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SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

za šolsko leto 2012/2013 

 

1. PODROČJE 

 

Samoevalvacijsko poročilo je izhodišče za nadaljnje načrtovanje in izboljševanje kakovosti 

dela na šoli. V šolskem letu 2012/2013 smo člani kolegija zapisali Razvojni načrt šole, v 

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

 

Največ pozornosti smo namenili medsebojnim hospitacijam, sestankom po aktivih,  

medpredmetnemu povezovanju učiteljev, medsebojnemu izobraževanju in aktivnostim za še 

večje vključevanje učencev v projekte na naši šoli (Shema sadja, Plakat miru, Erasmus, 

Prostovoljstvo, Roden ipd.). Pomembno področje dela so bili tudi učenci s posebnimi 

potrebami in nadarjeni – izobraževanje ter vključevanje učencev v prireditve, pomembne 

dogodke šole (dobrodelni koncert Željam naproti 3. del, medobčinski nogometni turnir Rakek 

2013, druga medobčinska likovna kolonija, območna revija otroških in mladinskih pevskih 

zborov, prireditvi Rakek ima talent ter Eko modna revija, 2. Mednarodni festival folklore 

ipd.).  

2. KAKO SMO NA IZBRANEM PODROČJU DELALI 
 

2.1. Kaj smo želeli doseči (načrtovanje) 
 

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

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

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

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

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

pridobitev optimalnih poklicnih kvalifikacij v okviru individualnih sposobnosti in zmožnosti -  

smo sledili z upoštevanjem dejavnosti, zapisanih v Vzgojnem načrtu šole, ki smo ga po 

skupinah učiteljev natančno pregledali na zaključni konferenci, dne 02. 07. 2013. Pogledali 

smo, kaj uresničujemo in česa ne, ter se dogovorili, da ga bomo na novo postavili v šolskem 

letu 2013/2014. Pred tem smo tedenske torkove sestanke namenjali evalviranju in 

načrtovanju dejavnosti za odpravo motečih dejavnikov, ki smo jih izpostavili.  

 

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

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

strokovnim razvojem učiteljev. 

 

V šolskem letu 2012/13 so potekala srečanja po aktivih, s poudarkom na planiranju dnevov 

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

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

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

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

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

v okviru projektnega tedna »Živim zeleno«. 

 

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

za opravljanje domačega dela, evidentirali manjkajoče domače naloge ter v maju naredili 

analizo stanja preteklega šolskega leta pri izbranem predmetu. Prav tako so se trudili 

povečati interes učencev za obiskovanje ur dodatnega in dopolnilnega pouka, evidentirali 

njihovo prisotnost ter izdelali evidenco prisotnosti učencev, ki ure dodatnega in dopolnilnega 

pouka potrebujejo. Med drugim so se trudili motivirati učence za raziskovalno delo. 

 

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

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

načrtovane in izpeljane hospitacije – tako ravnateljeve kot kolegialne – izkoristimo kot 

element profesionalnega razvoja učitelja ter razvoj kolektiva in šole. Vse to pa ima 

pomemben vpliv na kakovost poučevanja in učenja učencev. Spremljanje in opazovanje 

učiteljevega dela je ena izmed poglavitnih pedagoških nalog ravnatelja, še več, hospitacija 

je njegova zakonska obveza. Opazovanje pouka ali hospitacija je element individualnega 

učenja učitelja. Ravnatelj lahko ugotovitve koristno uporabi za vodenje in usmerjanje 

celostnega učiteljskega zbora in povezuje razvoj zaposlenih in šole. Hospitacije temeljijo na 

prepričanju, da je kakovost pouka odvisna tudi od ravnateljeve prisotnosti v razredu (Koren 

2007, 109). 

 



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

vzgojno - izobraževalnega dela slabo načrtovano ter premalo uporabljeno? So razlogi za to v 

pomanjkanju časa, dodatnem delu, ali pa je pravi vzrok le nerazumevanje samega procesa, 

pomanjkanje ustreznih veščin? Ali so bili cilji hospitacije premalo jasno postavljeni? Kakšne 

rezultate je prineslo moje spremljanje in vrednotenje učiteljevega dela ter njihovo znotraj 

kolegialnih hospitacij?  

 

V š. letu 2012/2013 sem opravila 16 individualnih hospitacij, pomočnica pa jih je opravila 5, 

kar ni malo. V naslednjem š. letu bom kot ravnateljica spremljala pouk izbranih učiteljev z 

namenom osebne rasti učitelja, izboljšave metodičnih pristopov in oblik dela z učenci. 

Posebej bom spremljala tudi pisno preverjanje in ocenjevanje znanja učencev in upoštevanje 

zakonodaje. V bodoče je potrebno cilje hospitacije še bolj jasno opredeliti in predstaviti 

učiteljem ter osmisliti uporabo tako pridobljenih podatkov.  

 

Cilji medsebojnih hospitacij so bili: medsebojno učenje, širjenje repertoarja pristopov k 

poučevanju, oblikovanje medpredmetnih timov, potrditev dobre prakse ter krepitev 

profesionalne samozavesti. Strategije in procesi vodenja za učenje so vključevali: moč vzora, 

spremljanje in opazovanje pouka ter strokovne razprave. Učiteljem spremljanje pouka pri 

kolegu učitelju prinaša po mojem mnenju veliko prednosti: prepoznavanja svojih šibkih in 

močnih področij, povečanje kakovosti njihovega dela, znanje za načrtovanje svojega 

profesionalnega razvoja, spodbudo, izboljšano samopodobo, krepitev odprtosti, povečanje 

kolegialnosti in povezanost med člani kolektiva. Med pogovorom po hospitaciji si učitelji 

želijo iskrenih informacij, tako pohvale kot konstruktivne kritike, ter pričakujejo povratne 

informacije o svojem delu. Menim, da s takim opazovanjem učitelji dobijo tudi čustveno 

podporo, prožne informacije, saj se drug od drugega največ naučijo in od kolega lažje 

sprejemajo kritične pripombe. Pri tem je pomembna tudi menjava vlog, kar je pri ravnateljevi 

hospitaciji nemogoče. Pri kolegialnih hospitacijah gre za izmenjavo izkušenj, pomoč pri 

strokovnih dilemah in medpredmetnem povezovanju, za skupno analizo in načrtovanje. Žal 

smo slednje letos preohlapno zastavili; učitelji so sicer skozi celo šolsko leto opravili 44 

medsebojnih hospitacij, kar je veliko, o njih zapisali kratko poročilo, a ob koncu leta  

opravljenih hospitacij nismo posebej evalvirali. V bodoče jih je potrebno načrtovati v okviru 

sestanka, kjer je potrebno bolj jasno postaviti cilj opazovanja, izdelati instrumentarij ter v 

evalvaciji z izmenjavo informacij načrtovati izboljšave. 

 

Ravnatelj je dolžan spodbujati izmenjavo mnenj in izkušenj, ki bi morala postati običajna 

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

morale izvajati predvsem z namenom medpredmetnega povezovanja, izboljševanja tehnik 

poučevanja ter analizo razredne klime. Ni toliko pomembno število opravljenih hospitacij, 

temveč namen, cilji in časovna opredelitev. Za vse to pa so glavni pogoj ustrezni medsebojni 

odnosi in zaupanje med učitelji.  

 



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

tekmovanjih v znanju in na področju športa. Tudi povratne informacije o njihovem delu si 

pravzaprav zelo želijo – to se izkaže na vsakoletnih kariernih razgovorih z njimi – torej je 

odpor pred rednimi in kolegialnimi hospitacijami odveč oz. so slednje potrebne predvsem 

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

ustvarili kulturo, kjer bi bile hospitacije sprejeta oblika učenja in da bi jih učitelji sami 

spodbujali. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

mala skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj 

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

torej vrsta supervizije, v kateri nobeden od sodelujočih ne prevzame stalne vloge 

supervizorja." (Hanekamp 1994: 503). 

 

Vsebina intervizije se vedno nanaša na konkretne delovne izkušnje članov skupine, ki so 

zanje aktualne, in v katerih je nastal predstavljeni problem. Na intervizijskih srečanjih 

skupina razpravlja o problemih, ki so povezani z delom, in ne o tistih, ki izhajajo iz osebnega 

življenja. Celo leto je bila prioriteta vzpostaviti pristno in spoštljivo komunikacijo med učenci, 

zaposlenimi in starši; tudi preko intervizije, socialnih iger, iskrenih pohval, sprotnega 

reševanja težav ter upoštevanja pobud staršev. 

 

Za vse zaposlene smo v mesecu oktobru izpeljali enodnevno strokovno ekskurzijo na Plitvice, 

kjer smo si ogledali naravne znamenitosti in se še bolj povezali kot kolektiv. 

 

Med letom smo ponudili tudi izobraževanja in delavnice za tehnične delavce. 

 

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

projekte (Shema šolskega sadja, Plakat miru, Simbioza, Ekovrt, Erasmus, Prostovoljstvo, 

Roden, …) - smo z izvajanjem slednjih aktivno pričeli že na začetku šolskega leta 2012/2013. 

Letni delovni načrt smo presegli z načrtovanjem projekta Roden, slovensko – švedske 



izmenjave, ki bo stekla v začetku naslednjega šolskega leta, a so v ta namen na šoli že letos 

potekale številne aktivnosti (prireditev Rakek ima talent, eko modna revija, zbiranje donacij, 

vključevanje na zunanje prireditve …), s katerimi smo zbrali več kot 2.000,00 € donatorskih 

sredstev, skupno pa smo za izvedbo projekta Roden šolski sklad Rakec napolnili s 4.500,00 € 

donatorskih sredstev, ki smo jih porabili za nakup letalskih vozovnic. 

 

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

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

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

učiteljev ter vzpostavitev kolegialnih hospitacij na šoli. Izgorelost smo skušali preprečevati s 

pomočjo planiranih športnih aktivnosti za zaposlene in opravljenih letnih kariernih 

razgovorov. 

 

Več kot polovica kolektiva se je marca udeležila tridnevnega tečaja smučanja na Rogli. 

Maistrovega in Kunaverjevega pohoda se kot kolektiv zaradi slabega vremena tokrat nismo 

udeležili; bili pa smo v večini prisotni na strokovni ekskurziji na Plitvice, novoletnem srečanju 

ter obisku Postojnske jame. 

 

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

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

potrebno in koristno. Zelo koristna so bila tudi izobraževanja za starše, timska predstavitev 

programa E-asistent ter modula LDN, izobraževanje za uporabo interaktivne table ter 

predstavitev koncepta ravnanja v primeru nasilja na šoli, ki sta ga pripravili svetovalna 

delavka in Patricija Verbič. Ob koncu šolskega leta smo na spletni strani naše šole objavili 

tudi anketo za starše, in sicer o zadovoljstvu z našim delom. 

 



Prilagam seznam izobraževanj, ki smo se jih udeležil v šolskem letu 2012/2013: 
 

  

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 Alme Kandare udeležila  še tretje 
delavnice  o uporabi Interaktivne table. 

12. 11. 2012 Unesco delavnica za učitelje (predstavitev tem s 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. 03. 2013 –  
17. 03. 2013 

Ludvik Palčič je izvedel tečaj smučanja. 

19. 03. 2013 Izobraževanje o uporabi programa e Asistent. 

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 različnih predstavitvah učnih gradiv, ki jih pripravljajo različne 
založbe itd. 

celo šolsko leto 
 

Tri učiteljice so se celo leto izpopolnjevale na podiplomskem študiju 
inkluzivne pedagogike (Anja Šircelj Istenič, Barbara Geržina in Patricija 
Verbič). Vse tri pripravljajo magistrsko nalogo. 

 



Predavanje 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 
čustvovanje  

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 
izobraževanje o varstvu pri delu (za 
posamezne delavce šole). Udeležile so 
se ga: Denisa Golić, Barbara Geržina 
Barbara, Alenka Može, Marija Opeka, 
Katja Smrdelj Zafred, Anja Šircelj 
Istenič, Marjana Švigelj. 

21. 03. 2013 Požarna varnost Izobraževanja o požarni varnosti so se 
udeležili: Vilko Drobnič, Jasmina 
Filipčič, Helena Bavec. 

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

Udeleženci so samostojno iskali oblike 
nesvobodnih vedenj ter iskali rešitev 
za bolj svobodno življenje.  

04. 06. 2013  Kratka intervizija in evalvacija 
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. 



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

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

časopisi) o dogajanju na naši šoli. Vrhunec naših skupnih akcij (poleg odmevne predstavitve 

naše šole skozi številne prireditve) pa je bil dobrodelni koncert Željam naproti 3. del 

(november 2012), s katerim smo uspeli zbrati slabih 7.000,00 €, delno namenjenih šolskemu 

skladu Rakec, delno za izgradnjo šole v Sudanu. Na že tretjem dobrodelnem koncertu smo 

tokrat obeležili tri svetovne dneve, na podlagi likovnega natečaja med sosednjimi šolami smo 

izdali šolsko pobarvanko »Nariši nasmeh za Sudan« ter jo natisnili za vse učence naše šole, 

nagrajence in otroke v Sudanu. V januarju smo za dejanje leta 2012 (humanitarna akcija za 

učenca Lenarta Skuka) kot kolektiv prejeli prestižno nagrado ONA 2012, ki jo je osebno 

prevzela ravnateljica šole, mag. Anita Ivančič. Nagrado za najlepšo risbo na natečaju Plakat 

miru je v Cankarjevem domu prejel učenec Dean Cvijić, 8. b, njegova risba je odpotovala v 

ZDA. Zlato priznanje na literarnem natečaju »Moja rodna domovina« je prejela učenka 7. a 

razreda, Veronika Godeša. 

 

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

za otroka iz Zambije. Odmeven je bil tudi medobčinski nogometni turnir Rakek 2013, ki so se 

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

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

kolonijo in 2. Mednarodni festival folklore, ki je potekal na naši šoli. Znotraj projekta Roden 

smo pripravili še dve nenačrtovani odmevni prireditvi: Rakek ima talent in eko modno revijo. 

Šola je v mesecu oktobru organizirala državno tekmovanje v logiki, v aprilu pa regijsko 

tekmovanje v konstruktorstvu. 

 

Ostali dosežki učencev: 
 

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 svetovno 

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. b 



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 

kulinariki 

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 prepričali 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« 

Literarno nagrado so prejele: Zala 

Jelinčič 6.b, Eva Jelinčič 7.a in Veronika 

Godeša 7.b.  

09. 04. 2013 Območno srečanje folklorne 

skupine v Starem trgu 

Učenci podružnične šole Unec, ki 

obiskujejo interesno dejavnost 

"folklora", so se pod odličnim 

vodstvom mentorice Vide Žlogar na 

območnem srečanju otroških folklornih 

skupin uvrstili na regijsko srečanje 

otroških folklornih skupin, ki je 

potekalo 10. maja v Logatcu. Prejeli so 

priznanje za sodelovanje. 

Uvrščeni na regijsko srečanje: 

 16 učencev od 1. – 5. r 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 

glasbenikov 

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 tekmovanjih 

Žogarije: 5. razredi 

15. 05. 2013  Prireditev z Iga Taja Tomšič, učenka 8. a, in njena 

mentorica Metoda Debevc z OŠ »Jožeta 

Krajca« Rakek sta se udeležili zaključne 

prireditve državnega natečaja 

"Naravne in druge nesreče - Potres", ki 

je potekala v izobraževalnem centru za 

zaščito 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 

državnega 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.  

31. 05. 2013 Državno srečanje mladih 

raziskovalcev zgodovine, 

podelitev priznanj 

Zlato priznanje: 

 Ana Bajt, 9. B 

 Matija Ileršič, 9. B 

 Andraž Mišič, 9. B 

 Nina Hribljan, 9. A 

 Simona Soldat, 9. A 

 Tine Žnidaršič, 9. A 

 

 



Potrebno je pohvaliti številne dosežke naših učencev: 
 

Tekmovanje iz logike 

[Antonija Šlajnar] 

28. 09. 2012 

šolsko (Rakek) 

 

20. 10. 2012 

državno 

Bronasto priznanje:  

 15 učencev in učenk 6., 7., 8. 

 in 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 Anže Opeka, 7. A 

 Karmen Rebec, 9. A 

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 8. A 

Tekmovanje iz matematike za 

Vegovo priznanje 

Antonija Šlajnar 

21. 03. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

04. 04. 2013 

področno 

 

20. 04. 2013 

 državno 

Bronasto priznanje:  

 65 učencev in učenk od 1. do 

 9. razreda 

Srebrno priznanje: 

 13 učencev in učenk od 7. do 

 9. razreda 

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 8. A 

 Jaka Strohsack, 8. A 

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo 

priznanje 

[Irena Mele] 

06. 03. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

22. 03. 2013 

področno 

13. 04. 2013 

državno 

Bronasto priznanje:  

 10 učencev in učenk 8. in 9. 

 razreda 

Srebrno priznanje:  

 7 učencev in učenk 8. in 9.  

Zlato priznanje: 

 Anja Zdovc, 8. A 

 Jaka Strohsack, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekmovanje iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 

[Metoda Debevc] 

06. 12. 2012 

šolsko (Rakek) 

 

 

 

 

29. 01. 2013 

regijsko 

Bronasto priznanje:  

 Polona Jernejčič, 8. A  

 Anja Zdovc, 8. A 

 Nika Rudolf,  8. A 

 Taja Tomšič, 8. A 

 Ana Bajt, 9. B 

Srebrno priznanje:  

 Ana Bajt, 9. A  

 Anja Zdovc, 8. A 

 Nika Rudolf, 8. A 

Tekmovanje iz angleščine 

[Urška Drobnič] 

22. 10. 2012 

šolsko za 8. razred 

19. 11. 2012 

šolsko za 9. razred 

 

 

 

31. 01. 2013 

šolsko za 7. razred 

31. 01. 2013 

regijsko za 9. razred 

Bronasto priznanje:  

 Jaka Strohscak, 8. A 

Bronasto priznanje:  

 Tilen Zorman, 9. A 

 Tine Žnidaršič, 9. A 

 Vida Potisek, 9. B 

 Mateja Urbas, 9. B 

Bronasto priznanje: 

 8 učencev in učenk 7. razreda 

Srebrno priznanje:  

 Tilen Zorman, 9. A 

 Vida Potisek, 9. B 

Tekmovanje iz nemščine 

[Anja Šircelj Istenič] 

22. 11. 2012 

šolsko (Rakek) 

Bronasto priznanje: 

 Karmen Rebec, 9. A 

 Vida Potisek, 9. B 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

[Anita Šen] 

15. 10. 2012 

šolsko (Rakek) 

 

 

24. 11. 2012 

državno 

Bronasto priznanje:  

 10 učencev in učenk 7., 8. in 

 9. razreda 

 

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 8. A 

 Karmen Rebec, 9. A 

 Andraž Mišič, 9. B 



Tekmovanje iz biologije za 

Proteusovo priznanje 

[Irena Peteh Kranjc] 

18. 10. 2012 

šolsko (Rakek)  

 

30. 11. 2012 

državno 

 

Bronasto priznanje:  

 8 učencev in učenk 8. in 9. 

 razreda 

Srebrno priznanje: 

 Breda Hribernik, 8. A 

 Katja Braniselj, 8. A 

 Nika Udovič, 8. A 

 Karin Hrestak, 8. B 

 Nina Hribljan, 9. A  

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 8. A 

Tekmovanje iz kemije za Preglovo 

priznanje 

[Anita Šen] 

21. 01. 2013 

šolsko (Rakek) 

 

09. 03. 2013 

šolsko (Rakek) 

Bronasto priznanje:  

 10 učencev in učenk od 8. in 

 9. razreda 

Zlato priznanje:  

 Anja Zdovc, 8. A 

Vesela šola 

[Jolanda Cerkvenik, Julija 

Bombač, Emiljana Baraga] 

13. 03. 2013 

šolsko 

 

17. 04. 2013 

državno 

Bronasto priznanje: 

 30 učencev in učenk od 4. do 

 7. razreda 

Srebrno priznanje: 

 Leo Istenič, 4. B 

 Primož Jernejčič, 5. B 

 Tilen Švigelj, 5. B 

Tekmovanje v konstruktorstvu 

[Martin Rihtar] 

12. 04. 2013 

regijsko (Rakek) 

 

 

18. 05. 2013 

državno 

Bronasto priznanje: 

 Peter Bajt, 1. A 

 Karmen Rebec, 9. A 

 Tine Žnidaršič, 9. A 

Srebrno priznanje: 

 Karmen Rebec, 9. A 

 Tine Žnidaršič, 9. A 

Zlato priznanje: 

 Peter Bajt, 1. A 

 Bor Cvetko, 9. A 



Računanje je igra 

[Karmen Petrič] 

22. 05. 2013 Bronasta priznanja: 

 38 učencev in učenk od 1. do 

 5. razreda na Rakeku in 22 

 učencev in učenk PŠ Unec 

Zlata priznanja: 

 20 učencev in učenk od 2. do 

 5. razreda na Rakeku in 9 

 učencev in učenk PŠ Unec 

 

 

Športni dosežki: 

 

1. ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V LOKSTRELSTVU 

 

2. 9. 2012 je v Stožicah potekalo zunanje odprto prvenstvo za šolsko mladino v lokostrelstvu. 

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 

Notranjsko-kraški ligi iz atletike za osnovne šole. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani 

Skala 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 Soldat 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 

- 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 letnik 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) 

- 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 udeležili 

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: 

Karmen Rebec    Mitja Rajčević  

Teja Plavčak     Don Horvat  

Nina Hribljan     Žan Opeka  

 

 

 

6. NOTRANJSKI TEKAŠKI POKAL 

 

V nedeljo, 10. 2. 2013, je bil 1. tek po ulicah Cerknice kot uvodni za leto 2013, v okviru 

Notranjskega 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. 

 

7. PODROČNO PRVENSTVO V NAMIZNEM TENISU 

 

14. 2. 2013 smo na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek izvedli področno prvenstvo v namiznem tenisu. 

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 

 

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 naše šole se je 14. 2. 2013 udeležilo Atletskega mitinga 

Notranjsko–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 daljino 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 daljino 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 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 polfinale 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. 

Tekmovanja 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. ČETRTFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V NAMIZNEM TENISU 

 

27. 3. 2013 je v Novi Gorici potekalo četrtfinale 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. 

 

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 

- 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 

medobčinski 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 dečkih 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 

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 učencev 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 kljub slabim prostorskim pogojem v 

telovadnici dosegali na področju športa posebej visoke rezultate. 

 

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, obeležitve Unesco dni.  

 

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 (7. a) dosegla  

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 tekaškega 

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.  

 

 

 



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

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

 

NACIONALNI 

PROJEKT 

VODJA 

PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Jezik, kultura, 
tradicija 

Urška 
Drobnič 

september, 
oktober 2012 

 Predstavitev pesmi učencem , tema je bila 
medgeneracijsko sodelovanje 

 Obeležitev Evropskega dneva jezikov na šoli 

 Nastop učencev na prireditvi Jezik, kultura in tradicija v 
Škofji Loki 

Mirovniški  
festival - 
Osvobodimo 
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. Festivala so se udeležile tri predstavnice OŠ 
»Jožeta Krajca« Rakek: učenki 9. b razreda Ana Bajt in 
Esma Hajdarpašić ter mentorica Anita Šen. Sodelovale so 
na skupnem plesu na mestnem trgu v Slovenj Gradcu ter 
se udeležile različnih ustvarjalnih in raziskovalnih 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 prinesel javni 
ustanovi, v kateri stoji, in po potrebi stol popravijo. 

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

Drevo = 
življenje, vrt 
prihodnosti 

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. 

 Skozi 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. 

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, izdelovanjem 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, izdelava filtrov za čiščenje vode, 
pletenih izdelkov, rastline Cerkniškega jezera … 

 

 



Mednarodni dan,  
teden, leto 

Priznan s 

strani 

UNESCA 

Način obeležitve 
Mentor/ji 

obeležitve: 

Število 

vključenih 

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. 
razred-  

16. september 
Mednarodni dan za 

obvarovanje ozonske plasti 

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

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

Anita Šen učenci izbirnega 
predmeta 
Poskusi v kemiji 
– 8. a, 8. b, 9. a 

26. september 
Evropski dan jezikov 

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

-sodelujejo na kvizu o 
poznavanju jezikov 

Urška Drobnič učenci 7. b, 8. a, 
9. a pri 
angleškem 
jeziku 

1. oktober 
Svetovni dan glasbe 

DA    NE - spoznali so nekaj glasbenikov in 
glasbe drugih narodov 
 

- spoznali so moč glasbe pri 
krepitvi 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 
ljubljenčkih, o pravilnem odnosu 
do njih, o mučenju, o izumiranju 
nekaterih živalskih vrst in o 
vzrokih 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 
predmetne 
stopnje, ki so 
imeli na ta dan 
ŠVZ 

16. oktober 
Svetovni dan hrane 

DA    NE - objava po šolskem radiu o 
lakoti, pomenu globalne 
prehranske varnosti in pomenu 
lokalno pridelane hrane 
 

- izdelali so plakate in jih 
razstavili 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, 
sprejemanje le-te, po pogovoru o 
besedilih in o lastnih izkušnjah 
otrok so likovno in gibalno 
ustvarjali na to temo 
 

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

Teja Milharčič, 
Vida Rovan, 

Polona Klopčič 

2. a, 2. b 
ŠVZ od 3. – 9. 
razreda 

 



20. november 
Svetovni dan otrokovih 

pravic 

DA    NE - v 1. triadi so spoznavali 
otrokove pravice in dolžnosti, 
ugotavljali so, da so nekaterim 
pravice kratene 
 

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

Spoznali so Konvencijo o 
otrokovih 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 
Istenič,  

Tjaša Prudič,  
Tomaž Lulik 

učenci 
predmetne 
stopnje 

3. december 
Mednarodni dan oseb s 
posebnimi potrebami 

DA    NE - učenci so se preizkusili v 
disciplinah » Specialne 
olimpijade« 
 

- 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 

Milharčič, 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 
spoznali količinsko omejenost 
pitne vode na našem planetu 
 

- spoznali so pomen mokrišč, 
potokov, jezer in rek v naši 
okolici 
 

- ogledali so si naravno čiščenje 
vode  
 
6. - 9. razred; povezava z NEC 
 
- tehniški dan  za 5. r  
 

- tehniški dan za 6. – 9. R- 
delavnice:  
 

*kemijska analiza vode,  
*izdelava filtrov za čiščenje vode, 
*reka s sedmimi imeni,  
*metulji, ptice in rastline na 
*Cerkniškem jezeru 
*izdelava pletenih izdelkov iz 
vrbovja 

K. Petrič,  T. 
Milharčič, B. 

Geržina, V. Rovan, 
E. Baraga, 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 

27. marec 

Svetovni dan gledališča 

DA    NE - dramatizacija izbirnega 
predmeta GKL, ki jo predstavijo 
učencem 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 Rakeka 
z dramatizacijami predstavili 
staršem na popoldanski 
prireditvi; učenci PŠ Unec so se 
predstavili sosednji PŠ Laze, 
popoldne pa še staršem 

K. Petrič,  T. 
Milharčič, B. 

Geržina, V. Rovan, 
E. Baraga, B. 

Modic, S. Rebec, J. 
Filipčič, 

Učenci 
izbirnega 
predmeta GKL, 
1. a, 2. a, 3. a,  
4. a, 1./2. b, 
3./4. b, 5. b 

2. april 

Svetovni dan mladinske 

književnosti 

DA    NE - knjižničarka je učence 1. in 2. 
razreda v okviru KIZ  vzpodbudila 
k branju poezije 
 

- na šolski spletni strani so 
objavili prispevek 

Lea Sterle 1. a, 2. a 

7. april 

Svetovni dan zdravja 

DA    NE - učenke 8. b so pripravile 
predstavitev 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 in 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; 
skupaj so zapeli 
 

- stari starši so predstavili nekaj 
starih ljudskih glasbil in nanje 
tudi zaigrali 
 

- pripovedovali so o spominih iz 
svojega otroštva 

Ida Marušič, Teja 
Milharčič, 

Emiljana Baraga, 
Suzana Rebec 

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

25. maj 

Dan Afrike 

DA    NE - učence na šoli so z objavo na 
radiu obvestili o projektu 
Botrstvo, pomoči Brianu iz 
Zambije; učence so vzpodbudili k 
nadaljnjemu zbiranju denarja za 
Brianovo 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 
športom čim več ukvarjali tudi v 
prostem času  

Ludvik Palčič, 
Polona Klopčič 

9. a, 9. b 

 

 

 



Projekti: 
 

 

SIMBIOZ@ 

 

 

oktober 2012 

 

Tudi letos smo se vključili v vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@, e-pismena Slovenija, 
ki je potekal v tednu med 15. in 19. oktobrom. Naša šola je kot edina lokacija v občini Cerknica, 
ki je sodelovala pri projektu, gostila 30 udeležencev, ki so se ob pomoči devetih prostovoljcev 
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 telefoni.  

 

vodja projekta Miha Jernejčič 

 

SHEMA ŠOLSKEGA 
SADJA 

 

oktober 2012 do junija 2013 
 

V letošnjem šolskem letu 2012/13 smo 2. oktobra 2012 začeli z razdeljevanjem sadja in 
zelenjave in smo tako učencem med šolskim letom ponudili 35 obrokov svežega sadja in 
zelenjave (jabolka, mandarine, hruške melone, jagode, grozdje, kaki, korenje, paradižnik, 
paprika, kumare). Dodatni obrok sadja in zelenjave je poleg šolske malice predstavljal dodano 
vrednost k prehrani otrok. Omenjena živila smo delili enkrat na teden (sreda). Učencem 
predmetne stopnje je bilo sadje in zelenjava na voljo dopoldne 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 preko KZ Martin 
Krpan Cerknica. 

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

vodja projekta Marija Opeka 

 
 
 
 
 



 

ERASMUS 
 

od oktobra 2012 do junija 
2013 

 

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 španska študentka v sklopu programa Erasmus študijske prakse. 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 drugo skupino, v kateri so se s španskim jezikom le seznanjali. 
 

Laura Fernandez Fernandez je na šolo prinesla novo dogajanje, razširjeno 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, zavedanje lastne identitete in 
vrednosti znanja tujih jezikov, kar so bili osnovni cilji projekta. 
 

vodja projekta Urška Drobnič 

 

PLAKAT MIRU 
 

 

od septembra  do novembra 
2012 

 

Že drugo leto zapored so se od septembra do novembra vsi učenci, stari od 11 do 13 let, 
udeležili mednarodnega natečaja Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba 
Tivoli. Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. 
 

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 odzvale s 
čudovitimi likovnimi izdelki. Najlepše risbice so bile natisnjene v knjižici pobarvank, s katerimi 
smo obdarili otroke v Sudanu.  

vodja projekta Petra Mikše 



 

BOTRSTVO 
 

 

od septembra 2012 do junija 
2013 

 

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 
vsebinsko navezoval na Afriko, poleg tega pa smo v maju obeležili tudi dan Afrike. 
 

vodja projekta Anja Šircelj Istenič 

 

ŠOLSKI EKO VRT 
 

 

od septembra 2012 do junija 
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 
poimenovan 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 
ekološkega vrta, ki bi postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa. 

V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega 
bivanja po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu: v jeseni smo 
pobrali pridelke z gredic, 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, itd.  

Sodelovali in povezali smo se z dvema nacionalnima projektoma UNESCA, DREVO=ŽIVLJENJE, 
VRT PRIHODNOSTI IN EKOLOŠKO TEMO, VODA ter SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. 

 

vodja projekta Marta Čuk 



 

PROSTOVOLJSTVO 
 

 

od septembra 2012 do junija 
2013 

 
 

vodja projekta Tjaša Prudič 

 

 

 



 

RODEN 

 

 

od oktobra 2012 do junija 
2013 

 

Oktobra 2012 je bila šoli ponujena možnost mednarodnega sodelovanja in izmenjave učencev 
osmega razreda s švedsko osnovno šolo Roslagsskolan "Roden" iz kraja Norrtälje. Prvotno vez 
je predstavljalo Slovensko-švedsko društvo in ponudilo pomoč pri projektu. 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 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. 

Učencem smo projekt predstavili novembra, v začetku decembra pa na roditeljskem sestanku 
tudi staršem, v sodelovanju s predsednikom Slovensko-švedskega društva in predstavnikom, 
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, z video posnetki, 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 elektronski pošti ali socialnih 
omrežjih. 

Marca smo po daljšem postopku iskanja najcenejšega ponudnika letalskega prevoza plačali 
rezervacijo letalskih vozovnic za sodelujoče učence in spremljevalne učitelje. 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. Z namenom zbiranja sredstev smo pripravljali in izvedli 
prireditvi Rakek ima talent in eko modno revijo ter sodelovali na velikonočni tržnici in 
cvetličnem sejmu, povezavo do fotografij pa poslali švedskim partnerjem. Učenci so bili ob 
predstavitvi projekta izredno navdušeni. Večina je začutila, da je to enkratna, v času 
osnovnega šolanja izjemna priložnost za vsakega izmed njih in možnost neprecenljive 
življenjske izkušnje.                                                             

vodja projekta Urška Drobnič 



 

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

pogodbe petim delavcem (učiteljici glasbe, učiteljici dodatne strokovne pomoči, 

računalničarki, dvema čistilkama). V šolskem letu je delavka Gabrijela Prelesnik nastopila 

porodniški dopust: od 04. 09. 2012 do predvidoma januarja 2014 jo nadomešča Alenka 

Može. Imeli smo tudi tri sporazumne odpovedi delovnega razmerja (Milena Zalar v 

novembru 2012, Boštjan Demšar v januarju 2013 ter Katarina Hiti Špeh v juniju 2013). 

 

Imeli smo dve krajši bolniški odsotnosti: 01. 09. 2012 Milena Zalar (Marjana Švigelj 

nadomešča Mileno Zalar od 01. 09. 2012 do 10. 10. 2012) in 02. 04. 2013 Julija Bombač 

(Ksenija Kržišnik nadomešča Julijo Bombač od 02. 04. 2013 do 12. 04. 2013) ter dve daljši 

bolniški odsotnosti: 01. 03. 2013 Bojan Šivec (Vilko Drobnič nadomešča Bojana Šivca od 01. 

03.2013 dalje); 01. 03. 2013 Barbara Geržina (Jasmina Filipčič nadomešča Barbaro Geržina od 

01. 03. 2013 do 03. 05. 2013) 

 

Za določen čas sprejeti v delovno razmerje: Denisa Golić, zaposlena s 01. 09. 2012 do 11. 10. 

2012 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. 

 

Miha Jernejčič je z 31. 12. 2012 zaključil svoje delo kot učitelj za dodatno strokovno pomoč. 

Delovno razmerje je 24. 06. 2013 zaključila tudi Španka Laura Fernandez, ki je bila zaposlena 

na projektu Erasmus. 

 

V mesecu januarju, s 01. 01. 2013, smo preko javnih del zaposlili Heleno Bavec. 

 

Učiteljica Alenka Može je v tem š. letu opravljala pripravništvo na PŠ Unec pri mentorici 

Emiljani Baraga. 

 

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

 

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

vzdržuje firma MV d.o.o iz Studenega. 

 

SANACIJA/OPREMA: 

Izvajali smo predvsem redna vzdrževalna dela. V začetku šolskega leta smo pokitali in 

prebarvali stene male telovadnice, eno steno v veliki telovadnici ter v celoti športni kabinet. 

 

 



 

Za matično in podružnično šolo na Uncu smo nakupili nekaj kuhinjske opreme in pribora,  

2 radiokasetofona, 1 USB ključ, orodje za hišnika, nekaj metel za čistilke. Na PŠ Unec smo 

kupili tiskalnik za v zbornico, zamenjali nekaj kablov, postavili novo omrežje preko Arnesa in 

opremili šolo z novimi telefoni. Po učilnicah smo zamenjali nekaj pokvarjenih kablov, 

projektorjev, v najem vzeli dva routerja, … V preteklem šolskem letu smo dokončno izboljšali 

in odpravili še vse potrebne ugotovljene nepravilnosti ter tako zaključili z nakupom 

računalniške opreme.  

 

Konec leta smo kupili še dva prenosna računalnika za matično šolo. 

 

Kupili smo tudi program za izpeljavo inventure knjig. 

 

V letu 2012 smo kupili tiskalnik in dva prenosnika v vrednosti 1.564,98 €. 

  

Za nabavo drobnega inventarja za obe šoli in telovadnico smo porabili 3.746, 87 €. Nabavili 

smo tudi knjige, DVD-je in učbenike v vrednosti 1.909,92 €. 

 

Skupna vrednost opreme se je zaradi novih nabav povečala za 7.221,77 €. 

 

2.3. Zakaj smo/nismo dosegli načrtovanega (vrednotenje) 
 

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

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

Zato smo bili v tem šolskem letu še posebej uspešni, saj smo vsakodnevno usmerjeni 

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

lanskem šolskem letu smo obeležili številne svetovne dneve. Ob izvedbi dobrodelnega 

koncerta Željam naproti 3. del smo obeležili kar tri svetovne dneve (svetovani dan strpnosti, 

boja proti AIDS-u ter boja za otrokove pravice). V namene projekta Roden smo izpeljali dve 

odmevni prireditvi (Rakek ima talent, eko modna revija) ter s prodajo izdelkov sodelovali na 

velikonočnem in cvetličnem sejmu. Tako smo skupno zbrali 2.000,00 € donatorskih sredstev, 

s katerimi si bomo plačali avtobusni prevoz na Švedskem ter do Ietališča Treviso.  

 

Za matično šolo smo izdelali načrt urejanja okolice šole ter na PŠ Unec v sklopu pouka in 

projekta Ekovrt čudovito uredili vrt. 

 

Realizirali smo dolgoročni cilj in postavili nadstrešek za 1. in 2. triado, s katerim smo 

zagotovili učencem dodatni prostor za ustvarjanje na prostem ter umik pred sončno pripeko. 

 

Na spletni strani šole smo objavili anketo o zadovoljstvu z delom na šoli, ankete o klimi v 

kolektivu nismo izvedli, saj sem kot ravnateljica med šolskim letom ocenila, da je slednja 



 

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

(strokovna ekskurzija ter delavnica smučanja) in neformalnih druženjih. 

 

 

2.4. Kako učinkovito smo ravnali z materialnimi, organizacijskimi in človeškimi viri za 

doseganje načrtovanega (vrednotenje)  
 

Vse načrtovane dejavnosti in prireditve so potekale prvenstveno v šoli; dogodki so bili vsi 

načrtovani v skladu z LDN. Slednjega smo presegli z aktivnim načrtovanjem projekta Roden 

ter akcijami, ki so bile potrebne, saj smo le tako lahko skupaj s starši zbrali vsa potrebna 

sredstva. Presenetil nas je odziv na humanitarno akcijo zbiranja sredstev za otroke v Sudanu; 

poleg oblačil, igrač in pobarvank smo Nubam namenili 2.500,00 € sredstev, ostala sredstva 

smo nakazali v šolski sklad Rakec za naše učence. Tudi letos smo dokazali, da znamo 

pripraviti zgodbo oz. odmeven projekt, na katerem so prisotni predstavniki različnih 

institucij, interesov, med njimi sta bili letos kot častni gostji prisotni tudi varuhinja človekovih 

pravic, dr. Zdenka Čebašek Travnik, in sekretarka MIZŠ, Mojca Škrinjar. V času koncerta smo 

objavili natečaj za pobarvanke »Nariši nasmeh za Sudan«, s katerimi smo kasneje obdarili 

otroke v Sudanu, nagrajence natečaja ter v mesecu decembru učence OŠ »Jožeta Krajca« 

Rakek. Veliko akcij in dogodkov se je odvijalo na podlagi aktualnih dogajanj, potreb, želja in 

dogovorov (kulturni dan z Andrejem Stermeckem na šoli, dobrodelni koncert v KD Cerknica, 

nogometni turnir na nogometnem igrišču za šolo, območna pevska revija, glasbeni tobogan, 

ipd.), kar kaže na veliko aktivnost in odzivnost učiteljev in zaposlenih.  

 

Pri pridobivanju in pokrivanju materialnih stroškov za akcije smo bili uspešni in kljub težkim 

razmeram pridobili nekatere donatorje. Prav tako smo na šoli zagotovili proces intervizije, 

brezplačen ogled Postojnske jame ter druga druženja. Nosilci dejavnosti so bili v glavnem 

učitelji (sprotno dogovarjanje, delovne skupine, aktivi) in ravnateljica (vodja dobrodelnega 

projekta, eko modne revije, kadrovanje, investicije, oprema, sponzorska in donatorska 

sredstva). 

Izredno varčno smo bili naravnani tudi pri kurjavi, elektriki, uporabi čistil, papirnatih brisač. 

 

2.5. Kaj bi za izboljšanje lahko storili v prihodnje (usmeritve) 
 

Tudi v prihodnje je velik delež načrtovanja odvisen od finančnih sredstev, namenjenih s 

strani ustanovitelja, saj so slednja v letu 2013 precej znižana (ukinjen nadstandard na PŠ 

Unec ter znižani materialni stroški). V letih recesije bo potrebno še skrbneje pretehtati vsako 

potrebo in upravičenost le–te, še naprej bo potrebno varčevati s čistili, kopiranjem, 

tiskanjem, kurjavo in elektriko. Še vedno upamo na dejansko postavitev težko pričakovanega 

športnega objekta, ki ga naša šola nima že dolga leta.  

 

Tudi v prihodnje bo potrebno posvečati posebno pozornost idejam, predlogom za dejavnosti 

in akcije, ponudbam za predstavljanje šole navzven širši javnosti (07. 09. 2013 Otroški bazar, 
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