 15. 02. 2013, so osmošolci in šolski band OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek pokazali svoje talente na prireditvi Rakek ima talent. Program 
sta povezovala Denis Avdić in Vid Valič, ki sta občinstvo navdušila s 
sproščeno in izvirno duhovitostjo, osmošolci pa so se izkazali kot 
potencialni igralci, pevci, plesalci in glasbeniki, pa tudi kot novinarji. 
Sredstva, ki so jih zbrali z vstopnino, so namenili potrebam mednaro-
dne izmenjave učencev oz. projektu Roden: v začetku šolskega leta 
2013/2014 načrtujejo obisk učencev naše šole na Švedskem, obisk 
švedskih osmošolcev na naši šoli pa pričakujejo v zadnjem tednu sep-
tembra.  

19. 02. 2013 Jamarska reševalna 
služba in Gorska 
reševalna služba  

Pri izbirnem predmetu Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
prišel na obisk Luka Zalokar, aktiven član Jamarske reševalne službe, ki 
sodeluje tudi z Gorsko reševalno službo. Luka je učencem predstavil 
dejavnosti teh dveh organizacij, pokazal velik del opreme, preizkusili 
pa so se lahko tudi v plezanju. 

21. 02. 2013 Šolski otroški par-
lament 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so izvedli šolski otroški parlament. Vodila 
ga je predsednica Teja Plavčak, pomagala pa ji je zapisničarka Ema 
Avsec. Znotraj teme odraščanje so učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
izpostavili teme: odnosi s starši, prijateljstvo in izbira srednje šole. Na 
koncu so učenci izvedli še volitve, kjer so bili izvoljeni predstavniki, ki 
so kasneje sodelovali na občinskem otroškem parlamentu. 

05. 03. 2013 Občinski otroški 
parlament 2013 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je potekal občinski otroški parlament na 
temo odraščanje. Parlamenta se je udeležilo 11 predstavnikov  OŠ 
Notranjskega odreda iz Cerknice in 12 predstavnikov OŠ »Jožeta Kraj-
ca« Rakek. Nagovorili so jih regijska koordinatorica otroškega parla-
menta Patricija Furlan, župan cerkniške občine Marko Rupar in ravna-
teljica mag. Anita Ivančič. 
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14. 03. 2013 Območna revija 
otroških in mladin-
skih pevskih zborov 

V organizaciji cerkniške izpostave JSKD se je v četrtek, 14. marca, na 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek odvila območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov, Mavrična pesem 2013. Predstavili so se pevci iz okoli-
ških šol: Begunje pri Cerknici, Starega trga pri Ložu, Grahovega, Nove 
vasi, učenke glasbene šole Cerknica in pevci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. 
Zbori so zapeli po eno ljudsko in umetno pesem ter skladbo po izbiri. 
Strokovni ocenjevalec, g. Tomaž Habe, je bil prijetno presenečen nad 
interpretacijami mladih pevcev in pevk ter celotno organizacijo 
dogodka. 

15. 03. 2013 Rakek je praznoval V petek, 15. marca 2013, so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek z množično 
obiskano kulturno prireditvijo počastili krajevni praznik Rakeka. Nav-
zoče je pozdravil župan Občine Cerknica, gospod Marko Rupar, slav-
nostni govornik pa je bil gospod Bogdan Urbar, ki je orisal zgodovino 
kraja Rakek. V kulturnem programu so se predstavili učenci osnovne in 
glasbene šole, pevski zbor in folklorna skupina kulturnega društva Rak 
Rakek ter pesnik Tone Šepec. 

21. 03. 2013 Svetovni dan poezi-
je (projektni teden 
»Živim zeleno«) 

Ob Unescovem svetovnem dnevu poezije so po šolskem radiu učenci 
poslušali nekaj pesmi o tem, kaj sploh pesem je in kako se jo napiše. 
Program so pripravili učenci 6. b razreda. 

22. 03. 2013 PLAKAT MIRU 
2012/13 

22. 03. 2013 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala podelitev 
priznanj znotraj projekta Plakat miru 2012/13. Nagrado za najlepšo 
risbo je prejel učenec OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 8. b razreda, Dean 
Cvijić. 

22. 03. 2013 Svetovni dan vode 
(projektni teden 
»Živim zeleno«) 

Učenci od 2. - 3. razreda OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so imeli tehniški 
dan, učenci 4. in 5. razreda pa naravoslovni dan. Obiskala jih je Polona 
Zevnik iz Notranjskega ekološkega centra iz Cerknice. Učencem je 
predstavila vire onesnaževanja voda ter vplive onesnaževanja na živ-
ljenje živali, rastlin in ljudi. Javna delavka Helena Bavec je učencem 
nazorno predstavila količine vode na Zemlji (slana, sladka, čista, pitna). 
Seznanila je učence z naravnimi načini čiščenja vode v naravi ter člo-
vekovimi posegi v naravo, ki preprečujejo naravno čiščenje vode. V 
šolski jedilnici je bila na ogled postavljena podvodna fotografska raz-
stava »Notranjske reke pod gladino«. Učenci so izdelovali izdelke iz 
odpadnega materiala in ob tem ugotovili, da lahko veliko odpadnih 
materialov predelamo v uporabne predmete. Učenci 1. razreda na 
Rakeku in razredna stopnja na podružnici OŠ Unec so tehniški dan 
izpeljali v ponedeljek, 25. 03. 2013. 

27. 03. 2013 Svetovni dan gleda-
lišča (projektni 
teden »Živim zele-
no«) 

Ob Unescovem svetovnem dnevu gledališča so na OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek obeležili s kulturnim dnevom »Ekologija v književnosti« za 
učence od 6. do 9. razreda. Ustvarjali so literarna besedila, izdelali 
družabno igrico, strip, bonton na temo ekologije ter  besedila opremili 
z ilustracijami. Za starše je bila organizirana kulturna prireditev. V 
okviru kulturnega dneva so se otroci, ki obiskujejo izbirni predmet 
gledališki klub pod vodstvom Irene Pavlič, predstavili z lastno igrico z 
ekološko tematiko »Gospodinjski stroji«. Kostume so izdelali učenci 
pri izbirnem predmetu likovno snovanje, pod mentorstvom Petre 
Mikše. Pripravili so tudi razstavo o gledališču. 
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29. 03. 2013 Računalniška razis-
kava ICILS  

10 učencev iz 8. razreda OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je udeležilo 
mednarodne študije o računalniški in informacijski pismenosti (Inter-
national Computer and Information Literacy Study ICILS). Raziskava 
ICILS proučuje računalniško in informacijsko (RI) pismenost učencev 
osnovne šole v različnih državah. 

30. 03. 2013 Velikonočna tržnica  Na velikonočno soboto je nekaj učencev iz 8. a in 8. b OŠ »Jožeta Kraj-
ca« Rakek v trgovskem centru Mercator Cerknica na dveh stojnicah 
obiskovalcem ponudilo izdelke naših učencev: vrtne zajčke in palčke, 
okrasne piščančke in gnezda ter košarici, potico, piškote in žolco. Vsa 
zbrana sredstva so namenili izvedbi projekta Roden. 

02. 04. 2013 Svetovni dan mla-
dinske književnosti 

2. aprila so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek praznovali svetovni dan mla-
dinske književnosti, ki je tudi dan rojstva velikega danskega pisatelja in 
pesnika Hansa Christiana Andersena. Leto 2013 je bilo namenjeno 
predvsem branju poezije. Na naši šoli so tako v knjižnici pod vodstvom 
Lee Strle učenci 1. in 2. razreda brali slovensko in tujo poezijo. 

03. 04. 2013 Donacija Lenartu Predsednik občinskega odbora SDS, g. Marko Kranjc in župan občine 
Cerknica, g. Marko Rupar sta učencu OŠ »Jožeta Krajca« Rakek Lenar-
tu Skuku podarila ček v višini 500 €, katerega je šola porabila za nakup 
po višini nastavljive mize. 

03. 04. 2013 Gledališke delavnice 
na Uncu 

V času pouka so učenci podružnične šole Unec izvedli gledališke dela-
vnice in s tem obeležili svetovni dan gledališča. Vsak razred se je pred-
stavil s svojo izvirno, zanimivo, šaljivo, poučno zgodbo z lutkami ozi-
roma v igralski zasedbi. 5. razred je pripravil tudi igrico v angleškem 
jeziku. Na šoli so gostili tudi učence s podružnične šole Laze, ki so jim 
pod vodstvom mentorice Karmen Osredkar pripravili in zaigrali zani-
mivo zgodbo o čarovnici, ki je iskala svojo metlo. 

03. 04. 2013 Pomladna priredi-
tev na Uncu  

Učenci podružnične šole Unec so odprli vrata pomladi s Pomladno 
prireditvijo. Z nastopom dramske skupine so obeležili tudi svetovni 
dan gledališča. Otroci so pripravili veliko zanimivih in zabavnih točk. 
Na prireditvi, kjer je vladalo zelo pozitivno vzdušje, so gostili tudi otro-
ke s podružnične šole Laze. Zaigrali so na harmoniko ter zapeli in s tem 
še dodatno popestrili program. 

09. 04. 2013 Območno srečanje 
otroških folklornih 
skupin v Starem 
trgu 

Učenci podružnične šole Unec so se na ta dan uvrstili na Regijsko sre-
čanje otroških folklornih skupin v Logatcu, ki je potekalo 10. 05. 2013. 

11. 04. 2013 Kuharska delavnica 
z Lauro 

S špansko asistentko Lauro so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek v gospo-
dinjski učilnici z učenci pripravljali špansko krompirjevo tortiljo.  

12. 04. 2013 Regijsko tekmovan-
je v konstruktorstvu 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so uspešno izpeljali regijsko tekmovanje 
v konstruktorstvu. Trije učenci iz OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se uvrs-
tili na državno prvenstvo v konstruktorstvu, ki je potekalo v Ljubljani. 

17. 04. 2013 31. Petkovškova 
kolonija 

Učenca OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, Matija Stražišar in Esma 
Hajdarpašić, sta se v sredo, 17. 04., udeležila 31. Petkovškove likovne 
kolonije na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki. Letošnja kolonija je bila še 
posebno zanimiva, saj so se je udeležili tudi učenci iz Grčije, Romunije, 
Španije in Hrvaške. Mladi kiparji so se preizkusili v izdelavi stebra iz 
kartona in na njem ponazarjali strani neba. Kolonija se je zaključila s 
kulturnim programom in podelitvijo priznanj sodelujočim. 
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18. 04. 2013 Predavanje o vzgoji V večnamenskem prostoru OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je za starše in 
učitelje potekalo predavanje o vzgoji otrok. Vodila ga je antropologinja 
dr. Vesna Vuk Godina, ki se je osredotočila na postavljanje jasnih meja 
otroku. 

20. 04. 2013 Cvetlični sejem V soboto, 20. aprila 2013, so učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek sodelo-
vali na cvetličnem sejmu pred rakovško knjižnico: harmonikaša sta 
popestrila uvodni kulturni program, nato pa so za prodajo ponudili 
izdelke učencev in mentoric/mentorjev: kaleče rastline in lončnice, 
okraske iz slanega testa, dekorativne palčke in zajčke, označevalne 
tablice za gredice, ptičje hišice, kozarčke za bucike, sladke melisnice in 
mozaične podstavke.  

22. 04. 2013 Svetovni dan Zemlje 
in izmenjava semen 

Svetovni dan Zemlje smo na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek obeležili z 
izmenjavo semen in sadik. Učenci iz 3. skupine podaljšanega bivanja 
so skupaj z mentorico Liljano Intihar organizirali izmenjavo. 

23. 04. 2013 Svetovni dan knjige 
in založništva 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so svetovni dan knjige in založništva 
obeležili s prodajo podarjenih knjig za 1 € in revij za 0,5 €. Simbolični 
zaslužek je bil položen v šolski sklad Rakec. Podarjanje oz. prodaja 
starih knjig je na šoli potekala vse do 10. maja. 

april 2013 Filmska abeceda "Filmske abecede" se je pod strokovnim vodstvom Mitje Mančka in 
Miha Jernejčiča udeležilo deset učencev OŠ Rakek iz šestega in devet-
ega razreda. V začetnem delu so spoznali teorijo animiranega filma (pa 
tudi ostalih filmskih žanrov - dokumentarni in igrani film) in si ogledali 
nekaj primerov animiranih filmov. Prihodnje delavnice so bile namen-
jene ustvarjanju. Udeleženci so imeli možnost ustvarjati v različnih 
tehnikah animacije - risanje na papir, steklo, z računalnikom, na pesek, 
tablo, kolaž itd. Organizator je poskrbel za vso potrebno opremo, ki so 
jo otroci s pridom izkoristili. Skupno so s pomočjo programa "Mirage" 
ustvarili 20 kratkih filmskih izdelkov. Tako so vstopili v svet animirane-
ga filma in postavili temelje za samostojno delo v prihodnosti. 

09. 05. 2013 2. srečanje za Šved-
sko  

Osmošolci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se ponovno srečali s predstav-
nikom Slovensko-švedskega društva, g. Janezom Bajtom, ki spremlja 
priprave na mednarodno izmenjavo. Tokrat so učenci izvedeli več o 
partnerski šoli in šolanju na Švedskem, raznolikosti pokrajine oziroma 
razčlenjenosti obale, nekaj zgodovinskih dejstev, ki se odražajo v 
miselnosti in mentaliteti Švedov, vsakdanjih zadevah, ogledali so si 
lokalne zemljevide in promocijske knjižice. G. Bajt, ki je dolga leta živel 
na Švedskem, je vzpodbudil učence, naj bodo ponosni nase, na svoje 
sposobnosti in svojo državo, njene značilnosti in tradicijo, saj bodo v 
očeh švedskih ljudi predstavljali ne le sebe, ampak tudi slovensko 
državo. 

10. 05. 2013 Žogarija Učenci naše šole so se že tretje leto udeležili projekta Žogarije v Pos-
tojni. V spretnostih igrah z žogo so učenci 5. razredov dosegli 3. mes-
to. 

15. 05. 2013 Prireditev za dedke 
in babice  

Prijetno druženje učencev z dedki in babicami so organizirali na pod-
ružnični šoli Unec, kjer so obudili spomin na stare igre iz otroštva. 

15. 05. 2013 Medobčinski 
nogometni turnir 
Rakek 2013  

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so tretje leto zapored priredili medobčin-
ski nogometni turnir Rakek 2013. Na turnirju so se med seboj pomeri-
le ekipe dečkov (8 ekip) in pa letos prvič tudi tri ekipe deklic. Učenci 
naše šole so dosegli 4. mesto. 

http://www.osrakek.si/dejavnosti/projekti/roden/1490-2-srecanje-za-svedsko
http://www.osrakek.si/dejavnosti/projekti/roden/1490-2-srecanje-za-svedsko
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20. 05. 2013 Eko modna revija V ponedeljek, 20. 05. 2013, so OŠ »Jožeta Krajca« Rakek izvedli eko 
modno revijo. Učenci so predstavili svoje izvirne modne kreacije - 
predelana oblačila in oblačila iz ostankov blaga, odpadnih materialov 
ter embalaže, klobuke, torbice in nakit. Ob udarnih zvokih moderne 
glasbe so se učenci z domiselnimi pričeskami sprehodili po modni 
pisti. Obiskovalci so mlade oblikovalce in modele navdušeno vzpodbu-
jali ter uživali v celotnem 'šovu'. Izkupiček modne revije (vstopnice in 
dražba šalov Urše Drofenik ter blazina Vlaste Cah Žerovnik) so učenci 
namenili projektu Roden. –  
http://notranjskokraskenovice.si/2013/06/06/modna-revija-in-
nogomet/ 

21. 05. 2013 Glasbe sveta V torek, 21. maja, so na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek organizirali kulturni 
dan, kjer so učenci spoznavali različne glasbe sveta. Gostili so umetni-
ka Andreja Stermeckega, ki je z glasbo in ljudskimi oblačili in pripomo-
čki popeljal učence na vseh pet celin sveta. 

23. 05. 2013 Glasbeni tobogan V četrtek, 23. maja, so obiskovalci v jedilnici OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
prisluhnili nastopom štirih šolskih pevskih zborov in posameznim glas-
benikom na svojih inštrumentih. Na glasbenem nastopu pa so se tako 
pridružili tudi širšemu slovenskemu dogodku, saj je na ta dan po večjih 
mestih ogromno glasbenikov in ostalih, povsem navadnih ljudi, zapelo 
ali zaigralo pesem Dan ljubezni, legendarne skupine Pepel in kri.  

24. 05. 2013 Obisk opernega 
pevca 

Podružnično šolo Unec je obiskal operni pevec, g. Jože Oblak, ki je bil v 
svoji mladosti tudi učenec te šole. Na zabaven in poučen način je 
otrokom približal opero in njene komponente.  

25. 05. 2013 2. mednarodni 
festival folklore  

25. maja 2013 so se učenci folklorne skupine predstavili na 2. medna-
rodnem folklornem festivalu na Rakeku. 

31. 05. 2013 Medobčinska liko-
vna kolonija 

Že drugo leto zapored se je na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek odvijala 
medobčinska likovna kolonija. Zaradi slabega vremena se niso odpra-
vili slikat v naravo, ampak so se posvetili tihožitju in ustvarjali v likovni 
učilnici. Učencem matične šole so se pridružili tudi učenci OŠ Antona 
Globočnika iz Postojne, OŠ Toneta Šraja Aljoše iz Nove vasi in OŠ Hero-
ja Janeza Hribarja iz Starega trga pri Ložu. Izdelki so razstavljeni v šol-
ski jedilnici. 

31. 05. 2013 Projekt prostovolj-
stvo 

Starejši učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so učencem od 1. - 5. razreda 
pomagali delati domače naloge v podaljšanem bivanju. 

14 – 17. 05. 
2013 

Akcija zbiranja sta-
rega papirja 

Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je potekalo zbiranje starega papirja. 
Pridobljena sredstva so učenci porabili za izvedbo valete. 

10. 06. 2013 MODER STOL- nek-
do misli nate  

V okviru Unescovega projekta Moder stol - nekdo misli nate so učenci 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek obiskali Moder stol, ki so ga izdelali v prete-
klem letu in javno ustanovo, kjer se stol nahaja. V knjižnici na Rakeku 
so ga uporabili za škatlo z ugankami, v knjižnici v Cerknici ljudje nanj 
odlagajo knjige, tisti na šoli nudi prostor za sedenje učencem, ki čakajo 
na pouk, na občini si ga ogledujejo stranke, saj mislijo, da je razstavni 
eksponat, v domu starejših so zaradi njega večkrat navezali stike, ozi-
roma se ob stolu pričeli pogovarjati, na banki si utrujene stranke 
odpočijejo, v zdravstvenem domu in na upravni enoti pa vzpodbudi 
zanimanje ter tako da ljudem prostor za razmišljanje. 

 

http://notranjskokraskenovice.si/2013/06/06/modna-revija-in-nogomet/
http://notranjskokraskenovice.si/2013/06/06/modna-revija-in-nogomet/
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14. 06. 2013 Valeta in predaja 
ključa 

Devetarji OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so pripravili bogat program ob 
predaji ključa osmošolcem, ravno tako so se zelo potrudili s progra-
mom in pogostitvijo po valeti. 

21. 06. 2013 V Mariboru je zaz-
venel Bum 

Mlade pevke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se pridružile številnim pev-
cem na mariborskem stadionu Ljudski vrt, na festivalu Lent – 
http://www.youtube.com/watch?v=osSeBjZNSyM 

celo šolsko 
leto 2013 

Projekt botrstvo 
otroku iz Afrike 

V letošnjem šolskem letu so bili na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek pri zbira-
nju centov za Briana iz Afrike zelo uspešni, saj so hranilnike na hodni-
kih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri. Tako so učenci in učitelji 
zbrali 173,51 €, od začetka projekta botrstvo (od maja 2011) pa že 
dobrih 450 €. Mesečno šola nakaže Brainu 12 €. 

24. 06. 2013 Zaključek pouka Pred dnevom državnosti je OŠ »Jožeta Krajca« Rakek organizirala 
proslavo, tako je v prostorih jedilnice dalje potekal kratek kulturni 
program in slavnostna podelitev priznanj ter pohval učencem OŠ 
»Jožeta Krajca« Rakek. 

 
 
Dodatne prireditve 
Učenci folklorne skupine, pevskih zborov in ostali učenci ter njihovi učitelji oz. mentorji so bili 
tudi letos povabljeni k sodelovanju ob priložnostnih prireditvah v okviru krajevne skupnosti 
in različnih društev v našem kraju in občini (komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, 
osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, prireditev ob krajevnem prazniku,  Mai-
strov pohod in tek za notranjski pokal, pohod po Kunaverjevi poti, …). Nekatere zaradi slabe-
ga vremena niso bile realizirane. 
 
Poleg načrtovanih prireditev so se učenci MPZ 20. 06. 2013 udeležili Zborovskega buma na 
Lentu v Mariboru. 
 
Na šoli smo za namene projekta Roden organizirali tudi dve prireditvi: Rakek ima talent in 
Eko modno revijo. 
 
Folklorna skupina se je med šolskim letom predstavila tudi na 7. otroškem bazarju v Ljubljani, 
17. 11. 2012 nastopala na prireditvi »Deseta jesen« FS RAK, 03. 04. 2013 na prireditvi »Poz-
drav pomladi«,  15. 03. 2013 na krajevni prireditvi na Rakeku ter 2. mednarodnem festivalu 
folklornih skupin na Rakeku.  
 
25. marca 2013 so učenci 5. b razreda PŠ Unec nastopili na prireditvi na PŠ Laze, 5. aprila pa 
sodelovali na prireditvi »Vojanov in naš čas«. 
 
25. maja 2013 so se učenci folklorne skupine predstavili na 2. mednarodnem folklornem fes-
tivalu na Rakeku. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=osSeBjZNSyM
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Humanitarne akcije 
Celo šolsko leto je potekalo zbiranje plastičnih zamaškov, izrabljenih tonerjev in kartuš. 
Učenci 1. triade so obdarili RK z novoletnimi voščilnicami. Potekala je humanitarna akcija 
zbiranja sredstev Sudan … 
 
Celo šolsko leto je potekal projekt Botrstvo otroku iz Zambije, za katerega smo zbirali cente 
za plačilo njegovega šolanja. Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili pri zbiranju centov za 
Briana zelo uspešni. Nekaj zaloge smo imeli še iz prejšnjega šolskega leta, a smo tudi letos 
hranilnike na hodnikih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri. V tem šolskem letu smo 
tako zbrali 173,51 €, od začetka projekta botrstvo (od maja 2011) pa že kar dobrih 450 €. Na 
začetku naslednjega šolskega leta bomo imeli na zalogi še 120 €. 
 
S projektom smo v novembru sodelovali na prireditvi Željam naproti – 3. del, saj se je vsebin-
sko navezoval na Afriko, poleg tega pa smo v maju obeležili tudi dan Afrike. 
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POROČILO HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOL. LETU 2012/13 
 

Čas Naslov akcije Namen akcije Vodja 
september - 
december 

Zbiranje plastičnih zamaš-
kov  

Za Matica Prudiča iz Dolenje vasi pri 
Cerknici, za nadaljnje posege in nakup 
raznih pripomočkov. 

Antonija Šlajnar 

november - 
december 

Podajte nam roko  (risanje, 
barvanje odtisov dlani) 

Učni sklad Nivea – pomoč otrokom iz 
socialno šibkega okolja do izobrazbe 

Antonija Šlajnar 

december Pomoč prizadetim v 
poplavah - projekt prosto-
voljstvo 

Učenci 9. b razreda (Ana, Ambrož, Esma 
in Matej) so se odločili, da na OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek izpeljejo dobrodelno zbi-
ralno akcijo za prizadeto družino iz Vele-
nja, ki je v poplavah izgubila svoj dom, 
mati pa brez službe ostaja doma in skrbi 
za invalidnega otroka. Učitelji in učenci 
so prispevali po 1 € ter skupaj zbrali 470 
€. Ana Ambrož, Esma in Matej so v 
ponedeljek, 10. 12. 2012, v Velenju izro-
čili zbran denar družini. 

Tjaša Prudič 

december Zbiranje igrač za Miklavžev 
sejem 

Otroci s starši obiščejo Miklavžev sejem 
v Mercatorju v Cerknici in brezplačno 
odnesejo domov izbrano igračo, ki so jo 
prejeli za darilo. Namen akcije je bil z 
darovanjem rabljenih igrač zmanjšati 
število odpadkov in poskrbeti za lepšo 
prihodnost otrok. 

Antonija Šlajnar 

september - 
junij 

Zbiranje praznih, odrablje-
nih kartuš, tonerjev 

Društvo za pomoč trpečim in bolnim – 
Rdeči noski z recikliranjem odpadkov 
pridobijo sredstva za izvajanje zastavlje-
nih programov. 

Antonija Šlajnar 

januar - junij Zbiranje plastičnih zamaš-
kov 

Za Nika Jovana Potrča v sodelovanju z 
društvom Never give up, za dodatna 
zdravljenja in pripomočke za lažje življe-
nje. 

Antonija Šlajnar 

junij Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica, Loška dolina, Bloke – za 
otroke iz socialno šibkih družin 

Antonija Šlajnar 
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E. EKSKURZIJE 
 
Vse ekskurzije v okviru pouka so bile v tem šolskem letu izvedene po LDN, razen za 8. razre-
de, saj bo slednja zaradi projekta Roden izvedena v naslednjem š. letu, predvidoma septem-
bra 2013, ob obisku  švedskih partnerjev v Sloveniji. Zaključna ekskurzija za 2. a, 2. b je bila 
vožnja z ladjico do Pirana v okviru CŠOD namesto planirane ekskurzije na Cerkniško jezero. 
 
 
F. ŠOLE V NARAVI IN TABORI 
 
Vse planirane ŠVN in tabori so bili izvedeni v načrtovanih terminih v okviru CŠOD.  
 
 
G. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
ID so se izvajale po programu in v predvidenem obsegu: 
 

 Planirano št. ur Realizirano št. ur %realizacije 
ID 1216 1216 100% 

 
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene naslednje interesne dejavnosti: lokostrel-
stvo, namizni tenis, mali rokomet, mali nogomet, ples, odbojka, gibalne urice, radi telovadi-
mo.  
 
Na Rakeku se niso izvajale planirane interesne dejavnosti: bralno debatni krožek (A. Može), 
podjetniški krožek (J. Bombač), knjižničarski krožek (L. Sterle). Interesna dejavnost Učimo se 
učiti ni bila izvedena zaradi premajhnega vpisa. 
 
Interesne dejavnosti se ne razvijajo več tako hitro v zadnji triadi, ker so jih izpodrinili izbirni 
predmeti in veliko število ur pouka. Uspešne interesne dejavnosti so predvsem: rokomet, 
lokostrelstvo, namizni tenis, dramski krožek, otroški pevski zbor, …  
 
Pri športnih dejavnostih je težko ločiti uspeh interesne dejavnosti in dejavnost kluba. Vsi klu-
bi imajo s pomočjo interesnih dejavnosti možnost, da pridobijo nove člane in šola z vsemi 
klubi odprto in dobro sodeluje. 
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H. TEKMOVANJA, REVIJE, NATEČAJI 
 
Učenci so se udeleževali vseh načrtovanih tekmovanj in dosegali dobre rezultate. 
 

Priznanja v šolskem letu 2012/13 po področjih: 

Področje 
Število priznanj 

Bronasto (ŠT) Srebrno (PT) Zlato (DT) 

Tekmovanja v znanju: 
Znanje angleškega jezika  13 2  
Znanje nemškega jezika 2   
Fizika 
Stefanovo priznanje 10 7 2 

Kemija 
Preglovo priznanje 10  1 

Biologija 
Proteusovo priznanje 8 5 1 

Logika 15 2 1 
Matematika 
Vegovo priznanje* 65 13 2 

Znanje o sladkorni bolezni 10  3 
Slovenščina 
Cankarjevo priznanje 5 3  

Tekmovanje v konstruktorstvu 3 2 2 
Tekmovanje Vesele šole 30 3  

 
SKUPAJ 171 37 12 

 

*65 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 65 priznanj Kenguru  
 
 
ZBIRNIK TEKMOVANJ 
 

DATUM TEKMOVANJE Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
28. 09. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz logike 

1. Klavdij Puntar, 6. a 
2. Zala Jelinčič, 6. b 
3. Domen Mišič, 6. b 
4. Anže Opeka, 7. a 
5. Kristina Oton, 7. b 
6. Katarina Hren, 7. b 
7. Urša Zupančič, 7. b 
8. Matevž Ravšelj, 7. b 
9. Anja Zdovc, 8. a 
10. Karin Hrestak, 8. b 
11. Matija Stražišar, 8. b 
12. Tilen Zorman, 9. a 
13. Teja Plavčak, 9. a 
14. Karmen Rebec, 9. a 
15. Andraž Mišič, 9. b 
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DATUM TEKMOVANJE Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
15. 10. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz znanja 
o sladkorni 
bolezni 

1. Milica Đekić, 7. b 
2. Kristina Oton, 7. b 
3. Anja Zdovc, 8. a 
4. Karmen Rebec, 9. a 
5. Teja Plavčak, 9. a 
6. Kaja Škrab, 9. a 
7. Nina Hribljan, 9. a 
8. Matej Meden, 9. b 
9. Andraž Mišič, 9. b 
10. Zala Žnidarič, 9. b 

  

18. 10. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz znanja 
biologije za 
Proteusovo 
priznanje 

1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Katja Braniselj, 8. a 
3. Breda Hribernik, 8. a 
4. Nika Udovič, 8. a 
5. Karin Hrestak, 8. b 
6. Tilen Zorman, 9. a 
7. Nina Hribljan, 9. a 
8. Leja Imerovič, 9. a 

  

20. 10. 
2012 

Državno tek-
movanje iz 
logike 

 1. Anže Opeka, 7. a 
2. Karmen Rebec, 9. a 

1. Anja Zdovc, 8. a 
 

22. 10. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz znanja 
angleškega 
jezika za 8. 
razred 

1. Jaka Strohsack, 8. a   

19. 11. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz znanja 
angleškega 
jezika za 9. 
razred 

1. Tilen Zorman, 9. a 
2. Tine Žnidaršič, 9. a 
3. Vida Potisek, 9. b 
4. Mateja Urbas, 9. b 

  

22. 11. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje iz znanja 
nemškega 
jezika za 9. 
razred 

1. Karmen Rebec, 9. a 
2. Vida Potisek, 9. b 

  

24. 11. 
2012 

Državno tek-
movanje iz 
znanja o slad-
korni bolezni 

  1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Karmen Rebec, 9. a 
3. Andraž Mišič, 9. b 

30. 11. 
2012 

Državno tek-
movanje iz 
znanja biologi-
je za Proteu-
sovo priznanje 

 1. Breda Hribernik, 8. a 
2. Katja Braniselj, 8. a 
3. Nika Udovič, 8. a 
4. Karin Hrestak, 8. b 
5. Nina Hribljan, 9. a 

1. Anja Zdovc, 8. a 
 

06. 12. 
2012 

Šolsko tekmo-
vanje za Can-
karjevo priz-
nanje 

1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Nika Rudolf, 8. a 
3. Polona Jernejčič, 8. a 
4. Taja Tomšič, 8. a 
5. Ana Bajt, 9. b 
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DATUM TEKMOVANJE Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
29. 01. 
2013 

Regijsko tek-
movanje za 
Cankarjevo 
priznanje 

 1. Ana Bajt, 9. a 
2. Nika Rudolf, 8. a 
3. Anja Zdovc, 8. a 

 

31. 01. 
2013 

Regijsko tek-
movanje iz 
angleščine 9. 
razred 

 1. Tilen Zorman, 9. a 
2. Vida Potisek, 9. b 

 

31. 01. 
2013 

Šolsko tekmo-
vanje iz angle-
ščine 7. razred 

1. Milica Đekić, 7. b 
2. Urša Zupančič, 7. b 
3. Kristina Oton, 7. b 
4. Nina Vukelić, 7. b 
5. Sara Vuzem, 7. a 
6. Nina Cvetko, 7. a 
7. Tina Virant, 7. a 
8. Lara Likar Knavs, 7. b 

  

06. 03. 
2013 

Šolsko tekmo-
vanje iz fizike 
8. In 9. razred 

1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Matija Stražišar, 8. b 
3. Jana Strohsack, 8. a 
4. Luka Avuc, 8. b 
5. Breda Hribernik, 8. a 
6. Denis Ivančič, 8. b 
7. Žiga Škufca, 8. a 
8. Karmen Rebec, 9. a 
9. Tilen Zorman, 9. a 
10. Tine Žnidaršič, 9. a 

  

09. 03. 
2013 

Državno tek-
movanje iz 
kemije za 
Preglovo priz-
nanje 

  1. Anja Zdovc, 8. a 

13. 03. 
2013 

Šolsko tekmo-
vanje Vesela 
šola  

1. Nika Jakob Kogej, 4. a 
2. Miha Godeša, 4. a 
3. Lara Istenič, 5. a 
4. Urban Zorman, 5. a 
5. Irena Gnezda, 5. a 
6. Neža Jelinčič, 5. a 
7. Liza Perko, 5. a 
8. Janja Peteh, 5. a 
9. Anej Zida,r 5. a 
10. Hana Grintal, 5. a 
11. Vitan Logan, 5. a 
12. Zala Jelinčič, 6. b 
13. Janez Godeša, 6. b 
14. Petra Godeša, 6. b 
15. Nina Cvetko, 7. a 
16. Blaž Banfi, 7. a 
17. Anže Opeka, 7. a 
18. Veronika Godeša,7. a 
19. Anja Zdovc, 8. a 
20. Jaka Strohsack, 8. a 
21. Leo Istenič, 4. B 
22. Matevž Rebec, 4. b 
23. Jelena Aleksić, 4. b 
24. Tilen Švigelj, 5. b 

1. Leo Istenič, 4. b 
2. Primož Jernejčič, 5. b 
3. Tilen Švigelj, 5. b 
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25. Primož Jernejčič 5. b 
26. Miloš Aleksić, 5. b 
27. Gašper Šlajnar, 5. b 
28. Tadeja Malc, 5. b 
29. Maša Gorjanc, 5. b 
30. Aljaž Braniselj, 5. b 

21. 3. 
2013 

Šolsko  
tekmovanje iz 
matematike 

1. Vanesa Istenič 1. a 
2. Sanja Mihajlovska 1. a 
3. Gea Modic 1. a 
4. Zoja Rea Nagode 1. a 
5. Jerneja Švigelj 1. a 
6. Peter Bajt 1. a 
7. Jan Beber 1. b 
8. Svit Ileršič 1. a 
8. Jaša Kožman 1. a 
10. Mark Štrukelj 1. a 
11. Sara Udovič 1. b 
12. Tia Vitić 1. a 
13. Eva Ivančič 2. b 
14. Anis Abidovič 2. a 
15. Filip Avsec 2. a 
16. Nika Ivančič 2. a 
17. Darko Kondić 2. a 
18. Julija Brezec 2. a 
19. Lenart Skuk 2. a 
20. Žak Strle 2. a 
21. Ema Zdovc 3. a 
22. Tia Baraga 3. a 
23. Lina Kovšca 3. a 
24. Uroš Seražin 3. a 
25. Luka Stražišar 4. a 
26. Lina Pakiž 4. a 
27. Leo Istenič 4. b 
28. Aljaž Škufca 4. a 
29. Zala Stražišar 4. a 
30. Nik Istenič 4. a 
31. Primož Mekina 4. a 
32. Lara Istenič 5. a 
33. Urban Zorman 5. a 
34. Neža Jelinčič 5. a 
35. Miloš Aleksić 5. b 
36. Gašper Šlajnar 5. b 
37. Primož Jernejčič 5. b 
38. Tilen Švigelj 5. b 
39. David Pivk 5. a 
40. Hana Grintal 5. a 
41. Zala Jelinčič 6. b 
42. Janez Godeša 6. b 
43. Leon Stražišar 6. a 
44. Zala Kožman 6. a 
45. Ema Avsec 6. a 
46. Nina Benčan 7. a 
47. Nina Cvetko 7. a 
48. Aleksandar Mihajlov-
ski 7. b 
49. Milica Džekić 7. b 
50. Anže Opeka 7. a 
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51. Alja Čekada 7. b 
52. Leonard Mišić 7. b 
53. Anja Zdovc 8. a 
54. Jaka Strohsack 8. a 
55. Matija Stražišar 8. b 
56. Nika Rudolf 8. a 
57. Katja Braniselj 8. a 
58. Matevž Kožman 8. b 
59. Denis Ivančič 8. b 
60. Tine Žnidaršič 9. a 
61. Karmen Rebec 9. a 
62. Tilen Zorman 9. a 
63. Andraž Mišić 9. b 
64. Ambrož Ileršič 9. b 
65. Bor Cvetko 9. a 

22. 03. 
2013 

Področno 
tekmovanje iz 
fizike 

 1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Jaka Strohsack, 8. a 
3. Matija Stražišar, 8. b 
4. Luka Avsec 8. b 
5. Tilen Zorman, 9. a 
6. Karmen Rebec, 9. a 
7. Tine Žnidaršič, 9. a 

 

12. 04. 
2013 

Regijsko tek-
movanje v 
konstruktors-
tvu 

1. Peter Bajt, 1. a 
2. Karmen Rebec, 9. a  
3. Tine Žnidaršič, 9. a 

  

04. 04. 
2013 

Področno 
tekmovanje iz 
matematike 

 1. Tilen Zorman, 9. a 
2. Karmen Rebec 9. a 
3. Bor Cvetko, 9. a 
4. Andraž Mišič, 9. b 
5. Anja Zdovc, 8. a 
6. Jaka Strohsack, 8. a 
7. Nika Rudolf, 8. a 
8. Katja Braniselj, 8. a 
9. Matija Stražišar, 8. b 
10. Matevž Kožman, 8.b 
11. Aleksandar Mihajlov-
ski, 7. b 
12. Nina Cvetko, 7. a 
13. Nina Benčan, 7. a 

 

13. 04. 
2013 

Državno tek-
movanje iz 
fizike 

  1. Jaka Strohsack, 8. a 
2. Anja Zdovc, 8. a 

20. 04. 
2013 

Državno tek-
movanje iz 
matematike 

  1. Anja Zdovc, 8. a 
2. Jaka Strohsack, 8. a 

 Diamantni 
Kenguru za 
dosežena 
priznanja v 
vseh devetih 
letih šolanja 

  Andraž Mišič, 9. b 

18. 05. 
2013 

Državno tek-
movanje v 
konstruktors-
tvu, PF Lj 

 1. Karmen Rebec, 9. a 
2. Tine Žnidaršič, 9. a 

1. Peter Bajt, 1. a 
2. Bor Cvetko, 9. a 
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Poleg naštetih tekmovanj je potekalo tudi tekmovanje za angleško bralno značko (U. Drob-
nič, A. Može) in slovenska bralna značka (L. Sterle).  
 
 
I. ŠPORTNI DOSEŽKI 
 
1. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V LOKSTRELSTVU 
 
2. 9. 2012 je v Stožicah potekalo zunanje odprto prvenstvo za šolsko mladino v lokostrels-
tvu. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci in učenka OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in dosegli 
zavidljive rezultate. 
 
Udeleženci: Miha Godeša, Dejan Savić, Primož Mekina, Klemen Godeša, Aljaž Škufca, Tadej 
Gašparovič, Veronika Godeša, Luka Avsec, Žiga Škufca, Luka Avsec in Žiga Škufca. 
 
Dosežki: 
 

- EKIPNO UČENCI 1. – 3. r. 
1. MESTO (Miha Godeša, Dejan Savić, Primož Mekina) 

- EKIPNO UČENCI 4. – 6. r. 
1. MESTO (Tadej Gašparovič, Veronika Godeša) 

- POSAMIČNO UČENCI 1. – 3. r. 
1. MESTO Miha Godeša 

- POSAMIČNO UČENKE 4. – 6. r. 
1. MESTO Veronika Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 4. – 6 . r. 
1. MESTO Tadej Gašparovič 

 
 
2. ATLETSKO TEKMOVANJE NKL V ATLETIKI 
 
V četrtek, 13. 12. 2012, so se učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek udeležili tekmovanja v Not-
ranjsko-kraški ligi iz atletike za osnovne šole. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani Ska-
la v Pivki, udeležilo pa se ga je 15 učencev in učenk naše šole. 
 
Šolo so na tekmovanju zastopali naslednji učenci oz. učenke: 
Tine Krpan, Anže Colja, Dejan Zalar, Maks Bajec, Urban Zorman, Leo Istenič, Daša Žnidarič, 
Klara Jernejčič, Maša Gorjanc, Lara Jurca, Karin Hrestak, Sanja Zalar, Jana Janeš, Simona Sol-
dat in Mark Zupančič. 
 
Dosežki: 
 

- Tine Krpan   (tek 300 m)    4. mesto 
- Maks Bajec   (suvanje težke žoge)   3. mesto 
- Urban Zorman  (tek 30 m)    1. mesto 
- Daša Žnidarič   (tek 300 m)    2. mesto 
- Klara Jernejčič  (tek 300 m)    4. mesto 
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- Maša Gorjanc  (tek 30 m)    2. mesto 
- Sanja Zalar   (tek 300 m)    2. mesto 
- Karin Hrestak   (skok v daljino z mesta)  3. mesto 

(tek 30 m)    4. mesto 
- Jana Janeš   (tek 30 m)    3. mesto 
- Mark Zupančič  (suvanje težke žoge)   1. mesto 
- Teja Gorjanc   (tek 30 m)   2. mesto 

(skok v daljino z mesta)  2. mesto 
- Nina Cvetko   (tek 30 m)    1. mesto 
- Bor Cvetko   (tek 30 m)    3. mesto  

(skok v daljino z mesta)  4. mesto 
 
 
3. PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI 
 
Učenci in učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se v četrtek, 3. 1. 2013, udeležili področnega 
prvenstva v odbojki za učence in učenke 1997 in mlajše, ki ga je organizirala OŠ »8 talcev« 
Logatec. 
 
Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev in učenk: 
Simona Soldat, Tina Peternelj, Ana Bajt, Teja Gorjanc, Maša Zidar, Taja Tomšič, Anja Zdovc, 
Karin Hrestak, Tine Žnidaršič, Matija Ileršič, Mark Zupančič, Nejc Perko, Jaka Strohsack, Juš 
Šajn in Luka Zalar. 
 
Doseženi rezultati: 
 

- Učenci: 3. mesto 
- Učenke: 5. mesto 

 
 
4. NOTRANJE PODROČNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU 
 
12. 1. 2013 je v Kočevju potekalo šolsko regijsko tekmovanje v lokostrelstvu. Tekmovanja so 
se udeležili tudi učenci in učenka OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in dosegli zelo dobre rezultate. 
 
Udeleženci:  
Matej Godeša, Miha Godeša, Dejan Savić, Primož Mekina, Klemen Godeša, Jan Ivančič, Leon 
Stražišar, Nik Jakob Kogej, Aljaž Škufca, Tadej Gašparovič, Veronika Godeša, Luka Avsec, Žiga 
Škufca, Rok Vesel in Nejc Perko 
 
Dosežki: 
 

- EKIPNO UČENCI 4. – 6. r. 
4. MESTO (Tadej Gašparovič, Primož Mekina, Dejan Savić) 

- EKIPNO UČENCI 7. – 9. r 
2. MESTO (Matej Godeša, Miha Godeša, Veronika Godeša) 
4. MESTO (Luka Avsec, Nejc Perko, Rok Vesel) 
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- POSAMIČNO UČENCI 1. – 3. r. 
1. MESTO Klemen Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 4. – 6. r. 
1. MESTO Tadej Gašparovič 
2. MESTO Miha Godeša 
5. MESTO Matej Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 7. – 9. r. 
3. MESTO Nejc Perko 

- POSAMIČNO UČENCI 7. – 9. r. (nelicencirani) 
3. MESTO Rok Vesel 
4. MESTO Žiga Škufca 
5. MESTO Luka Avsec 

 
 
5. OBČINSKO TEKMOVANJE V STRELSTVU 
 
16. 1. 2013 je v Postojni potekalo občinsko tekmovanje v strelstvu. Tekmovanja so se udele-
žili tudi učenci in učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in dosegli zelo dobre rezultate. 
 
Udeleženci: 
Mitja Rajčević, Žan Opeka, Dean Cvijić, Blaž Banfi, Don Horvat, Nina Hribljan, Teja Plavčak, 
Karmen Rebec, Gašper Šlajnar, Tilen Švigelj, Primož Jernejčič 
 
Na finalno tekmovanje, ki bo potekalo v Ljubljani, so se uvrstili: 
 

Učenke letnik 1998 in mlajše:  Učenci letnik 2002 in 2001: 
Rebec Karmen    Rajčević Mitja 
Plavčak Teja    Horvat Don 
Hribljan Nina    Opeka Žan 

Banfi Blaž 
 
 

6. NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL 
 
V nedeljo, 10. 2. 2013, je bil 1. tek po ulicah Cerknice kot uvodni za leto 2013, v okviru Not-
ranjskega tekaškega pokala – ELGONova. 
 
Našo šolo je zastopalo 5 učencev in učenk, ki so bili zelo uspešni: 

- V kat. F-3, tek na 1500m je Ambrož Ileršič iz 9. b osvojil 2. mesto, Juš Šajn iz 9. b 
pa 4. mesto. 

- V kat. F-2, tek na 800m je Mario Cvijić iz 6. b osvojil 2. mesto, Bor Šajn iz 6. b pa 4. 
mesto. 

- V kategoriji P-2, tek na 800m je Klara Jernejčič iz 5. a osvojila 5. mesto. 
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7. PODROČNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU 
 
14. 2. 2013 smo na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek izvedli področno prvenstvo v namiznem teni-
su. Tekmovanja so se udeležili učenci in učenke iz okoliških šol in se pomerili v ekipnem in 
posamičnem tekmovanju. 
 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so na tekmovanju zastopali naslednji učenci in učenke: 
Ema Zdovc, Lorena Matičič, Lina Kovšca, Tine Krpan, Luka Stražišar, Klara Jernejčič, Urban 
Zorman, Nik Matičič, Matevž Ravšelj, Tilen Zorman, Tine Žnidaršič, Simona Soldat in Jaka 
Strohsack. 
 
Rezultati: 
 
A: posamezno učenci absolutna kategorija; vsi igralci od 1. – 9. razreda  
1. Jaka Strohsack OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
A1: posamezno učenke absolutna kategorija; vse igralke, od 1. – 9. razreda  
3. Simona Soldat OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
B: posamezno učenci (do vključno 80 točk) – kategorija 1. – 5. razred.  
1. Luka Stražišar OŠ »Jožeta Krajca« Rakek  
3. Urban Zorman OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
B1: posamezno učenke (do vključno 80 točk) – kategorija 1. – 5. razred 
2. Klara Jernejčič OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
C: posamezno učenci (do vključno 80 točk) – kategorija 6. – 9. razred.  
2. Matevž Ravšelj OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
3. Tine Žnidaršič OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
EKIPNO 
2. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 
 
8. NOTRANJE DRŽAVNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU 
 
16. 2. 2013 je v Kočevju potekalo šolsko državno tekmovanje v lokostrelstvu. Tekmovanja 
so se udeležili tudi učenci in učenka OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in dosegli lepe rezultate. 
 
Udeleženci: 
Matej Godeša, Miha Godeša, Dejan Savić, Primož Mekina, Klemen Godeša, Jan Ivančič, Leon 
Stražišar, Aljaž Škufca, Tadej Gašparovič, Veronika Godeša, Luka Avsec, Žiga Škufca in Rok 
Vesel 
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Dosežki: 
 

- EKIPNO UČENCI 4. – 6. r. 
3. MESTO (Tadej Gašparovič, Primož Mekina, Dejan Savić) 

- EKIPNO UČENCI 7. – 9. r 
4. MESTO (Matej Godeša, Miha Godeša, Veronika Godeša) 

- POSAMIČNO UČENCI 1. – 3. r. 
3. MESTO Klemen Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 4. – 6. r. 
5. MESTO Tadej Gašparovič 

- POSAMIČNO UČENCE 7. – 9. r. 
2. MESTO Veronika Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 7. – 9. r. (nelicencirani) 
3. MESTO Rok Vesel 
4. MESTO Luka Avsec 

 
 
9. ATLETSKO TEKMOVANJE NKL V ATLETIKI 
 
Devetnajst učencev in učenk iz naše šole se je 14. 2. 2013 udeležilo Atletskega mitinga Not-
ranjsko–kraške lige, ki je bil v dvorani OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Kar 13 učencev in 
učenk je osvojilo skupaj 20 medalj: 7 zlatih, 8 srebrnih in 5 bronastih. 
 
Najboljše rezultate so dosegli v svojih starostnih kategorijah po atletskih disciplinah: 

- Filip Avsec iz 2. a je prejel zlato medaljo za 1. mesto v teku na 300m in bronasto 
medaljo v teku na 30 m; 

- Maša Gorjanc iz 5. b je prejela zlato medaljo za zmago v teku na 30 m; 
- Matija Ileršič iz 9. b je prejel zlato medaljo za suvanje težke žoge in bronasto 

medaljo za 3. mesto v skoku v dalj z mesta; 
- Zlato medaljo za zmago v štafetnem teku 4 X 80m med starejšimi učenci so prejeli: 

Bor Cvetko, Ambrož Ileršič, Juš Šajn in Tine Žnidaršič; 
- Ambrož Ileršič iz 9. b je prejel srebrno medaljo za 2. mesto v teku na 300m; 
- Tine Žnidaršič iz 9. a je prejel srebrno medaljo za 2. mesto v suvanju težke žoge; 
- Teja Gorjanc iz 9. b in Nina Cvetko iz 7. a sta prejeli po dve srebrni medalji za 2. 

mesti v teku na 30m in v skoku v dalj z mesta; 
- Maks Bajec iz 5. a je prejel srebrno medaljo za 2. mesto v suvanju težke žoge; 
- Simona Soldat iz 9. a je prejela srebrno medaljo za 2. mesto v teku na 300m; 
- Juš Šajn iz 9. b je prejel bronasto medaljo za 3. mesto v teku na 300m; 
- Mario Cvijič iz 6. b je prejel bronasto medaljo za 3. mesto v teku na 30m; 
- Urban Zorman iz 5. a je prejel bronasto medaljo za 3. mesto v teku na 300m. 

 
 
10. PODROČNO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU 
 
Učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se 11. 3. 2013 udeležile področnega prvenstva v 
malem nogometu za učenke letnik 1998 in mlajše. Tekmovanje je potekalo na OŠ Ivana 
Cankarja Vrhnika in naše učenke so po zelo dobri igri dosegle prvo mesto. Glede na to, da 
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so se omenjenega tekmovanja udeležile prvič, smo se na turnir podali z mešanimi občutki, 
ampak na koncu je bilo veselje toliko bolj pristno. Z zmago so si priborile uvrstitev v 1/2 fina-
la državnega tekmovanja. 
 
Na tekmovanju so šolo zastopale naslednje učenke: 
Mateja Urbas (vratarka), Lara Vesel, Lara Hace, Maša Zidar, Karin Hrestak, Ana Bajt, Simona 
Soldat in Teja Gorjanc. 
 
 
11. DRŽAVNO TEKMOVANJE V STRELSTVU 
 
26. 3. 2013 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem. Tek-
movanja se je udeležilo tudi 7 učencev in učenk naše šole. 
 
Udeleženci: Teja Plavčak   18. mesto 

Nina Hribljan   19. mesto 
Karmen Rebec  26. mesto 
Mitja Rajčević  37. mesto 
Don Horvat   54. mesto 
Blaž Banfi   59. mesto 
Žan Opeka   61. mesto 

 
 
12. ¼ FINALE DRŽAVNA TEKMOVANJA V NAM. TENISU 
 
27. 3. 2013 je v Novi Gorici potekalo 1/4 finale državnega tekmovanja v namiznem tenisu. 
Našo šolo so na tekmovanju zastopali trije učenci in ena učenka. Vsi so dosegli zelo dobre 
rezultate, trije pa so se uvrstili tudi v nadaljnje tekmovanje. 
 
Šolo so zastopali naslednji učenci: 

- Posamezno dečki (absolutna kategorija)  
Jaka Strohsack 4. mesto (uvrstil se je v nadaljnje tekmovanja) 

- Posamezno deklice 1. – 5. razred 
Klara Jernejčič 4. mesto (uvrstila se je v nadaljnje tekmovanja) 

- Posamezno dečki 1. – 5. razred 
Luka Stražišar 3. mesto (uvrstil se je v nadaljnje tekmovanja) 

- Posamezno dečki 6. – 9. razred 
Matevž Ravšelj 7. mesto 

 
 
13. ATLETSKO TEKMOVANJE NKL V ATLETIKI 
 
Dvajset učencev in učenk naše šole se je 11. 4. 2013 udeležilo Atletskega mitinga Notranjsko-
kraške lige, ki je bil v dvorani Šolskega centra v Postojni. 
Kar 11 učencev in učenk je osvojilo skupaj 21 priznanj: 7 za 1. mesto, 9 za 2. mesto in 5 za 3. 
mesto. 
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Najboljše rezultate so dosegli v svojih starostnih kategorijah po atletskih disciplinah: 
- Matija Ileršič iz 9. b je prejel tri priznanja za:  

1. mesto v teku na 300m,  
1. mesto v suvanju težke žoge in  
1. mesto v štafetnem teku; 

- Mark Zupančič iz 9. b je prejel tri priznanja za:  
1. mesto v štafetnem teku,  
3. mesto v teku na 300m in  
3. mesto v suvanju težke žoge; 

- Teja Gorjanc iz 9. b je prejela 3 priznanja za:  
2. mesto v štafetnem teku,  
2. mesto v skoku v daljino z mesta in  
3. mesto v teku na 30m; 

- Juš Šajn iz 9. a je prejel 2 priznanji za:  
1. mesto v štafetnem teku in  
2. mesto v teku na 300m; 

- Tilen Zorman iz 9. a je prejel 2 priznanji za:  
1. mesto v štafetnem teku in  
2. mesto v skoku v daljino z mesta; 

- Nina Cvetko iz 7. a je prejela 2 priznanji za:  
1. mesto v teku na 30m in  
2. mesto v štafetnem teku; 

- Daša Žnidarič iz 5. a je prejela 2 priznanji za:  
2. mesto v teku na 300m in  
2. mesto v štafetnem teku; 

- Tjaša Milovanovič iz 5. a je prejela priznanje za 2. mesto v suvanju težke žoge; 
- Maša Gorjanc iz 5. b je prejela priznanje za 3. mesto v skoku v daljino z mesta; 
- Mario Cvijić iz 6. b je prejel priznanje za 3. mesto v teku na 30m. 

 
 
14. ZUNANJE PODROČNO TEKMOVANJE V LOKOSTRELSTVU 
 
13. 4. 2013 je v Črnomlju potekalo šolsko regijsko tekmovanje v lokostrelstvu. Tekmovanja 
so se udeležili tudi učenci in učenka OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in dosegli lepe rezultate. 
 
Udeleženci:  
Matej Godeša, Miha Godeša, Dejan Savić, Primož Mekina, Klemen Godeša, Jan Ivančič, Leon 
Stražišar, Aljaž Škufca, Veronika Godeša, Luka Avsec, Nejc Perko, Žiga Škufca in Rok Vesel 
 
Dosežki: 
 

- EKIPNO UČENCI 4. – 6. r. 
2. MESTO (Miha Godeša, Matej Godeša, Dejan Savić) 

- EKIPNO UČENCI 7. – 9. r 
1. MESTO (Nejc Perko, Rok Vesel, Veronika Godeša) 

- POSAMIČNO UČENCI 1. – 3. r. 
1. MESTO Klemen Godeša 
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- POSAMIČNO UČENCI 4. – 6. r. 
2. MESTO Miha Godeša 
5. MESTO Matej Godeša 

- POSAMIČNO UČENCI 7. – 9. r. 
2. MESTO Nejc Perko 

- POSAMIČNO UČENCI 7. – 9. r. (nelicencirani) 
3. MESTO Rok Vesel 

 
 
15. PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI 
 
Učenci in učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek so se v sredo, 17. 4. 2013, udeležili področnega 
prvenstva v odbojki za učence in učenke letnik 2000 in mlajše, ki ga je organizirala OŠ »8 
talcev« Logatec. 
 
Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev in učenk: 
Nina Benčan 7. a, Maja Benčan 7. a, Nina Cvetko 7. a, Sara Vuzem 7. a, Nina Žalec 7. a, Nina 
Vukelič 7. b, Alja Čekada 7. b, Lara Likar Knavs 7. b, Ema Avsec 6. a, Lara Jurca 6. b, Anže 
Opeka 7. a, Mitja Rajčević 7. a, Bojan Bogunović 7. a, Blaž Banfi 7. a, Maks Grebenc 7. b, Jan 
Ileršič 7. b, Leonard Mišič 7. b, Ambrož Puntar 6. b, Mario Cvijić 6. b, Klavdij Puntar 6. a in 
Milan Pavlovič 6. a. 
 
Doseženi rezultati: 
 

- Učenci: 4. mesto 
- Učenke: 3. mesto 

 
 
16. NOGOMETNI TURNIR RAKEK 2013 
 
Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo v sredo, 15. 5. 2013, tretje leto zapored priredili medob-
činski nogometni turnir Rakek 2013. Na turnirju so se med seboj pomerile ekipe dečkov (8 
ekip) in pa letos prvič tudi tri ekipe deklic. Pri deklicah so ekipe odigrale po sistemu vsaka z 
vsako, na koncu pa so se pomerile še v zadevanju malega gola z razdalje 15 metrov. Pri deč-
kih je potekalo predtekmovanje v dveh skupinah po štiri, potem pa so sledila tekmovanja za 
sedmo, peto, tretje in prvo mesto. Ekipe so igrale na dveh sosednjih igriščih, tekme pa so 
trajale dvakrat po devet minut. 
 
Končni vrstni red je bil naslednji: 
 

- DEČKI: 
1. mesto: OŠ Antona Globočnika Postojna 
2. mesto: OŠ Miroslava Vilharja Postojna 
3. mesto: OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
4. mesto: OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
5. mesto: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
6. mesto: OŠ Prestranek 
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7. mesto: OŠ Košana 
8. mesto: OŠ Notranjski odred Cerknica 

 
- DEKLICE 

1. mesto: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
2. mesto: OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
3. mesto: OŠ Košana 

 
 
17. PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 
 
V ponedeljek, 13. 5. 2013, so se učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek udeležili področnega 
prvenstva v atletiki za osnovne šole. Tekmovanje je potekalo v športnem parku Postojna, 
udeležilo pa se ga je 19 učencev in učenk naše šole. 
 
Šolo so na tekmovanju zastopali naslednji učenci in učenke: 
Maks Bajec, Urban Zorman, Klara Jernejčič, Daša Žnidarič, Tjaša Milovanovič, Maša Gorjanc, 
Mario Cvijić, Lara Jurca, Ambrož Puntar, Nina Cvetko, Tanja Zalar, Sanja Zalar, Juš Šajn, Tilen 
Zorman, Bor Cvetko, Tine Žnidaršič, Teja Gorjanc, Jana Janeš, Simona Soldat. 
 
Dosežki: 
 

- Nina Cvetko  (tek 60 m)   2. mesto 
- Bor Cvetko  (skok v višino)  4. mesto  
- Ambrož Puntar  (tek 300 m)   6. mesto 
- Teja Gorjanc  (tek 60 m)   6. mesto 

 
 
18. FINALE ŠOLSKEGA PRVENSTVA V NAM. TENISU 
 
V četrtek, 30. 5. 2013, je v Muti potekal finale državnega tekmovanja v namiznem tenisu. 
Našo šolo je na tekmovanju zastopal učenec 4. a razreda Luka Stražišar in v kategoriji učen-
cev 1. – 5. razreda zasedel odlično 3. mesto. 
 
Rezultati športnih tekmovanj 
Rezultati, ki jih dosega naša šola na področju športa, nas že kar nekaj let zapored uvrščajo 
med športno najbolj uspešne šole v Sloveniji.  Eden izmed razlogov verjetno tiči tudi v tem, 
da smo konkurenčni v različnih športnih panogah. Letos smo dosegali na področju športa 
posebej visoke rezultate kljub slabim prostorskim pogojem v telovadnici. 
 
Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v atletiki (kros-posamično šolsko 
prvenstvo, posamično prvenstvo v atletiki, teki za Notranjski pokal, Notranjsko kraška liga v 
atletiki); namiznem tenisu (naša šola je organizirala šolsko področno tekmovanje); odbojki in 
mali odbojki; nogometu in malem nogometu (dečki in deklice); lokostrelstvu; strelstvu in ŠPF. 
V maju 2013 smo na šoli izvedli medobčinski nogometni turnir Rakek 2013. 
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Žogarija 2013, Kunaverjev pohod, 
Veter v laseh, Unesco obeležitve dni.  
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Lokostrelci nas vsako leto razveseljujejo z odličnimi rezultati: 
 

- na notranjem državnem prvenstvu/ekipno so 3. mesto dosegli Tadej Gašparovič, 
Primož Mekina, Dejan Savić; 

- na notranjem državnem prvenstvu/posamično je Veronika Godeša dosegla (7. a) 
2. mesto, Klemen Godeša (3. a) 3. mesto in Rok Vesel (8. b) 3 mesto; 

- na zunanjem državnem prvenstvu posamično je Klemen Godeša (3. a) dosegel 3. 
mesto. 

 
Na državnem prvenstvu namiznega tenisa je Luka Stražišar (4. a) dosegel 3. mesto. 
 
V sredo, 24. 10. 2012, je v KD Cerknica potekala prireditev ob zaključku Notranjskega tekaš-
kega pokala. Na prireditvi je Bor Cvetko, učenec 9. a razreda OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, prejel 
nagrado za zmago na natečaju Športne zveze Cerknica. Narisal je zmagovalni logotip, ki v 
bodoče predstavlja to organizacijo. Potekala je podelitev priznanj najboljšim tekačem (med 
njimi so bili tudi nekateri učenci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek), dogajanje pa so popestrili člani 
glasbene skupine OŠ Rakek.  
 
 
Ostali dosežki: 
 

DATUM TEKMOVANJE DOSEŽEK 
22. in 23. 10. 

2012 
Svetovno prvenstvo v Street Show 
plesu 

V ponedeljek in torek (22. in 23. oktobra 2012) 
je v mestu Pecs na Madžarskem potekalo sve-
tovno prvenstvo v Street Show Dance, ki sta se 
ga udeležili tudi dve učenki OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek: Esma Hajdarpašić (9. b) in Anika Arh (8. 
b). Nastopili sta v kategoriji Velika Street Dance 
formacija. 

15. 11. 2012 Področni likovni natečaj »Plakat miru« Nagrajenci: 
Dejan Cvijić, 8. A 

08. 03. 2013 
11. 03. 2013 

Tekmovanje iz nemške bralne značke 
Epi Lesepreis 

Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili 28 
zlatih in 19 srebrnih priznanj. 

28. 03. 2013 Regijsko tekmovanje v avtohtoni kuli-
nariki 

Učenci 7. in 9. razreda OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek, ki obiskujejo izbirna predmeta NPH in 
SPH, so se udeležili kuharskega tekmovanja. 
Tekmovali so v treh skupinah. Komisijo so pre-
pričali z ribjim ragujem, trganci in kanapeji 
"polentovčki" in se uvrstili naprej na področno 
tekmovanje. 

05. 04. 2013 Literarni natečaj Vojanov in naš čas na 
temo »Lepa si, Slovenija« - Društvo 
»Rudolfa Maistra« 

Literarne nagrade so prejele: Zala Jelinčič, 6. b, 
Eva Jelinčič, 7. a in Veronika Godeša, 7. b. 
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09. 04. 2013 Območno srečanje folklorne skupine Učenci podružnične šole Unec, ki obiskujejo 
interesno dejavnost "folklora", so se pod odlič-
nim vodstvom mentorice Vide Žlogar na obmo-
čnem srečanju otroških folklornih skupin uvrsti-
li na regijsko srečanje otroških folklornih sku-
pin, ki je potekalo v Logatcu 10. maja. Prejeli so 
priznanje za sodelovanje. 
 
Uvrščeni na regijsko srečanje: 
16 učencev od 1-5r PŠ Unec 

24. 04. 2013 7. Regijsko tekmovanje OŠ v znanju 
prve pomoči 

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično odrezala 
na 7. regijskem tekmovanju OŠ v znanju prve 
pomoči. S svojim znanjem in prizadevnostjo so 
učenci zasedli 2. mesto. 

maj Regijsko tekmovanje mladih glasbeni-
kov 

Učenka Tadeja Malc iz 5. b razreda je prejela 
zlato priznanje, na 42. TEMSIG-u pa srebrno 
plaketo. 

07. 05. 2013 Državni natečaj Uprave RS za zaščito in 
reševanje: »Naravne in druge nesreče 
– potres«  

Nagrada na literarnem področju: 
Taja Tomšič, 8. a  

10. 05. 2012 Žogarija Skupno 3. mesto v spretnostnih igrah z žogo 
učenci 5. r OŠ Rakek 

15. 05. 2013  Prireditev z Iga Taja Tomšič, učenka 8. a, in njena mentorica 
Metoda Debevc OŠ »Jožeta Krajca« Rakek sta 
se udeležili zaključne prireditve državnega 
natečaja "Naravne in druge nesreče - Potres", 
ki je potekala v izobraževalnem centru za zašči-
to in reševanje na Igu.  

15. 05. 2013 Medobčinski nogometni turnir Rakek 
2013 

Učenci naše šole so zasedli 4. mesto. 

18. 05. 2013 Tekmovanje iz angleške bralne značke 14 srebrnih ter 29 zlatih priznanj 

22. 05. 2013 Tekmovanje Računanje je igra Na tekmovanju so učenke in učenci od 1. do 5 
razreda skupno osvojili 29 zlatih priznanj 
(Rakek 20, Unec 9) ter 60 bronastih priznaj (38 
Rakek, 22 Unec). 

02. 06. 2013 Državno prvenstvo v show plesih Plesni klub Urška Postojna se je udeležil Držav-
nega prvenstva v show plesih, kjer je osvojil 
letošnji naslov državnih prvakov. V ekipi je 
nastopala tudi učenka OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek Esma Hajdarpašič. 

06. 06. 2013 Državni literarni natečaj »Moja rodna 
domovina«. Koordinacija domoljubnih 
in veteranskih organizacij Slovenije 
(KODVOS) in OŠ Vič 

Na državnem literarnem natečaju Moja rodna 
domovina je učenka 7. razreda OŠ »Jožeta 
Krajca« Rakek Veronika Godeša za svojo pesem 
Lepa si, Slovenija dobila zlato priznanje.  
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ZBIRNIK DOSEŽKOV 
 

DATUM TEKMOVANJE Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
08. 03. 
2013 

 
11. 03. 
2013 

Tekmovanje iz 
nemške bralne 
značke – Epi 
Lesepreis 
 
 
 
 

 1. Anja Peternelj, 5. a 
2. Blaž Banfi, 7. a 
3. Miilica Đekić, 7. b 
4. Katarina Hren, 7. b 
5. Katja Braniselj, 8. a 
6. Breda Hribernik, 8. a 
7. Polona Jernejčič, 8. a 
8. Nika Rudolf, 8. a 
9. Jaka Strohsack, 8. a 
10. Žiga Škufca, 8. a 
11. Taja Tomšič, 8. a 
12. Nika Udovič, 8. a 
13. Maša Zidar, 8. a 
14. Denis Ivančič, 8. b 
15. Matija Stražišar,8. b 
16. Kaja Škrab, 9. a 
17. Esma Hajdarpašič, 
9. b 
18. Andraž Mišič, 9. b 
19. Mateja Urbas, 9. b 

1. Lara Ferjančič, 4. a 
2. Nik Istenič, 4. a 
3. Nik Jakob Kogej, 4. a 
4. Klei Nagode, 4. a 
5. Hana Grintal, ,5. a 
6. Lara Istenič 5. a 
7. Neža Jelinčič 5. a 
8. Daša Žnidarič, 5. a 
9. Zala Kožman, 6. a 
10. Zala Jelinčič, 6. b 
11. Nik Matičič, 6. b 
12. Maja Benčan, 7. a 
13. Nina Benčan, 7. a 
14. Nina Cvetko, 7. a 
15. Tina Virant, 7. a 
16. Sara Vuzem, 7. a 
17. Kristina Oton, 7. b 
18. Matevž Ravšelj, 7. b 
19. Nina Vukelič, 7. b 
20. Urša Zupančič, 7. b 
21. Anja Zdovc, 8. a 
22. Karin Hrestak, 8. b 
23. Tina Peternelj, 9. a 
24. Karmen Rebec, 9. a 
25. Ana Bajt, 9. b 
26. Mihela Mlinar, 9. b 
27. Vida Potisek, 9. b 
28. Zala Žnidarič, 9. b 

29. 03. 
2013 

Tekmovanje za 
angleško bralno 
značko 

 1. Zala Jelinčič, 6. b 
2. Mario Cvijić, 6. b 
3. Blaž Banfi, 7. a 
4. Nika Rudolf, 8. b 
5. Taja Tomšič, 8. a 
6. Klemen Komel, 9. b 
7. Zala Žnidarič,9. b 
8. Mihela Mlinar, 9. b 

1. Rok Kranjec, 6. b 
2. Alja Čekada, 7. b 
3. Tina Virant, 7. a 
4. Sara Vuzem, 7. b 
5. Urša Zupančič, 7. b 
6. Lara Likar Knavs, 7. b 
7. Kristina Oton, 7. b 
8. Bojan Bogunovič,7. a 
9. Milica Džekić, 7. b 
10. Nina Cvetko, 7. a 
11. Anja Zdovc, 8. a 
12. Nika Udovič, 8. a 
13. Matija Stražišar,8. b 
14. Mateja Urbas, 9. b 
15. Ana Bajt, 9. b 

07. 05. 
2013 

Državni natečaj 
uprave RS za 
zaščito in reše-
vanje »Naravne 
in druge nesreče 
–potres« 

  1. Taja Tomšič, 8. a 
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15. 05. 
2013 

Tekmovanje iz 
angleške bralne 
značke 

 1. Ismet Golič, 6. a 
2. Leon Stražišar, 6. a 
3. Tjaša Milovanovič,5. 
a 
4. Neža Jelinčič, 5. a 
5. Janja Peteh, 5. a 
6. Hana Grintal, 5. a 

1. Irena Gnezda, 5. a 
2. Lara Istenič, 5. a 
3. Daša Žnidarič, 5. a 
4. Nik Kogej, 4. a 
5. Ilda Golič, 4. a 
6. Lina Pakiž, 4. a 
7. Nik Istenič, 4. a 
8. Zala Stražišar, 4. a 
9. Miha Godeša, 4. a 
10. Aljaž Škufca, 4. a 
11. Klei Nagode, 4. a 
12. Luka Stražišar, 4. a 
13. Leo Istenič, 4. b 
14. Tilen Anej Beber, 
4.b 
 

22. 05. 
2013 

Tekmovanje 
Računanje je igra 
 
 

1. Anis Abidović, 1. a 
2. Kenan Jurenenec, 2. a 
3. Dejan Šučur, 2. a 
4. Darko Kondič, 2. a  
5. Tia Baraga, 3. a 
6. Ana Benčan, 3. a 
7. Klemen Godeša, 3. a 
8. Jon Jamboršič, 3. a 
9. Ema Zdovc, 3. a 
10. Lara Ferjančič, 4. a 
11. Nik Istenič, 4. a 
12. Ilda Golić, 4. a 
13. Tia Vukelič, 4. a 
14. Jan Urbas, 4. a 
15. Lara Milovanovič, 4. a 
16. Dejan Savić ,4. a 
17. Primož Mekina, 4. a 
18. Sai Milavec Marušič ,4. 
a 
19. Nik Kogej, 4. a 
20. Klei Nagode, 4. a 
21. Neja Kvaternik, 4. a 
22. Anja Peternelj, 5. a 
23. Daša Žnidarič, 5. a 
24. Blaž Vuzem, 5. a 
25. Tjaša Milovanovič, 5. a 
26. Hana Grintal, 5. a 
27. Katja Obreza Uršič ,5. 
a 
28. Irena Gnezda, 5. a 
29. Anaj Zidar, 5. a 
30. Lukaš Potužák, 5. a 
31. Maks Bajec, 5. a 
32. Janja Peteh, 5. a 
33. Gregor Godeša, 5. a 
34. Neža Jelinčič, 5. a 
35. Redjep Medžitoski, 5. 
a 
36. Matej Godeša, 5. a 
37. Živa Juvančič, 5. a 
38. Tjaž Miha Oblak, 5. a 

 1. Lenart Skuk, 2. a 
2. Lenart Logar, 2. a 
3. Julija Brezec, 2. a 
4. Aleks Jović, 2. a 
5. Luka Zidar, 2. a 
6. Zarja Ileršič, 3. a 
7. Tine Krpan, 3. a 
8. Uroš Seražin, 3. a 
9. Marjeta Gašparovič, 
4. a 
10. Luka Stražišar, 4. a 
11. Aljaž Škufca, 4. a 
12. Lina Pakiž, 4. a 
13. Zala Stražišar, 4. a 
14. Miha Godeša, 4. a 
15. Lara Istenič, 5. a 
16. Urban Zorman, 5. a 
17. Vitan Logar, 5. a 
18. David Pivk, 5. a 
19. Klara Jernejčič, 5. a 
20. Liza Perko, 5. a 
21. Eva Ivančič, 2. b 
22. Nina Švigelj, 2. b 
23. Primož Vovk, 3. b 
24. Matevž Rebec, 4. b 
25. Jelena Aleksić, 4. b 
26. Gašper Šlajnar, 5. b 
27. Tadeja Malc, 5. b 
28. Primož Jernejčič, 5. 
b 
29. Tilen Švigelj, 5. b 
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31. 05. 
2013 

Državno srečanje 
mladih zgodovi-
narjev 

  1. Ana Bajt, 9. b 
2. Matija Ileršič, 9. b 
3. Andraž Mišič, 9. b 
4. Nina Hribljan, 9. a 
5. Simona Soldat, 9. a 
6. Tine Žnidaršič, 9. a 

06. 06. 
2013 

Državni literarni 
natečaj »Moja 
rodna domovi-
na« Koordinacija 
domoljubnih in 
veteranskih 
organizacij Slo-
venije (KODVOS) 
in OŠ Vič 

  1. Veronika Godeša, 7. a 

 
 
I. PROJEKTI 
 
Projekti so se izvajali po načrtu v LDN. 
 
V okviru pouka športne vzgoje na razredni stopnji smo izvajali športna programa Zlati sonček 
(1, 2, 3) in Krpan (4, 5, 6). ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju devetletke, ŠP Krpan pa v 
drugem triletju. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati Sonček v mesecu marcu izvedeno 
10–urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Ajdovščini. V šolskem letu 2012/2013 je tek-
movanje za športno značko Zlati sonček potekalo skozi različne oblike športno vzgojnih deja-
vnosti: redni pouk, športni dnevi, prireditve v povezavi z društvi v občini, projekti (Žogarija, 
Rad igram nogomet, plavalni tečaj). Število vključenih šoloobveznih otrok v program Zlati 
sonček je 72; medaljo jih je osvojilo 69, 3 so osvojili diplomo. 
 
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je 92; medaljo jih je osvojilo 83, 9 jih 
je osvojilo diplomo. 
 
Obvezni tečaj plavanja za učence 2. razreda smo izvedli v CŠOD Burja v Seči, od 17. 06. – 21. 
06. 2013.  
 
Prvi triadi so športniki nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Naučimo 
se plavati, pri vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znanja plavanja. Za 
dve učenki osmega razreda, ki sta bili neplavalki, smo izvedli 15-urni tečaj plavanja. Preko 
razpisa LPŠ smo v športnem aktivu zagotovili sredstva za nakup športne opreme v šolskem 
letu 2012/2013 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih na ŠŠT in del stroškov pri tečajih 
plavanja. Nekaj sredstev smo zagotovili tudi za izvedbo športnega dneva rolanja. 
 
V okviru UNESCO šole smo se vključili v naslednje nacionalne projekte: Jezik, kultura in tradi-
cija, Moder stol - nekdo misli nate, Mirovniški festival v Slovenj Gradcu - Osvobodimo energi-
jo, Drevo = življenje, vrt prihodnosti ter Ekološka tema – povezana z vodo – projektni teden 
na šoli. Namen projekta »Moder stol, nekdo misli nate« je, da obiščemo stare in odslužene 
stole, ki so razstavljeni na vidnih mestih javnih ustanov, s katerimi sodelujemo. 
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Obeležili smo še naslednje pomembne svetovne dneve: svetovni dan prve pomoči, medna-
rodni dan za obvarovanje ozonske plasti, evropski dan jezikov, svetovni dan glasbe, svetovni 
dan varstva živali, svetovni dan učiteljev, svetovni dan hrane, mednarodni dan strpnosti, sve-
tovni dan otrokovih pravic, mednarodni dan boja proti AIDS-u, mednarodni dan oseb s pose-
bnimi potrebami, dan maternega jezika, svetovni dan poezije, svetovni dan vode, svetovni 
dan gledališča, mednarodni dan mladinske književnosti, svetovni dan zdravja, svetovni dan 
mladih prostovoljcev, svetovni dan zemlje, svetovni dan knjige in založništva, svetovni dan 
sonca, mednarodni dan družin, dan Afrike, svetovni dan športa. 
 
 
NACIONALNI PROJEKTI 
 

NACIONALNI 
PROJEKT 

VODJA 
PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Jezik, kultura, 
tradicija 

Urška Drob-
nič 

september, 
oktober 2012 

• Predstavitev pesmi učencem , tema je bila medgene-
racijsko sodelovanje 

• Obeležitev Evropskega dneva jezikov na šoli 
• Nastop učencev na prireditvi Jezik, kultura in tradicija 

v Škofji Loki 

Mirovniški  
festival - Osvo-
bodimo energijo 

Anita  
Šen 

21. – 22. 9. 
2012 

• V petek in soboto, 21. in 22. 09. 2012, je bil na OŠ 
Slovenj Gradec prvi Mirovniški festival z naslovom 
Osvobodimo energijo. Festival je bil namenjen obele-
žitvi mednarodnega leta trajnostne energije in evrop-
skega leta aktivnega staranja in medgeneracijskega 
sodelovanja. Festivala so se udeležile tri predstavnice 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek: učenki 9. b razreda Ana Bajt 
in Esma Hajdarpašić ter mentorica Anita Šen. Sodelo-
vale so na skupnem plesu na mestnem trgu v Slovenj 
Gradcu ter se udeležile različnih ustvarjalnih in razis-
kovalnih delavnic - od improvizacijske igre, glasbe, 
izdelovanja bonbonov, do izdelovanja mlinov na vodo 
ter pogovarjanja v angleščini. 

Moder stol- 
nekdo misli nate 

Tjaša  
Prudič 

oktober 2012 – 
junij 2013 

• Skupine učencev, ki so v preteklem letu izdelale 
moder stol, obiščejo institucijo, kjer je postavljen. Z 
zaposlenimi se pogovorijo, kako ga uporabljajo, če ga 
je potrebno popraviti. Učenci ugotovijo, kaj je stol pri-
nesel javni ustanovi, v kateri stoji in po potrebi stol 
popravijo. 

• Fotografije obiskanih institucij so razstavili v Unesco 
kotičku in na spletni strani. 

Drevo = življen-
je, vrt prihodno-
sti 

Marta  
Čuk 

8. 11. 2012 –  
5. 6. 2013 

• Učence so seznanili s pomenom samooskrbe, zbirali so 
semena, vzgajali sadike, ki so jih posadili na šolski vrt. 

• Zasadili so gozdni otoček z drevesi, grmi in rastlinami 
gozdnega roba. 

• Uredili so visoko gredo in jo zasadili glede na njene 
posebnosti. 
Celo šolsko leto so skrbeli za obstoječi šolski vrt z 
nasadi. 

• Izdelali so kolažni trak, na katerem so predstavili svoj 
Vrt prihodnosti. 

• Dve učenki in mentorici sta se udeležili prireditve ob 
zaključku projekta na OŠ »Frana Kranjca« v Celju. 
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Ekološka tema, 
povezana z vodo 
– po razpisu 

Irena  
Peteh Kranjc 

21. – 28. 3. 
2013 

• Ekološko temo smo raziskovali v projektnem tednu na 
šoli; z objavo po šolskem radiu smo obeležili svetovni 
dan poezije, z izdelovanjem izdelkov iz odpadnih 
materialov smo obeležili svetovni dan vode, svetovni 
dan gledališča pa smo z učenci 1. – 4. razreda obeležili 
z gledališko predstavo, z učenci od 6. – 9. razreda pa z 
literarnimi delavnicami ne temo ekologije, izdelovan-
jem izdelkov iz lesa, testa, izdelavo melisnic, sejanjem 
rastlin v lončke …). V okviru tematike projektnega 
tedna so potekale še dejavnosti: prodaja izdelkov 
učencev na cvetličnem in velikonočnem sejmu, izdela-
va filtrov za čiščenje vode, pletenih izdelkov, rastline 
Cerkniškega jezera … 

 
 
OBELEŽITVE DNI 

DAN SVETOVNI DAN IZVAJALCI 
11. 09. Svetovni dan prve pomoči Martin Rihtar 
16. 09. Mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti Anita Šen 
26. 09. Evropski dan jezikov Urška Drobnič 
01. 10. Svetovni dan glasbe Katja Smrdel Zafred  
04. 10. Svetovni dan varstva živali Petra Mikše 
05. 10. Svetovni dan učiteljev Polona Klopčič 
16. 10. Svetovni dan hrane Marija Opeka 
16. 11. 
20. 11. 

Mednarodni dan strpnosti 
Svetovni dan otrokovih pravic 

Teja Milharčič, Ida Marušič, Suzana Rebec, 
Emiljana Baraga, Irena Pavlič, Vida Rovan, 
Barbara Geržina, Brigita Modic 

01. 12. Mednarodni dan boja proti AIDS-u Anja Šircelj Istenič, Tjaša Prudič, Tomaž Lulik 
03. 12. Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami Ludvik Palčič, Tomaž Lulik, Patricia Verbič 
21. 02. Dan maternega jezika Metoda Debevc 
21. 03. Svetovni dan poezije Irena Pavlič, Vida Rovan, Teja Milharčič, 

Suzana Rebec, Emiljana Baraga 
22. 03. Svetovni dan vode  

( projektni teden ) 
Vodja: Irena Peteh Kranjc 
Teja Milharčič, Suzana Rebec, Emiljana 
Baraga, Karmen Petrič, Brigita Modic, Jas-
mina Filipčič, Helena Bavec, Vida Rovan, 
Polona Zevnik- NEC, Alenka Može, Irena 
Pavlič, Metoda Debevc, Anita Šen, Petra 
Mikše , Antonija Šlajner, Jolanda Cerkvenik, 
Urška Drobnič, Martin Rihtar, Marija Opeka, 
Liljana Intihar 

27. 03. Svetovni dan gledališča Irena Pavlič, Ida Marušič, Emiljana Baraga, 
Teja Milharčič, Suzana Rebec, Karmen Pet-
rič, Vida Rovan, Tatjana Svet, Brigita Modic, 
Jasmina Filipčič 

02. 04. Mednarodni dan mladinske književnosti Lea Sterle 
07. 04. Svetovni dan zdravja Irena Peteh Kranjc 
15. 04. Svetovni dan mladih prostovoljcev Tjaša Prudič 
23. 04. Svetovni dan zemlje Liljana Intihar 
23. 04. Svetovni dan knjige in založništva Lea Sterle 
03. 05. Svetovni dan sonca Petra Mikše 
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15. 05. Mednarodni dan družin Suzana Rebec, Ida Marušič, Teja Milharčič, 
Emiljana Baraga 

25. 05. Dan Afrike Anja Šircelj Istenič, Martina Hiti, Patricia 
Verbič 

31. 05. Svetovni dan športa Polona Klopčič, Ludvik Palčič 
 
 
V šolskem letu 2012/2103 smo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglabljali 
okoljske probleme v projektnem tednu vezanem na ekološke teme in vodo – Živim zeleno; 
svetovne probleme skozi projekt Afrika, dobrodelni koncert v sodelovanju s Tomom Križnar-
jem; človekove pravice, demokracijo, strpnost, sodelovanje skozi projekt Erasmus. 
 
Tudi v tem letu šolskem letu smo izvajali dejavnosti za zdrav način življenja in prehranjevan-
ja, zbirali različne odpadne materiale in ločevali odpadke. 
 
 
SIMBIOZ@ 
Tudi letos smo se vključili v vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@, e-pismena Sloveni-
ja, ki je potekal v tednu med 15. in 19. oktobrom. Naša šola je kot edina lokacija v občini Cer-
knica, ki je sodelovala pri projektu, gostila 30 udeležencev, ki so se ob pomoči devetih pros-
tovoljcev urili v računalniških spretnostih. Urejali so besedila, surfali po internetu, pošiljali e-
pošto, se povezali s pomočjo facebooka ter spoznavali funkcije, ki jih ponujajo mobilni tele-
foni. 
 
 
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
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 drugo  leto zapored. 
 
V letošnjem šolskem letu 2012/13 smo začeli razdeljevanjem sadja in zelenjave z 2. oktob-
rom 2012 in smo tako učencem tekom šolskega leta ponudili 35 obrokov svežega sadja in 
zelenjave (jabolka, mandarine, hruške melone, jagode, grozdje, kaki, korenje, paradižnik, 
paprika, kumare). Dodatni obrok sadja in zelenjave poleg šolske malice, je predstavljal doda-
no 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 zastonj. 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 (1572,00 €). Naša šola je sadje in zelenjavo nabavljala pre-
ko KZ Martin Krpan Cerknica. 
 
Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave 
prehrane ter lokalne in ekološke pridelave. 
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Učenci so uvedbo sheme dobro sprejeli, zato bomo tudi v prihodnje z njo nadaljevali. 
 
 
PLAKAT MIRU 
Že drugo leto zapored so se od septembra do novembra, vsi učenci stari od 11 do 13 let ude-
ležili mednarodnega natečaja Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba Tivoli. 
Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. 
 
Plakat Deana Cvijića je bil izbran kot najboljši in je zastopal Slovenijo na svetovnem izboru v 
ZDA. 
 
Naša šola je v sodelovanju z gospodom Tomom Križnarjem razpisala natečaj za pobarvanko z 
naslovom »Nasmeh za Sudan«. K sodelovanju smo povabili tudi okoliške šole, ki so se odzva-
le s čudovitimi likovnimi izdelki. Najlepše risbice so bile natisnjene v knjižici pobarvank, s 
katerimi smo obdarili otroke v Sudanu. 
 
 
ERASMUS 
Z željo po mednarodnem sodelovanju in sodelovanju v evropskih programih mobilnosti smo 
v prejšnjem šolskem letu na slovensko nacionalno agencijo za evropske programe CMEPIUS 
vložili vlogo za asistenta v sklopu Comenius programov. Namesto načrtovanega projekta 
Comenius smo izvajali v tem letu projekt Erasmus, študijsko prakso. V sklopu programa Era-
smus študijske prakse nam je bila dodeljena španska študentka Laura. Do konca šolskega leta 
je obiskala in del svoje domovine in jezika predstavila v skoraj vseh oddelkih, ali na razrednih 
urah ali pri pouku angleščine. Laura Fernandez Fernandez je poučevala španščino v 'resnejši 
skupini', kjer so zainteresirani učenci sistematično usvajali znanje španščine, in v drugi skupi-
ni, v kateri so se s španskim jezikom le seznanjali. Na šolo je prinesla novo dogajanje, razšir-
jeno ponudbo dejavnosti, za mnoge učence je pomenila edini realni stik s tujino, naravno 
situacijo in motivacijo za rabo tujega jezika. Vsem je ponudila delčke Španije, ki je večina ne 
bo nikoli mogla bolj osebno spoznati, skozi njene predstavitve pa nam jih je precej dobro 
približala. Tako je za učence in učitelje predstavljala evropsko izkušnjo, širjenje obzorij, zave-
danje lastne identitete in vrednosti znanja tujih jezikov, kar so bili osnovni cilji projekta. 
 
 
RODEN 
Poleg načrtovanih projektov je od oktobra meseca potekal tudi projekt Roden, mednarodna 
izmenjava učencev. Vodja projekta je Urška Drobnič. Oktobra 2012 je bila šoli ponujena 
možnost mednarodnega sodelovanja in izmenjave učencev osmega razreda s švedsko osno-
vno šolo Roslagsskolan "Roden" iz kraja Norrtälje. Prvotno vez je predstavljalo Slovensko-
švedsko društvo in ponudilo pomoč pri projektu. Na šoli smo oblikovali team: ravnateljica, 
razredničarki obeh osmih razredov in učiteljica geografije in zgodovine. Začrtali smo okviren 
terminski in vsebinski plan ter finančni okvir projekta. Terminsko je bil obisk švedskih part-
nerjev načrtovan za junij 2013. Švedskih učencev je 26, zato smo k sodelovanju povabili oba 
osma razreda. Od skupno 34 učencev obeh osmih razredov v mednarodni izmenjavi želi 
sodelovati 32 učencev, dva, ki ne želita potovati na izmenjavo ali gostiti švedskega partnerja, 
pa sta prav tako dejavna pri ostalih aktivnostih projekta. 
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Učencem smo projekt predstavili novembra, v začetku decembra pa na roditeljskem sestan-
ku tudi staršem, v sodelovanju s predsednikom Slovensko švedskega društva in predstavni-
kom, gospodom Janezom Bajtom, ki je v društvu prevzel podporo projektu in nam predstavil 
Švedsko in področje, ki ga bomo obiskali, njihov jezik ter učence, naše partnerje. Učenci 
švedske šole so se našim učencem predstavili s fotografijami, zato smo najprej zagotovili tudi 
naše fotografije z našimi imeni. Nato smo izmenjali video posnetke, na katerih se je na kratko 
v angleščini predstavil vsak posameznik. Sledile so daljše pisne predstavitve o sebi, svojih 
interesih, družini ipd. s fotografijo, kar smo uspešno izmenjali že v mesecih december in 
januar. Učenci so se začeli spoznavati tudi preko interneta, po mailih ali socialnih omrežjih. 
 
Marca smo po daljšem postopku iskanja najcenejšega ponudnika letalskega prevoza plačali 
rezervacijo letalskih vozovnic za sodelujoče učence in spremljevalne učitelje. 
 
Izdelali smo letake o našem kraju. 
 
S starši smo se ponovno srečali na roditeljskem sestanku 23. 04. in predstavili podrobnosti 
glede poti na Švedsko (dokumenti, prtljaga). Izdelali smo simbolična darilca za naše gostitelje 
in naročili spominske majice z izbranim tiskom. 
 
Pripravljali in izvedli smo prireditvi Rakek ima talent in eko modno revijo, ter sodelovali na 
Velikonočni tržnici in cvetličnem sejmu in z namenom zbiranja sredstev, povezavo do foto-
grafij pa poslali švedskim partnerjem. Učenci so bili ob predstavitvi projekta izredno navdu-
šeni. Večina je začutila, da je to enkratna, v času osnovnega šolanja izjemna priložnost za 
vsakega izmed njih in možnost neprecenljive življenjske izkušnje. 
 
 
BOTRSTVO 
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. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili pri zbiranju centov za Briana zelo uspešni, saj smo 
hranilnike na hodnikih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri. Skupaj smo zbrali kar 173,51 
€. 
 
S projektom smo v novembru sodelovali na prireditvi Željam naproti – 3. del, saj se je vsebin-
sko navezoval na Afriko, poleg tega pa smo v maju obeležili tudi dan Afrike. 
 
Mlajši učenci so bili udeleženi v projektu Policist Leon svetuje. 
 
Učenci so sodelovali tudi na prireditvi »Veter v laseh – s športom proti drogi«. 
 
Učenci so v maju sodelovali na športni prireditvi Žogarija v organizaciji Občine Postojna. 
 
Učenci razredne stopnje so sodelovali tudi v projektu za varnost v prometu Yumicar. 
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VZGOJNI NAČRT 
Tudi letos smo veliko časa in truda vložili v dejavnosti, s katerimi želimo zadovoljiti otrokove 
potrebe po varnosti, po pripadnosti, sprejetosti, vključenosti, po moči, uspešnosti, uveljavit-
vi, po svobodi, izbiri, ustvarjalnosti, po gibanju, sprostitvi, druženju in sledili dejavnostim, 
zapisanim v Vzgojnem načrtu, ki zadovoljujejo te otrokove potrebe. 
 
V začetku šolskega leta so bili prisotni/zapaženi naslednji moteči dejavniki: vrstniško nasilje, 
verbalno nasilje, izključevanje, neopravljanje domačih nalog, neenakost pravil s strani učitel-
jev, nošenje pokrival, na neprimerno ravnanje s sadjem (pojedli naj bi ga v jedilnici ob prisot-
nosti dežurnih učiteljev), gneča v garderobi. Odločili smo se, da bomo več pozornosti celo 
leto namenili neopravljanju domačih nalog, neopravičenim uram učencev, slabemu obisku 
staršev na govorilnih urah, zamujanju k pouku zjutraj od ur športne vzgoje, ustreznemu 
odnosu do šolske lastnine in varčevalnim ukrepom. 
 
V začetku meseca oktobra smo na PŠ Unec izvedli sestanek s predstavniki Občine Cerknica na 
temo prometne varnosti. 
 
Na tem mestu naj omenimo problem z vozači oz. nemirnostjo na šolskem avtobusu ter nep-
rimerno čakanje na avtobus. V mesecu februarju smo zaradi zunanjih obiskovalcev in večje 
varnosti učencev na šoli uvedli dežuranje dodatnega učenca, kar je imelo za posledico večje 
zadrževanje med odmori pri dežurnem učencu, druženje obeh dežurnih učencev, motenje 
pouka 1. in 2. razreda ter motenje ritma vrtca. Opažali smo neprihajanje na dodatni in 
dopolnilni pouk ter neprimerno vedenje do garderobnih omaric. 
 
Celo šolsko leto smo učence opozarjali na to, da predčasen prihod v šolo ni dovoljen, prav 
tako ne uporaba mobilnih telefonov pri pouku, učence opozarjali na ustrezen odnos do šol-
ske lastnine, na medsebojno pozdravljanje, spoštljiv odnos do učiteljev in ostalih zaposlenih 
na šoli ter ustrezen odnos do šolske lastnine ter redno šolsko delo. Težave z učenci smo 
reševali sprotno, s pomočjo pogovorov in vrstniške mediacije; v mesecu maju smo opazili, da 
smo odpravili gnečo v garderobi pred poukom, nošenje pokrival, neustrezno ravnanje z oma-
ricami v garderobi, uredili izvajanje dežurstva na avtobusu ter odstranili drugega dežurnega 
učenca. Ostajali smo pozorni na moteče dejavnike, ki niso izstopajoči,  ter zapisali smernice 
preventivnega dela z posameznim oddelkom za prihajajoče šolsko leto. Zapisali smo delavni-
ce (čustva, reševanje sporov, samopodoba in odgovornost, kako reagirati ob nasilju). Dogo-
vorili smo se, da oblikujemo pravila glede domačih nalog ter dopolnimo Pravila šolskega 
reda. 
Na sestanku učiteljskega zbora dne 10. 06. 2013 smo sprejeli sklep, da v zimski in letni ŠVN 
ter v taboru CŠOD učenci pri sebi nimajo mobilnih telefonov. Starši lahko učitelja pokličejo 
na mobilni telefon.  
 
Izdelali smo tudi Načrt urejanja okolice šole ter določili, za kateri del okolice skrbi razrednik z 
učenci.  
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ŠOLSKI SKLAD 
Ob zaključku šolskega leta 2012/2013 delo sklada ocenjujem kot izredno pozitivno, saj smo 
zastavljeni cilj zbiranja sredstev presegli. V obdobju celega šolskega leta smo z donacijami 
posameznikom ter z načrtovanimi zbiralnimi akcijami v sklad zbrali 8.566,70 €. 
 
Poraba sredstev iz sklada je bila namenjena predvsem sofinanciranju šolskih dejavnosti 
(bivanje v CŠOD, zimska šola v naravi, delno pokrivanje stroškov kulturnih, športnih dni, 
ekskurzij, za prevoze na državna tekmovanja, na pevski BUM ter za projekt Roden). Za izpel-
javo projekta Roden smo letos zbrali 4.500,00 €, za plačilo letalski vozovnic na Švedsko pa 
smo jih porabili 4.888,38 €. 
 
Skupna poraba sredstev tako znaša 6.034,68 €. Za novo šolsko leto 2012/13 na računu sklada 
ostaja na postavki matična šola 9.806,87 €, na postavki PŠ Unec pa 306,25 €. 
 
 
Časopis UTRINKI 3 
V šolskem letu smo ustvarjali e - šolsko glasilo Utrinki 3, kjer smo predstavili dogajanje in 
utrip v našem šolskem prostoru. Projektov in natečajev je bilo ogromno, naši učenci in učitel-
ji pa so dajali vse od sebe, da smo na šolski spletni strani dosledno poročali o dosežkih učen-
cev na tekmovanjih v znanju ter športnih dosežkih; o dogajanju, kulturnih in športnih priredi-
tvah ter projektih. Časopis Utrinki so kreirali učenci ob pomoči lektoric Metode Debevc in 
Irene Pavlič. 
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J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV 
 
Učenci so organizirali 2 zbiralni akciji papirja. Izkupiček 1. akcije so namenili za nakupu papir-
ja, izkupiček 2. akcije v maju pa je bil porabljen za organizacijo valete. Organizirali so novole-
tni ples, valentinov ples, pomladni ples ter predajo ključa. 
 
Udeleževali so se čistilnih akcij ter akcij zbiranja plastičnih zamaškov, kartuš in baterij. Anga-
žirali so se tudi pri novoletni tomboli ter humanitarni akciji zbiranja sredstev za poplavljeno 
družino. 
 
Učenci so s svojim delom pripomogli k aktivni izvedbi šolskega otroškega parlamenta (21. 02. 
2013), na katerem so posebej izpostavili teme: odnosi s starši ter prijateljstvo. Na koncu so 
učenci izvedli še volitve, kjer so bili izvoljeni predstavniki, ki so kasneje sodelovali na občin-
skem otroškem parlamentu, ki je na temo odraščanja na šoli potekal dne  05. 03. 2013. 
 
Opozorjeni so bili na mirnejše in bolj kulturno uživanje hrane med malico, ustrezno ločevanje 
odpadkov. 
 
Na sestankih šolske skupnosti so podali svoje predloge, ki smo jih upoštevali. Delo ŠS ocenju-
jemo kot dobro, komunikacija je potekala tekoče.  
 
 
K. DELO UČITELJSKEGA ZBORA 
 
V tem šolskem letu se je pedagoški zbor tedensko sestajal vsak torek od 7.15 – 8.00 ter na 4 
pedagoških konferencah ( 24. 08. 2012 uvodna pedagoška konferenca, 29. 11. 2012 prob-
lemska konferenca, 10. 06. 2013 tematska konferenca in zaključna konferenca 02. 07. 2013 ) 
in 3 ocenjevalnih konferencah (24. januar prva redovalna konferenca, 10. 06. (9. r), 13. 06.  
(2. r) in 18. 06. 2013 (1. – 8. r)).  Posamezni razredni učiteljski zbori so se sestajali po potrebi, 
predvsem v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem IP za učence s posebnimi potrebami in obrav-
navo tekoče problematike. 
 
Intervizija je bila namenjena učiteljem, ki se pri svojem delu v določenih situacijah znajdejo 
pred problemom, ki ga sami težko rešijo. Pogovori in celoten proces je zaupne narave, zato 
sem samo navedla temo srečanja. Proces je bil usmerjen na razreševanje osebnih občutij 
učitelja ter sistemskega načrtovanja reševanja problema na ravni pedagoškega dela. 
 
Kolegialne hospitacije so bile potekale  celo š. leto; izvedli 44 kolegialnih hospitacij, nekateri 
celo po dve. 
 
V šolskem letu je bilo opravljenih 21 napovedanih rednih hospitacij, ki sva jih izvedli skupaj s 
pomočnico. Hospitirala sem pripravnico A. Može, ki je v 5. b razredu na PŠ Unec opravila 5 
nastopov (05. 02. 2013, 13. 02. 2013, 13. 03. 2013, 19. 03. 2013 in 21. 03. 2013). 
 
 
 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2012/13 

V šolskem letu 2012/13 so potekala medpredmetna srečanja učiteljev, kjer so načrtovali 
dneve dejavnosti, tekmovanja, se pogovarjali o izbirnih vsebinah,  učbenikih, učnih pripomo-
čkih itd. Učitelji so se po aktivih sestajali enkrat mesečno. V maju  so oblikovali predmetne 
aktive, na katerih so pregledali merila in kriterije za ocenjevanje znanja. Po posameznih pod-
ročjih so učitelji pregledali standarde po predmetih, ugotovili, kje in kako se nadgrajujejo. 
Ugotovili so tudi, da med izbirnimi vsebinami iz učnega načrta najlažje izbira vsak učitelj sam 
pri svojem predmetu oz. glede na interes učencev v oddelku. Informacije o novostih na pod-
ročju poučevanja, metodah, oblikah dela, novostih v učnem načrtu, IKT si lahko izmenjujejo 
na aktivih po predmetnih področjih.  
 
Srečanja po vertikali so združili znotraj projektnega tedna »Živim zeleno«.  
 
 
Srečanja po aktivih 
Aktiv 1. triade se je v šolskem letu 2012/2013 sestal 8-krat (realizirane so bile vse načrtovane 
dejavnosti). 
Aktiv 2. triade se je v š. letu 2012/2013 sestal 5-krat (v maju 2013 člani aktivno sodelovali na 
aktivih za usklajevanje kriterijev ocenjevanja znanja za predmete: matematika, likovna vzgo-
ja, glasbena vzgoja, družboslovje, slovenščina, naravoslovje in tehnika). 
Naravoslovni aktiv se je sestal 6-krat (raziskovalna naloga iz biologije bo prijavljena naslednje 
šolsko leto). 
Družboslovni aktiv se je sestal 5-krat (usklajevanje meril za ocenjevanje znanja, načrtovanja 
dejavnosti itd.) 
Aktiv DSP se je sestajal mesečno (priprava individualiziranih programov in evalvacij za učence 
z DSP, sklicevanje sestankov strokovnih skupin itd.) 
 
 
Srečanja na sestankih Unesca 
V šolskem letu 2012/2013 smo imeli tri sestanke UNESCA (28. 08. 2012, 02. 04. 2013 in 28. 
06. 2013) za učiteljski zbor, na katerih smo usklajevali načrt in dejavnosti, povezane z načrto-
vanimi projekti in obeležitvami dnevov. 
 
12. 11. 2012 smo pripravili delavnico za učitelje, na kateri smo se dotaknili 4 stebrov izobra-
ževanja in njihovega uravnoteženega razvijanja, saj je prav to temelj delovanja Unesco šol. V 
šolski jedilnici smo imeli Unescov kotiček, kjer so bile nanizane vse dejavnosti šolskega leta; 
prav tako smo članke objavljali na šolski spletni strani na zavihku Unesco.  
 
Načrtovanje dni dejavnosti so združili z načrtovanjem projektnega dela v prihodnjem letu; v 
oktobru bo potekal projektni teden z naslovom »Zdrava prehrana«.  
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L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 
 
Veliko časa in energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi delavnic 
Učitelj – učitelju.  
 
  
12. 09. 2012 
17. 12. 2012 

Izobraževanje o objavi prispevkov na spletni strani šole, Miha Jernejčič 

18. 09. 2012 
19. 09. 2012 
 
08. 11. 2012 
06. 12. 2012 
13. 12. 2012 
 
21. 02. 2013 
 
07. 03. 2013 

Prikaz uporabe računalniške učilnice, Lidija Anzeljc 
 
 
Word nadaljevalni, Lidija Anzeljc 
 
 
 
Predstavitev programa za e-vrednotenje NPZ, Lidija Anzeljc 
 
Objave na šolski spletni strani s poudarkom na video vsebinah, Lidija Anzeljc 

18. 09. 2012 
24. 09. 2012 

ODRAŠČANJE – seminar za mentorice in koordinatorice otroških parlamentov, 
Zveza prijateljev mladine 

24. 09. 2012 – 26. 09. 2012 Izobraževanje IZPOSOJA/COBISS 3, IZUM Maribor 

13. 10. 2013 Strokovna ekskurzija na Plitvice 

24. 10. 2012 Irena P. Kranjc in Anja Š. Istenič sta izvedli delavnico Glasser. 

07. 11. 2012 
 

Skupina učiteljev se je pod vodstvom udeležila  še tretje delavnice  o uporabi 
interaktivne table. 

12. 11. 2012 Unesco delavnica za učitelje (predstavitev tem iz posveta), Vida Rovan 

27. 11. 2012 Tatjana Svet je izvedla delavnico Šivanje igrač iz blaga. 

06. 12. 2012  Safe.si: Internet – ulica v otroški sobi 

22. 12. 2012 Ogled Postojnske jame 

09. 01. 2013 Izobraževanje Lopolis 

 
 
30. 01. 2013 
 
24. 04. 2013 
 
12. 06. 2013 

Intervizija – vodila Patricija Verbič, OŠ Rakek 
 
Tema: Učenci, z drugačno veroizpovedjo in kulturo – islam 
 
Tema: Motorično nemiren otrok v razredu 
 
Tema: Učenec s spolnimi motnjami v razredu 

07. 02. 2013 Izobraževanje Inventura v šolski knjižnici, IZUM Maribor 

15. – 17. 03. 2013 Ludvik Palčič je izvedel tečaj smučanja. 

19. 03. 2013 Izobraževanje o uporabi programa e Asistent 
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25. 03. 2013 Izobraževanje za e-vrednotenje NPZ, OŠ Vič Ljubljana 

02. 04. 2013 Izobraževanje o uporabi modula LDN 

18. 04. 2013 Predavanje o vzgoji, dr. Vesna Vuk Godina 

04. 06. 2013 Izobraževanje Vpeljava številčnih ocen v 3. razred v šol. letu 2013/2014 

celo šolsko leto Učitelji so se udeleževali srečanj v okviru študijskih skupin, bili prisotni na razli-
čnih 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 
 
15. 10. 2013 
 

Higiena v kuhinji, HACCAP 
Osnove čiščenja 
Varno rokovanje s čistili 
Predstavitev čistil 

Izobraževanje podjetja KIMI za čistilke in 
kuharice (Marija Hiti, Marjana Švigelj, Martina 
Istenič, Milena Zalar). 

12. 11. 2012  
 
 

Vpliv travme na delo in čus-
tvovanje  

Udeleženci so spoznavali vpliv travme na delo 
in čustvovanje. Spoznali so proces žalovanja in 
ob tem spoznavali, koliko je njihova osebna 
travma vplivala na njihov osebnostni razvoj v 
preteklosti.   

13. 11. 2012 Varstvo pri delu V prostorih naše šole je potekalo izobraževan-
je o varstvu pri delu (za posamezne delavce 
šole). Udeležile so se ga: Golić Denisa, Geržina 
Barbara, Može Alenka, Opeka Marija, Smrdelj 
Zafred Katja, Šircelj Istenič Anja, Švigelj Marja-
na. 

21. 03. 2013 Požarna varnost Izobraževanja o požarni varnosti so se udeleži-
li: Drobnič Vilko, Filipčič Jasmina, Bavec Hele-
na. 

03. 04. 2013  Svoboda in odgovornost – se 
povezujeta ali izključujeta 

Udeleženci so samostojno iskali oblike nesvo-
bodnih vedenj ter iskali rešitev za bolj svobo-
dno življenje.  

 04. 06. 2013  

 

Kratka intervizija in evalvaci-
ja naših srečanj – vprašalnik 
in predlogi za naprej 

Udeleženci so izpolnili kratek evalvacijski 
vprašalnik in bili pozvani, da dajo predloge za 
naslednje šolsko leto. Po reševanju smo začeli 
s kratkim uvajanjem v intervizijo. 

 
 
 
 
 
 
 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2012/13 

Obiski inšpekcij v š. letu 2012/2013: 
  

DATUM INŠPEKCIJA PREGLED 
14. 09. 2012 Ministrstvo za zdravje 

Zdravstveni inšpektorat RS 
Ugotoviti dejavnike tveganja za  v internem 
pojav legioneloze v internem vodovodnem 
omrežju ter izdelava načrtov ukrepov za  
obvladovanje legionel v skladu z navodili Inšti-
tuta za varovanje zdravja RS. 

10. 02. 2013 Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve 
Inšpektorat RS za delo 

Nadzor nad domnevnimi kršitvami predpisov s 
področja delovnega razmerja na prosto delov-
no mesto specialnega pedagoga. 

06. 03. 2013 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Inšpektorat RS za promet, energetiko in 
prostor 

Pregled električnih inštalacij in sistema zaščite 
pred strelo na matični šoli in PŠ Unec, z 
namenom, da se ugotovi ali vodstvo pri svo-
jem delu upošteva zakone, tehnične in druge 
predpise ter obvezne standarde, ki veljajo za 
področje elektroenergetike skladno z določili 
99. člena EZ. 

april 2013 Podjetje LORIS, d.o.o 
računovodstvo in storitve 

Revidiranje prihodkov in odhodkov po vrstah 
financiranja za leto 2012 v OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek Cilj revizije je bil izrek mnenja o delova-
nju notranjih kontrol in pravilnega razvrščanja 
prihodkov in odhodkov za leto 2012 po finan-
cerjih: MIZŠ, Občine Cerknica, tržne dejavnosti 
in ostalih prihodkov. 

08. 05. 2013 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport 

Nadzor je bil opravljen po elementih rednega 
inšpekcijskega nadzora z namenom, da se 
ugotovi spoštovanje zakonodaje, ki ureja 
osnovnošolsko izobraževanje. 
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M. KADROVSKE MENJAVE MED ŠOLSKIM LETOM: 
 

 

• sporazumna odpoved delovnega razmerja: Milena Zalar v novembru 2012 in Demšar 
Boštjan v januarju 2013; 
 

• zaključitev delovnega razmerja: Katarina Hiti Špeh z 14. 06. 2013 (zaradi sklepanja 
novega delovnega razmerja); Miha Jernejčič z 31. 12. 2012 (zaradi ukinitve namenskih 
sredstev občine Cerknica za nadstandard); Laura Fernandez z 24. 06. 2013 (zaposlena 
na projektu Erasmus); 
 

 

• daljše bolniške odsotnosti: 01. 09. 2012 Milena Zalar (Marjana Švigelj nadomešča 
Mileno Zalar od 01. 09. 2012 do 10. 10. 2012); 01. 03. 2013 Bojan Šivec (Vilko Drobnič 
nadomešča Bojana Šivca od 01. 03. 2013 dalje); 01. 03. 2013 Barbara Geržina (Jasmi-
na Filipčič nadomešča Barbaro Geržina od 01. 03. 2013 do 03. 05. 2013); 02. 04. 2013 
Julija Bombač (Ksenija Kržišnik nadomešča Julijo Bombač od 02. 04. 2013 do 12. 04. 
2013); 
 

• nastop porodniškega dopusta: 04. 09. 2012 Gabrijela Prelesnik (Alenka Može nado-
mešča Gabrijelo Prelesnik od 04. 09. 2012 do predvidoma januarja 2014); 

 
 

• za določen čas sprejeti v delovno razmerje: Denisa Golić, zaposlena s 01. 09. 2012 do 
11. 10. 2012 za polni delovni čas, od 11. 10. 2012 do 13. 01. 2013 za krajši delovni čas 
in od 14. 01. 2013 do 31. 08. 2013 za polni delovni čas; Ksenija Kržišnik, zaposlena s 
26. 11. 2012 do 30. 03. 2013 za polovični delovni čas (zaradi začasno povečanega 
obsega dela – ure DSP) ter od 02. 04. 2013 do 12. 04. 2013 za polovični delovni čas 
(nadomeščanje učiteljice RAP Julije Bombač); 

 
• za nedoločen čas sprejeti v delovno razmerje: Anica Škerl, zaposlena s 15. 06. 2013 na 

delovno mesto računovodje, 
 
• v mesecu januarju, s 01. 01. 2013 smo preko javnih del zaposlili Helena Bavec. 

 
 
N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih: 
 

a. odkrivanje in pomoč učencem z učnimi težavami: Na podlagi lanskoletnega uvajanja 
Koncepta učne težave v osnovni šoli smo letos bolj smotrno razdelili učno pomoč 
učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega leta smo evidentirali učence z 
učnimi težavami in letos sistematično zastavili delo. Na predmetni stopnji je individu-
alno svetovala učencem, ki imajo težave na področju šolske uspešnosti, redne 14 – 
dnevne razgovore pa je opravljala z eno učenko. Spremljala je delo oseb, ki na šoli 
opravljajo učno pomoč (izvajalke ISPU ur, izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala 
in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. V okviru omenjenega je bila učna 
pomoč nudena 24 učencem. Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja je za nega-
tivno ocenjene učence pomagala poiskati najustreznejši način pomoči in skupaj z raz-
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redniki to sporočila staršem. Ob kontinuiranem delu in sledenju smernicam koncepta 
dela z učenci z učnimi težavami je delo z otroki bolj načrtovano, posredovanje infor-
macij boljše, lažje ugotavljamo dosežke otrok, razviden je potek in učenčev razvoj, 
sodelovanje s starši večkratno in sodelovanje med učitelji boljše. V mesecu marcu je v 
soglasju staršev v 3. A in 3. B razredu izvedla diagnostični narek Matevž. Slabše rezul-
tate so dosegli učenci s posebnimi potrebami; starši so se odzvali povabilu na vpogled 
ter tako skupaj s svetovalno delavko začrtali nadaljnje sodelovanje. Za dva učenca je 
aktivno sodelovala s svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše. Ob zaklju-
čku š. leta je zbrala evalvacije dela z učenci z učnimi težavami, evidentirala učence, pri 
katerih učne težave ostajajo in predvidela delo v prihodnjem šolskem letu. 

 

b. šolska kultura, vzgoja, klima, red: Svetovalna delavka je sodelovala pri razreševanju 
aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Le-te je obravnavala individualno 
ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnateljico. Večkrat bila v vlogi 
svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa je bila tudi mediatorka v konkret-
nih situacijah, sodelovala pri obravnavi določene teme ali problematike v okviru raz-
rednih ur, ob težji problematiki predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbora. Trem 
učencem je bil izrečen vzgojni opomin, za njih je bil zapisan individualiziran vzgojni 
načrt. Starše smo ozaveščali o osnovnih vzgojnih načelih, o učinkovitem delu, skupaj z 
njimi in njihovimi otroki smo začrtali kratkoročne cilje, ki jih želijo doseči. Pri individu-
alnem sodelovanju s posameznimi učitelji je skušala senzibilizirati posamezne učitelje 
za zaznavanje posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje meja in hkrati 
dajanje občutka sprejetosti. V mesecu januarju sta s Patricio Verbič ob veljavni zako-
nodaji pripravili načrt Ravnanja ob zaznavi nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. V 
okviru projekta Safe.si je učiteljem ponudila razredno uro na temo: Internet v mojem 
žepu - svet na dlani - varovalka v glavi, ki je bila namenjena odgovorni rabi mobilnih 
naprav. V sodelovanju z LAS je bila za učence 1. razredov 15. 03. 2013 izvedena dela-
vnica na temo čustva. S spodbujanjem prostovoljstva je krepila vrednote nenasilja. 
Skupaj z učitelji je svetovalna delavka iskala predloge za izboljšanje klime (mobilni 
telefoni, dežurstvo), opozarjala na izvleček iz hišnega reda, pravila dežuranja in 
vzgojni načrt ter sodelovala na skupnih dogodkih (govorilne ure, konference). 
 

c. delo z učenci s posebnimi potrebami: sodelovanje v delovnih skupinah za izdelavo in 
izvajanje IP za učence s posebnimi potrebami, pisanje sklepov o imenovanju strokov-
nih skupin, prisotnost na uvodnih, polletnih in evalvacijskih sestankih strokovnih sku-
pin, vodenje evidence otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje in svetovanje star-
šem pri vložitvi zahteve za začetek postopka usmerjanja, sodelovanje z zunanjimi 
institucijami. Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 40 otrok s posebnimi pot-
rebami usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo-
čjo. Zapisali smo 9 poročil o otroku, ali za preverjanje ali za novo odločbo. Celo leto 
smo z vključevanjem v oddelek spremljali učenca Lenarta Skuka, sklicevali strokovno 
skupino in skupaj s spremljevalcem zapisali evalvacijo dela. 

 

d. delo z nadarjenimi učenci: organizacija testiranja, sodelovanje s starši in učitelji pri 
izdelavi IP, seznanjanje s ponudbo natečajev, evalvacija IP-jev, vodenje postopka o 
dodelitvi statusa športnika/umetnika. V letošnjem šolskem letu je število v prejšnjih 
letih identificiranih nadarjenih 70. Za te učence so razredniki, kot nosilci IP-ja, s 
pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora pripravili IP-je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali 
z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z nadarjenimi učenci in njihovimi starši, 
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tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali smernice nadaljnjega dela. Ob 
zaključku šolskega leta je svetovalna delavka evalvirala izvajanje Koncepta dela z 
nadarjenimi učenci na šoli, in sicer so slednji skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki 
je na 4-stopenjski lestvici dala pozitiven rezultat oz. izraženo zadovoljstvo z izvajan-
jem Koncepta. V juniju so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa 
nadarjenih učencev in zapisali njihove dosežke. V tem šolskem letu je za status šport-
nika ali umetnika zaprosilo 8 staršev učencev naše šole. Vsem učencem je bil status 
odobren. 

 

e. vpis šolskih novincev in priprava staršev: roditeljski sestanek za starše prvošolcev, 
pogovori, vpis v mesecu februarju, izvedba odložitve šolanja. Šolske novince smo vpi-
sovali 19. in 20. februarja 2013, vpisati se je prišlo 39 otrok, njim se je pridružila še 1 
deklica, ki se je vpisala iz druge osnovne šole. Od 39 otrok bo 14 obiskovalo podružni-
čno šolo na Uncu, 24 pa jih bo vstopilo v prvi razred na matični šoli. Starše prvošolcev 
smo povabili na 2 roditeljska sestanka (4. aprila 2013 smo jih seznanili z organizacijo 
šole in dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v šolo in s pomenom branja in 
pripovedovanja pravljic, na drugem 4. junija 2013, pa z delom v 1. triletju, učbeniki in 
učnimi pripomočki ter pripravili kratko delavnico. V šolskem letu 2013/2014 bo v 1. 
razred podružnične šole vpisanih 15 otrok (14 vpisanih + 1 učenka, ki bo ponovno 
obiskala 1. razred), v 1. razred matične šole pa 24 otrok. 
 

f. poklicna orientacija: seznanjanje učencev in staršev z vsebinami poklicne orientacije 
(priprava uvodne ure v poklicno orientacijo, predstavitev postopka vpisa, seznanitev 
staršev otrok 8. razreda z vsebino poklicne orientacije, s potekom dela v šoli), timska 
obravnava in svetovanje, razgovori s starši in učenci, roditeljski sestanek ob Razpisu 
2013, posodabljanje internetne strani in oglasne deske. Testiranje MFBT je bilo s 
strani ZRSZ ukinjeno. V 9. razredih je svetovalna delavka izvedla 3 ure poklicne orien-
tacije. Za učence 8. in 9. razreda smo pripravili tehnični dan POKLICI, kjer se jim je 
predstavila Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Šolski center Postojna, učenci 
8. razreda so imeli delavnico filter.net, potem pa so si ogledali poklice v okoliških 
podjetjih in ustanovah, na šoli so se predstavili še gasilci, vojaki, hišnik, energetski 
svetovalec, tajnica in učiteljica.   
 

g. socialno ekonomsko področje: subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi ter 
sodelovanje z zunanjimi institucijami (ZPM; RK; CSD; ZD, ...). Napotili smo jih na CSD 
ali pa jim pomagali izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada Rakec. S 
CSD Cerknica smo sodelovali pri zbiranju prijav za počitniški program ter na pobudo 
RK zbrali 16 otrok, ki so se udeležili brezplačnega letovanja v organizaciji Rdečega kri-
ža v času zimskih počitnic. V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri 
spremljanju nekaterih družin in pri sumu nasilja nad otrokom. 
 

h. drugo: vodenje šolske skupnosti, vodenje otroškega parlamenta, organizacija občin-
skega otroškega parlamenta, torkovi sestanki in priprava na njih, projekt prostovolj-
stva, organizacija izobraževanja, predavanj, sodelovanje na šolskih prireditvah, peda-
goške konference, vodenje nacionalnega projekta Moder stol - nekdo misli nate,  … 
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O. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: v matični šoli in enkrat tedensko na podružnični šoli 
Unec. 
 
V tem šolskem letu smo pričeli z evidentiranjem knjig v programu COBBIS in vodimo le eno 
enotno inventarno knjigo. Skupna prirast knjižnega gradiva (nakup, dar, stari fond) je 429 
enot gradiva. 
 
Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS je 13905, ostalo je v arhivu šole. 
 
Prirast neknjižnega gradiva: 
 

CD romi CD Videokas. Avdiokas. DVD 
0 5 0 0 4 

 
Skupno število enot neknjižnega gradiva: 
 

CD romi CD Videokas. Avdiokas. DVD 
99 78 240 89 77 

 
Revije in časopisi: 40 
 
Število skupno izposojenih knjig je 2338. 
 
Obisk: 

- Rakek:             1452 obiskov 
- Unec :    266 obiskov 
- Skupaj: 1718 obiskov 

 
Novo vodstvo si je že v lanskem šolskem letu kot prednostno nalogo zastavilo vpis vseh pri-
sotnih knjig na šoli v program COBBIS ter izobraževanje knjižničarke za izposojo v programu 
COBISS. Do začetka meseca novembra je potekala izposoja tako še v starem programu VIR, 
nato pa smo prešli na izposojo v COBISSU. 
 
V šolskem letu 2012/2013 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični 
šoli kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 1.801.25 € za obe šoli. 
 
Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji. 
 
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu ob petkih. 
 
INVENTURA 
V letošnjem šolskem letu smo opravili inventuro vsega knjižničnega gradiva, vpisanega v 
COBISS. Poročilo o inventuri se nahaja v računovodstvu šole. 
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Učbeniški sklad 
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 230 učencev. 
 
Bibliopedagoško delo 
V šolskem letu je bilo izvedenih: 
 

- na matični šoli Rakek:  53 PU KIZ 
- na PŠ Unec:   20 PU KIZ 
- VVZ Martin Krpan:  18 PU KIZ 

 
Bralna značka 
Srečanj za BZ se je udeleževalo 27 učencev in učenk. Zlati bralki sta postali Ana Bajt in Simo-
na Soldat, ki sta prejeli knjižno nagrado (Saša Vegri: Naročje kamenčkov) Društva BZ Sloveni-
je. Nagradnega izleta v Gardaland v organizaciji DPM Cerknica in TUR servisa se je udeležila 
Ana Bajt. 
 
 
P. DELO RAČUNALNIKARJA 
 
Na šoli so vsi računalniki povezani v omrežje (administrativni del in učilnice). V letošnjem letu 
smo zamenjali internetnega ponudnika in šolo opremili s prenosnimi telefoni. 
 
V letošnjem šolskem letu smo izvedli prerazporeditve nekaterih računalnikov, nekatere učil-
nice in kabinete opremili z novimi kabli, razdelilci, zaradi novega internetnega ponudnika T2 
zamenjali ruterja na matični šoli in na PŠ Unec (vzeli v najem od Castela) ter na novo vzpos-
tavili celotno telefonsko omrežje. Zaradi novega internetnega ponudnika se je povečala 
zmogljivost internetnega prenosa podatkov, posledično pa smo lahko na novo vzpostavili 
celo telefonsko omrežje. 
 
Knjižnica: 
Zaradi planirane inventure knjig smo kupili program COBISS inventura. 
 
PŠ Unec: 
Kupili nov tiskalnik za zbornico ter starega prerazporedili v telovadnico na Rakeku ter v zače-
tku šolskega leta montirali v učilnico 1., 2. razred projektor. 
 
Telovadnica: 
V mesecu decembru smo kabinet športne vzgoje opremili z internetom. 
 
Ob koncu šolskega leta smo kupili še dva prenosnika – oznaka, odpovedali naročniška raz-
merja nekaterih/nepotrebnih Simobil paketov. Kupili smo nekaj zvočnikov in materiala. 
 
Testirali smo program eAsistent ter Printobox, informacijski kiosk za tiskanje, kopiranje in 
skeniranje. 
 
Skrb za uporabo licenčne programske opreme na šoli ter njeno delovanje, tehnična pomoč v 
vodstvu šole. Učencem se je omogočila uporaba računalniške učilnice za njihovo delo ter 
pomoč pri nastalih tehničnih težavah. V računalniški učilnici se je izvajal pouk pri številnih 
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predmetih, izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, kolesarski izpit ter OPB. Nudila pomoč 
učiteljem pri objavi dogodkov, fotografij in video vsebin na šolski spletni strani, oblikovanje 
zgibank, zahval, priznanj in pohval ob koncu šolskega leta. 
 
 
R. ŠOLSKA PREHRANA 
 
Število obrokov: 
 

 Rakek Unec Skupaj 
Zajtrk 15  15 
Malica 227 32 260 

Kosilo 120 
(od tega 15 za PŠ Unec) 100 – 130 

Malice zaposleni 5 5 
Kosila zaposleni 4 4 

 
Dietno prehrano se je pripravljalo za 6 učencev z alergijami, za 3 učence brezmesne malice, 
občasno 2 brezmesni kosili, 5 učencev pa je iz verskih razlogov prejemalo malice brez svinji-
ne. 
 
Trije učenci v šoli niso prejemali nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli na šoli vsaj en 
obrok na dan. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo, razen štirih učen-
cev, ki so se naknadno prijavili na malico, ker so bili upravičeni do subvencije (Godeša Matej, 
Veronika, Miha in Klemen), dva učenca pa sta se iz istih razlogov prijavila na kosilo. (Dolores 
Sekula, Pavlovič Mihajlo). 
Na korespondenčni seji sveta šole dne 31. 08. 2012 so bile sprejete nove cene kosil. Po skle-
pu sveta šole so cene obrokov sledeče: malica (0,80 €), kosilo za 1. triado 2,00 € (1. – 3. r.), 2. 
triado 2,20 € (4. – 6. r), 3. triado 2,40 € (7. – 9. r) in zajtrk 0,55 € (učenci jutranjega varstva). 
Subvencijo za malico je imelo 134 učencev, do brezplačnega kosila pa je bilo upravičenih 14 
učencev. Dva učenca od štirinajstih pa subvencije nista koristila. 
 
Pri pripravi jedilnikov smo upoštevali smernice zdrave prehrane – energijsko in hranilno ter 
zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditev jedilnika glede na dejav-
nosti šole. Jedilnik je bil redno objavljen na spletni strani šole in oglasnih deskah po hodnikih, 
v mesecu maju smo na spletno stran šole dodali tudi dietne jedilnike (alergija na mleko in 
oreščke). 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Shema šolskega sadja. V ta namen 
so imeli vsi učenci (tudi tisti, ki niso prijavljeni na šolsko malico) od 3. oktobra dalje enkrat na 
teden – ob sredah poleg šolske malice na voljo brezplačen dodaten obrok sadja in zelenjave. 
Izvedli smo 35 delitev sadja in zelenjave in učence s tem še dodatno spodbujali k uživanju le- 
tega. Vzporedno s tem so  vse leto potekale promocijske aktivnosti v zvezi s sadjem in zelen-
javo. Pri pregledu Inšpekcije smo bili pohvaljeni kot primer dobre prakse.  
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S. DELO S STARŠI 
 
Govorilne ure in roditeljski sestanki ter druge oblike sodelovanja s starši so potekali po načr-
tu v LDN. Pisnih pripomb staršev v tem š. letu ni bilo, težave smo rešili na skupnih srečanjih. 
Starši so neredko delo učiteljev in vodstva tudi odkrito pohvalili. Starše smo  celo š. leto vabi-
li na številne prireditve, delavnice, predavanja, skupne sestanke. Za starše smo pripravili nas-
lednja predavanja: 
 

• 06. 12. 2012 – Internet – ulica v otroški sobi; Safe.si, Rakek 
• 06. 02. 2013 – Spoznajmo učenje za starše učencev 4., 5. razreda 
• 21. 03. 2013 – Kako spodbujamo čustveno inteligenco otrok, Damjana Šmid/LAS, 

Rakek 
• 18. 04. 2013  – Vzgoja otrok, dr. Vesna Vuk Godina 

 
Delavnice so bile slabo obiskane, vendar so bili starši, ki so se jih udeležili, z njimi zelo zado-
voljni. 
 
Zaradi premajhnega interesa staršev za predavanja oz. delavnice, ki so zanje organizirana, 
delavnice za starše otrok od 6. – 9. razreda Navajanje na samostojno učenje nismo izvedli. 
 
 
Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE 
 
V šolskem letu 2012/2013 so študentsko prakso na šoli opravljale naslednje študentke: 
 

DATUM ŠTUDENTKA FAKULTETA MENTORICA 

7. 1. – 11. 1. 
2013 Polona Palčič opazovalna praksa – Filozofska 

fakulteta v Ljubljani Emiljana Baraga 

18. 3. – 29.3. 
2013 Ines Godeša 3. letnik soc. ped - Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani Tjaša Prudič 

18. 3. – 22. 3. 
2013  Tjaša Dernikovič 3. letnik biologija in kemija – 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani Anita šen 

8. 4.  – 12. 4. 
2013 Suzana Šumrada 2. letnik predšolske vzgoje Karmen Petrič 

6. 5. – 17. 5. 
2013 Polona Setnikar 2. letnik razredni pouk Pedagoš-

ka Fakulteta Koper Julija Bombač 

6. 5. – 17. 5. 
2013 Simona Meden 2. letnik razredni pouk Pedagoš-

ka fakulteta Koper Vida Rovan 

6. 5. – 10. 5. 
2013 Tina Urbanc 1-tedenska opazovalna praksa – 

Filozofska fakulteta v Ljubljani Tjaša Prudič 
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16. 5 – 24. 5. 
2013. Tina Furlan opazovalna praksa Filozofska 

fakulteta v Ljubljani Martina Hiti 

16. 5. – 24. 5. 
2013 Špela Gornik 2. letnik predšolske vzgoje – 

Pedagoška fakulteta Koper Ida Marušič 

 
V novembru smo podali predlog za napredovanje Tomaža Lulika v naziv mentor. 
 
 
T. PŠ UNEC 
 
Program na podružnični šoli je v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem (poročilo v 
prilogi). 
 
 
U. SPLOŠNO 
 
V mesecu novembru (koncert), januarju (ona) februarju in maju (turnir, eko revija) so našo 
šolo predstavili tudi javni mediji (intervju z ravnateljico na R94 o dobrodelnem koncertu 3, 
projektu Roden, podelitvi priznanja ONA 2012, R94 je gostil učence tekmovanja Kuhna, pa 
to, ravnateljica je večkrat predstavila delo na šoli v člankih v NKN (dobrodelni koncert, 
nogometni turnir, eko modna revija, projekt Roden, mednarodni festival folklore, …) in dru-
gih medijih. 

V novembru  smo pričeli z natančnim popisom osnovnih sredstev – inventuro (zaključena že 
10. 01. 2013). V zadnjih dveh letih smo po nakupu čitalca za elektronski popis inventurnih 
sredstev vsa sredstva ponovno označili. S tem smo uspeli urediti enostavnejši in hitrejši 
popis. Vsa sredstva so tako vodena tudi elektronsko. 

Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja, in sicer 2 prenosnika, tiskalnik za PŠ 
Unec, kable, zvočnike za računalnik, 2 radiokasetofona, nekaj orodja za hišnika in čistilke. V 
tem š. letu smo realizirali postavitev nadstreška pred 1. triado. 
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Z. PRILOGE 
 

1. POROČILA VODIJ AKTIVOV 
 
 

POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V aktivu 1. triade smo vključene učiteljice 1. triade, ki poučujemo na matični šoli na Rakeku 
in učiteljice podružnične šole na Uncu. 
 
V šolskem letu 2012/2013  smo se sestale 8-krat.   
Največ časa naših srečanj smo posvetile načrtovanju in pregledovanju realizacij za posamez-
ne mesece za šolsko leto 2012/2013. Mesečno smo realizacijo aktivnosti za pretekli in načr-
tovanje za prihodnji mesec usklajevale preko elektronske pošte in osebno.  
 
Po pregledu načrtovanih dejavnosti smo ugotovile, da so bile realizirane vse načrtovane 
dejavnosti. Po mesečnih načrtovanjih so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji 
mesec zaradi vremenskih ali organizacijskih vzrokov (večkrat prestavljena novoletna pred-
stava zaradi odsotnosti organizacijskega vodje KD Cerknica). 
 
Z zbiranjem učbenikov, učnih pripomočkov smo začeli v mesecu februarju in z izborom kon-
čale oz. potrdile izbrano na aktivu v začetku aprila. V februarju smo naredile izbor najbolj 
potrebnega didaktičnega materiala in le-tega v naslednjem mesecu tudi že prejele. Pripravile 
smo nabor učbenikov za učbeniški sklad.  
 
Kriterije preverjanja in ocenjevanja smo oblikovale / uskladile  na uvodnem aktivu in jih 
ponovno preverile/ dopolnile tudi med letom. 
 
Zaključna ekskurzija za 2. a, 2. b je bila vožnja z ladjico do Pirana v okviru CŠOD namesto pla-
nirane ekskurzije na Cerkniško jezero.  
 
Nad načrtom je bilo sodelovanje na modni reviji v okviru projekta Roden. 
 
V okviru aktiva  nam je ga. Irena Peteh - Krajnc  predstavila  informacije v zvezi z novostmi 
opisnega ocenjevanja v programu LOPOLIS. 
Izobraževanja na temo Uvajanje številčnega ocenjevanja v 3. razredu na ZRSŠ smo se udeleži-
le Suzana Rebec in Brigita Modic. 
 
Realizirana je bila delavnica Učitelj- učitelju: 
- Igrače iz blaga (Tatjana Svet)- nov./dec. 2012 
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Aktivno smo sodelovali v vseh šolskih projektih, obeležili  izbrane UNESCO dneve, sodelovali 
na različnih tekmovanjih, v  humanitarnih akcijah. 
 
Po potrebi smo sodelovali z ostalimi aktivi na šoli.  
 
 
 
Na Rakeku, 28. 6. 2013       Vodja aktiva: Brigita Modic 
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POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE 
ZA ŠOLSKO LET0 2012/2013 

 
 
Ob pregledu načrtovanih dejavnosti v mesecu juniju smo ugotovile, da so bile vse dejavnosti 
realizirane (realizirane dejavnosti za junij oddala ga. Ireni Mele). 
 
V okviru 2. triade smo načrtovale projekte, obeležitve dnevov, tekmovanja, sodelovanja s 
starši, sodelovanja v različnih humanitarnih akcijah v celoti realizirali. 
 
Med šolskim letom smo se vključevali tudi v dejavnosti, ki so se oblikovale med letom. 
 
Člani aktiva 2. triade smo se mesečno usklajevali in dopolnjevali preko elektronske pošte. 
 
V šolskem letu 2012/13 smo se sestali na petih sestankih: 28. 8. 2012, 19. 2. 2013, 8. 5. 2013, 
30. 5. 2013 in 26. 6. 2013. 
 
Na sestanku 2. triade 8. 5. 2013  smo načrtovali dneve dejavnosti, tekmovanja, obeležitve 
dnevov, sodelovanje v projektih, sodelovanja s starši, interesne dejavnosti za šolsko leto 
2013/14 (glej LDN 2013/14). 
 
Člani aktiva 2. triade smo v mesecu maju 2013 aktivno sodelovali na aktivih za usklajevanje 
kriterijev ocenjevanja znanja za predmete: matematika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, dru-
žboslovje, slovenščina, naravoslovje in tehnika. 
 
V šolskem letu 2013/14 bodo učenci 4. a in 4. b razreda imeli pouk v CŠOD Lipa v Črmošnji-
cah od 2. 9. 2013 do 6. 9. 2013. 
 
Učenci 5. a in 5. b razreda bodo imeli LŠN na Debelem Rtiču od 9. 6. 2014 do 13. 6. 2014. 
 
V naslednjem šolskem letu bo naloge vodje aktiva 2. triade prevzela ga. Julija Bombač. 
 
 

      Vodja aktiva 2. triade: Barbara Geržina 
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POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
1. skupina 
 
V prvi skupini  OPB na Rakeku so bili  v šolskem letu 2012/13 vključeni učenci 1. a razreda. Na 
začetku šolskega leta je bilo vpisanih 23 otrok (10 fantov in 13 deklic), s 5. novembrom 2013 
pa so dva učenca starši (Adnan Ćaušević in Lejla Bosnić) izpisali iz OPB.  
 
Delo v tej skupini je bilo prijetno, učenci so bili vodljivi in ustvarjalni, saj so bili zelo motivirani 
za delo na likovnem, pevskem, športnem, plesnem  področju.  
 
Vsak dan smo veliko časa preživeli zunaj na igralih ali igrišču, enkrat na teden pa smo se raz-
gibali v telovadnici (sprostitvena dejavnost). Gibanje je za otroke zelo pomembno, saj po 
dopoldanskem delu potrebujejo veliko fizične sprostitve.  
 
Pri kosilu smo jih navajali na kulturno prehranjevanje in ozaveščali o pomenu zdrave prehra-
ne. Učence, ki so večkrat odklanjali določeno vrsto hrane, smo  spodbujali, da jed vsaj posku-
sijo. 
 
Pri ustvarjalnem preživljanju prostega časa so učenci likovno ustvarjali glede na letni čas, 
praznike in druge dneve. Likovne izdelke smo razstavili v učilnici, jedilnici (obeležili smo sve-
tovni dan živali in Sonca) in na hodniku prve triade. Učenci so sodelovali v natečaju Nivea. 
Veliko časa smo namenili tudi bralni pismenosti, zato sva  učencem brali pravljice, tisti učen-
ci, ki pa so že dobri bralci, so  brali sami. 
 
Pri samostojnem učenju je večina učencev domačo nalogo opravljala samostojno, nekoliko 
pomoči pa sta  potrebovala Nemanja Dević in Anja Štremfelj. Oba učenca sta imela največ 
težav pri nalogi iz slovenščine. 
 
Učenci so bili izredno vodljivi, upoštevali so navodila za delo in bili solidarni drug do drugega, 
saj so si med seboj pomagali in nudili pomoč tistim, ki so jo potrebovali. 
 
V prvi skupini OPB-ja sva bili učiteljici Marija Opeka in Petra Mikše (vsaka 2-3 dni na teden).  
Zelo dobro se je v letošnjem šolskem letu pokazalo to, da je bila ena učiteljica z učenci cel 
dan. To se je kazalo na vzgojnem in izobraževalnem področju. V okviru zmožnosti bi bilo dob-
ro to vpeljati kot del dobre prakse za naprej. 
 
 
Rakek, junij 2013              Vodja skupine: Marija Opeka 
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2. skupina 
 
V skupino so bili vključeni učenci 2. a – 15 učencev in 3. a - 11 učencev, skupaj 26 učencev.  
Delo je potekalo od 11.50 do 15.00. 
 
Sprostitvene dejavnosti. 
Družabne, miselne in socialne igre, risanje in ples. V tem času smo tudi dvakrat izvedli čistil-
no akcijo. Počistili smo okolico šole in šolskega igrišča pred telovadnico. 
 
Kosilo 
Pri kosilu smo spodbujali kulturo prehranjevanja in dali velik poudarek bontonu in zdravemu 
načinu prehranjevanja. 
 
Usmerjen prosti čas 
V tem sklopu smo imeli ustvarjalne delavnice in razvijali ročne spretnosti z izdelovanjem dru-
žabnih iger in darilnih izdelkov. Opazovali in raziskovali smo naravo v različnih letnih časih. 
Izvajali smo športno rekreacijske dejavnosti( nogomet, hokej, akrobatika, rolanje in elemen-
tarne igre).   
 
Samostojno učenje  
Učence smo navajali na samostojno delo in organizirano pisanje domačih nalog. Poudarek 
smo dajali  preglednosti in urejenosti zapisa. 
V oddelku smo poučevali: 

- ponedeljek, torek, četrtek- Ludvik Palčič, 
- sreda – Martin Rihtar, 
- petek – Polona Klopčič. 

 
Rakek, 24. 6. 2013                      Vodja skupine: Ludvik Palčič 
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3. skupina 
 
V skupino so bili vključeni učenci 4. in 5.  razreda. Delo je potekalo od 12.40 do 15.30. 
 
Dejavnosti smo izvajali glede na letni čas in vremenske razmere v skladu z učnim načrtom. 
Veliko pozornosti smo namenili gibanju v naravi in razvijanju ustvarjalnosti učencev na njiho-
vih močnih področjih. Velik poudarek smo dajali tudi razvijanju socialnih veščin in spretnosti. 
Naučili smo se dogovarjati, pogovarjati, načrtovati, spoštovati mnenja drugih, razumeti razli-
čnost, spoštovati drugačnost. Učenci so bili zelo delavni in ustvarjalni, zato smo pripravili več 
projektov. V jesenskem času smo iz starih puloverjev izdelovali blazinice za muce in kužke, ki 
smo jih kasneje prodali na Bolšjem sejmu na Rakeku. Zaslužen denar smo kasneje porabili za 
nakup materiala za delo v oddelku. Pred novim letom smo iz starih koledarjev izdelovali zelo 
lepe darilne vrečke. V zimskem času smo si sami zašili kape. Vsak učenec se je naučil šivati s 
šivalnim strojem, na kar so bili zelo ponosni. Z velikim veseljem so tudi pekli kruh. Vsak dan 
sta dva učenca sama zamesila kruh, ki smo ga naslednji dan pri kosilu vsi poizkusili. Kruh so 
odnesli tudi domov in z njim pogostili starše. V pričakovanju pomladi smo izdelovali vazice in 
starega blaga in vanje dali iz krep papirja narejene narcise. Šopki so bili zelo lepi in učenci so 
bili zadovoljni s svojimi izdelki. Obeležili smo tudi Dan Zemlje in pripravili stojnico izmenjave 
semen in sadik. Pripravili smo vrečko semen buč za vsakega obiskovalca naše stojnice. Vlože-
nega je bilo veliko dela, saj smo pripravili okrog 300 vreč s semeni. Konec šolskega leta pa 
smo več časa posvetili družabnim igram in predvsem ustvarjanju z Lego kockami.  
 
Na vzgojnem področju večjih težav ni bilo. Skupina se je držala dogovorjenih pravil in imeli 
smo se zelo lepo. Med letom se je izoblikovala zelo prijetna skupina in čas naših uric je vedno 
prehitro minil. 
 
 
Rakek, 24. 6. 2013             Vodja skupine: Liljana Intihar 
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1. skupina UNEC  
 
V prvo skupino učencev oddelka podaljšanega bivanja na Podružnični šoli Rudolfa Maistra na 
Uncu, ki ga sestavljajo trije razredi učencev 1., 2. in 3. razreda, je bilo v začetku leta vpisanih 
16 otrok; 6 dečkov in 10 deklic. 
 
Skupino je ves čas - vse dni v tednu vodila učiteljica Marta Čuk. 
 
Kljub temu da je bil oddelek kombiniran iz otrok različne starosti, so se ti kar dobro ujemali, 
saj so se nekateri poznali že od prej ali pa so bili celo sorodstveno povezani. 
 
Prva vsebina, ki je sledila »dopoldanskemu pouku« je bila sprostitvena dejavnost, ki je bila 
zelo kratka. Potekala je v učilnici 1. in 2. r ali v knjižnici. Vanjo so se vključevali tudi vozači. V 
tem času so si otroci oddahnili, se pogovarjali, brali, risali, igrali družabne ali konstrukcijske 
igre. Dejavnost je potekala neusmerjeno, učiteljica je skrbela za varnost, otrokom je predla-
gala zaposlitve, občasno pa je na njihovo željo tudi brala različne pravljice in pripovedke. 
 
Malo pred 12.00 se je pričela za učence, ki so imeli le 4 ure pouka, priprava na kosilo, ki je pri 
mlajših otrocih trajala dlje časa. Takrat je učiteljica ponavadi brala bonton (Susanna Manci-
notti: Bonton za najmlajše, Silvio Ružić: Bonton za otroke, Vojko in Nada, Tomaž Škorjanc: 
Bonton za otroke, Marjanca Gliha: Zakaj jemo in kaj, Marjanca Gliha: Tudi jaz lepo jem) nato 
pa je sledil razgovor o pravilih lepega vedenja. Učenci so ob tem imeli možnost spraševanja, 
pripovedovanja in izražanja ter oblikovanja lastnega mnenja o določenem problemu, pove-
zanim z vedenjem. Priprava na kosilo je zajemala tudi umivanje rok in racionalno uporabo 
papirnatih brisačk. Pri kosilu so se učenci navajali na mirno in predvsem kulturno uživanje 
hrane – »ko jem, sem gluh in nem«. Učence je učiteljica tudi spodbujala, da posamezno jed 
vsaj poskusijo in ne da jo že a priori odklanjajo. V veliki večini je kulturno in mirno hranjenje 
tudi 'uspevalo', občasno pa so bili učenci vznemirjeni (sneg, polna luna, pomembni dnevi). 
 
Po kosilu se je odvijala sprostitvena dejavnost, ki je bila v primeru vremena brez padavin 
organizirana na šolskem vrtu, navadno skupaj z drugo skupino oddelka podaljšanega bivanja, 
ki so jo sestavljali učenci 4. in 5 .r, vodili pa učiteljica Anita Šen oz. učiteljica Alenka Može. Če 
je dlje časa deževalo in je bila travnata površina razmočena in blatna, se je sprostitvena deja-
vnost občasno odvijala na igrišču na Uncu, pri gasilnem domu, v primeru dežja pa v telovad-
nici (če je bila prosta) ali v učilnici 1. in 2. r. 
 
Učenci so se na šolskem vrtu igrali v peskovniku, na igralih in na veliki travnati površini. Igra 
je potekala samostojno, zelo dobro je bilo sodelovanje med večjimi in manjšimi otroki. Igre, 
ki so jih imeli najraje, so bile nogomet, barvice, mlajši otroci pa so se predvsem radi lovili, 
tekali in se v kotičkih šolskega vrta zadrževali v pogovorih. Učiteljice smo bile ob tem opazo-
valke, svetovalke, ne pa usmerjevalke igre. V igro smo posegale le, če je ta postala predivja in 
nevarna, oz. če je bilo potrebno reševati spore oz. konflikte ali pa če je bilo potrebno učence, 
ki so kazali znake zdolgočasenosti, usmeriti s predlogi za igro. 
 
V času sprostitvene dejavnosti sta v okviru projekta UNESCO, DREVO=ŽIVLJENJE, z letos raz-
pisano temo Vrt prihodnosti in projekta Šolski eko vrt, v novembru 2012, učenci posadili 
čebulice narcis, gozdne grme in drevesca v gozdni otoček ter pomagali vrtnarskemu krožku 
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pri pospravljanju olesenelih delov trajnic in enoletnic in pri pripravi visoke grede. Spomladi 
so pomagali pri setvi različnih žit in sajenju na visoko gredo. V aprilu in maju so sadili krom-
pir, najprej zgodnjo, nato pozno sorto. Krompir je daroval oče učiteljice druge skupine OPB, 
Anite Šen. Po udeležbi zaključne faze projekta Vrt prihodnosti 5. junija na OŠ »Frana Kranjca« 
Celje in obiska Inštituta za pivovarstvo in hmeljarstvo, kjer smo dobili v dar zelišči (polaj in 
trajni lan), smo ti zasadili na šolski zeliščni vrt.  
 
Zadnji petek pouka sta obe skupini učencev pomagali izkopati in pobrati zgodnjo sorto 
krompirja. Zadnji šolski dan je šolska kuharica pripravila krompir kot glavni del šolske malice. 
 
Ob 14h so se počasi pričele priprave na samostojno učenje. Tako kot je bil v dopoldanskem 
času zelo uspešen jutranji krog, je imel tudi v podaljšanem bivanju »popoldanski krog« pose-
ben učinek – učenci so se po umivanju rok, pitju in obisku stranišč, v igralnem kotičku posed-
li, prisluhnili prebranemu in se ob tem ne le umirili in razelektrili ter se navajali na poslušan-
je, ampak so si tudi širili besedni zaklad ter se pripravili na tiho delo. Spregovorili smo o 
pomembnih dneh in nato pa je učiteljica brala zgodbe v nadaljevanjih. Poudarek je bil na 
branju del slovenske pisateljev in pesnikov. Slišali so: zbirko pesmic Čez vodico, čez rečico, 
Kajetan Kovič : Moj prijatelj Piki Jakob, Kajetan Kovič: Franca izpod klanca, Kajetan Kovič: 
Maček Muri, Kajetan Kovič: Zmaj Direndaj, Polonca Kovač: Težave in sporočila psička Pafija, 
Polonca Kovač: Pet kužkov išče pravega, Polonca Kovač: Klepetava želva, Polonca Kovač: Zeli-
šča male čarovnice. 
 
V času pred prazniki smo z božično-novoletno tematiko poskrbeli za praznično vzdušje: Sally 
Grindley in Penny Dann: Le kaj bom brez tebe?, Claude Helft: Pred dolgim zimskim spanjem, 
Kenneth Steven: Morske miške in zvezde, Jonathan Emmett in Vanessa Cabban: Diamant v 
snegu, Patricia Mennen: 10 malih angelčkov, Moe Price: Čarobne sani, Mauri Kunnas: Dva-
najst daril za Božička, Mauri Kunnas: Božiček, Libby Hamilton: Mala miška: Lepo pozdravi!, 
Liane Payne: Cvetko in čudovit zimski dan, Anja Štefan: Kotiček na koncu sveta. 
 
Brali smo v OPB že prejšnja leta, s tem, bolj načrtnim branjem, pa smo pričeli v šolskem letu 
2010/2011, zlasti po 2. sklicu študijske skupine za učitelje OPB , na katerem je svetovalka za 
1. in 2. triletje predstavila neugodne rezultate mednarodne raziskave o bralni pismenosti 
slovenskih učencev - Pisa 2009. 
 
Nato so učenci tiho in samostojno pisali domače naloge, 1. r je vsakodnevno reševal učni 
listič z različno tedensko tematiko, ki se je navezoval na pomembne dni v letu oz. na projekte 
(npr. UNESCO). Tudi učenci 2. in 3. r so enkrat tedensko reševali učne lističe z različnimi 
nalogami, vezanimi na tematiko tistega tedna. Občasno je bilo potrebno s kom dodatno utr-
jevati učno snov, vendar je bil poudarek na krepitvi in rasti čim bolj samostojnega in odgo-
vornega posameznika.  
 
Po približno 50-ih minutah samostojnega učenja se je pričela zadnja vsebina Ustvarjalno pre-
življanje časa, v kateri so se mlajšim učencem pridružili starejši učenci, saj sta se po 15. uri 
skupini združili. V tem času so imeli učenci možnost, da so se ustvarjalno izražali; največkrat 
je bilo to likovno-tehnično oblikovanje. Učenci so imeli možnost izdelovanja takšnih izdelkov 
in uporabiti takšne materiale, za katere v okviru rednega pouka ni bilo dovolj časa, oz. je 
izdelava potekala v več fazah. Tako so v okviru projekta UNESCO – Modri stol, nekdo misli 
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nate zapisali o svojih mislih o modrem stolu, ki je zdaj v Domu starejših občanov Cerknica. V 
okviru drugega projekta UNESCO – Voda pa smo s posebno tehniko risali in slikali vodne kap-
ljice in jih tudi šivali. Udeležili smo se tudi nagradnega natečaja Žoga – Žogarija in v času UPČ-
ja izdelali žogo z motivi domovine oz. šole in domačega kraja. V prednovoletnem času so 
izdelovali tudi okraske, s katerimi so okrasili šolo, v času gregorjevega pa ptičke iz odpadne 
embalaže - škatlic. Ob tem sem opazila, da so mlajši učenci raje ustvarjali in so bili ob tem 
tudi bolj vztrajni, starejše učence pa so v tem času bolj navduševale konstrukcijske igre in 
izumiteljstvo. Dejavnost, ki je združila oboje, pa je bilo poslušanje kakšnih pustolovskih 
zgodb, pravljic in pripovedk. 
 
 
Unec, 24. 06.2013                           Vodja skupine: Marta Čuk 
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2. skupina UNEC 
 
 
V oddelku podaljšanega bivanja na Uncu je vključenih 16 učencev (9 dečkov in 7 deklet) iz 4. 
in 5. razreda. Po pouku gredo učenci najprej na kosilo, kjer jih spodbujava k uživanju raznovr-
stne hrane in kulturnemu načinu prehranjevanja. Učenci se tudi naučijo razvrščanja odpad-
kov po končanem obedu in pospravljanja za seboj. Pozorni sva na umivanje rok pred jedjo in 
po jedi.  
 
Po kosilu imajo učenci sprostitveno dejavnost na šolskem vrtu ali na igrišču pred gasilnim 
domom čez cesto, v primeru slabega vremena pa v telovadnici ali pa v matični učilnici. V času 
sprostitvene dejavnosti navajava učence na igre, ki jih sami izberejo in postavijo pravila. Uči-
telj je vključen v delo tako, da zagotavlja varno igro in se v primeru nesporazumov vključi v 
razgovor z učenci. Glede na letni čas poskušamo čim bolj izkoristiti šolski vrt, kjer so rastline 
in manjše živali ter igrala. Jeseni smo z učenci obirali in pospravljali jesenski pridelek, čistili in 
oblikovali buče. V učilnici pa smo naredili poskus – kromatografija in le s tem pokazali obar-
vanost listov v jesenskem času. Obeležili smo tudi mednarodni dan ozonskega plašča. V pozni 
jeseni smo začeli z lepljenjem lesenih palčk v obliki snežinke, potem pa so učenci na palčke 
lepili stiropor ter vpeli vrvice. S snežinkami smo okrasili šolo. Za dan žena smo izdelovali tuli-
pane. Spomladi pa smo sadili grmovnice, žita, krompir in zelišča. V učilnici smo iz papirja zlo-
žili metuljčke in v času gregorjevega okrasili šolo. Nekaj truda smo vložili tudi pri odstranje-
vanju ruše na šolskem vrtu, kjer bo v bodoče postavljen lesen poligon. Barvali smo pobar-
vanke in reševali učne liste. Pogovarjali smo se o svetovnih in mednarodnih dnevih v posa-
meznih mesecih. Veliko pa smo tudi brali in pripovedovali zgodbe. Za zaključek smo skopali 
zgodnji krompir. Na zadnji šolski dan pa ga je kuharica spekla in postregla učencem ter učitel-
jicam na Uncu.   
 
Po sprostitveni dejavnosti učenci samostojno rešujejo domačo nalogo. Pri reševanju so zelo 
samostojni. V primeru nerazumevanja skušava pojasniti ali pa usmerjava učence, tako da 
poiščejo informacije sami. Ko končajo domačo nalogo, si izberejo knjigo iz knjižnice in berejo. 
 
Nekateri dečki so težje vodljivi in se težje prilagajajo pravilom v oddelku podaljšanega bivan-
ja. Ponavadi le-ti niso vsakodnevno prisotni, ampak so v oddelku podaljšanega bivanja le 
občasno. Vsi učitelji v oddelku podaljšanega bivanja na Uncu smo dosledni, zato učenci upoš-
tevajo pravila, ki smo si jih zastavili. Z delom v najini skupini sva zelo zadovoljni. Učenci so 
pripravljeni pomagati, kadar jih poprosiva za pomoč, in se obnašajo spoštljivo ter odgovorno. 
 
 
 
        Zapisali: Anita Šen in Alenka Može 
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POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
• Realizirani so bili vsi naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, obeležitve svetovnih dnevov, 

projekti. 
Učenci osmih razredov so en naravoslovni dan opravili v CŠOD Radenci. 

• Ekskurzije so bile vse izvedene po programu, razen za oba osma razreda, ker bodo to 
izvedli v naslednjem šolskem letu v okviru projekta Roden (Švedska). 

• Izpeljana so bila vsa tekmovanja. Učenci IP NPH so se udeležili kuharskega tekmovanja v 
Avtohtoni kulinariki. Učenci so bili zelo uspešni na raznih tekmovanjih. Na državnem 
tekmovanju so učenci prejeli srebrna in zlata priznanja: 
 iz logike 2 srebrna priznanja in 1 zlato priznanje (Anja Zdovc 2. v državi), 
 matematike 2 zlati priznanji, 
 konstruktorstvo 2 zlati priznanji, 
 kemije 1 zlato priznanje 
 sladkorne bolezni 3 zlata priznanja 
 biologije 1 zlato in 5 srebrnih priznanj 
 fizike 2 zlati priznanji 

• Interesne dejavnosti so delovale po zastavljenem programu. 
• Raziskovalna naloga iz biologije bo prijavljena naslednje šolsko leto. 
• Člani naravoslovnega aktiva smo se letos sestali šestkrat (sprotni aktivi). Bili smo aktivni, 

med seboj smo zelo dobro sodelovali. Z rezultati svojega dela smo zadovoljni. Sodelovali 
smo tudi z učitelji ostalih triad na sestankih Vertikala. 

• Vodja naravoslovnega aktiva v naslednjem šolskem letu bo Martin Rihtar. 
 

 
 

Vodja naravoslovnega aktiva: Marija Opeka 
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POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 

Družboslovni aktiv se je v tem šolskem letu srečeval na sestankih, in sicer: 
1. 27. 8. 2012 zaradi pregleda načrta dela družboslovnega aktiva v sklopu LDN in uskla-

jevanja meril za ocenjevanje znanja za tekoče šolsko leto 
2. 11. 3. 2013 za načrtovanje kulturnega dne 
3. 15. 4. 2013 zaradi uskladitev načrtovanih tednov in dni v okviru CŠOD in potrditve 

izbora učbenikov in 
4. 27. maj 2013 zaradi načrtovanja dejavnosti za šolsko leto 2013/2014 in dejavnosti v 

juniju 2013 
5. 28. 6. 2013 zaradi pregleda dela iztekajočega šolskega leta in pregleda načrta dela 

novega šolskega leta.   
 
Zapisniki sestankov so priloga poročila. 
 
Realizacija dni dejavnosti: 
Vsi načrtovani dnevi dejavnosti so bili realizirani: 
 
6. razred: 
1. KD: Muzejske delavnice (J. Cerkvenik) – 24.1.2013 
2. KD: Ekologija v literaturi (I. Pavlič) – 27.3.2013 
3. KD: Glasbe sveta + GŠ Cerknica (K.S. Zafred) – 21.5.2013 
 
7. razred: 
1. KD: Ekologija v literaturi (I. Pavlič) – 27.3.2013 
2. KD: Glasbe sveta + GŠ Cerknica (K.S. Zafred) – 21.5.2013 
3. KD: Rastem s knjigo (L. Sterle) – 18.6.2013 
 
8. razred: 
1. KD: Belokranjska pogača in pisanice (U. Drobnič) 3.9.2012 
2. KD: Ekologija v literaturi (M. Debevc) – 27.3.2013 
3. KD: Glasbe sveta + GŠ Cerknica (K.S. Zafred) – 21.5.2013 
 
9. razred: 
1. KD: Primož Trubar in njegov čas (M. Debevc) – 2.10.2012 
2. KD: Ekologija v literaturi (I. Pavlič/M. Debevc) – 27.3.2013 
3. KD: Glasbe sveta + GŠ Cerknica (K.S. Zafred) – 21.5.2013 
 
Realizacija ekskurzij: 
Realizirane so bile naslednje ekskurzije: 
6. razred: Lipica, Škocjanske jame (I. Pavlič) – 21.9.2012 
7. razred: Dolenjska (J. Cerkvenik) – 15.2.2013 
9. razred: avstrijska Koroška (I. Peteh) – 28.5.2013 
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Razredna ekskurzija za 8. Razred - Gorenjska ni bila realizirana in bo izvedena v naslednjem 
šolskem letu, predvidoma septembra 2013 ob obisku švedskih partnerjev v Sloveniji. 
 
Načrtovana ekskurzija v okviru pouka - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica / Notranjski regij-
ski park (M. Debevc) je bila izvedena 27. 9. 2012. 
 
Realizacija prireditev: 
Načrtovane prireditve so bile izvedene: 

• Dobrodelni koncert Željam naproti 3 (K. S. Zafred)  – 22. november 2012 
• Novoletni vrtiljak in obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti (P. Klopčič) – 21. 

december 2012                                         
• Slovenski kulturni praznik (K. S. Zafred) – 7. februar 2013                                              
• Območno tekmovanje OPZ in MPZ (K.  S. Zafred) – 14. marec 2013                                                     
• Glasbeni tobogan (K. S. Zafred) – 23. maj 2013                                                           
• Valeta (M. Debevc, I. Peteh) – 14. junij 2013                       
• Zaključna prireditev in obeležitev dneva državnosti (ravnateljica, pomočnica) – 24. 

junij 2013                     
 
Poleg teh pa sta bili  organizirani tudi prireditvi:  

o Rakek ima talent (U. Drobnič, P. Mikše) – 15. 2. 2013 
o Eko modna revija (mag. A. Ivančič, P. Mikše, U. Drobnič) – 20. 5. 2013. 

 
Sodelovali smo na ostalih načrtovanih prireditvah: 

• Otroški bazar (M. Jernejčič) – september 2012 
• Dan spomina na mrtve (M. Debevc, K. S. Zafred) –  30.10.2012 
• Krajevni praznik (I. Pavlič, K. S. Zafred, P. Mikše) – 15. marec 
• Pozdrav pomladi, prireditev za mame na Uncu (K. S. Zafred) – 3. 4. 2013 

 
 
Poleg načrtovanih prireditev so se učenci MPZ 20. 6. 2013 udeležili Zborovskega buma na 
Lentu v Mariboru, (K. S. Zafred). 
 
Pripravili smo razstavo fotografij Toma Križnarja in predstavitev projekta Botrstvo v predd-
verju KD Cerknica. 
 
Realizacija interesnih dejavnosti: 
Izvedene so bile načrtovane interesne dejavnosti: 
 literarno – recitacijski krožek (I. Pavlič, M. Debevc) 
 angleški krožek – priprava na tekmovanje (U. Drobnič) 
 nemški krožek (A. Š. Istenič) 
 bralna značka (L. Sterle) 
 angleška bralna značka (A. Može, U. Drobnič) 
 nemška bralna značka (A. Š. Istenič) 
 likovni krožek (P. Mikše) 
 zgodovinska raziskovalna naloga (J. Cerkvenik) 
 vrstniška mediacija (I. Pavlič) 
 Vesela šola (J. Cerkvenik) 
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 mladinski pevski zbor (K. S. Zafred) 
 
Naslednje dejavnosti niso bile izvajane: 

• bralno debatni krožek – A. Može 
• podjetniški krožek – J. Bombač 
• knjižničarski krožek – l. Sterle 

 
Realizacija tekmovanj: 
Izvedena so bila načrtovana tekmovanja: 
 CANKARJEVO PRIZNANJE (M. Debevc) 
 TEKMOVANJE IZ ANG. JEZIKA (U. Drobnič)                       
 TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA (A. Š. Istenič) 
 LIKOVNI NATEČAJI (P. Mikše) 
 REVIJA PEVSKIH ZBOROV (K. S. Zafred) 
 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (A. Š. Istenič) 
 ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA (J. Cerkvenik) 
 VESELA ŠOLA (J. Cerkvenik) 

 
 
Poleg tega pa tudi tekmovanje za angleško bralno značko (U. Drobnič, A. Može) in slovenska 
bralna značka (L. Sterle).                                
 
Realizacija projektov in raziskovalnih nalog: 
Izvedeni so bili naslednji načrtovani projekti in raziskovalne naloge: 
 
1. UNESCO:  

• Izveden je bil načrtovan nacionalni projekt Jezik, kultura in tradicija. Poročilo 
hrani koordinator UNESCO dejavnosti. 

• Vsi načrtovani dnevi so bili obeleženi. Poročila hrani koordinator UNESCO 
dejavnosti. 
 26. 9. – evropski dan jezikov – U. Drobnič 
 21. 2. – svetovni dan maternega jezika – M. Debevc 
 21. 3. – svetovni dan poezije – I. Pavlič 
 27. 3. – svetovni dan gledališča – I. Pavlič 
 2. 4. – svetovni dan mladinske književnosti – L. Sterle 
 22.4. – svetovni dan Zemlje – J. Cerkvenik 
 23.4. – svetovni dan knjige in založništva – L. Sterle 

 
2. Teden knjige:  april  2013 (L. Sterle).  
Potekala je razstava in prodaja doniranih knjig.  
 
3.   Zgodovinska raziskovalna naloga, 9. r. (J. Cerkvenik)  
Učenci so prejeli zlato priznanje.  
 
4.   Shema šolskega sadja (M. Opeka, sodelovanje LVZ – P. Mikše ) 
Ob tehniškem dnevu so učenci likovno in literarno ustvarjali. 
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5.   Medobčinska likovna kolonija (P. Mikše)  
Na šoli je bila izvedena 31.5.2013. 
 
6.   Plakat miru - likovni natečaj (P. Mikše) 
Izdelek Deana Cvijića je bil izbran za letošnji najboljši plakat miru in se uvrstil na tekmovanje 
v ZDA ter prejel nagrado. 
 
OSTALO: 

• Namesto načrtovanega projekta Comenius smo izvajali projekt Erasmus, študijsko 
prakso (U. Drobnič). Poročilo hrani vodja projekta. 

 
• Poleg načrtovanih je od oktobra potekal tudi projekt Roden, mednarodna izmenjava 

učencev (U. Drobnič). Poročilo hrani vodja projekta. 
 

• Obeležili smo oktober – mesec šolskih knjižnic z razstavo podarjenih knjig in podar-
janjem knjig in revij. 

 
• Sodelovali smo v naslednjih, naknadno razpisanih natečajih:  

 a) literarni: 
- oktober: Notranjsko domoljubno društvo Rudolf Maister: Lepa si, Slovenija 
- februar: Uprava RS za zaščito in reševanje: Naravne in druge nesreče - Potres 
- marec: OŠ Vič in KODVOS: Moja rodna domovina 

 
 b) likovni: 

- oktober, november: Nariši nasmeh za Sudan 
 

• Učenci so se 17.4.2013 udeležili mednarodne Petkovškove likovne kolonije na OŠ Iva-
na Cankarja Vrhnika. 

 
 
 
Rakek, 28. 6. 2013             Vodja družboslovnega aktiva: Urška Drobnič 
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POROČILO AKTIVA SPECIALNIH PEDAGOGOV IN PEDAGOGINJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V šolskem letu 2012/13 je bila vodja aktiva Anja Šircelj Istenič. 
Člani aktiva so: 
 

• Patricia Verbič 
• Tjaša Prudič 
• Tomaž Lulik 
• Barbara Geržina 
• Martina Hiti (vrnitev s porodniškega dopusta v mesecu aprilu) 
• Anja Šircelj Istenič 

 
Člani aktiva smo v okviru LDN OŠ »Jožeta Krajca« Rakek realizirali naslednje dejavnosti: 
 

a) PROJEKTI, PRIREDITVE, DELAVNICE 
• uspešno nadaljevali s projektom Botrstva otroku iz Afrike 
• sodelovali v Unescovem projektu Moder stol – nekdo misli name  
• sodelovali smo pri pripravi prireditve Željam naproti – 3.del  
• obeležili mednarodni dan boja proti AIDS-u , mednarodni dan oseb s poseb-

nimi potrebami, svetovni dan mladih prostovoljcev, dan Afrike 
 

b) IZOBRAŽEVANJA  
• Patricia Verbič in Anja Šircelj Istenič sta se udeležili izobraževanja iz interakti-

vne table, ki pa je bilo kasneje prestavljeno 
• Patricia Verbič, Tjaša Prudič, Martina Hiti in Anja Šircelj Istenič so se udeležile 

sestankov oz. izobraževanj v okviru Področnega aktiva izvajalcev DSP v Cerk-
nici ter obiskale in hospitirale na OŠPP Postojna in Centru za korekcijo govora 
in sluha Portorož 

• Tjaša Prudič, Patricia Vebrič in Anja Šircelj Istenič smo obiskovale Učiteljski 
pevski zbor 

• udeležili smo se ekskurzije na Plitvička jezera in tečaja smučanja na Rogli 
• udeleževali smo se tudi ostalih izobraževanj na šoli, ki so bila obvezna za vse 

učitelje 
 

c) PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SODELAVCE, STARŠE IN UČENCE 
• Patricia Verbič je za sodelavce izvajala intervizijo ter za  tehnični kader tri pre-

davanja oz. delavnice 
• Anja Šircelj Istenič je v sodelovanju z Ireno Peteh Kranjc za sodelavce izpeljala 

predavanje z delavnico na temo Glasser (oktober 2012) 
• Tjaša Prudič je v sklopu roditeljskega sestanka za 4. in 5. razred pripravila pre-

davanje za starše na temo Kako se učiti (januar 2013) 
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Zaradi premajhnega interesa staršev za predavanja oz. delavnice, ki so zanje 
organizirana, sva se Tjaša Prudič in Anja Šircelj Istenič odločili, da delavnice 
Navajanje na samostojno učenje ne izvedemo.  

 
d) INTERESNE DEJAVNOSTI 

• Patricia Verbič je na Rakeku in Uncu vodila interesno dejavnost za otroke z 
bralno-napisovalnimi težavami Potovanje v deželo besed. 

• Tjaša Prudič je izpeljala interesne dejavnosti: Prostovoljstvo, Družabne igre in 
Otroški parlament, ID Učimo se učiti v letošnjem letu zaradi premajhnega 
interesa ni potekala. 

• Tomaž Lulik je vodil ID Gibalne urice, ki so bile namenjene učencem s težava-
mi na gibalnem področju. 

 
DRUGO 
 
Naše poglavitno delo je priprava in izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, priprava indivi-
dualiziranih programov in evalvacij za učence z DSP, upoštevanje prilagoditev, sklicevanje 
sestankov strokovnih skupin in sodelovanje z učitelji, s starši in z zunanjimi institucijami. 
Pisali smo poročila o otroku, sodelovali z zunanjimi strokovnjaki in različnimi centri ter 
pomagali staršem pri postopku usmerjanja otrok. 
Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi nacionalnih preizkusov znanja za učence z odločbami. 
Pripravili smo prilagoditve za NPZ. 
Med letom so se pojavljali manjša nesoglasja med učitelji in izvajalci DSP, ki smo jih sproti 
reševali. Prizadevamo si tudi za redno sodelovanje s starši, saj to zagotovo vodi k boljšemu 
uspehu posameznega učenca. 
V prihodnjem letu načrtujemo v okviru Področnega aktiva izvajalcev DSP obiskati Vzgojni 
zavod Planina in Zavod za slepe in slabovidne v Ljubljani. 
Vodja aktiva DSP  bo v naslednjem šolskem letu Martina Hiti. 
 
 

Vodja aktiva: Anja Šircelj Istenič 
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POROČILO AKTIVA ŠPORTNE VZGOJE 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V aktiv športne vzgoje smo bili vključeni učitelji ŠVZ:  Polona Klopčič, Ludvik Palčič in Tomaž 
Lulik. 
 
Na začetku šolskega leta smo načrtovali delo. Pregledali smo letni delavni načrt za športne 
dejavnosti na šoli: letne priprave za pouk ŠVZ in za izbirne predmete, športne dneve, šolska 
športna tekmovanja, interesne dejavnosti, zimsko in letno šolo v naravi, projekt Naučimo se 
plavati ter športna programa Zlati sonček in Krpan. 
 
Povezovali smo se z drugimi aktivi za izvedbo dni dejavnosti, šolskih projektov (projekt Unes-
co) in drugih dni dejavnosti ter prireditev na naši šoli. Sodelovali pa smo tudi pri organizaciji 
valete (plesni del). 
 
Redne ure športne vzgoje so bile v vseh oddelkih realizirane po vsebini in po obsegu, tako 
kot je bilo načrtovano v LDN. 
 
Sestanke aktiva ŠVZ smo imeli ob ponedeljkih 5. šolsko uro, kjer smo opravili mesečni pre-
gled dejavnosti in načrtovali delo za naslednji mesec. Obravnavali smo tudi tekočo proble-
matiko in zapisnike aktiva sproti oddajali. O vseh opravljenih aktivnostih in načrtovanju smo 
tedensko poročali na torkovih sestankih pedagoškega zbora.  
 
V vsakem oddelku je bilo izvedenih tudi 5 športnih dni v letošnjem šolskem letu, kot je bilo 
načrtovano v LDN.  
 
V vseh oddelkih na šoli smo izvedli testiranje za Športno vzgojni karton. Pregledali in evalvira-
li bomo tudi rezultate obdelave Športno vzgojnega kartona in jih predstavili pedagoškemu 
zboru ter skupaj z učenci bomo opravili analizo. Vse to bomo izpolnili septembra po prejemu 
rezultatov s strani Fakultete za šport. 
 
Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v atletiki (kros-posamično šolsko 
prvenstvo, posamično prvenstvo v atletiki, teki za Notranjski pokal, Notranjsko-kraška liga v 
atletiki); namiznem tenisu (naša šola je organizirala tudi šolsko področno tekmovanje); 
odbojki in mali odbojki; nogometu in malem nogometu (dečki in deklice); lokostrelstvu; 
strelstvu in ŠPF. V maju 2013 smo na šoli izvedli medobčinski nogometni turnir Rakek 2013. 
 
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Žogarija 2013; Maistrov in Kunaverjev 
pohod; Veter v laseh; Unesco (obeležitve dni). 
 
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene tudi naslednje interesne dejavnosti: loko-
strelstvo, namizni tenis, mali rokomet, mali nogomet, ples, odbojka, gibalne urice, radi telo-
vadimo. 
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Prvi triadi smo nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Naučimo se plava-
ti, pri vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znanja plavanja.  
 
Povezovali smo se tudi z društvi v lokalni skupnosti: Ping pong klub Rakek, Nogometni klub 
Rakek; Lokostrelski klub Mins; Strelski klub; Turistično društvo Rakek; PGD Unec; Atletski 
klub Postojna; Kegljaški klub Brest Cerknica; Občina Cerknica in OŠ Notranjski odred Cerkni-
ca. 
 
Glede na to, da smo uspešno kandidirali na razpisu LPŠ, smo v aktivu zagotovili sredstva za 
nakup športne opreme v šolskem letu 2012/2013 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih 
na ŠŠT in del stroškov pri tečajih plavanja. Nekaj sredstev pa smo zagotovili tudi za izvedbo 
športnega dneva rolanje. 
 
Učitelji aktiva smo sodelovali pri nekaterih izobraževanjih na šoli (učitelj učitelju), organizirali 
vikend delavnico (smučanje na Rogli) in izvedli športne dejavnosti na zadnji šolski dan. 
 
Uspešno smo se  povezovali po vertikali, sodelovali smo z učitelji drugih strokovnih aktivov in 
triad. Hkrati smo pripravili, izvedli in evalvirali programe za delo z nadarjenimi učenci in 
učenci s posebnimi potrebami. 
 
Učitelji ŠVZ so se je udeleževal strokovnih srečanj in aktivov študijske skupine za ŠVZ in odda-
jali prispevke v spletno delavnico študijske skupine. 
 
 
 
Rakek, 26. 6. 2013 

Ludvik Palčič, prof. ŠVZ 
Tomaž Lulik, prof. ŠVZ 

Polona Klopčič, prof. ŠVZ 
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2. POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE, KNJIŽNIČARKE, VODJE PREHRANE, RAČUNALNIČARJA, 
SHEME ŠOLSKEGA SADJA, PROJEKTOV IN VODJE PODRUŽNICE 

 
 

POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 

 
 
 
I. SMERNICE 
 
1. UČENJE IN POUČEVANJE 
 
Po potrebi sem spremljala pouk, predvsem v tistih razredih, kjer so me učiteljice opozorile na 
učno neuspešne učence ali kjer so želele pridobiti dodatno mnenje o učencu.  
 
Sodelovala sem tudi s straši, ki so zaznali težave pri svojem otroku, in so potrebovali pomoč, 
nasvet ipd. Skupaj smo poiskali rešitve, skušali z upoštevanjem dogovorjenega pomagati 
otroku, iskali boljše rešitve. (Anže Colja, Leon Stražišar, Leo Istenič, Sai Milavec Marušič).  
 
Delavnica za starše učencev 4. in 5. razreda Spoznajmo učenje je potekala 6. 2. 2013 v okviru 
roditeljskega sestanka. Staršem sem predstavila dejavnike učenja, pogoje za učenje, izvedli 
smo vprašalnik učnih stilov, nekaj besed smo spregovorili o spominu ter jim predstavila nekaj 
tehnik učenja. 
 
Interesna dejavnost Učimo se učiti zaradi premajhnega vpisa ni bila izvedena. 
Predavanje za starše otrok od 6. – 9. razreda Navajanje na samostojno učenje ni bilo izvede-
no. 
 
1.2 Delo z učenci, ki imajo učne težave 
 
Na podlagi lanskoletnega uvajanja Koncepta učne težave v osnovni šoli smo letos bolj smotr-
no razdelili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega leta smo evidenti-
rali učence z učnimi težavami in letos sistematično zastavili delo. Delo sem koordinirala, iska-
la boljše rešitve, sodelovala na razgovorih s starši, izdajala soglasja itd. 
 
Na predmetni stopnji sem individualno svetovala učencem, ki imajo težave na področju šol-
ske uspešnosti. Redne 14 – dnevne razgovore pa sem opravljala z učenko. Tejo Gorjanc. 
 
Spremljala sem delo oseb, ki na šoli opravljajo učno pomoč (javna delavka, izvajalke ISPU ur, 
izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. 
V okviru omenjenega je bila učna pomoč nudena Dejanu Šućurju, Sašu Kebetu, Loreni Mati-
čič, Gašperju Homovcu, Lari Milovanović, Kaji Jug, Primožu Vovku, Ani Mlinar, Živi Turšič 
Ivančič, Tilnu Arneju Bebru, Redjepu Medjitoskemu, Emi Hadžić, Žanu Opeki, Dolores Sekula, 
Selminu Medžitoskemu, Dejanu Saviću, Janu Urbasu, Marjeti Mlinar, Neji Škofic, Maruši 
Modic, Roku Vrhovniku, Alejni Čaušević, Nejcu Škoficu in Nemanji Deviću. 
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POTEK DELA 2012.2013 
 ob začetku evidentiranih 15 učencev z učnimi težavami
 tekom leta dodatno evidentiranih 9 učencev z učnimi 

težavami
 SKUPAJ 24 učencev z učnimi težavami
 OD TEGA 7 prejelo odločbo o usmeritvi
 18 učencev z učnimi težavami

 3 obravnavani v zunanjih institucijah (Dejan, Marjeta,  Nemanja)
 1 predlog obravnave v zunanjih institucijah (Neja)

 za šolsko leto 2013.2014 evidentiranih 18 učencev z 
učnimi težavami (18 končni evalvacij) 7%

 
Vir: Evalvacija koncepta dela z učenci z učnimi težavami 18. 6. 2. 7. 2013, Tjaša Prudič 

 
Ugotavljam, da je ob kontinuiranem delu in sledenju smernicam koncepta dela z učenci z 
učnimi težavami delo z otroki bolj načrtovano, posredovanje informacij boljše, lažje ugotav-
ljamo dosežke otrok, razviden je potek in učenčev razvoj, dosežki, sodelovanje s starši je več-
kratno, sodelovanje med učitelji boljše. 
 
Kot svetovalna delavka sem učno pomoč nudila tudi nekaterim učencem po potrebi, le da bi 
osvojili kakšno snov, premostili težave. (Teja Gorjanc, Andrej Mlinar, Neja Škofic). 
 
Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja sem za negativno ocenjene učence pomagala 
poiskati najustreznejše način pomoči in skupaj z razredniki to sporočila staršem. 
 
V mesecu marcu sem v soglasju staršev v 3. A in 3. B razredu izvedla diagnostični narek 
Matevž. Slabše rezultate so dosegli učenci, ki so usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami 
in bomo znotraj ur dodatne strokovne pomoči nadalje sodelovali s straši in na urah delali 
korekcijske vaje ter Primož Vovk, Dejan Zalar, Uroš Seražin in Anže Colja. Skoraj vsi starši so 
se odzvali povabilu na vpogled, skupaj smo začrtali naše nadaljnje sodelovanje. Po potrebi 
sem starše napotila na svetovalni center in jim predlagala v vključitev v interesno dejavnost 
Potovanje v deželo besed. 
 
Aktivno sem sodelovala s Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše, in sicer za 
otroka Dejana Šućurja in Marjeto Mlinar (poročila, razgovori s psihologinjo, ipd.).  
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Ker smo pri učenki Marjeti Mlinar že zelo zgodaj zaznali težave na govornem in posledično 
učnem področju, smo tesno sodelovali s starši ob zaključku pa od njih pridobili soglasje za 
ponovno obiskovanje 1. razreda.  
Celo šolsko leto sem vodila dokumentacijo učencev z učnimi težavami (soglasje, dnevnik 
pomoč, poročila, ipd.). Ob zaključku šolskega leta sem zbrala evalvacije dela z učenci z učnimi 
težavami, evidentirala učence, pri katerih učne težave ostajajo in predvidela delo v prihod-
njem šolskem letu (dopolnilni pouk, ISPU ure, javni delavec) ter to oddala vodstvu šole.  
 
2. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 
 
Sodelovala sem pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Te sem 
obravnavala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnateljico. 
Pogovorila sem z otroki, ki so bili vpleteni v te situacije in jih privedla do razrešitve problema. 
Večkrat sem bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa sem bila tudi 
mediatorka v konkretnih situacijah. Občasno sem sodelovala pri obravnavi določene teme ali 
problematike v okviru razrednih ur. Razredniki so se k meni obračali po informacije za razre-
dne ure, skupaj smo zastavili cilje, pomagala sem tudi izpeljati razredne ure ob določeni pro-
blematiki. Ob težji problematiki sem razrednikom predlagala sklic oddelčnega učiteljskega 
zbora. 
 
V povezavi z razredniki sem se vključevala v pomoč in svetovanje posameznim učencem in 
njihovim staršem ob opaženih težavah. 
 
Ob težjih in hujših kršitvah šolskih pravil in izvlečka iz hišnega reda sem opravila razgovore 
tako z učenci in starši, pri tem pa sem sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individual-
nosti. 
 
Trem učencem je bil izrečen vzgojni opomin, za njih je bil zapisan individualiziran vzgojni 
načrt. Vodila in koordinirala sem vse faze. (Patrik Svet, Andrej Mlinar, Nataša Milošević). 
 
Starše, ki so se obrnili name, oziroma so bili pripravljeni sodelovati, sem ozaveščala o osnov-
nih vzgojnih načelih, o učinkovitem delu, skupaj z njimi in njihovimi otroci smo začrtali krat-
koročne cilje, ki jih želijo doseči. 
 
Zlasti pri individualnem sodelovanju s posameznimi učitelji sem poskušala senzibilizirati uči-
telje za zaznavanje posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje meja in hkrati daja-
nje občutka sprejetosti. 
 
Aktivno sem sodelovala pri skupnih dogodkih (govorilne ure, konference …) ter dajala pred-
loge za izboljšanje klime.  
 
Pripravila sem 4 jutranje sestanke za učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura, klima (9. 
10., 11. 12., 18. 2. in 21. 5.). Na teh sestankih smo z učiteljskim zborom poiskali dejavnosti, ki 
nas motijo, skušali eno dejavnost izpostaviti in poiskati rešitve za zmanjšanje te moteče 
dejavnosti. Tako smo se posvetili neupoštevanju dogovorjenih pravil pri vseh učiteljih, ver-
balnemu nasilju, neopravljanju domačih nalog, uporabi mobilnih naprav, reševanju konflik-
tov, ravnanju s sadjem, gneči v garderobi pri pouku, izvajanju dežurstva na avtobusu, ravnan-
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ju z garderobnimi omaricami ter začrtali smernice dela z oddelčno skupnostjo za prihodnje 
šolsko leto. 
 
Aktivno sem sodelovala tudi pri dopolnjevanju in usklajevanju Pravil šolskega reda.  
 
Na zaključni konferenci sem pripravila evalvacijo Vzgojnega načrta. Učiteljski zbor sem pono-
vno seznanila z vsebinami vzgojnega načrta, nato pa so učitelji v skupinah ugotavljali, v kolik-
šni meri upoštevamo dejavnike za zadovoljevanje potreb, katere vedno upoštevamo in pri 
katerih moramo biti še pozorni ter ovrednotili, koliko so potrebe po varnosti, po svobodi, po 
moči, po pripadnosti in po igri na naši šoli zadovoljene. 
 
V mesecu januarju sva s Patricio Verbič ob veljavni zakonodaji pripravili načrt Ravnanja ob 
zaznavi nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. Izhajali sva iz Zakona o preprečevanju nasilja v 
družini in Pravilnika o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. 
 

OBRAVNAVA NASILJA V ŠOLI
(Izobraževanje: Zaznavanje in preprečevanje nasilja v šoli)

Na nasilje se odzovemo takoj, ga obravnavamo, 
iščemo rešitve (Vzgojni načrt).
Zapišemo ZAPISNIK.

O nasilju obvestimo svetovalno delavko/ravnateljico.

Glede na intenziteto nasilja svetovalna delavka skliče 
INTERNI TIM  ta uskladi dejavnosti v okviru šole.

Glede na vrsto/intenziteto nasilja obvestilo in 
sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, Policija, 
ZD).

O nasilju obvestimo starše vpletenih otrok. 
Po potrebi delo z žrtvijo in povzročiteljem, z 
razredom, delo z opazovalci nasilja, preventiva.  

Vir: Ravnanje ob zaznavi nasilja na OŠ »Jožeta Krajca«Rakek, januar 2013, Tjaša Prudič 

 
V okviru projekta Safe.si sem razrednikom ponudila razredno uro na temo: INTERNET V 
MOJEM ŽEPU – SVET NA DLANI – VAROVALKA V GLAVI, ki je bila namenjena odgovorni rabi 
mobilnih naprav. 
 
V sodelovanju z LAS je bila za učence 1. razredov 15. 3. 2013 izvedena delavnica na temo 
čustva, ki jo je izvedla psihologinja Ines Ožbolt. 
 
Staršem in učiteljem smo ponudili naslednja predavanja: 
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- Safe.si: Internet – ulica v otroški sobi, 
- Damjana Šmid: Kako spodbujamo čustveno inteligenco otrok (LAS), 
- Vesna Godina: Predavanje o vzgoji. 

 
S spodbujanjem prostovoljstva sem želela krepiti vrednote nenasilja. 
Vse razgovore (z učenci, straši, učitelji) sem si skrbno beležila. 
 
 
3. TELESNI, OSEBNI IN SOCILANI RAZVOJ 
 
3.1 NADARJENI UČENCI 
 

ŠTEVILO NADARJENIH ob začetku 
ŠOLSKEGA LETA 2012/2013

 70 identificiranih nadarjenih otrok (5. – 9. razred)
 53 % otrok je prepoznanih kot nadarjenih (5. – 9. 

razred)
 27 % otrok naše šole

 49 % fantov
 51 % deklet

 
Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2012.2013, Tjaša Prudič 
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ŠTEVILO NADARJENIH ob koncu 
ŠOLSKEGA LETA 2012/2013

 85 identificiranih nadarjenih otrok (4. – 9. razred)
 53 % otrok je prepoznanih kot nadarjenih (4. – 9. 

razred)
 32 % otrok naše šole

 48 % fantov
 52 % deklet

 
Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2012.2013, Tjaša Prudič 

 
a) Odkrivanje nadarjenosti 
Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta, ko je bilo predlaga-
nih 13 učencev letošnjega četrtega razreda, 1 učenka letošnjega osmega razreda in 1 učenec 
letošnjega devetega razreda, smo najprej pridobili soglasje staršev za začetek identifikacije v 
skladu z Operacionalizacijo koncepta delo z nadarjenimi učenci. Nato smo pričeli s postop-
kom identifikacije. Teste TTCT in APM oz. SPM je za našo šolo izvedla psihologinja Ines 
Ožbolt. Tretji kriterij, torej Ocenjevalne lestvice za učitelje, so v elektronski obliki izpolnjevali 
učitelji. Postopek identifikacije smo zaključili v mesecu januarju. Od  otrok je bilo v postopku 
identifikacije kot nadarjenih prepoznanih 14 otrok, in sicer 11 na ocenjevalnih lestvicah uči-
teljev, 5 na testu inteligentnosti in 7 na testu ustvarjalnega mišljenja. Od teh je bilo 8 učen-
cev kot nadarjenih prepoznano po enem kriteriju, 3 na dveh kriterijih in 3 na vseh 3 kriterijih. 
Starše sem s postopkom identifikacije seznanila na individualnih razgovorih skupaj s psiholo-
ginjo Ines Ožbolt. 
 
Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestankih oddelčnih učiteljskih zborih 8. januarja, 
22. marca in 10. maja 2013.  
 
Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovorih s 13 
identificiranimi nadarjenimi (starši Adrijane Frank niso želeli nadaljnjega spremljanja) sem 
zapisala izhodišča za pripravo individualiziranega programa za vsakega otroka. Razredniki so 
na podlagi izhodišč pripravili smernice za individualizirane programe. 
 
V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 10 učencev. 
 
b) Spremljanje in razvoj nadarjenosti 
V letošnjem šolskem letu je bilo število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 70. Za te 
učence so razredniki, kot nosilci IP-ja, s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora pripravili IP-



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2012/13 

je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z nadarje-
nimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali smernice 
nadaljnjega dela. Vseh 70 individualiziranih programov sem pregledala, jih spravila v papirna-
to obliko, naredila formalnosti in jih vrnila učiteljem. 
 
Učence sistematično (predvsem opomnim učitelje, ki učijo te učence), glede na njihovo željo, 
seznanjam z likovnimi, literarnimi in drugimi natečaji. Učiteljem pomagam pri prijavi na nate-
čaj itd.  
 
Ob zaključku šolskega leta sem evalvirala naše izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci 
na naši šoli. Ti so skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4 stopenjski lestvici (1 – se 
sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam) dala nasle-
dnje rezultate. 
 

 
Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2012.2013, Tjaša Prudič 

 
Iz tabele je razvidno, da so nadarjeni učenci in njihovi starši zadovoljni z izvajanjem Koncepta 
dela z nadarjenimi učenci. 
 
Ob zaključku šolskega leta sem letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda izdala Dokazilo o 
odkriti nadarjenosti in Poročilo učenca oz. učenke / dijaka ali dijakinje o področjih prepozna-
ne nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni oz. srednji šoli. 
 
V juniju so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa nadarjenih učencev in 
zapisali njihove dosežke. Evalvacijo so posredovali učencem. V prihodnjem šolskem letu 
bodo evalvacijo v začetnem razgovoru pregledali še skupaj. 
 
Ob koncu leta sem individualizirane programe z evalvacijami ponovno pregledala, učiteljem 
posredovala povratno informacijo in jih vrnila v osebne mape nadarjenih učencev. 
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3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 40 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Sodelovala sem pri izdelavi individualiziranih programov za te učence, zapisala sklepe o ime-
novanju strokovnih skupin, bila prisotna na uvodnih, polletnih in evalvacijskih sestankih stro-
kovnih skupin, sodelovala z zunanjimi inštitucijami, ki te otroke obravnavajo. Koordinirala 
sem zahteve Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi potrebami – poročilo o otroku, 
preverjanje izpolnjevanja pogojev itd. Zapisali smo 9 poročil o otroku, ali za preverjanje ali za 
novo odločbo o usmeritvi. 
 
Po potrebi sem sodelovala tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. 
 
Sem tudi nosilka individualiziranega programa za otroka Lenarta Skuka. Lenart ima Duschen-
novo mišično distrofijo. Skozi leto sem spremljala Lenartovo vključevanje v oddelek, prisos-
tvovala v tem oddelku, sklicevala strokovno skupino ter po potrebi usmerjala učiteljico in 
spremljevalca. Skupaj s spremljevalcem sem v zaključku zapisala evalvacijo dela. 
 
Koordinirala sem delo z otroki s posebnimi potrebami, nove odločbe predstavljala sodelav-
cem ter razporede delitve ur dodatne strokovne pomoči redno posodabljala. 
S specialno pedagoginjo sva urejali osebne mape otrok s posebnimi potrebami. 
 
3.3 STATUSI ŠPORTNIKA 
 
V tem šolskem letu je za status športnika ali umetnika zaprosilo 8 staršev učencev naše šole. 
Vsem učencem je bil status odobren. 
 
Sama sem vloge sprejemala, pogledala njihovo popolnost, predstavila vloge in obvezne pri-
loge učiteljskemu zboru, na podlagi njihovega mnenja vodila postopek o dodelitvi statusa 
športnika ter z razredniki predstavila dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti staršem in 
učencem.  
 
 
4. ŠOLSKI NOVINCI 
 

a) všolanje 
 
V mesecu septembru sem pomagala pri sprejemu prvošolcev. 
 
Šolske novince sem vpisovala 19. in 20. februarja 2013. Na vpis smo vabili s pošiljanjem poš-
te na dom, notico na Radiu 94, notico v Notranjskih novicah, notico na občinski spletni strani 
in na naši spletni strani. 
 
Vpisati se je prišlo 39 otrok. Njim se je pridružila še 1 deklica, ki se je vpisala iz druge osnovne 
šole. Od 39 otrok bo 14 otrok obiskovalo podružnično šolo na Uncu, 24 pa jih bo vstopilo v 
prvi razred na matični šoli. 
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V mesecu maju sem staršem izdala potrdilo o vpisu. 
Starše teh otrok smo povabili na 2 roditeljska sestanka. Na prvem, 4. aprila 2013, smo jih 
seznanili z organizacijo šole in organizacijo dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v 
šolo in s pomenom branja in pripovedovanja pravljic, na drugem, 4. junija 2013, pa z delom v 
1. triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter pripravili kratko delavnico. 
 
Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Letos 
je potekal tak obisk tudi na podružnični šoli na Uncu. 
 
V mesecu maju smo na vlogo staršev izpeljali tudi odložitev šolanja za učenko Lano Kondić. 
 
Tako bo v šolskem letu 2013/2014 v 1. razred podružnične šole vpisanih 15 otrok (14 vpisa-
nih + 1 učenka, ki bo ponovno obiskovala 1. razred), v 1. razred matične šole pa 24 otrok. 
 

b) drugi vpisi/izpisi 
 
V letošnjem letu (2012/2013) se je na našo šolo vpisali tudi naslednji učenci: 

- Rok Vrhovnik (7. B), 
- Tjaž Miha Oblak (5. A), 
- Nataša Milošević (8. B), 
- Vesna Mikulić (8. A), 
- Nejc Škofic (3. A), 
- Neja Škofic (6. B). 

 
V prihodnje šolsko leto (2013/2014) pa smo vpisali tudi naslednje učence: 

- Samo Japelj, 
- Vasja Japelj, 
- Igor Radić, 
- David Radić, 
- Nal Nared, 
- Ahac Bastarda. 

 
Vse učence in njihove starše sem na vpis sprejela, uredila potrebno dokumentacijo (vpisni 
list, potrdila o vpisu, prijava na šolsko prehrano, prijava na učbeniški sklad, pripomočki, izbir-
ni, ipd.). Učence vpisala v Lo.polis. Šolam, od koder prihajajo, sem poslala soglasje k vpisu in 
jih zaprosila za dokumentacijo, učiteljem pa predstavila nove učence. 
 
Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujeta Katja in Maks Bajec. 
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5. POKLICNA ORIENTACIJA 
 
Celo šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami poklicne orientacije, jih seznan-
jam z aktualnimi roki in novostmi poklicne orientacije. Redno sem posodabljala internetno 
stran in oglasno desko.  
 

a) 8. razred 
 
V 8. razredu sem pripravila uvodne uro v poklicno orientacijo. Na prvi uri so učenci razmišljali 
o sebi (o učnih navadah, interesih, sposobnostih, zdravju, temperamentu in značaju) ter spo-
znali dejavnike poklicnega izbora, na drugi uri sem učencem predstavila shemo srednjih šol 
in možnosti srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, nato pa so na spletni strani 
www.mojaizbira.si raziskovali obstoječe poklice, srednješolske programe in srednje šole. Na 
zaključni uri sem učencem predstavila postopek vpisa in jim odgovorila na vprašanja v zvezi z 
izbiro srednje šole, poklica.  
 
Starše otrok 8. razreda sem na roditeljskem sestanku seznanila z vsebino poklicne orientaci-
je, s potekom dela v šoli ter z dejavniki izbora poklica in kariere. 
 
Testiranje MFBT je bilo s strani ZRSZ ukinjeno.  
 

b) 9. razred 
 
V 9. razredih sem izvedla 3 ure poklicne orientacije. Prvo na temo razmišljanja o sebi, o svo-
jih interesih … V okviru druge ure so učenci na spletni strani Moja izbira iskali poklice, ki jih 
zanimajo, na tretji uri smo pregledali razpis in njegovo vsebino.. 
 
Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, kjer so rešili tudi 
vprašalnik interesov Kam in kako?  
 
5. februarja 2013 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa v srednje 
šole itd. 
 
Učenci so izpolnili spletni vprašalnik o poklicni poti. 
 
V  marcu 2013 smo skupaj z učenci izpolnili Vpisne liste, te sem nato z dopisom, priporočeno 
s povratnico, poslala na srednjo šolo, kamor se otrok vpisuje. Nato sem otroke spremljala, 
jim predlagala prepise, se zanimala za njihovo možnost vpisa … Učence sem redno seznanjala 
s številskim stanjem prijav, z možnostjo prenosa prijav ter z omejitvami. 
 
Učence sem seznanjala z možnostmi štipendiranja, poziv za Zoisovo štipendijo pa objavila 
tudi na šolski spletni strani. 
 
Za učence 8. in 9. razreda smo pripravili tehnični dan POKLICI, ki je potekal 15. 11. 2012. Na 
tehničnem dnevu so imeli učenci veliko možnosti, in sicer sta se jim predstavili Srednja goz-
darska in lesarska šola Postojna, Šolski center Postojna, učenci 8. razreda so imeli delavnico 
filter.net, potem pa so si lahko ogledali poklice v okoliških podjetjih in ustanovah ( Valkarton 

http://www.mojaizbira.si/
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kartonažna Rakek d.o.o., NLB d. d. poslovalnica Rakek, Knjižnica Jožeta Udoviča, Enota Vrtec 
Martin Krpan Cerknica, enota Rakek, Avtostil d. o. o. Rakek, RELIEF, izdelava in monta-
ža fotopolimernih klišejev in avtografika, Frizerski salon Larisa, Gostišče Furman ), na šoli pa 
so se predstavili še gasilci, vojaki, hišnik, energetski svetovalec, tajnica in učiteljica. 
 
 
6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE 
 
Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevozov, CŠOD-
jev, kosil, malic, sem poslušala in jim pomagala poiskati pomoč … Napotila sem jih na CSD ali 
pa jim pomagala izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada. 
 
Kot namestnica predsednice šolskega sklada sem v letošnjem letu lažje spremljala in sledila 
socialnim stiskam učencev naše šole. 
 
Vse starše otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi, smo obvestili o možnostih subvencio-
niranja s strani CSD-ja. 
 
Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZKS subvencionira socialno ogroženim 
otrokom. Na podlagi 7 vlog se je sestala komisija za subvencioniranje, ki je sredstva razdelila, 
sama pa sem zapisala odločbe o subvencioniranju šole v naravi.  
 
Za Melito Žnidaršič, mati Lare in Tjaše Milovanović, sem zapisala prošnjo za enoizmensko 
delo na podlagi težav Lare Milovanović. 
S CSD Cerknica smo sodelovali pri zbiranju prijav za počitniški program. 
 
Na pobudo Rdečega križa sem zbrala 16 otrok, ki so se udeležili brezplačnega letovanja na 
Rdečem križu v času zimskih počitnic.Redjep, Selmin in Leila Medjitoska, Tine Krpan, Katja 
Marolt, Nik Žorž, Tea in Erik Grgič, Vesna Mikulič, Monika Udovič, Tjaž Miha Oblak, Milan 
Pavlović, Ismet Golić, Ana, Marjeta in Mihela Mlinar). 
 
V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri spremljanju nekaterih družin in pri 
sumu nasilja nad otokom. 
 
 
7. OSTALO 
 
Pod ostalo delo štejem delo, ki ga ne morem neposredno umestiti v zgolj eno smernico šol-
ske svetovalne službe. Sem poleg načrtovanja dela šolske svetovalne službe spada tudi:  
 

- vodenje šolske skupnosti, 
- vodenje otroškega parlamenta (organizacija občinskega otroškega parlamenta), 
- torkovi sestanki in priprava na njih, 
- projekt prostovoljstva, 
- sodelovanje na šolskih prireditvah, kulturnih, tehniških, športnih dnevih, 
- razni sestanki delavcev, pedagoške konference, kolegij (aktivno sodelovanje, priprava, 

pisanje zapisnikov), 
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- sestanki z ravnateljico in pomočnico, pomoč pri dokumentaciji, NPZ-jih, Lopolisu, itd., 
- vodenje nacionalnega projekta Moder stol – nekdo misli nate, 
- oblikovanje skupin izbirnih predmetov, 
- pomoč pri NPZ-jih, 
- delitev 6. razredov, 
- izdaja potrdil o šolanju, 
- pomoč pri uveljavljanju pravice do javne delavke, 
- vabila na roditeljske sestanke (oblikovanje in splet), 
- ob tednu otroka sem pripravila Lova na zaklad in ples, igre, delavnice, 
- mentorica na študijski praksi študentski Ines Godeša in Tini Urbanc, 
- kolegij, 
- prisostvovanju na svetu šole in svetu staršev, 
- soglasja o zbiranju osebnih podatkov v začetku šolskega leta, 
- vodenj aktiva notranjskih svetovalnih delavk, 
- … 

 
II. ANALIZA DELA 

 
 
Glede na smernice šolske svetovalne službe (Zavod RS za šolstvo 2008) in letni delovni načrt 
sem skušala svoje delo razporejati enakovredno med vseh 6 smernic.  
 
Največ, kar 23 % mojega dela, je namenjenega smernici 2 – Šolska kultura, red klima, njej 
sledi smernica 3 – Telesni, osebni in socialni razvoj, kamor spada tako delo z nadarjenimi kot 
z otroki usmerjenimi v osnovno šolo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč-
jo (18 %), Poklicni orientaciji sem namenila 11 %, Všolanju in Učenju in poučevanje pa 8 %. 
Manj časa sem posvetila smernicama Socialno ekonomske stiske (6%). 
 
Odstotek ostalega se je glede na prejšnje šolsko leto povečal za 4 %, na 27 %. 
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Želela bi ga zmanjšati in ta čas razporediti med ostale smernice. Predvsem si želim imeti več 
časa za strokovno izpopolnjevanje, sledenje novostim ipd. 
 
 
Rakek, 5. julij 2013 

Tjaša Prudič, univ. dipl. pedagoginja, 
mag. prof. inkluzivne pedagogike, 

šolska svetovalna delavka 
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POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU COBISS/0PAC  NA DAN 24. 6. 
2013 
 
PODLOKACIJA ŠTEVILO ENOT GRADIVA 

knjižnica 8395 

učiteljski kabineti 2104 

čitalnica 932 

PŠ Unec 2474 

SKUPAJ: 13905 

 
 
PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA od 1. 9. 2012 do 24. 6. 2013 

 
PODLOKACIJA NAKUP DAR 

knjižnica 93 25 

učiteljski kabineti 51 1 

čitalnica / 8 

PŠ Unec 22 34 

SKUPAJ: 166 68 

 
Dodatno je bilo iz starega fonda vneseno v program COBISS  195 enot knjižničnega gradiva. 
 
Skupni prirast (nakup, dar, stari fond): 429 enot gradiva. 
 
PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA PO UDK IN PROSTEM PRISTOPU 
 
O SPLOŠNO:    2 
02 KNJIŽNIČARSTVO:  2 
159 PSIHOLOGIJA:   7 
3 DRUŽBENE VEDE:   3 
34 PRAVO:   4 
37 ŠOLSTVO, VZGOJA:  61 
379.8 PROSTI ČAS:   1 
39 ŠEGE, OBIČAJI:  1 
5 NARAVOSLOVNE VEDE:  4 
51 MATEMATIKA:   3 
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53 FIZIKA:    2 
57 BIOLOGIJA:   2 
58 RASTLINSTVO:   1 
59 ŽIVALSTVO:    1 
6 UPORABNE  VEDE:   10 
61 MEDICINA:    7 
62 TEHNIKA:    1 
63 KMETIJSTVO:    3 
65 PROMET, POŠTA:  1 
77 FOTOGRAFIJA:   2 
79 RAZVEDRILA:    3 
791.4 FILM:     1 
794 DRUŽABNE IGRE:   2 
796 ŠPORT:    7 
8 JEZIK, JEZIKOSLOVJE:   2 
81 JEZIKOSLOVJE:   56 
82 KNJIŽEVNOST:    5 
82.1 PESNIŠTVO:    5 
886.3 POEZIJA:    3 
908 DOMOZNANSTVO:   1 
91 ZEMLJEPIS:    1 
93/94 ZGODOVINA:    1 
C CICIBANI:    110 
L LJUDSKO SLOVSTVO:  5 
M MLADINCI:   12 
P PIONIRJI:    95 
 
PRIRAST GRADIVA PO INTERNI OZNAKI 
 
a angleška bralna značka:  39 
ak avdio-kasete:    0 
cd  zgoščenke:    5 
cr cd- rom:    0 

DVD:     4 
DZ delovni zvezki:   11 
n nemška bralna značka:  6 
P priročniki:    16 
S stripi:     4 
UČ učbeniki:    8 
ZN zbirke nalog:    5 
      

ŠTEVILO NASLOVOV ČASOPISOV IN REVIJ: 40 
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PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA 
 

CD-ROMI CD VIDEO    
KASETE AV KASETE DVD 

0 5 0 0 4 
 
 
SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA VPISANEGA V SISTEM COBISS  
 

CD- ROMI CD VIDEO  KASETE AV KASETE DVD 

99 78 240 89 77 
 
 
IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (priložene priloge, direkten izpis statistike iz COBISSA) 
 
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu pa smo čas izposoje prestavili iz srede na petek.  
Do začetka meseca novembra je potekala izposoja  še v starem programu VIR, nato pa smo 
prešli na izposojo v COBISSU. 
 
Učenci, ki so najbolj pogosto obiskovali knjižnico: Neja Kvaternik, Matej Mavsar, Katja 
Marolt, Kenan Jurenec, Loti Strle, Filip Avsec, Anis Abidović, Peter Bajt, Nikolina Dević, Aljaž 
Kogej, Sanja Mihajlovska, Luka Zidar, … 
 
Na Uncu pa so si največ knjig izposodili: Tadeja Malc, Primož Jernejčič, Peter Ivančič, Karmen 
in Adrijana Frank, Ana Mlinar, Blaž Debevec, Leo Istenič, … 
 
 
INVENTURA 
 
V letošnjem šolskem letu smo opravili inventuro vsega knjižničnega gradiva, vpisanega v 
COBISS. Poročilo o inventuri se nahaja v računovodstvu šole. 
 
 
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI 
 
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 
 
Rakek: 
1. a - 18. 09. 2012 (2 uri), 02. 04. 2013 
2. a - 19. 09. 2012 (2 uri), 24. 04. 2013  
3. a - 28. 09. 2012 (2 uri), 08. 03. 2013, 16. 05. 2013 
4. a - 21. 09. 2012, 14. 11. 2012, 21. 01. 2013, 15. 02. 2013 
5. a - 19. 10. 2012, 24. 01. 2013, 19. 03. 2013, 20. 06. 2013 
6. a - 04. 10. 2012, 19. 06. 2013 
6. b - 05. 10. 2012, 19. 06. 2013 
7. a - 08. 01. 2013, 25. 03. 2013 (2 uri), 18. 06. 2013 (5 ur - KD) 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2012/13 

7. b - 09. 01. 2013, 25. 03. 2013 (2 uri), 18. 06. 2013 (5 ur - KD) 
8. a - 27. 09. 2012( 2 uri), 14. 12. 2012, 04. 06. 2013  
8. b - 27. 09. 2012 (2 uri), 04. 06. 2013 
9. a - 27. 09. 2012 (2 uri), 21. 12. 2012, 13. 05. 2013 
9. b - 27. 09. 2012 (2 uri), 21. 12. 2012, 14. 05. 2013 
 
Unec: 
1. b - 14. 09. 2012 (2 uri), 14. 06. 2013 (2 uri) 
2. b - 14. 09. 2012  (2 uri), 14. 06. 2013 (2uri) 
3. b - 17. 09. 2012, 29. 03. 2013 (2 uri), 21.6.2013 
4. b - 17. 09. 2012, 29. 03. 2013 (2 uri), 21.6.2013 
5. b - 26. 10. 2012 (2 uri), 10. 05. 2013 (2 uri) 
 
VVZ Martin Krpan: 
- skozi vse leto, večkrat mesečno  
 
Skupno število KIZ: 73 
 
Sodelovala sem tudi na športnih, kulturnih in naravoslovnih  dnevih, bila sem nadzorna 
učiteljica pri NPZ. 
 
OSTALE DEJAVNOSTI (RAZSTAVE, PROJEKTI) 
 
- obeležitev meseca šolski knjižnic, oktober 2012- priprava razstave »Podarimo knjigo« 
- priprava razstave fotografij Toma Križnarja ob dobrodelnem koncertu za pomoč otrokom 

v Sudanu, november 2012 
- obeležitev mednarodnega dneva knjig za otroke, 02. 04. 2013 
- priprava razstave doniranih knjig – april 2013 
 
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
- 24. 10. 2012 izobraževanje učitelj-učitelju: Glasser 
- 24. 09. do 26. 09. 2012 - seminar IZPOSOJA/COBISS 3, IZUM, Maribor 
- 24. 11. 2012 - ogled slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu, Ljubljana 
- 17. 12. 2012 - izobraževanje o objavljanju člankov na spletni strani šole- izvajalec Miha 

Jernejčič 
- 07. 02. 2013 - seminar inventura v šolski knjižnici, IZUM, Maribor 
- 25. 03. 2013 - izobraževanje za e-vrednotenje NPZ, OŠ Vič, Ljubljana 
- 18. 04. 2013 - predavanje o vzgoji za starše in učitelje- dr. Vesna Vuk Godina 
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UČBENIŠKI SKLAD  
 
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:  
1. r -  / 
2. r -  23 
3. r -  20 
4. r -  25 
5. r -  32 
6. r -  34 
7. r -  35 
8. r -  33 
9. r - 28 
 
Skupaj: 230 učencev 
 
 

Lea Sterle,  
šolska knjižničarka 

 
Rakek, 24. 06. 2013                                                                                     
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POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V šolskem letu 2012/13 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno: 

• 15 zajtrkov za učence jutranjega varstva 
• 227 malic za učence od 1. – 9. razreda 
• 120 kosil (od tega  15 za PŠ Unec) 
• 4 kosil za delavce šole 
• 5  malic za učitelje 
• Unec 32 malic (pripravljajo sami) 

 
* Diete (zdravniško potrdilo):  
- alergija na jajca in mleko (Rok Kranjc, 6. b) 
- alergija na mleko (učenca 2. a:  Lenart Logar in Anis Abidović in Vitan Logar, 5. a) 
- alergija na arašide, oreščke (Tia Vitić, 1. a) 
- alergija na fruktozo (Matej Godeša, 5. a) 
 

      * Drugo:  
- 3  brezmesne  malice 
- 2 brezmesna kosila (občasno) 
- 5 malic brez svinjine (verska usmerjenost) 

 
Trije učenci v šoli niso prejemali nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli v šoli vsaj enega. 
Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo in je bilo konstantno, razen štirih 
učencev ki so se naknadno prijavili na malico, ker so bili upravičeni do subvencije (Godeša 
Matej, Veronika, Miha in Klemen), dva učenca pa sta se iz istih razlogov prijavila na kosilo 
(Dolores Sekula, Pavlovič Mihajlo). 
 
Na svetu šole 31. 8. 2012 so bile sprejete nove cene kosil. Po sklepu Sveta šole  so cene 
obrokov sledeče: malica (0,80 €), zajtrk  (0,55 €), kosilo za 1. triado (2,00 €), 2. triado (2,20 €) 
in 3. triado (2,40 €). Subvencijo za malico je imelo 134 učencev. Do brezplačnega  kosila  pa 
je bilo upravičenih 14 učencev. Dva učenca od štirinajstih  pa subvencije nista koristila. 
 
Jedilnik sem načrtovala za 14 dni naprej, v sodelovanju s kuharico Marijo Hiti  in pomočnico 
kuharice Marjano Zalar. Pri načrtovanju jedilnikov sem upoštevala smernice zdrave prehra-
ne, energijsko in hranilno ter zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prila-
goditve jedilnika glede na dejavnosti (športni dan, …).  
 
Jedilnik je bil objavljen  na šolski  spletni strani, v mesecu maju 2013 smo na spletno stran 
dodali tudi dietne jedilnike (alergija na mleko in oreščke). 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt  Shema šolskega sadja. V ta namen 
so od 3. oktobra 2012 dalje imeli vsi učenci (tudi tisti, ki niso bili prijavljeni na šolsko malico) 
enkrat na teden - ob sredah poleg šolske malice  na voljo brezplačen dodaten obrok sadja  ali 
zelenjave. Izvedli smo 35 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spodbujali 
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k uživanju le-tega. Vzporedno s tem so potekale  vse leto promocijske aktivnosti v zvezi s 
projektom. 
  
V novembru 2012 se je kuharica Milena Zalar upokojila. Namesto nje je v kuhinji opravljala 
dela kuharice Marija Hiti, dela pomočnice kuharice pa od 16. januarja 2013 Marjana Švigelj. 
Od upokojitve kuharice Milene Zalar dalje je delo kuharja opravljal Boštjan Demšar (15. 11. 
2012 do 13. januarja 2013). 
 
Večjih težav  v zvezi s šolsko prehrano ni bilo, morebitne težave smo skušali reševati sproti. 
 
 
Rakek, 28. 06. 2013                                                           Vodja šolske prehrane:  

                                                                                                Marija Opeka   
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POROČILO O DELU RAČUNALNIKARJA – ORGANIZATORJA 
INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI  

ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
 
Kot učitelj računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti sem v sodelovanju z vods-
tvom šole vzpodbujala in usmerjala izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske tehno-
logije, nudila individualno pomoč učiteljem in učencem, spremljala novosti na področju 
računalništva, skrbela za uporabo licenčne programske opreme na šoli ter njeno delovanje. 
Del delovnega časa sem namenila tudi tehnični pomoči v vodstvu šole. 
 
Z učitelji smo obnavljali šolsko spletno stran s svežimi informacijami, dogodki, fotografijami 
in z video vsebino. Sodelovala sem z različnimi aktivi. Za projekt Roden sem skupaj z vodjo 
projekta oblikovala predstavitveno zgibanko, za medobčinski nogometni turnir in za različna 
podjetja, ki so sodelovala s šolo pri izbirnih predmetih ter donatorjem, pa zahvale. Ob koncu 
šolskega leta smo učencem podelili pohvale in priznanja, ki sva jih oblikovali z učiteljico liko-
vnega pouka.  
 
Po navodilih vodstva sem organizirala tudi naslednja izobraževanja za učitelje: 

- prikaz uporabe računalniške učilnice, 
- predstavitev programa za e-vrednotenje NPZ, 
- Word nadaljevalni in  
- objave na šolski spletni strani s poudarkom na video vsebinah. 

 
Učencem sem omogočila uporabo računalniške učilnice za njihovo delo ter jim pomagala pri 
nastalih tehničnih težavah. 
 
V šolskem letu 2012/2013 so učitelji računalniško učilnico redno uporabljali. V njej se je izva-
jal pouk pri številnih predmetih. Prav tako se je izvajal pouk nekaterih izbirnih predmetov in 
interesnih dejavnosti, kolesarski izpit ter OPB. 
 
Na šoli so vsi računalniki povezani v omrežje (administrativni del in učilnice). V letošnjem letu 
smo zamenjali internetnega ponudnika in šolo opremili s prenosnimi telefoni. Kabinet šport-
ne vzgoje smo opremili z internetom. Na PŠ Unec smo zamenjali tiskalnik, starega pa preraz-
poredili. Testirali smo program eAsistent ter Printbox, informacijski kiosk za tiskanje, kopi-
ranje in skeniranje. 
 
Kot učitelj računalnikar sem se nenehno izobraževala s pomočjo interneta in strokovne lite-
rature ter se udeleževala vseh seminarjev, ki so potrebni za nadaljnje kvalitetno delo. 

 
Rakek, 28. 06. 2013        Računalnikar: Lidija Anzeljc 
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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA  
»SHEMA ŠOLSKEGA SADJA« 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
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 drugo leto zapored. 
 
V letošnjem šolskem letu 2012/13 smo začeli razdeljevanjem sadja in zelenjave z 2. oktob-
rom 2012 in smo tako učencem tekom šolskega leta ponudili 35 obrokov svežega sadja in 
zelenjave (jabolka, mandarine, hruške melone, jagode, grozdje, kaki, korenje, paradižnik, 
paprika, kumare). Dodatni obrok sadja in zelenjave poleg šolske malice je predstavljal doda-
no 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 zastonj. 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 (1572,00 €). Naša šola je sadje in zelenjavo nabavljala pre-
ko KZ Martin Krpan Cerknica. 
 
Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave 
prehrane ter lokalne in ekološke pridelave. 
 
Učenci so uvedbo sheme dobro sprejeli, zato bomo tudi v prihodnje z njo nadaljevali. 
 
 

Vodja projekta Shema šolskega sadja: Marija Opeka 
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POROČILO PROJEKTA UNESCO ŠOLE  
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V avgustu 2012 sem prevzela koordiniranje Unesca ASP mreže šol na OŠ Jožeta Krajca, 
Rakek. Že pred tem, 26. 6. 2012, sem se udeležila srečanja koordinatorjev Unesco ASP mreže 
šol  središča Ljubljana, ki je na OŠ Ledina v Ljubljani. 
 
Med 18. in 20. 10. 2012 sem se udeležila seminarja 60 let Unesco ASP mreže- pogled v pri-
hodnost. 
 
V šolskem letu 2012-13 smo imeli tri sestanke UNESCA za učiteljski zbor, na katerih smo 
usklajevali načrt in dejavnosti povezane z načrtovanimi projekti in obeležitvami dni. Sestali 
smo se 28. 8. 2012, 2. 4. 2013 in 28. 6. 2013. 
 
12. 11. 2012 sem pripravila delavnico za pedagoške delavce, na kateri smo se dotaknili 4 ste-
brov izobraževanja in njihovega uravnoteženega razvijanja, saj je prav to temelj delovanja 
Unesco šol. 
 
Na tedenskih sestankih sem kot koordinatorica spomnila nosilce obeležitev dni na načrtova-
ne dneve obeležitev. 
 
V šolski jedilnici smo imeli Unescov kotiček, kjer so bile nanizane naše dejavnosti. Posamezne 
skupine učencev so se ob obeležitvah predstavile na različne načine ( plakati, risbe, slike, 
fotografije, objave na šolskem radiu). 
 
Na šolski spletni strani smo na zavihku Unesco objavljali članke. 
 
V šolskem letu 2012-13 smo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglabljali: 

- Okoljske probleme v projektnem tednu, vezanem na ekološke teme in vodo – Živim 
zeleno, vključevanje tem v redne ure pouka ob Svetovnem dnevu prve pomoči, Med-
narodnem dnevu za obvarovanje ozonske plasti, Svetovnem dnevu varstva živali, Sve-
tovnem dnevu hrane, Svetovnem dnevu Zemlje, Dnevu Sonca, Svetovnem dnevu 
zdravja. 

- Svetovne probleme- Projekt Afrika in pomoč Brianu, Dobrodelni koncert z namenom 
ozaveščanja javnosti in zbiranja sredstev v sodelovanju s Tomom Križnarjem 

- Človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje, medkulturno učenje- sode-
lovanje z Erasmus asistentko na šoli, vkjučevanje tem v redne ure pouka ob Svetov-
nem dnevu otrokovih pravic, Mednarodnem dnevu strpnosti, Mednarodnem dnevu 
AIDSa, Mednarodnem dnevu oseb s posebnimi potrebami, Svetovnem dnevu mater-
nega jezika, Svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, Mednarodnem dnevu družin, 
Svetovnem dnevu športa. 

 
S ciljem poglobljenega delovanja v skladu z Unesco načeli in smernicami smo izvedli nasled-
nje dejavnosti (poročila so v arhivu): 
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1. NACIONALNI PROJEKTI 
 

NACIONALNI 
PROJEKT 

VODJA 
PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Jezik, kultura, tra-
dicija 

Urška Drobnič september, 
oktober 2012 

-Predstavitev pesmi učencem, tema je 
bila medgeneracijsko sodelovanje. 
-Obeležitev evropskega dneva jezikov na 
šoli. 
-Nastop učencev na prireditvi Jezik, kultu-
ra in tradicija v Škofji Loki. 

Moder stol - nekdo 
misli nate 

Tjaša Prudič oktober 2012 – 
junij 2013 

-Skupine učencev, ki so v preteklem letu 
izdelale moder stol, obiščejo institucijo, 
kjer je postavljen. Z zaposlenimi se pogo-
vorijo, kako ga uporabljajo, če ga je pot-
rebno popraviti. 
-Fotografije obiskanih institucij so razsta-
vili v Unesco kotičku in na spletni strani. 

Drevo = življenje, 
vrt prihodnosti 

Marta Čuk 8. 11. 2012 – 5. 6. 
2013 

-Učence so seznanili s pomenom samoos-
krbe, zbirali so semena, vzgajali sadike, ki 
so jih posadili na šolski vrt. 
-Zasadili so gozdni otoček z drevesi, grmi 
in rastlinami gozdnega roba. 
-Uredili so visoko gredo in jo zasadili glede 
na njene posebnosti. 
-Celo šolsko leto so skrbeli za obstoječi 
šolski vrt z nasadi. 
-Izdelali so kolažni trak, na katerem so 
predstavili svoj Vrt prihodnosti. 
-Dve učenki in mentorici sta se udeležili 
prireditve ob zaključku projekta na OŠ » 
Frana Kranjca« v Celju. 
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2. OBELEŽITVE DNI 
 

DAN SVETOVNI DAN IZVAJALCI 
11. 09. Svetovni dan prve pomoči Martin Rihtar 
16. 09. Mednarodni dan za obvarovanje ozonske plasti Anita Šen 
26. 09. Evropski dan jezikov Urška Drobnič 
01. 10. Svetovni dan glasbe Katja  Smrdel Zafred  
04. 10. Svetovni dan varstva živali Petra Mikše 
05. 10. Svetovni dan učiteljev Polona Klopčič 
16. 10. Svetovni dan hrane Marija Opeka 
16. 11. 
20. 11. 

Mednarodni dan strpnosti 
Svetovni dan otrokovih pravic 

Teja Milharčič, Ida Marušič, Suzana 
Rebec, Emiljana Baraga, Irena Pavlič, 
Vida Rovan, Barbara Geržina, Brigita 
Modic 

01. 12. Mednarodni dan boja proti AIDSu Anja Šircelj Istenič, Tjaša Prudič, Tomaž 
Lulik 

03. 12. Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami Ludvik Palčič, Tomaž Lulik, Patricia Ver-
bič 

21. 02. Dan maternega jezika Metoda Debevc 
21. 03. Svetovni dan poezije Irena Pavlič, Vida Rovan, Teja Milharčič, 

Suzana Rebec, Emiljana Baraga 
22. 03. Svetovni dan vode  

( projektni teden ) 
Vodja: Irena Peteh Kranjc 
Teja Milharčič, Suzana Rebec, Emiljana 
Baraga, Karmen Petrič, Brigita Modic, 
Jasmina Filipčič, Helena Bavec, Vida 
Rovan, Polona Zevnik- NEC, Alenka 
Može, Irena Pavlič, Metoda Debevc, 
Anita Šen, Petra Mikše , Antonija Šlaj-
ner, Jolanda Cerkvenik, Urška Drobnič, 
Martin Rihtar, Marija Opeka, Liljana 
Intihar 

27. 03. Svetovni dan gledališča Irena Pavlič, Ida Marušič, Emiljana 
Baraga, Teja Milharčič, Suzana Rebec, 
Karmen Petrič, Vida Rovan, Tatjana 
Svet, Brigita Modic, Jasmina Filipčič 

02.04. Mednarodni dan mladinske književnosti Lea Sterle 
07.04. Svetovni dan zdravja Irena Peteh Kranjc 
23. 04. Mednarodni dan Zemlje Liljana Intihar 
03. 05. Svetovni dan sonca Petra Mikše 
15. 05. Mednarodni dan družin Suzana Rebec, Ida Marušič, Teja Milhar-

čič, Emiljana Baraga 
25. 05. Dan Afrike Anja Šircelj Istenič, Martina Hiti, Patricia 

Verbič 
31. 05. Svetovni dan športa Polona Klopčič, Ludvik Palčič 
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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA 2013-14: 
 
Koordinatorica v naslednjem šolskem letu bo Martina Hiti. 
 
1. V šolskem letu 2013-14 bomo pri vzgojno-izobraževalnem delu v okviru Unesca poglab-
ljali naslednje teme: 

- svetovne probleme, 
- medsebojne odnose, strpnost, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje 
- okoljsko vzgojo. 

 
Ob svetovnem dnevu hrane, 16. 10., bomo izvedli projektni teden, ki bo vezan na temo hra-
ne. 
 
2. UDELEŽBA NA NACIONALNIH / MEDNARODNIH PROJEKTIH UNESCO ŠOL 

 

 

3. OBELEŽITVE svetovnih dni, Unesco dni 

SVETOVNI DAN IZVAJALCI / VODJA 
11. september: SVETOVNI DAN PRVE POMOČI Aktiv naravoslovja- Martin Rihtar 
1.oktober: SVETOVNI DAN GLASBE Aktiv družboslovja- Katja Zafred 
5. oktober: SVETOVNI DAN UČITELJEV (UNESCO) Aktiv ŠVZ 

Aktiv družboslovja- Urška Drobnič 
16. oktober:  
SVETOVNI DAN HRANE 

Aktiv 1. triade Rakek, Unec 
Aktiv naravoslovja- Marija Opeka 

27.oktober: SVETOVNI DAN AVDIOVIZUALNE 
DEDIŠČINE 

Aktiv družboslovja- Irena Pavlič, 7. b 

10. november: SVETOVNI DAN ZNANOSTI ZA MIR 
IN RAZVOJ 

Aktiv družboslovja- Irena Pavlič, 7. b 
 

16. november: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI  
(UNESCO)  

Aktiv ŠVZ 
Aktiv družboslovja- Urška Drobnič, 9. a, Jolanda Cer-
kvenik, 8. a 

20. november: SVETOVNI DAN OTROKOVIH 
PRAVIC 

Aktiv 1. triade Rakek, Unec 
Aktiv 2. triade Rakek, Unec 

1.december: MEDNARODNI DAN AIDS-a  Aktiv DSP 
Aktiv družboslovja- Jolanda Cerkvenik,  
8. In 9. razred 

3. december: MEDNARODNI DAN OSEB S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

Aktiv ŠVZ 
Aktiv naravoslovja- Antonija Šlajnar 

NACIONALNI PROJEKT VODJA PROJEKTA ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 
Otroštvo podaja roko modro-
sti, OŠ Cvetka Golarja, Škofja 
Loka 

Suzana Rebec november 2013 
– april 2014 

PŠ Unec, RS Rakek 

»Kralj Matjaž pod goro 
Peco«, OŠ Črna na Koroškem 

Jolanda Cerkvenik 
 

januar 2014 PS Rakek 

Drevo = življenje, OŠ Frana 
Kranjca, Celje 

Marta Čuk september 2013 
– maj 2014 

PŠ Unec, RS Rakek 
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10. december: 
DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Aktiv družboslovja- Irena Pavlič, 7. b 

21.februar: SVETOVNI DAN MATERNIH JEZIKOV 
 (UNESCO) 

Aktiv družboslovja- Metoda Debevc, 9. r 
(SLJ) 

8. marec: MEDNARODNI DAN ŽENA Aktiv družboslovja- Petra Mikše,9. b 
21. marec: SVETOVNI DAN POEZIJE  
(UNESCO) 

Aktiv 2. triade Rakek, Unec 

22. marec: SVETOVNI DAN VODA  
(UNESCO)  

Aktiv naravoslovja- Anita Šen 

27. marec: SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA   
(UNESCO) 

Aktiv 1. triade Rakek, Unec 

2. april: SVETOVNI DAN MLADINSKE 
KNJIŽEVNOSTI 

Aktiv 1. triade Rakek 
Aktiv družboslovja- Lea Sterle 

7. april: SVETOVNI DAN ZDRAVJA Aktiv naravoslovja- Irena Peteh Kranjc 
 

15. april: SVETOVNI DAN MLADIH 
PROSTOVOLJCEV 

Aktiv DSP 

22. april: 
SVETOVNI DAN ZEMLJE 

Aktiv 1. triade Rakek, Unec 
Aktiv 2. triade Rakek, Unec 
Aktiv naravoslovja- Liljana Intihar 
Aktiv družboslovja- Jolanda Cerkvenik, 8. a 

3. maj: SVETOVNI DAN SVOBODE MEDIJEV Aktiv družboslovja- Irena Pavlič, 7. b 
 

15. maj: 
MEDNARODNI DAN DRUŽIN 

Aktiv 1. triade Unec 
Aktiv 2. triade Unec 

25. maj: DAN AFRIKE 
(UNESCO) 

Aktiv DSP 
Aktiv družboslovja- Jolanda Cerkvenik, 8. a 

31. maj: 
SVETOVNI DAN ŠPORTA 

Aktiv ŠVZ 

 

Vodja obeležitve na obrazcu odda poročilo o obeležitvi, poskrbi za nekaj fotografij in zapiše 
nekaj stavkov, da bomo lahko naše dejavnosti prikazali na internetni strani. 
 
 
V začetku julija bova z novo koordinatorico podrobneje pregledali dokumente in plan za nas-
lednje šolsko leto. Predala ji bom arhivirano dokumentacijo. 
 
 
Rakek, 28. 06. 2013                                Zapisala: Vida Rovan 
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Letno poročilo ASPnet šolskih koordinatorjev 
 
Šolsko leto: 2012-13 
Naziv in naslov zavoda: OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
                                          Partizanska 28 
                                          1381 Rakek 
 
Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 
 
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si 
Naslov spletne strani zavoda: www.osrakek.si 
 
A. TEMELJNI PODATKI 
 

1. Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 
Priimek in ime: Rovan, Vida 
E-mail: vida.rovan@guest.arnes.si 
Telefon: 041 790 619 

 
2. Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime: mag. Anita Ivančič 
E-mail: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si 
Telefon: 01 7052 511 

 
3. Podatki o koordinatorjih, mentorjih Unescovih dejavnosti:   

Vrednotenje dela po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju: 
 

Točke iz  
20/a člena 

Ustrezna alinea Ime in priimek  
mentorja 

Naziv opravljene naloge 

2. alinea Enoletno vodenje projekta v okviru 
mreže 

Tjaša Prudič Vodenje projekta Moder 
stol 

2. alinea Enoletno vodenje projekta v okviru 
mreže 

Marta Čuk Vodenje projekta Drevo 
= življenje, vrt prihod-
nost 

Npr:15. alinea Mentorstvo najmanj trem učencem ali 
skupini na javnem nastopu 

Urška Drbnič Mentorstvo trem učen-
kam in nastop na priredi-
tvi Jezik, kultura in tradi-
cija v Škofji Loki 

Zgornje točke podeli ravnatelj/ica. 
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Točke iz 
20/b člena: 

Ustrezna alinea  Ime in priimek men-
torja 

Naziv opravljene naloge 

7. alinea Enoletno vodenje projekta v okviru 
mreže 

/ vodja nacionalnega proje-
kta 

7. alinea Enoletno vodenje projekta v okviru 
mreže 

Vida Rovan šolski koordinator 

Zgornje točke podeli MIZKS oz. nacionalna koordinatorica. 
 
 
Tabela za vodje središč:  

Točke iz 
20/c člena 

Ustrezna alinea Ime in priimek men-
torja 

Naziv opravljene naloge 

8. alinea Enoletno razvojno raziskovalno delo / enoletno vodenje regij-
skega središča 

Zgornje točke podeli MIZKS oz. nacionalna koordinatorica. 
 
 

B. VSEBINSKO POROČILO 
 

1. Temelji dosežki v šolskem letu 2012/13 
- obeležili smo številne svetovne dneve, s tem poglabljali sistem pravih vrednot 

pri učencih 
- v dejavnosti so se vključevali različni učenci in učitelji, svoje delo so predstavili 

ostalim na šoli, tako smo krepili medsebojno sodelovanje in sprejemanje druga-
čnosti 

- učenci, ki so se udeležili nacionalnih projektov, so izražali zadovoljstvo nad 
dejavnostmi, hkrati so tkali prijateljske vezi s soudeleženci 

- z udeležbo na razpisanih nacionalnih projektih smo na šoli na izviren način pris-
pevali delček k skupnemu 

 
 
 
2. Nacionalni projekt: / 

- naslov: 
- vodja projekta:  
- čas izvedbe projekta:  
- kratek opis projekta (do 200 besed): 
- katere Unesco šole so bile vključene v nacionalni projekt:  

 
Udeležena šola Mentor iz udeležene šole Število učencev 
/ / / 
   

 
3. Pilotski projekt : / 

- naslov: 
- vodja projekta:  
- čas izvedbe projekta:  
- kratek opis projekta (do 200 besed): 
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4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – načini delovanja, vsebi-
ne in UNESCO teme v šolskem letu 2012/13: 

a) Letni plan UNESCO ASPnet in Letno poročilo o realiziranih nalogah sta sestavini 
temeljnih dokumentov šole/vrtca/zavoda (Letni delovni načrt in Letno poročilo):  DA    
NE 

 

b) Uporaba ASP-net znaka: 
- prapor pred stavbo:   DA  NE 
- znaki v prostorih šole/vrtca/zavoda – kje: ob vhodu v šolo, na panoju v Unesco-

vem kotičku v jedilnici 
- na spletni strani na vidnem mestu:   DA  NE 
- na druge načine (pisemske ovojnice, znaki na pisalih, ravnilih…) - kje: v glavi vseh 

šolskih dokumentov 
 

c) Katere UNESCO ASPnet vsebine ste obravnavali na konferencah učiteljskega/ vzgoji-
teljskega zbora? » Delorsovi » štirje stebri izobraževanja in njihovo uravnoteženo 
razvijanje v okviru šole 

 

d) »Delorsovi« štirje stebri vseživljenjskega učenja (kje ste dosegli letos največji napre-
dek, kje prepoznavate največ težav):   
 

Napredek: 

Učiti se, da bi vedeli 

Učitelji smo redne ure pouka in dejavnosti zasnovali na izkustvenem učenju, znotraj 
različnih predmetov so učitelji učence učili različnih strategij učenja pri različnih pre-
dmetih. Vzpodbujali smo med vrstniško pomoč pri učenju, učenke 8. razredov so 
pomagale učencem 1. in 2. triade pri samostojnem učenju v okviru samostojnega 
učenja v OPB. 

Nekaj skupin učencev je sodelovalo v raziskovanju ob raziskovalnih nalogah ( zgodo-
vinska, naravoslovna). 

Učenci se vključujejo na tekmovanja različnih družboslovnih in naravoslovnih področij 
in so pri tem zelo uspešni. 

Učiti se, da bi znali delati 

Predvsem dnevi dejavnosti so zasnovani tako, da morajo učenci pri delu  v skupini 
med seboj sodelovati. Novoletna delavnica je zasnovana tako, da so skupine obliko-
vane heterogeno glede na starost, heterogene po spolu in izkazalo se je, da se mlajši 
uspešno učijo od starejših. 

Šolska svetovalna delavka z učenci 7., 8. in 9. razredov načrtno razvija poklicno 
usmerjanje. Učence na šoli obiščejo različni profili poklicev, ki jim predstavijo svoje 
delo. Učenci odhajajo v različne bližnje tovarne in institucije, kjer spoznajo posamez-
ne poklice. Sodelujejo s Srednjo gozdarsko šolo v Postojni, kjer jim omogočijo, da naši 
učenci celo izdelujejo izdelke- tehniški dan. 
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V projektnem tednu Živim zeleno smo se povezali z Notranjskim ekološkim centrom, 
ti so nas povezali z domačini ob Cerkniškem jezeru in učenci so se na naravoslovnem 
dnevu vključili v delavnice, ki so jih vodili domačini ( pletenje košar, izdelkov iz lesa, 
slanega testa, sejanje začimb…). 

 

           Učiti se, da bi znali živeti skupaj 

Na šoli težimo, da so vsi učenci od 2. do 8. razreda vključeni v tedenska bivanja, ki so 
organizirana kot šole v naravi ali bivanje v CŠOD. Tam se učenci med seboj spoznajo v 
drugačnem okolju, učijo se sodelovati drug z drugim, opravljati dnevna dela, skrbeti 
drug za drugega in si med seboj deliti. 

Na šoli usposabljamo vrstniške mediatorje, ki v nezahtevnih sporih med učenci pos-
kušajo pomagati vpletenim. Učence učimo reševanja sporov skozi dialog. 

Na šoli je invalid, ki je med sošolci in ostalimi učenci dobro sprejet. Pomagajo mu pri 
vsakdanjih opravilih v šoli, večkrat se delo cele skupine podredi njegovi invalidnosti. 

Veliko se ukvarjamo s spoznavanjem in sprejemanjem drugačnosti, s pomenom soli-
darnosti.  

V tem šolskem letu je bila na šoli interesna dejavnost prostovoljstva. 

Učiti se biti 

Na šoli želimo vzgojiti, izobraziti in pripraviti na življenje mladostnike, ki bodo znali 
premagovati vsakdanje težave, mladostnike, ki bodo ravnali odgovorno. Želimo, da so 
tega sposobni prav vsi, zato iščemo in vzpodbujamo močna področja posameznikov, 
na katerih lahko potem gradimo. 

Težave: 

Težave se kažejo v nemotiviranosti redkih posameznikov, ki jih je težko pritegniti k 
dejavnostim pouka in še bolj k tistim ob pouku. Nekateri kažejo nizko samopodobo, 
ne izkazujejo lastnih interesov, ciljev. 

 

e) Katero aktualno UNESCO prioritetno temo ste uresničevali še posebno uspešno (sve-
tovni problemi in vloga OZN, mir in človekove pravice, medkulturno učenje oz. izob-
raževanje za trajnostni razvoj)? Na kratko opišite aktivnosti, ki so poglabljale temo. 
 
Medkulturno učenje, strpnost in sodelovanje 
 
Našim učencem želimo omogočiti spoznavanje in sprejemanje različnih kultur, življen-
ja na različnih delih sveta.  
V projektnem tednu  smo se ob mednarodnem dnevu strpnosti, svetovnem dnevu 
otrokovih pravic in dnevu boja proti AIDSu usmerili na življenje otrok v različnih delih 
sveta. Spoznavali smo različne kulture. Za zaključek projektnega tedna smo organizi-
rali dejavnosti, v katerih nam je Tomo Križnar predstavil drobce iz življenja v Sudanu. 
Organizirali smo dobrodelni koncert Željam naproti 3, zbrana sredstva pa smo s 
pomočjo Toma Križnarja namenili nakupu avdiovizualnih sredstev, ki bodo tamkajš-
njim prebivalcem omogočala, da njihovo življenje spoznamo ljudje po svetu. Učenci 
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so izdelali ilustracije, ki smo jih natisnili v pobarvanko in poklonili tamkajšnjim otro-
kom. 
Učenci 8. razredov so v okviru projekta Roden navezali stike s sovrstniki švedske 
osnovne šole Roslagsskolan. Med seboj so se spoznavali s pismi, filmčki, po elektron-
ski pošti. V naslednjem šolskem letu bo sledila izmenjava, saj bodo drug drugega obi-
skali v mesecu septembru. Izdelali so program, v katerem bodo predstavili Slovenijo 
Švedom in obratno. Denar za izmenjavo so učenci zbirali z različnimi akcijami (prodaja 
velikonočnih izdelkov in peciva, modna revija). Učenci razvijajo mednarodno osveš-
čenost in lastno identiteto, strpnost, samostojnost, razvijajo samopodobo, pa tudi 
spretnost sporazumevanja v tujem jeziku. 
Še vedno v okviru projekta Botrstvo spremljamo življenje Briana iz Zambije. Zanj zbi-
ramo sredstva in mu tako omogočamo njegovo šolanje. 
Na šoli smo v okviru projekta Erasmus gostili Lauro Fernandez , ki prihaja iz Španije. V 
delo na šoli se je vključevala kot asistentka pri poučevanju angleškega jezika. Hkrati je 
vsem učencem na šoli predstavila njeno domovino. Na šoli je bila organizirana intere-
sna dejavnost španščina, v katero so se vključevali učenci  predmetne stopnje. Orga-
nizirala je delavnice za učence in učitelje, na katerih so smo se preizkusili v pripravi 
njihovih jedi. 
V več oddelkih na šoli  so učenci, ki imajo starše iz Bosne, Srbije, Makedonije. V neka-
terih oddelkih so učenci so s pomočjo staršev predstavili del kulture njihove rodne 
domovine. 
 
Poglabljali smo tudi teme povezane z okoljskimi problemi ter trajnostni razvoj 
Na podružnični šoli Rudolfa Maistra  so skrbeli za Šolski eko vrt. Glavni cilj projekta je 
trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bo postal izkustvena prak-
tična podpora procesa izobraževanja. Po načelu trajnostnega kmetijstva se ob delu na 
vrtu učijo, pridelujejo lastne pridelke in semena. Skrbijo za varčno ravnanje z vodo ob 
skrbi za vrt. 
V projektnem tednu Živim zeleno smo se usmerili na problem ohranjanja pitne vode. 
Povezali smo se z NEC in izpeljali različne  delavnice (čiščenje vode, izdelovanje iz 
naravnih materialov, ki rastejo ob vodi , dramatizacije na temo ekologije in vode, kar-
tiranje dotokov na Cerkniškem jezeru …). 
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Obeleževanje mednarodnih dni, let … 
 

Mednarodni dan,  
teden, leto 

Priznan s 
strani 

UNESCA 
Način obeležitve Mentor/ji obele-

žitve: 
Število vklju-
čenih učencev 

11. september 
Svetovni dan prve pomoči 

DA    NE - preko zgodbe spoznajo pomen 
prve pomoči, pogovorijo se o 
lastnih izkušnjah 
 

- preizkusijo se v praktičnem 
nudenju osnovne prve pomoči 

Martin Rihtar OPB 2., 3. raz-
red-  

16. september 
Mednarodni dan za obva-

rovanje ozonske plasti 

DA    NE - naučijo se zbirati podatke o 
pomenu zaščite ozonske plasti 
 

- ozaveščajo ostale učence po 
oddelkih o pomenu varovanja 
ozonske plasti ( poskusi, predsta-
vitve) 

Anita Šen učenci izbirnega 
predmeta Pos-
kusi v kemiji – 
8. a, 8. b, 9. a 

26. september 
Evropski dan jezikov 

DA    NE - preko spleta poiščejo zanimive 
izraze v različnih evropskih jezi-
kih, predstavijo jih na razstavi 
 

-sodelujejo na kvizu o poznavan-
ju jezikov 

Urška Drobnič učenci 7. b, 8. a, 
9. a pri angleš-
kem jeziku 

1. oktober 
Svetovni dan glasbe 

DA    NE - spoznali so nekaj glasbenikov in 
glasbe drugih narodov 
 

- spoznali so moč glasbe pri kre-
pitvi prijateljstva 
 

- poiskali so pregovore o glasbi 

Katja Smrdel 
Zafred 

OPB 5. razred 

4. oktober 
Svetovni dan varstva živali 

DA    NE - pogovarjali so se o hišnih ljub-
ljenčkih, o pravilnem odnosu do 
njih, o mučenju, o izumiranju 
nekaterih živalskih vrst in o vzro-
kih za to 
 

- izdelali so plakate in naslikali 
svoje hišne ljubljenčke 

Petra Mikše OPB 1. razred 

5. oktober 
Svetovni dan učiteljev 

DA    NE - učenci so se postavili v vlogo 
učitelja in po predhodni pripravi 
z učiteljem vodili uro ŠVZ 

Polona Klopčič učenci predme-
tne stopnje, ki 
so imeli na ta 
dan ŠVZ 

16. oktober 
Svetovni dan hrane 

DA    NE - objava po šolskem radiu o lako-
ti, pomenu globalne prehranske 
varnosti in pomenu lokalno pri-
delane hrane 
 

- izdelali so plakate in jih razstavi-
li v Unesco kotičku 

Marija Opeka učenci izbirnega 
predmeta NPH 

16. november 
Mednarodni dan strpnosti 

DA    NE - v 2. razredu so preko literarnih 
del spoznavali drugačnost, spre-
jemanje le te, po pogovoru o 
besedilih in o lastnih izkušnjah 
otrok so likovno in gibalno 
ustvarjali na to temo 
 

- pri urah športne vzgoje so spo-
znali osnovna pravila fair-playa in 
jih pri igri upoštevali 

Teja Milharčič, 
Vida Rovan, Polo-

na Klopčič 

2. a, 2. b 
ŠVZ od 3. – 9. 
razreda 
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20. november 
Svetovni dan otrokovih 

pravic 

DA    NE - v 1. triadi so spoznavali otroko-
ve pravice in dolžnosti, ugotavlja-
li so, da so nekaterim pravice 
kratene 
 

- v 2. in 3. triadi so poleg spozna-
vanja pravic ugotavljali še, kdaj 
so odgovorni do sebe in do dru-
gih; primerjali so pravice otrok 
pri nas s pravicami po svetu, s 
pravicami otrok nekoč; 
 

Spoznali so Konvencijo o otroko-
vih pravicah, vlogo varuhinje 
človekovih pravic 

Karmen Petrič,  
Teja Milharčič, 

Barbara Geržina, 
Vida Rovan, 

Emiljana Baraga, 
Brigita Modic, 
Suzana Rebec, 

Metoda Debevc, 
Irena Pavlič, 

Antonija Šlajnar 

1. a, 1. b, 2. a,  
2. b, 3. a,  
3./4. b, 4. a,  
5. b, 6. b, 
7. b, 8. b, 9. b 

1. december 
Mednarodni dan boja proti 

AIDS-u 

DA    NE - učenci so ob pogovoru spoznali 
problematiko AIDS-a 
 

-izdelali so rdeče pentlje in jih z 
namenom ozaveščanja razdelili 
zaposlenim na šoli 

Anja Šircelj Iste-
nič,  

Tjaša Prudič,  
Tomaž Lulik 

učenci predme-
tne stopnje 

3. december 
Mednarodni dan oseb s 
posebnimi potrebami 

DA    NE - učenci so se preizkusili v disci-
plinah » Specialne olimpiade« 
 

- spoznali so predšolskega otroka 
s posebnimi potrebami, ki nas je 
obiskal v šoli, pri tem so razvijali 
empatijo ter sproščenost do 
tovrstnih oseb 

Ludvik Palčič, 
Tomaž Lulik 

Patricia Verbič 

učenci od 2. - 9. 
razreda 
1. a, 2. a, 3. a,  
4. a, 1./2. b, 
3./4. b, 5. b, 7. b 

21. februar 
Svetovni dan maternega 

jezika 

DA    NE - spoznali so pomen maternega 
jezika 
 

- iskali so članke o izginjajočih 
jezikih 
 

- v ilustracijah so predstavili 
različno govoreče narode 

Metoda Debevc 9. b 

21. marec 
Svetovni dan poezije 

DA    NE - objava na šolskem radiu in 
ozaveščanje o ustvarjanju poezije 
 

- ustvarjali so preproste pesmi in 
jih objavili na šolski spletni strani 
in v šolskem glasilu 

Irena Pavlič, Vida 
Rovan, Teja Mil-
harčič, Suzana 

Rebec, Emiljana 
Baraga 

6. b, 2. a, 1./2. 
b, 3. b, 4./5. b 

22. marec 
Svetovni dan vode 

DA    NE 1. – 4. razred: povezava z NEC 
 
- spoznali so različne načine 
onesnaževanja vode 
 
- ugotavljali so, kako lahko sami 
prispevajo k varčevanju pitne 
vode,  
 
- s praktično dejavnostjo so spo-
znali količinsko omejenost pitne 
vode na našem planetu 
 
- spoznali so pomen mokrišč, 
potokov, jezer in rek v naši okoli-
ci 
 
- ogledali so si naravno čiščenje 
vode  

K. Petrič,  T. Mil-
harčič, B. Geržina, 
V. Rovan, E. Bara-

ga, B. Modic, S. 
Rebec,J. Filipčič, 

NEC 
I. Peteh Kranjc, A. 
Šlajnar, M. Rihtar, 
A. Šen, P. Mikše, J. 

Cerkvenik, U. 
Drobnič, M. 

Debevc, I. Pavlič, 
H. Bavec , NEC 

1. - 9. razred 
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6. - 9. razred; povezava z NEC 
 
- tehniški dan  za 5. r  
 
- tehniški dan za 6. – 9. R- delav-
nice:  
 
*kemijska analiza vode,  
*izdelava filtrov za čiščenje vode, 
*reka s sedmimi imeni,  
*metulji, ptice in rastline na 
*Cerkniškem jezeru 
*izdelava pletenih izdelkov iz 
vrbovja 

27. marec 
Svetovni dan gledališča 

DA    NE - dramatizacija izbirnega pred-
meta GKL, ki jo predstavijo učen-
cem 1. triade in vrtca 
 
- učenci 1. triade so si izdelali 
rekvizite za dramatizacije in se 
naučili dramsko besedilo, na dan 
obeležitve so se oddelki z Rakek z 
dramatizacijami predstavili star-
šem na popoldanski prireditvi; 
učenci PŠ Unec so se predstavili 
sosednji PŠ Laze, popoldne pa še 
staršem 

K. Petrič,  T. Mil-
harčič, B. Geržina, 
V. Rovan, E. Bara-

ga, B. Modic, S. 
Rebec, J. Filipčič, 

Učenci izbirne-
ga predmeta 
GKL, 1. a, 2. a, 
3. a,  
4. a, 1./2. b, 
3./4. b, 5. b 

2. april 
Svetovni dan mladinska 

književnosti 

DA    NE - knjižničarka je učence 1. in 2. 
razreda v okviru KIZ  vzpodbudila 
k branju poezije 
 
- na šolski spletni strani so objavi-
li prispevek 

Lea Sterle 1. a, 2. a 

7. april 
Svetovni dan zdravja 

DA    NE - učenke 8. b so pripravile pred-
stavitev problematike zvišanega 
krvnega tlaka, predstavile so jo 
učencem 3., 4., 5. Razreda v 
okviru naravoslovja, praktično so 
izmerile krvni tlak nekaterim 
učencem 

Irena Peteh Kranjc 8. a, 8. b, 6. b, 
7. b, 7. a, 3. a,  
4. a, 5. a 

22. april 
Svetovni dan Zemlje 

DA    NE - učenci se ozaveščajo o nujnosti 
varovanja Zemlje za preživetje in 
ohranjanje zdravja, iščejo načine 
pridelovanja hrane, posadijo 
rastline 

Liljana Intihar OPB 5. razred 

3. maj 
Svetovni dan sonca 

DA    NE - pogovarjali so se o vlogi sonca, 
zakaj je človeku  nevarno, kako 
se obvarovati pred negativnimi 
vplivi 
 
- izdelali so plakat on ga razstavili 
v jedilnici 

Petra Mikše OPB 1. razred 

15. maj 
Mednarodni dan družin 

DA    NE - srečale so se tri generacije, 
učenci, starši in stari starši; sku-
paj so zapeli 
 
- stari starši so predstavili nekaj 
starih ljudskih glasbil in nanje 
tudi zaigrali 

Ida Marušič, Teja 
Milharčič, Emilja-
na Baraga, Suzana 

Rebec 

1./2. b, 3./4. b,  
5. b 
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- pripovedovali so o spominih iz 
njihovega otroštva 

25. maj 
Dan Afrike 

DA    NE - učence na šoli so z objavo na 
radiu obvestili o projektu Botrs-
tvo, pomoči Brianu iz Zambije; 
učence so vzpodbudili k nadalj-
njem zbiranju denarja za Briano-
vo šolanje 

Anja Šircelj Istenič 1. - 9. razred 

31. maj 
Svetovni dan športa 

DA    NE - učenci so se na športnem dnevu 
» Izberi si šport«  pomerili v 
različnih moštvenih igrah; učence 
so vzpodbujali, da bi se s špor-
tom čim več ukvarjali tudi v pros-
tem času  

Ludvik Palčič, 
Polona Klopčič 

9. a, 9. b 

 
 
Opis najbolj izvirne obeležitve: 
Ob obeležitvah svetovnega dneva vode, svetovnega dneva poezije in svetovnega dneva gle-
dališča smo izvedli projektni teden, v katerem smo združili tako naravoslovne kot družboslo-
vne vsebine.  Ustvarjanje poezije ter dramatizacije smo podredili tematiki vode oz. ekološkim 
temam. Posamezne dejavnosti so opisane pri obeležitvah dnevov. 
Povezali smo se z Notranjskim ekološkim centrom iz Cerknice (NEC). 
Svoje dejavnosti projektnega tedna smo predstavili staršem na prireditvah z dramatizacijami, 
ogledali so si lahko razstavo, podružnična šola pa se je povezala tudi z bližnjo podružnično 
šolo v Lazah. 
 
 

5. Nacionalni projekti  
 

Navedite, v katerih nacionalnih projektih ste sodelovali. 
 

Projekt Nosilec nacionalnega pro-
jekta (šola/vrtec/zavod) 

Število otrok, učen-
cev, dijakov iz vaše-
ga VI zavoda 

Ime mentorja v 
vašem VI zavodu 

Mirovniški festival v Slovenj 
Gradcu 

OŠ Slovenj Gradec dve učenki Anita Šen 

Jezik, kultura, tradicija Gimnazija Škofja Loka tri učenke Urška Drobnič 
Moder stol- nekdo misli nate OŠ Maksa Pleteršnika Piše-

ce 
vsi učenci na šoli Tjaša Prudič 

Drevo=življenje,vrt prihodno-
sti 

OŠ Frana Kranjca, Celje Učenci podružnične 
šole Rudolfa Maistra, 
Unec 

Marta Čuk 
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6. Udeležba v mednarodnih UNESCO projektih in drugih UNESCO mednarodnih aktiv-
nostih (navedite samo tiste, ki so bili razpisani oz. organizirani s strani UNESCA): 

 
Mednarodni UNESCO projekti 
in aktivnosti 

Koordinator na domači 
šoli/zavodu 

Opis projekta, aktivnosti 

/ / / 
 
 

7. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 
- botrstvo dečku iz Zambije, Brianu Simwandi 
- dobrodelni koncert Željam naproti 3,  zbiranje sredstev za Sudan 
- zbiranje plastičnih zamaškov 
- zbiranje šolskih potrebščin (RK) 
- zbiranje starega papirja, del sredstev gre v šolski sklad  
- novoletni srečelov- zbiranje sredstev za šolski sklad 
- simbioza- brezplačne računalniške delavnice za starejše 
- Niveine rokice- za otroke iz socialno ogroženih družin 
- zbiranje izrabljenih kartuš in tonerjev 
- zbiranje igrač ob Miklavževem obdarovanju 
- zbiranje sredstev za prizadeto družino iz Velenja v času poplav 
- prostovoljstvo- pomoč starejših učencev v OPB pri učenju 
- izberi si podarjeno knjigo 

 
 

8. Vpetost UNESCO ASPnet šole v lokalno okolje ter prepoznavnost in promocija šole 
kot UNESCOve šole:  
a) Opišite sodelovanje z domačo krajevno skupnostjo, občino, institucijami v okviru 

Unescovih dejavnosti. 
- Moder stol- spremljanje stolov v različnih institucijah v občini ( knjižnica, občina, 

sodišče, lekarna, vrtec…) 
- dobrodelni koncert Željam naproti 3 v Kulturnem domu v Cerknici 
- medobčinska likovna kolonija na šoli 
- sodelovanje v mednarodnem natečaju Plakat miru (letos je likovno delo našega 

učenca Deana Cvijića prejelo 1. mesto v Sloveniji in je bilo poslano na razstavo v 
Ameriko) 

- medobčinski nogometni turnir na naši šoli 
- udeležba na Kunaverjevem pohodu v Rakov Škocjan in Maistrovem pohodu na 

Uncu 
- sodelovanje na literarnem in likovnem natečaju Vojanov in naš čas 
- sodelovanje pevskih zborov na območnih revijah 
- sodelovanje mladinskega pevskega zbora na prireditvi  Bum na Lentu v Mariboru 
- sodelovanje šolskih skupin na Otroškem bazarju v Ljubljani 
- sodelovanje učencev PŠ Unec s PŠ Laze 
- prireditve PŠ Unec za kraj » Pozdrav pomladi«, » Prireditev za babice in dedke ob 

dnevu družin« 
- sodelovanje na krajevnih prireditvah ob 1. novembru in ob krajevnem prazniku 
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b) V katerih UNESCO ASPnet aktivnostih so sodelovali starši? 
- Kunaverjev in Maistrov pohod 
- humanitarne akcije 
- obisk na vseh prireditvah 
- pomoč pri težjih delih pri urejanju Eko vrta na PŠ Unec 
 
c) Kako skrbite za prepoznavnost šole kot UNESCO ve šole v svojem okolju? 

Ob različnih predstavitvah v medijih (Radio 94, Notranjsko kraške novice, Dnevnik, 
Novice, RTV Slovenija …) poudarimo, da smo Unesco šola, ki uresničuje začrtana 
načela Unescovih šol. Vse odmevnejše dejavnosti so bile predstavljene v tiskanih 
medijih in na radiu ter televiziji. 

 
9. Prispevek in sodelovanje šole/zavoda v programu ter razvoju ASPnet mreže ter 

domačega Središča: 
 

a) Na kakšen način sodelujete v UNESCO ASPnet mreži (skupne aktivnosti)? 
Kot koordinatorica naše šole sem se udeležila srečanja UNESCO ASP mreže s sre-
diščem v Ljubljani. 
Udeležila sem se seminarja 60 let Unesco ASP mreže- pogled v prihodnost, Mojs-
trana. 
Z vodjo središča sodelujemo po elektronski pošti. 
Sodelovali smo na štirih razpisanih nacionalnih projektih. 

 
b) Pri katerih aktivnostih središča ste sodelovali? / 

 
10. Delovanje mreže, središča in VIZ institucije: Predlogi, vprašanja, kritike, pohvale… 

 
Ob koncu šolskega leta smo prejeli nekaj razpisne dokumentacije za izvedbo nacio-
nalnih    projektov v prihodnjem letu. Tako je bilo naše delo ob planiranju za nasled-
nje šolsko leto veliko lažje. Pohvalno ! 

 
Šolski koordinatorji oddate poročilo vodjem središč do 30.7.2012, vodje središč pa 
nacionalni koordinatorici do 20.8.2012. 

 
 

ASPnet koordinator/ica na šoli:                       Ravnatelj/ica:  
Vida Rovan                                                                                  mag. Anita Ivančič 
 
 
Rakek, 04. 07. 2013 
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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 
»ŠOLSKI EKO VRT« 

ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
 

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec se je v šolskem letu 2012/13 odločila, da se po 
zaključku projekta Inštituta za trajnostni razvoj »ŠOLSKI EKOVRT« ne vključi v enako poime-
novan program omenjenega inštituta, ampak samostojno nadaljuje projekt kot šolski projekt 
»ŠOLSKI EKO VRT«. 
 
Glavni cilj oz. namen projekta ostaja enak; to je trajnostno razvijanje lastnega šolskega eko-
loškega 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, semena smo shranili v semenski banki ter se ob tem pogovorili o 
uspešnosti sajenja, naredili smo visoko gredo in opazovali rast rastlin, poskrbeli za zimsko 
zaščito občutljivejših rastlin, spoznavali rastline, ekološko pridelavo in se povezovali z naravo, 
opazovali in prepoznavali smo drobne živali tal in žuželke ter druge živali in njihovo vlogo v 
naravi, oblikovali in posejali ter zasadili smo z vrtninami razredne gredice, obnovili smo 
nasad ribeza z manjkajočimi rastlinami, zaužili smo lani posajene jagode, s pomočjo društva 
Biodinamike Notranjska smo dobili in nato posejali različna žita, posadili smo zgodnjo in poz-
no sorto krompirja in zgodnjo sorto krompirja zaužili kot del šolske malice zadnji šolski dan v 
juniju. Pridobili smo zbiralnik vode, se pogovarjali o pomenu vode in načinih varčevanja z njo; 
vzgajali smo potaknjence, oblikovali in zasadili smo otoček z gozdnimi rastlinami ter postavili 
bivališče za pajkovce. Za mnenja in nasvete smo povprašali strokovnjake: ga. Mišo Pušenjak, 
g. Jožeta Bavcona, g. Slavka Polaka. Sodelovali in povezali smo se z dvema nacionalnima pro-
jektoma UNESC-a, DREVO=ŽIVLJENJE, VRT PRIHODNOSTI IN EKOLOŠKO TEMO, VODA ter 
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ob tem smo razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, ljubezen 
in občudovanje ter željo po ohranjanju okoljskih vrednot, navajali smo se na odgovornost, 
hvaležnost, spoštovanje zemlje in hrane, se vzgajali za solidarnost in razvijali empatijo ter 
sodelovanje med človekom in naravo. 
 
S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli v septembru 2012 in ga zaključili v juniju 2013. 
 
Pri projektu »ŠOLSKI EKO VRT« gre torej za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološke-
ga vrta, ki bi naj postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa, zato 
bi ga veljalo v naslednjih šolskih letih še nadaljevati in izboljšati ter oplemenititi.  
 
 
 
Unec, 24. 06. 2013             vodja projekta ŠOLSKI EKO VRT 

        Marta Čuk 
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POROČILO O PROJEKTU ERASMUS 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
 
ZAČETEK 
Z željo po mednarodnem sodelovanju in sodelovanju v evropskih programih mobilnosti smo 
v prejšnjem šolskem letu na slovensko nacionalno agencijo za evropske programe CMEPIUS 
vložili vlogo za asistenta v sklopu Comenius programov. Vloga je bila zelo dobro ocenjena in 
dodeljena nam je bila nemška študentka, ki pa je kmalu odpovedala sodelovanje, nato pa se 
je podobno zgodilo tudi z drugo kandidatko. V tem času so nacionalne agencije razporedile 
že vse kandidate in šele na izrecno prošnjo na CMEPIUS nam je bila po nekaj tednih nudena 
še tretja možnost, namreč da gostimo špansko študentko v sklopu programa Erasmus študij-
ske prakse, ki sicer ni študentka jezikov ali pedagoške smeri, vendar si želi neformalno pou-
čevati španščino in delovati na šoli v Sloveniji. Kot bodoča mentorica sem vzpostavila stik s 
kandidatko in z njo uskladila pričakovanja, ki so ostala podobna, kot smo jih navedli v vlogi za 
comenius asistenta, postopek pa je bil z birokratskega stališča precej poenostavljen.     
 
DELOVANJE 
Glede na dogovor je Laura Fernandez Fernandez nastopila svoje delovanje na naši šoli z zače-
tkom oktobra. Predvideno število ur delovanja (min 12, max 16 na teden) smo razporedili v 
tri dni v tednu, in sicer načeloma ob torkih, sredah in četrtkih, glede na dejavnosti na šoli pa 
se urnik lahko prilagodi. Predvideno je bilo dvo- oziroma tritedensko uvajalno obdobje, v 
katerem je Laura opazovala pouk v različnih skupinah in pri različnih predmetih glede na 
vnaprej oblikovan urnik. Učiteljem smo predstavili možnost, da po uvajalnem obdobju vsto-
pa v njihov razred s predstavitvijo Španije ali kot drugi učitelj v razredu. Usklajevanje med 
učitelji in Lauro je večinoma potekalo preko mentorice. Do konca šolskega leta je obiskala in 
del svoje domovine in jezika predstavila v skoraj vseh oddelkih, ali na razrednih urah ali pri 
pouku angleščine.  
 
POUK ŠPANŠČINE 
Laura Fernandez Fernandez  je poučevala španščino od 06. 11. 2012 do 18. 06. 2013, eno uro 
tedensko, ob torkih po pouku. Učencem je ponudila tri termine: 6., 7. ali 8. uro, med katerimi 
so glede na različne urnike A in B tedna lahko prehajali. Zastavila je načrt ur na osnovi uvelja-
vljenega programa španščine kot tujega jezika, vendar je učni material zbirala in oblikovala 
sama. Teme: števila, abeceda, barve, dnevi v tednu, meseci, v restavraciji, telo, družina in 
sorodniki, poklici, pridevniki, čas/ura, spoznavni dialog, zaimki, glagol v španščini, struktura 
povedi, sedanjik. 
Omogočili smo ji fotokopiranje gradiva. Sprva je bilo na dejavnost prijavljenih 22 učencev, z 
meseci pa je število upadalo. Učenci so kot razlog za prenehanje obiskovanja navajali preob-
remenjenost z drugimi dejavnostmi in nujnimi šolskimi ter obšolskimi obveznostmi. Laura je 
neredno prihajanje na dejavnost težko razumela, saj je njeno stališče, da le z rednim prihaja-
nje in samostojnim delom, ponavljanjem doma, lahko učenci napredujejo in se dejansko kaj 
naučijo. Učencem pa je tako resen način dela predstavljal le še dodatno obveznost, ki je 
večina ni bila pripravljena sprejeti.  
Da bi na dejavnosti obdržali vsaj manjšo skupino učencev in jih ustrezno motivirali, sva v raz-
govorih sklenili, da poskusi uvesti 'resnejšo skupino', kjer bi zainteresirani učenci še naprej 
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sistematično usvajali znanje španščine, in drugo skupino, v kateri bi se s španskim jezikom le 
seznanjali po metodi 'jezikovna kopel', v kateri bi ponudila razvedrilne dejavnosti (glasbo, 
video posnetke, računalniške igrice). O sledenjem sem se posvetovala tudi s ŠSS, ki je razmiš-
ljala podobno, obe pa sva ugotavljali, da asistentka morda ni dovolj usposobljena na pedago-
škem področju, da bi se prilagodila potrebam in razvojni (zrelostni) stopnji najstnikov, saj je 
od njih pričakovala več odgovornosti, kot so je bili sposobni pokazati. Kljub razočaranju, da 
ne bo mogla nadaljevati z delom na začrtan način, je asistentka prilagodila vsebino sledečih 
ur. Od aprila je španščino obiskovala le manjša skupina učencev, do konca šolskega leta pa so 
prevladale razvedrilne dejavnosti. Učenci, ki so najbolj redno prihajali na španščino: Nina 
Hribljan, Teja Plavčak, Zala Žnidarič, Tina Peternelj, Breda Hribernik, Leonard Mišić, Jan Iler-
šič, Kristina Oton, Nina Vukelić in Nina Cvetko. 
Učenci so bili na splošno s ponujeno možnostjo učenja španščine zadovoljni, od začetka leta 
so se je zelo veselili, večinoma pa niso bili pripravljeni v to vložiti dodatnega časa in truda.  
 
DRUGE DEJAVNOSTI 
Lauro smo povabili k udeležbi tudi na dneh dejavnosti, kjer je večinoma opazovala dogajanje 
in se omejila na ožji krog učencev ali učiteljev, ki so govorili angleško. 
Udeležila se je prednovoletnega srečanja učiteljev. 
Za učence in učitelje posebej je izvedla kuharsko delavnico, kjer smo pripravljali špansko 
krompirjevo tortiljo. Tako učenci kot učitelji so bili z delavnico in pripravljeno jedjo zelo 
zadovoljni. 
Na eko modni reviji je sodelovala že v času priprave, nato pa na prireditvi dostojno predstav-
ljala artikle za dražbo. 
Ob slovesu je za učence in učitelje pripravila zakusko s tipičnimi španskimi prigrizki. 
 
SPREMLJANJE 
Z asistentko sva enkrat mesečno pregledali delo in načrtovali vključevanje v pouk. Vsak dan 
njenega delovanja na šoli sva se srečevali in sproti usklajevali pričakovanja in potrebe. Redno 
vsa bili v stikih po mailu. Pred predstavitvijo v razredu sem pregledala in po potrebi popravila 
gradivo. Gradivo za španščino mi je pred uporabo pokazala v vednost. 
Na šolski spletni strani smo objavili obvestilo ob začetku projekta, nato pa posamezne 
dogodke, pa tudi asistentkino videnje njenega delovanja na naši šoli in v Sloveniji. 
 
KONČNA EVALVACIJA 
Laura Fernandez Fernandez je na šoli prinesla novo dogajanje, razširjeno ponudbo dejavnos-
ti, za mnoge učence je pomenila edini realni stik s tujino, naravno situacijo in motivacijo za 
rabo tujega jezika. Učenke je navdušila tudi s svojo mladostno in modno podobo. Zaradi pre-
cej močnega španskega naglasa in hitrega govora pa je precej učencev in učiteljev  ni dobro 
razumelo in se zato z njo niso skušali osebno pogovarjati. Ker ni bila izjemno ekstrovertirana, 
je le z nekaj otroci vzpostavila osebni stik. V dogajanje na šoli je bila vpletena manj od priča-
kovanega in se ni udeležila vseh prireditev, na katere smo jo povabili, ker je imela v Sloveniji 
že vzpostavljeno socialno mrežo, zaradi nizkih dohodkov v sklopu programa Erasmus pa je 
bila primorana iskati dodatno zaposlitev.  
Svoje zadolžitve je opravljala vestno: pripravljala je ure španščine, razne predstavitve pri 
pouku angleščine, pomoč otrokom z učnimi težavami. Med poukom pa sem pogrešala več 
samoiniciativne pomoči, npr. pri pregledu domače naloge, spremljanju samostojnega dela, 
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dela v paru in/ali skupini in pripravi pripomočkov, kar je opravljala le na izrecno prošnjo in za 
omejen čas.  
 
Kljub vsemu, pa je veliki večini učencev s svojo navzočnostjo in nastopom nudila zgled odloč-
nosti in poguma tuje osebe v novem okolju, osebe, ki ve, kaj hoče, ima izoblikovano mnenje 
o dogajanju pri nas in po svetu in sledi svojim željam in sanjam ter v to vlaga veliko truda. 
Vsem je ponudila delčke Španije, ki je večina ne bo nikoli mogla bolj osebno spoznati, skozi 
njene predstavitve pa nam jih je precej dobro približala. Tako je za učence in učitelje pred-
stavljala evropsko izkušnjo, širjenje obzorij, zavedanje lastne identitete in vrednosti znanja 
tujih jezikov, kar so bili osnovni cilji projekta. 
 
 
Rakek, 27. 06. 2013              Urška Drobnič 
                vodja projekta Erasmus 
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POROČILO O PROJEKTU RODEN 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
ZAČETEK 
Oktobra 2012 je bila šoli ponujena možnost mednarodnega sodelovanja in izmenjave učen-
cev osmega razreda s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan "Roden" iz kraja Norrtälje. Prvot-
no vez je predstavljalo Slovensko-švedsko društvo in ponudilo pomoč pri projektu. Na šoli 
smo oblikovali team: ravnateljica, razredničarki obeh osmih razredov in učiteljica geografije 
in zgodovine. Začrtali smo okviren terminski in vsebinski plan ter finančni okvir projekta. 
Terminsko je bil obisk švedskih partnerjev načrtovan za junij 2013. Švedskih učencev je 26, 
zato smo k sodelovanju povabili oba osma razreda. Od skupno 34 učencev obeh osmih raz-
redov v mednarodni izmenjavi želi sodelovati 32 učencev, dva, ki ne želita potovati na izmen-
javo ali gostiti švedskega partnerja, pa sta prav tako dejavna pri ostalih aktivnostih projekta. 
 
DELOVANJE 
Učencem smo projekt predstavili novembra, v začetku decembra pa na roditeljskem sestan-
ku tudi staršem, v sodelovanju s predsednikom Slovensko švedskega društva in predstavni-
kom gospodom Janezom Bajtom, ki je v društvu prevzel podporo projektu. 
Učenci švedske šole so se našim učencem predstavili s fotografijami, zato smo najprej zago-
tovili tudi naše fotografije z našimi imeni. Nato smo izmenjali video posnetke, na katerih se 
je na kratko v angleščini predstavil vsak posameznik. Sledile so daljše pisne predstavitve o 
sebi, svojih interesih, družini, ipd. s fotografijo, kar smo uspešno izmenjali že v mesecih 
december in januar.  
Učenci so se začeli spoznavati tudi preko interneta, po mailih ali socialnih omrežjih. 
Z razrednikom sva si dopisovala po mailu. Dogovorili smo se, da švedski partnerji določijo, pri 
kateri družini bo kateri stanoval, z razrednikom pa sva še sproti usklajevala želje in možnosti. 
Med tem so posamezni učenci samostojno ali v paru pripravili predstavitve določene teme o 
naših krajih, regijah in domovini v powerpointu, po začrtanem zaporedju (priloga 1). Pred-
stavitve smo pošiljali tedensko, da so si jih švedski partnerji na skupnem srečanju z razredni-
kom ogledali. Od načrtovanih dve temi še nista bili predstavljeni, kar bo izvedeno v začetku 
naslednjega šolskega leta. Prejeli smo kratek avtorski video o kraju Norrtälje in tri v 
powerpointu: šola, glavno mesto Švedske in znani Švedi. Na tem področju smo pričakovali 
smo nekoliko več aktivnosti s strani švedskih partnerjev. 
Tudi sodelujoči učitelji smo izmenjali kratek posnetek, na katerem se predstavimo. 
Marca smo po daljšem postopku iskanja najcenejšega ponudnika letalskega prevoza plačali 
rezervacijo letalskih vozovnic za sodelujoče učence in spremljevalne učitelje. 
Izdelali smo letake o našem kraju. 
Dvakrat smo se srečali z gospodom Janezom Bajtom, ki nam je predstavil Švedsko in področ-
je, ki ga bomo obiskali, njihov jezik ter učence, naše partnerje. 
S starši smo se ponovno srečali na roditeljskem sestanku 23. 4. in predstavili podrobnosti 
glede poti na Švedsko (dokumenti, prtljaga). Izdelali smo simbolična darilca za naše gostitelje 
in naročili spominske majice z izbranim tiskom. 
Pripravljali in izvedli smo prireditvi Rakek ima talent in eko modno revijo ter sodelovali na 
velikonočni tržnici in cvetličnem sejmu in z namenom zbiranja sredstev, povezavo do foto-
grafij pa poslali švedskim partnerjem. 
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SREDSTVA 
Pregledali smo možnosti kandidiranja za sredstva evropske unije in ugotovili, da zaradi nara-
ve projekta ne ustrezamo kriterijem programov vseživljenjskega učenja, zavoda Movit, 
samostojnega projekta ali razpisa ZRSS, zato smo začeli z aktivnostmi  za zbiranje sredstev za 
kritje predvidenih stroškov: 

• na mnoga podjetja naslovili vloge za finančno pomoč in prejeli nekaj donacij, predv-
sem podjetij, kjer so starši učencev na vodilnih položajih; 

• pripravili smo odmevni prireditvi za lokalno skupnost "Rakek ima talent" in eko mod-
no revijo (vstopnina in dražba doniranih artiklov); 

• na velikonočni tržnici in cvetličnem sejmu smo prodajali izdelke učencev osmih in 
drugih razredov naše šole; 

• starše smo prosili za nakazilo vsaj 50€ v šolski sklad za projekt Roden; 
• pridobili smo sklep upravnega odbora Šolskega sklada Rakec in sveta šole, da se 

nakup letalskih vozovnic pokrije iz sredstev šolskega sklada Rakec; 
• kandidirali smo za sredstva Zavarovalnice Triglav, ki pa kljub vnovičnim poskusom 

niso bila odobrena; 
• pridobili smo dogovor o sponzoriranju vstopnine v Postojnsko jamo (Postojnska 

Jama); 
• pridobili smo ponudbo sponzorskega kosila v času obiska Švedov (Rotery); 
• pridobili smo ugodne ponudbe avtobusnih prevozov; 
• pridobili smo ponudbe turističnih storitev na izbranih destinacijah (vožnja s pletno na 

Blejski otok, vožnja z lojtrnikom po Cerkniškem jezeru, vodenje po mestu Ljubljana, 
idr.); 

• pripravili smo sporazum med sodelujočima šolama, v katerem je razvidna delitev 
stroškov. 

 
Za hrambo sredstev v gotovini smo  23. 5. 2013 odprli NLB Poslovni račun za neregistrirano 
skupnost št.: SI56 020260260440011, katerega uradna zastopnica je Urška Drobnič, pooblaš-
čeni pa sta tudi Jolanda Cerkvenik in Petra Mikše.  
 
Švedski partnerji so sredi marca kandidirali za sredstva evropske unije, ki niso bila odobrena, 
zato je njihov obisk Slovenije začasno odpadel, kljub temu pa so potrdili gostovanje ob 
našem obisku. Maja so dobili odobritev nekaj občinskih sredstev, tako da so lahko začeli iska-
ti nizkocenovni prevoz za obisk Slovenije, ki pa še ni potrjen.  
 
Sporazum med šolama še ni bil podpisan, ker švedski partnerji še nimajo potrjenega leta za 
obisk Slovenije. 
 
KONČNA EVALVACIJA 
Učenci so bili ob predstavitvi projekta izredno navdušeni. Večina je začutila, da je to enkrat-
na, v času osnovnega šolanja izjemna priložnost za vsakega izmed njih in možnost neprecen-
ljive življenjske izkušnje. Zato so bili izredno motivirani za sodelovanje v projektu, tako pri 
vsebinskih nalogah kot pri aktivnostih za zbiranje sredstev. Navdušenje je nekoliko upadlo, 
ko smo prejeli manj predstavitev, kot smo jih pošiljali, in ko je bil obisk švedskih partnerjev 
junija odpovedan, vendar se večina učencev zelo veseli naše obiska Švedske, septembra 
2013, prav tako pa predvidenega obiska švedskih partnerjev pri nas v naslednjem šolskem 
letu, predvidoma že konec septembra.  
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Učenci, pa tudi člani teama smo se med letom v okviru projektnih dejavnosti veliko dogovar-
jali med seboj, sodelovali tudi z drugimi izven ustaljenih skupin, uporabljali angleščino in 
moderna sredstva komuniciranja ter se veliko naučili in pridobili določene spretnosti. Spoz-
navali so Švedsko in ob pripravljanju predstavitev Slovenije tudi lastno domovino, s čimer so 
razvijali tudi lastno identiteto. 
 
 
Rakek, 28. 06. 2013 
 
Urška Drobnič 
koordinatorka projekta Roden 
 
PRILOGE: 

1. Načrt dejavnosti učencev 
2. Časovnica dejavnosti 
3. Sporazum med šolama (Memorandum of understanding between Primary school 

»Jožeta Krajca«Rakek, Slovenia and Roslagsskolan Roden, Sweden) 
4. Sistematizacija ur opravljenega dela v sklopu projekta Roden 
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PRILOGA 1: Načrt dejavnosti učencev 

TEMA UČENEC ROK 

Rakek – naš kraj danes Vilina Rajk, Anika Arh 07. 01. 2013 

Znamenitosti Slovenije  Nika Udovič 14. 01. 2013 

Glavno mesto, Ljubljana Polona Jernejčič, Taja Tomšič 21. 01. 2013 

Notranjska Lara Hace, Lara Vesel 28. 01. 2013 

Praznovanja v Sloveniji Karin Hrestak 04. 02. 2013 

Počitnice v Sloveniji Matija Stražišar 11. 02. 2013 

Družinsko življenje  Nik Žorž 18. 02. 2013 

Šport v Sloveniji Anja Štefančič 04. 03. 2013 

Vreme v Sloveniji Denis Ivančič 11. 03. 2013 

Slovenski jezik  Jaka Strohsack 18. 03. 2013 

Popularna glasba Nika Rudolf, Maša Zidar 25. 03. 2013 

Šolski sistem Anja Zdovc 02. 04. 2013 

Hrana v Sloveniji Luka Avsec, Rok Vesel 08. 04. 2013 

Republika Slovenija Nejc Perko, Matevž Kožman 22. 04. 2013 

Šale Dean Cvijić, Patrik Oblak 06. 05. 2013 

Šport Matevž Kožman, Nejc Perko 13. 05. 2013 

Bajke in povesti Breda Hribernik 20. 05. 2013 
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PRILOGA 2: Časovnica dejavnosti 

POTEK DEJAVNOSTI: 
 
OKTOBER 2012 

- ideja, dogovor o sodelovanju  
  
NOVEMBER 2012 

- obveščanje sodelavcev in učencev 
- ogled fotografij švedskih partnerjev 

 
DECEMBER 2012 

- slikanje, snemanje učencev, posredovanje videa 
- pisno obvestilo staršem, vabilo na RS 
- roditeljski sestanek, peka Lucijinih kruhkov 
- udeležba na praznovanju svete Lucije 
- načrtovanje projekta 
- izmenjava video posnetkov učencev, ki se predstavijo 

 
JANUAR 2013 

- izmenjava predstavitvenih besedil – vsak učenec se predstavi, vzpostavljanje stikov 
- pridobivanje soglasij staršev za gostovanje in udeležbo pri projektu 
- izmenjava video posnetkov mentorjev 
- načrt gostovanja (pripravijo Švedski partnerji), usklajevanje 
- pošiljanje predstavitvenih tem (Rakek, Ljubljana, Sights in Slovenia, Notranjska) 
- iskanje ustrezne letalske povezave 

 
FEBRUAR 2013 

- obisk gospoda Bajta – spoznavanje Švedske in jezika 
- pošiljanje predstavitvenih tem (National holidays, Holidays in Slovenia, Family life) 
- prireditev za zbiranje sredstev 'Rakek ima talent' 

 
MAREC 2013 

- potrditev letalske povezave 
- izmenjava predstavitvenih tem (švedski učenci nam predstavijo Švedsko) 
- pošiljanje predstavitvenih tem  
- zbiranje sredstev s prošnjami in vlogami 
- prodaja izdelkov na velikonočnem sejmu 

 
 
APRIL 2013 

- prodaja izdelkov na cvetličnem sejmu 
- roditeljski sestanek  
- priprave na eko modno revijo 
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MAJ 2013  
- srečanje učencev z gospodom Bajtom 
- eko modna revija 

 
JUNIJ, JULIJ, AVGUST 2013 

- priprave na obisk na Švedsko (fotokopije dokumentov, obnovitev dogovorov, prip- 
rava prtljage) 

 
7.  – 11. SEPTEMBER 2013 
MEDNARODNA IZMENJAVA: OBISK NAŠIH DEVETOŠOLCEV NA ŠVEDSKO 

• gostovanje pri družinah 
• skupne dejavnosti v šoli 
• delavnice 
• izleti 
• druženje 

 
PREDVIDENA MEDNARODNA IZMENJAVA, OBISK ŠVEDSKIH DEVETOŠOLCEV V SLOVENIJI:  
23 – 27. SEPTEMBER 2013 

• gostovanje pri družinah 
• skupne dejavnosti v šoli 
• delavnice 
• izleti (Postojnska jama, Primorska, Bled, Ljubljana, Cerkniško jezero) 
• druženje 
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PRILOGA 3: Sporazum med šolama 

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

BETWEEN PRIMARY SCHOOL »Jožeta Krajca«RAKEK, SLOVENIA 
AND ROSLAGSSKOLAN RODEN, SWEDEN 

 
* * * * * * * * 

 
In order to promote cooperation between Primary School »Jožeta Krajca«Rakek, and Roslagsskolan Roden, and 
desiring to facilitate students' cultural awareness, expand scholarly ties and promote mutual understanding, both 
partners agree to: 

• organize and cover the expense of the journey of its own students to the host organization's nearest or 
most convenient airport (in terms of the price of the plane tickets) 

• as the host organization provide for and cover the expense of a bus transfer from the airport upon the 
arrival and to the airport upon the departure of the visiting party (e.g. Roden provides transfer from and 
to Skavsta for Rakek students; Rakek provides transfer from and to Trevisio, Rijeka or Krk for Roden 
students) 

• as the host organization organise joint activities during the visit of the partner school; details  for joint 
activities and arrangements for specific visits will be developed mutually 

• as the host organization cover entrance fees or other type of expense that will arise from the joint activi-
ties (see A.3, B.3) 

• provide accommodation at host families for students and accompanying teachers 
• offer school snack or lunch for the exchange participants as appropriate; host families will provide for 

other meals during the exchange 
• consult periodically concerning relevant matters  

 
INTERNATIONAL EXCHANGE DETAILS: 
 
A. Visit to Sweden:  
1. Trip details:  
Dates: 7 Sept 2013 – 11 Sept 2013 
 
Arrival: Stockholm Skavsta (NYO) 11:55 
Departure: Stockholm Skavsta (NYO) 14:30 
 
2. Participants: 
Number of visiting students: 32 
Number of accompanying teachers: 4 
Total number of visitor: 36 
 
Names and professional standing of accompanying teachers:  

• Urška Drobnič, classteacher 8.a 
• Petra Mikše, classteacher 8.b 
• Jolanda Cerkvenik, geography and history teacher 
• mag. Anita Ivančič, principal                                                               

3. Planned major joined activities in Sweden:  
The host school will organize the following joint activities: 
________________________________   
________________________________   
________________________________   
________________________________   
 
B. Visit to Slovenia 
1. Trip details:  
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Dates: _____________________________________ 
 
Arrival: _____________________________________ 
Departure: _____________________________________ 
 
2. Participants: 
Number of visiting students: __ 
Number of accompanying teachers: __ 
Total number of visitors: __ 
 
Names and professional standing of accompanying teachers:  
________________________________   
________________________________   
________________________________   
________________________________   
 
3. Planned major joined activities in Slovenia:  
The host school will organize the following joint activities: 

• Postojna cave: entrance, guided tour 
• Adriatic coast: panoramic ride, swimming in the sea 
• Ljubljana: guided tour  
• Lake Bled: sightseeing, traditional boat trip to the lake island 
• Lake Cerknica: guided walk, visit of an active model of the intermittent lake 
• activities at school: joint lessons, sports, socializing, parent – student evening, etc. 

 
 
Signed: This understanding will be in effect for a period of mutual international exchange visits upon signature 
of both parties.  
 
Primary School »Jožeta Krajca«Rakek, Slovenia Roslagsskolan Roden 
 
Stamp and Signature:       Stamp and Signature:   
 
mag. Anita Ivančič     _________________________ 
Principal       _________________________ 
 
 
Date    ________________    Date _______________ 
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PROJEKT PROSTOVOLJSTVO 
ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

 
 
V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da prostovoljne dejavnosti naše šole, učencev in 
učiteljev strnemo v PROJEKT PROSTOVOLJSTVO in jih razširimo. 
 
Zastavili smo si naslednje dejavnosti: 
 

 
 
HUMANITARNE AKCIJE  
 
Čas Naslov akcije Namen akcije Vodja 
September - 
december 

Zbiranje plastičnih zamaš-
kov  

Za Matica Prudiča iz Dolenje vasi pri 
Cerknici, 
za nadaljnje posege in nakup raznih 
pripomočkov. 

Antonija Šlajnar 

November - 
december 

Podajte nam roko  (risanje, 
barvanje odtisov dlani ) 

Učni sklad Nivea – pomoč otrokom iz 
socialno šibkega okolja do izobrazbe 

Antonija Šlajnar 

 December Zbiranje igrač za Miklavžev 
sejem 

Otroci s starši obiščejo Miklavžev sejem 
v Merkatorju v Cerknici in brezplačno 
odnesejo domov  izbrano igračo. 

Antonija Šlajnar 

September - 
junij 

Zbiranje praznih, odrablje-
nih kartuš, tonerjev 

Društvo za pomoč trpečim in bolnim – 
Rdeči noski z recikliranjem odpadkov  
pridobijo sredstva za izvajanje zastavlje-
nih programov. 

Antonija Šlajnar 
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Januar - junij Zbiranje plastičnih zamaš-
kov 

Za Nika Jovana Potrča v sodelovanju z 
društvom Never give up, za dodatna 
zdravljenja in pripomočke za lažje življe-
nje. 

Antonija Šlajnar 

Junij Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica, Loška dolina, Bloke – za 
otroke iz socialno šibkih družin. 

Antonija Šlajnar 

 
 
OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV 15. 4. 2013 
Z učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost PROSTOVOLJTVO, smo pripravili kratko objavo 
po zvočniku, kjer smo dramatizirali knjižico Prosta volja je najbolja: 
 
Jaz pa pojdem in zasejem prosto voljo pri ljudeh, v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati 
smeh. 
"Kekec, kam se ti pa tako mudi?" 
"K Rožletu pa še kam." 
Kekec obišče Rožleta in mu pomaga pri domačih nalogah ter mu potrpežljivo razlaga tisto, 
kar so se dopoldan učili v šoli. Potem obišče Pehto v domu za starejše občane, skupaj peljeta 
psa Volka na sprehod, potem pa ji Kekec prebere časopis. Malo kasneje se ustavi pri Bedancu 
ter mu skuha hrenovke z zenfom. Na poti domov sreča Mojco. 
"Hej, kam pa ti Mojca?" 
"Iz zavoda za slepe in slabovidne grem." 
"A se ti je vid spet poslabšal?" 
"Neeee, tam sem prostovoljka enkrat na teden. Prostovoljstvo je res zakon. Jaz se imam 
super." 
"Jaz tudi. PROSTA VOLJA JE NAJBOLJA." 
 
DOBRODELNI KONCERT ŽELJAM NA PROTI 3  
Dobrodelno zgodbo Željam naproti - 3. del smo namenili zbiranju sredstev v Šolski sklad 
Rakec in hkrati pomoči potrebnim otrokom v Sudanu, na katere kot Unesco šola preprosto 
ne moremo in ne želimo pozabiti. Na koncertu so letos nastopili: Alenka Godec, Anika Hor-
vat, Severa in Gal Gjurin, Postojnski jazz ansambel ter šolska glasbena skupina in mladinski 
pevski zbor OŠ Rakek. 
 
INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO  
V letošnjem letu je pod mentorstvom Tjaše Prudič potekala interesna dejavnost prostovolj-
stvo (10 ur). Učenci so v prvih urah spoznali prostovoljstvo, potem pa poiskali možnosti pros-
tovoljnega dela v našem okolju in se odločili, da bodo pomagali učencem v podaljšanem 
bivanju delati domačo nalogo. Pri interesni dejavnosti smo prostovoljno delo spremljali in ga 
ovrednotili. 
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RAZREDNA URA NA TEMO PROSTOVOLJSTVA 
Pripravljena in razrednikom ponujena je bila tematska razredna ura: Prostovoljstvo. Učenci 
so skozi kratke filme spoznali in ugotavljali kaj je prostovoljstvo, kdo je prostovoljen, iskali 
prostovoljce, ki jih poznajo, prostovoljne organizacije, ugotavljali, kaj dobimo s prostovolj-
stvom, kako prostovoljstvo doprinese družbi, zakaj prostovoljci prostovoljno delajo … Razre-
dna ura je bila izvedena v 7. B in 9. A razredu. 
 
BOTRSTVO 
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. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili pri zbiranju centov za Briana zelo uspešni, saj smo 
hranilnike na hodnikih in učilnicah pridno polnili s centi in z evri. Skupaj smo zbrali  kar 
173,51 €.  
S projektom smo v novembru sodelovali na prireditvi Željam naproti – 3. del, saj se je vsebin-
sko navezoval na Afriko, poleg tega pa smo v maju obeležili tudi dan Afrike. 
 
SIMBIOZ@ 
Tudi letos smo se vključili v vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@, e-pismena Sloveni-
ja, ki je potekal v tednu med 15. in 19. oktobrom. Naša šola je kot edina lokacija v občini Cer-
knica, ki je sodelovala pri projektu, gostila 30 udeležencev, ki so se ob pomoči devetih pros-
tovoljcev urili v računalniških spretnostih. Urejali so besedila, surfali po internetu, pošiljali e-
pošto, se povezali s pomočjo facebooka ter spoznavali funkcije, ki jih ponujajo mobilni tele-
foni. 
 
NARIŠI NASMEH ZA SUDAN, PLAKAT MIRU 
V oktobru in novembru so vsi učenci starosti od 11 do 13 let ustvarjali za natečaj »Plakat 
miru«  pod pokroviteljstvom Lions kluba Ljubljana-Tivoli. Plakat Deana Cvijića je bil izbran kot 
najboljši in je zastopal Slovenijo na svetovnem izboru v ZDA. 
 
Naša šola je v sodelovanju z gospodom Tomom Križnarjem razpisala natečaj za pobarvanko z 
naslovom »Nasmeh za Sudan«. K sodelovanju smo povabili tudi okoliške šole, ki so se odzva-
le s čudovitimi likovnimi izdelki. Najlepše risbice so bile natisnjene v knjižici pobarvank, s 
katerimi smo obdarili otroke v Sudanu.  
 
POMOČ PRIZADETI DRUŽINI V POPLAVAH 
Ana, Esma, Matej in Ambrož, učenci 9. B razreda naše šole, so v ponedeljek, 10. 12. 2012, v 
Velenju izročili zbran denar družini, prizadeti v poplavah 2012.  
Ana, Esma, Matej in Ambrož so samostojno pripravili in izpeljali prostovoljsko akcijo, in sicer 
so učencem naše šole predstavili problematiko in želeli, da bi vsak daroval 1 €. tako so zbrali 
470 €. Te smo odpeljali družini iz Velenja. 
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POTRDILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM DELU 
so prejeli: 
 
Zala Žnidarič za celoletno vodenje plesnega krožka za učence nižjih razredov v šol-

skem letu 2012/2013 (50 ur prostovoljnega dela) 
 
Teja Plavčak za celoletno vodenje plesnega krožka za učence nižjih razredov v šol-

skem letu 2012/2013 (50 ur prostovoljnega dela) 
 
Matej Meden za organizacijo zbiranja denarja za družino ogroženo v poplavah 2012 

(20 ur prostovoljnega dela) 
 
Esma Hajdarpašić za organizacijo zbiranja denarja za družino ogroženo v poplavah 2012 

(20 ur prostovoljnega dela) 
 
Ana Bajt za organizacijo zbiranja denarja za družino ogroženo v poplavah 2012 

(20 ur prostovoljnega dela) 
 
Ambrož Ileršič za organizacijo zbiranja denarja za družino ogroženo v poplavah 2012 

(20 ur prostovoljnega dela) 
 
Breda Hribernik za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu 

2012/2013 (30 ur prostovoljnega dela) 
 
Katja Zupančič za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu 

2012/2013 (30 ur prostovoljnega dela) 
 
Katja Braniselj za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu 

2012/2013 (30 ur prostovoljnega dela) 
 
Lejla Hadžić za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu 

2012/2013 (30 ur prostovoljnega dela) 
 
 
S projektom prostovoljstvo, ki povezuje več načinov in oblik prostovoljnega dela, bomo 
nadaljevali tudi v prihodnjem letu. 
 

Tjaša Prudič 
Antonija Šlajnar 
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POROČILO 
O URESNIČEVANJU 

LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
PODRUŽNIČNE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA UNEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
 
Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec je sestavni del matične Osnovne šole »Jožeta Krajca« 
Rakek in je središče izobraževanja za večino otrok razredne stopnje z Unca z vsemi zaselki, 
Slivic in Ivanjega sela. 
 
Skozi šolsko leto smo se trudili, da je delo in organizacija učno-vzgojnega dela na PŠ Unec z 
32 učenci, z jutranjim varstvom, podaljšanim bivanjem potekala v prijetnem vzdušju. Z med-
sebojnim sodelovanjem, izobraževanjem in spodbujanjem smo pridobivali nova znanja. To 
nam je omogočalo ustvarjalno delo in s tem odpravljanje napak in razvijanje dobrega. Pozna-
vanje drug drugega in sprejemanje drugačnosti nas je povezovalo v prijeten kolektiv, kar delu 
in učenju na Podružnični šoli Unec daje še posebno vrednost. 
 
V šoli so dopoldan poučevale štiri profesorice razrednega pouka in ena vzgojiteljica. Oddelke 
podaljšanega bivanja tri učiteljice (izmenjaje po urniku), učiteljice razrednega pouka, zapos-
lene na PŠ Unec so organizirano pokrivale delo v jutranjem varstvu. 
S predmetne stopnje sta prihajala dva učitelja. 
 
Letni delovni načrt Podružnične šole Rudolfa Maistra Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) za šolsko 
leto 2012/2013 smo v celoti realizirali. 
 
V šolskem letu 2012/2013 je bilo v PŠ Unec vpisanih 32 učencev (15 dečkov, 17 deklic). Raz-
porejeni so bili v treh oddelkih razrednega pouka, enem oddelku jutranjega varstva in dveh 
oddelkih podaljšanega bivanja. 
 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIK 
1. b* 1 3 4 Teja Milharčič 
2. b* 4 4 8 Teja Milharčič 
3. b* 1 3 4 Suzana Rebec 
4. b* 3 5 8 Suzana Rebec 
5. b 6 2 8 Emiljana Baraga 

SKUPAJ 15 17 32  
* op.: 1. in 2. razred sta v kombiniranem oddelku, 3. in 4. razred sta v kombiniranem oddelku Vzgojiteljica v 1. razredu je Ida Marušič. 

 
Športno vzgojo v 3. b, 4. b in 5. b razredu je vodila profesorica športne vzgoje Polona Klopčič. 
V 4. b in 5. b je poučevala angleščino profesorica razrednega pouka Alenka Može. V 4. b raz-
redu je poučevala tudi družbo ter naravoslovje in tehniko. 
V 5. b razredu je poučevala gospodinjstvo učiteljica biologije in gospodinjstva Marija Opeka. 
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V šolskem letu 2012/13 je bilo realiziranih 189 dni pouka. Med dneve pouka se štejejo tudi 
dnevi dejavnosti, ekskurzije in ogledi, šole v naravi, bivanje in delo v CŠOD. 
 
OBVEZNI TEČAJI 
 
Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. b razredu je bil izveden v okviru projekta 
Zlati sonček v marcu 2013 (18. 3. – 22. 3. 2013). Tečaj plavanja je potekal v bazenu Ajdovšči-
na. 
Obvezni tečaj plavanja za učence 2. b razreda je bil izveden v CŠOD Burja v Seči v času 17. 6. 
– 21. 6. 2013. 
 
ZLATI SONČEK IN KRPAN 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s športnima programoma Zlati sonček in 
Krpan. Vodja športnega programa je bila Polona Klopčič. Izvajalci so bili učitelji, ki v razredu 
poučujejo športno vzgojo. ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju devetletke, ŠP Krpan pa 
v drugem triletju. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati Sonček izvedeno 10-urno plaval-
no opismenjevanje v bazenu Ajdovščina. 
 
DNEVI DEJAVNOSTI NA PŠ UNEC 
 
Vsi načrtovani dnevi dejavnosti za učence od 1. b do 5. b razreda so bili izvedeni po planu. 
 
ŠOLA V NARAVI, TABORI 
 
2. b razred je bil 17. – 21. 6. 2013 v CŠOD Burja v Seči. 
3. b razred je bil 15. – 17. 10. 2012 v CŠOD Lipa. 
4. b razred je bil 1. 10. – 5. 10. 2012 v CŠOD Lipa. 
5. b razred je bil 3. 6. – 7. 6. 2013 v letni šoli v naravi na Debelem Rtiču. 
 
EKSKURZIJE 
 
1. b, 3. b in 4. b razred so bili 20. 6. 2013 na Cerkniškem jezeru. 
2. b razred je bil 19. 6. 2013 na zaključni ekskurziji v Piranu. 
5. b razred je bil 6. 6. 2013 na zaključni ekskurziji v Piranu. 
 
PRIREDITVE 
 
3. 9. 2012 je bil pod vodstvom T. Milharčič in I. Marušič sprejem prvošolcev na PŠ Unec.  
4. 12. 2012 smo imeli novoletne delavnice za starše in otroke. 21. 11. 2012 sta dva učenca PŠ 
Unec nastopila na prireditvi ob podelitvi likovnih in literarnih nagrad »Lepa si, Slovenija«.  
25. 3. 2013 sta dva učenca 5. b razreda z glasbeno točko nastopila na pomladni prireditvi na 
PŠ Laze. Na Uncu smo imeli 3. 4. 2013 pomladno prireditev »Pozdrav pomladi«. 5. 4. 2013 so 
se učenci 5. b razreda z venčkom ljudskih pesmi predstavili na prireditvi »Vojanov in naš 
čas«. 15. 5. 2013 smo na šolski prireditvi gostili dedke in babice. V okviru UNESCO projekta 
»drevo=življenje« – »vrt prihodnosti« smo med letom v okviru pouka v projektnem tednu v 
aprilu 2013 izvedli različne dneve dejavnosti na temo ekologije. Med letom smo v okviru pro-
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jekta Unesco obeležili več svetovnih in mednarodnih dni, znotraj Unesca smo nadaljevali tudi 
s projektom »modri stol«, obiskali smo javne ustanove, kjer stol stoji, da bi ugotovili, kaj 
moder stol prinaša ustanovi, kamor smo ga lani poslali. 
Folklorna skupina s PŠ Unec se je 7. 9. 2012 predstavila na 7. Otroškem bazarju v Ljubljani, 
17. 11. 2012 na prireditvi »Deseta jesen« FS RAK na Rakeku, 15. 3. 2013 na krajevni prireditvi 
na Rakeku, 9. 4. 2013 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v Starem trgu pri 
Ložu, 10. 5. 2013 na Regijskem srečanju otroških folklornih skupin v Logatcu ter 25. 5. 2013 
na 2. mednarodnem srečanju folklornih skupin na Rakeku. 
 
TEKMOVANJA, REVIJE 
 
Učenci od 1. do 3. razreda so 19. 4. 2013 pisali Cici veselo šolo. 22. 5. 2013 so učenci 1.– 5. 
razreda pisali Računanje je igra. Učenci so tekom šolskega leta opravljali bralno značko. 
Učenci 1.– 5. razreda so 21. 3. 2013 pisali evropsko matematično tekmovanje Kenguru. 
Učenci so se tekom šolskega leta udeležili nekaj natečajev (natečaj Lepa si, Slovenija – druš-
tvo Rudolfa Maistra – učenci so pisali na temo domovine in se s pesmimi predstavili na prire-
ditvi 21. 11. 2012, literarni natečaj Mlada Vilenica, likovni natečaj Pitna voda je splošna dob-
rina človeštva, likovni natečaj Vrt slovenske zelenjave). 
Pod vodstvom Katje S. Zafred so učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, sodelovali na pom-
ladni prireditvi na Uncu (3. 4. 2013), na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov 
14. 3. 2013 na Rakeku ter na prireditvi Glasbeni tobogan na Rakeku (28. 5. 2013). 
Pod vodstvom Vide Žlogar so bili učenci 9. 4. 2013 na Območnem srečanju otroških folklor-
nih skupin in se uvrstili na Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki je bilo 10. 5. 2013 v 
Logatcu. 
11 učencev 4. in 5. razreda se je 13. 3. 2013 udeležilo šolskega tekmovanja iz Vesele šole. 10 
učencev je prejelo bronasto priznanje, 3 učenci so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je 
potekalo 17. 4. 2013 in vsi trije so prejeli srebrno priznanje. 
V okviru športne vzgoje so učenci 1.–3. razreda opravljali športno značko Zlati sonček, učenci 
4. in 5. razreda pa športno značko Krpan. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Na šoli so se med šolskim letom odvijale naslednje interesne dejavnosti: vrtnarski krožek pod 
vodstvom Marte Čuk, folklora pod vodstvom Vide Žlogar, bralna značka pod vodstvom raz-
redničark, Radi telovadimo z mentorico Polono Klopčič, igramo se gledališče pod vodstvom 
Ide Marušič, zabavna matematika pod vodstvom Suzane Rebec, pravljično-ustvarjalni krožek 
z mentorico Tejo Milharčič, potovanje v deželo besed z mentorico Patricio Verbič, tehniški 
krožek pod vodstvom učitelja predmetne stopnje Martina Rihtarja, pevski zbor z dirigentko 
Katjo S. Zafred in Vesela šola pod vodstvom Emiljane Baraga. 
 
STIKI S STARŠI 
 
Redno  so v posameznem oddelku potekali roditeljski sestanki (sprejem prvošolcev, v okviru 
taborov, LŠN, ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja). 
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GOVORILNE URE 
 
Popoldanske skupne govorilne ure so potekale vsak 3. četrtek v mesecu od 16.00 do 18.00. 
 
Dopoldanske individualne govorilne ure so imele učiteljice po razporedu vsak teden eno šol-
sko uro. 
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ se je na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami izvajala v oddelkih, kjer so bili učenci z odločbo. DSP je celo leto izvajala dipl. 
pedagoginja in svetovalna delavka Tjaša Prudič, Patricia Verbič pa je nadomeščala profesori-
co defektologije Martino Hiti do 2. 4. 2013, ko se je vrnila s porodniškega dopusta. 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica je bila za učence odprta vsak petek od 11:55 do 14:30. 
 
PREHRANA UČENCEV 
 
Za učence smo pripravljali dopoldansko malico in kosilo (kosila so pripravljali v centralni 
kuhinji na Rakeku). 
Učenci so malicali v razredih, saj tak način otrokom omogoča dovolj časa za uživanje, hkrati 
pa jim vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja. 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
V sodelovanju z ZD Cerknica - Loška dolina in šolsko ambulanto, ki jo vodi šolski zdravnik, so 
za učence potekali sistematski zdravstveni pregledi ter program cepljenja. Učenci so imeli 
zobozdravstveni sistematski pregled zob v zobni ambulanti v Cerknici po letnem razporedu 
ZD Cerknica. 
1. razred je imel zdravniški in zobozdravstveni pregled 13. 3. 2013, učenci 2. in 3. razreda so 
bili na zdravniškem in zobozdravstvenem pregledu 20. 3. 2013. 4. in 5. razred sta imela 
zobozdravstveni pregled 5. 4. 2013. 
 
OCENJEVALNE, PEDAGOŠKE, TEMATSKE KONFERENCE 
 
torek, 7.15: vodja PŠ Unec prisotna na tedenskih informativnih sestankih za strokovne delav-
ce 
po potrebi: sestanek za strokovne delavce PŠ Unec pod vodstvom vodje PŠ Unec 
 
24. 8. 2012: uvodna pedagoška konferenca 
24. 1. 2013: ocenjevalna konferenca 
18. 6. 2013: ocenjevalna konferenca – 1.–8. razred 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
 12. 9. 2012, 17. 12. 2012, 7. 3. 2013: objava prispevkov na šolski spletni strani 
 13. 10. 2012: strokovna ekskurzija Plitvice 
 7. 11. 2012: interaktivna tabla 
 12. 11. 2012: Unesco izobraževanje  
 torkovi sestanki: moteči dejavniki (Tjaša Prudič) 
 27. 11. 2012: učitelj učitelju – šivanje igrač (T. Svet) 
 5. 1. 2013: strokovna ekskurzija v Postojnsko jamo 
 9. 1. 2013: izobraževanje Lo.Polis 
 19. 3. 2013: e-asistent 
 2. 4. 2013: modul LDN 
 18. 4. 2013: predavanje o vzgoji – V. Vuk Godina 
 7. 5. 2103: učenje pisanja in grafomotorika 
 4. 6. 2013: izobraževanje vpeljava številčnih ocen v 3. razred v šol. letu 2013/14 
 študijske skupine po aktivih 
 intervizija 
 
DEŽURSTVO UČITELJEV 
 
Učitelji so vsak teden po razporedu na šoli opravljali dežurstvo. Ravno tako so po razporedu 
celo leto od 7.00 do 8.00 vodili jutranje varstvo. 
 
VAJA EVAKUACIJE 
 
24. 10. 2012 smo v sodelovanju s PGD Unec izpeljali evakuacijsko vajo za vse učence in zapo-
slene na PŠ Unec. Po vaji so nam gasilci prostovoljnega gasilskega društva Unec svoje delo 
tudi pobližje predstavili. 
 

 
Poročilo pripravila: vodja PŠ Unec 

Suzana Rebec, prof. RP 
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