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PREDSTAVITEV ZAVODA 

 

Ravnateljica:    mag. Anita Knez 

Pomočnica ravnateljice:  Urška Drobnič  

Vodja PŠ Unec:   Neža Zakrajšek  

 

A. STROKOVNI ORGANI V ŠOLI: 
 

a. aktiv vodstva šole (ravnateljica, pomočnica ravnateljice) 

b. kolegij (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba in vodji aktivov 

predmetne ter razredne stopnje) 

c. razredni in oddelčni učiteljski zbor 

d. razredni in predmetni strokovni aktivi 

e. strokovne komisije 

 

B. SVET OŠ »JOŽETA KRAJCA« RAKEK 
 

Predstavniki zaposlenih:                 Tomaž Lulik – namestnik predsednice 

 Anita Šen  

 Vida Rovan 

 Nina Granfola 

 Marjana Švigelj 

 

Predstavniki staršev:                       Barbara Udovič 

     Bojana Lavrič 

     Miloš Pohole 

 

Predstavniki ustanovitelja:              Luka Svet 

     Andreja Krpan 

     Mitja Planinšek 

 

Predsednica sveta šole:                  Bojana Lavrič   
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C. SVET STARŠEV 
 

V svetu staršev je po en predstavnik staršev iz vsake oddelčne skupnosti. 

 

Predsednica sveta staršev je Barbara Šivec, njen namestnik pa Domen Skuk. 

  

D. USTANOVITELJ 

 

Osnovno šolo »Jožeta Krajca« Rakek je ustanovila Občina Cerknica z Odlokom o ustanovitvi 

javnega zavoda Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek z dne 21. 06. 1996 ter dopolnitvami 

odloka z dni 13. 06. 2001, 11. 05. 2006, 20. 12. 2007 (Ur. l. RS št. 42/96, 52/01, 52/06, 01/08 

in 89/09). 

 

E. ŠOLSKI OKOLIŠ 

 

Matična Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek  

 

Razredna stopnja Rakek: 

 

- Rakek z vsemi zaselki. 

 

Predmetna stopnja Rakek: 

 

- Rakek z vsemi zaselki, 

- Unec z vsemi zaselki, 

- Slivice in Ivanje selo. 

 

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec 

 

Razredna stopnja Unec: 

 

- Unec z vsemi zaselki, 

- Slivice in Ivanje selo. 
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F. ŠOLSKI PROSTOR 

 

Osnovna šola "Jožeta Krajca" Rakek deluje kot javni vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje 

obveznega osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Šola bo v letu 2022/23, tako kot preteklo šolsko leto, delovala na: 

 

1. Matični šoli Rakek: 

 

- V obnovljenem delu šole s prizidkom poteka pouk od 1. do 9. razreda. Stavba obsega 

6 učilnic za razredni pouk z igralnico in kabineti, multimedijsko učilnico in knjižnico s 

kabinetoma, 11 učilnic za predmetni pouk s kabineti, zbornico, predavalnico in 

večnamenskim prostorom, kabinetom šolske svetovalne službe in specialnega 

pedagoga ter s 4 pisarnami uprave šole. V stavbi so 3 ločene garderobe za vsako triado 

posebej, šolska kuhinja, kurilnica in delavnice hišnika ter pomožni prostori za 

vzdrževanje (shrambe, pralnica ...). Poleg sanitarij za učence in zaposlene so tudi 

sanitarije ter dvigalo za potrebe invalidov. Ob stavbi so pripadajoče zelenice, terase, 

asfaltno in otroško igrišče, dovozna pot ter parkirišča pred prenovljeno šolo in 

prizidkom. Za potrebe pouka se uporablja tudi športno igrišče na jugovzhodni strani, ki 

je v upravljanju Občine Cerknica in NK Rakek. 

 

V šolskem letu 2018/19 je šola pridobila v uporabo prostore nove športne dvorane. 

 

Šolski prostor je ob vzhodnem delu omejen z živo mejo in žičnato ograjo, na severnem delu 

sega do glavne ceste, na zahodu meji na sosednje zasebne vrtove, travnik in del gozda, na 

južnem delu pa se zaključuje z makadamsko površino v smeri peskokopa. 

 

2. Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec: 

 

- Stavba obsega  večnamenski prostor za športno vzgojo, 2 veliki in eno manjšo učilnico, 

razdelilno kuhinjo z jedilnico, knjižnico, zbornico in manjši kabinet ter pomožne 

prostore. Ločeno od stavbe je šolski vrt z igriščem in letno učilnico (kozolec). 
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G. POSLANSTVO ZAVODA 
 

Poslanstvo našega zavoda je vzgojiti, izobraziti in pripraviti na življenje otroke ter mladostnike, 

da bodo fleksibilni na vseh področjih svojega življenja in bodo sposobni lastnega, tehtnega, 

zanje pravilnega razmisleka o vseh večjih in manjših vsakodnevnih ovirah, s katerimi se bodo 

spopadali.  

 

Cilje bomo dosegali:  

- s skrbnim načrtovanjem učno-vzgojnega procesa in ustvarjanjem pogojev za 

zadovoljevanje učenčevih potreb;  

- z upoštevanjem individualnosti, dopuščanjem različnosti, z izgrajevanjem otrokovih 

močnih in spodbujanjem razvoja šibkih področij ter spodbujanjem otrokove notranje 

motivacije;  

- s skupnim oblikovanjem in doslednim upoštevanjem pravil ob pozitivnem zgledu vseh 

zaposlenih ter usmerjanjem v ozaveščanje norm (socialne igre ...);  

- z možnostjo popravljanja napak (restitucija) in strpnega reševanja problemov 

(mediacija);  

- z medgeneracijskim sodelovanjem. 

 

Temeljno poslanstvo našega zavoda je: 

 

a. s kvalitetnim poukom dosegati visok nivo usvojenega znanja, spretnosti in navad, ki bodo 

našim učencem omogočali uspešno nadaljevanje šolanja in pridobitev optimalnih poklicnih 

kvalifikacij v okviru individualnih sposobnosti in zmožnosti; 

b. s primernimi pedagoškimi pristopi omogočiti, da se učenci razvijejo v samostojne, 

odgovorne in (samo)kritične osebnosti, ki znajo delovati v strpnem, sodelovalnem odnosu 

z drugimi ob upoštevanju temeljnih pravic in svoboščin vsakega posameznika; 

c. v sproščenem in spodbudno naravnanem odnosu do učencev razvijati sposobnost odprte 

in kulturne komunikacije; 

d. s primernim strokovnim izobraževanjem skrbeti za trajno strokovno rast zaposlenih na šoli, 

razvijati sodelovanje in občutek za kvalitetno delo ter spodbujati inovativne pristope v 

poučevanju; 

e. z razvijanjem različnih oblik sodelovanja s starši spodbujati čim večjo vključenost v 

prizadevanja za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo in ozaveščati starše o njihovi 

odgovorni vlogi pri osebnostnem razvoju otrok;  
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f. z racionalnim in smiselnim razporejanjem sredstev ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo 

skrbeti za stalno izboljševanje materialnih pogojev dela in s tem za dviganje kvalitete 

izvajanja naše dejavnosti. 

 

H. STRATEŠKI CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA 

 

S svojim delom in prizadevanji želimo doseči, da: 

 

- se učenci čutijo odgovorne za svoje delo, uspeh, znanje in napredek; 

- so učenci ob zaključku šolanja sposobni realno ovrednotiti svoje znanje in dosežke, si 

zmorejo postaviti realne cilje in načrtovati aktivnosti za doseganje teh ciljev; 

- so učenci pri svojem delu samostojni ter znajo v strpnem in sodelovalnem odnosu 

delovati v skupini; 

- se ustvari sodelovalni krog med starši, učenci in učitelji v skupnem načrtovanju, 

spremljanju in prizadevanju za dosego optimalnih ciljev za vsakega učenca. 

 

I. LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  
 

V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v skladu 

z 31. členom Zakona o osnovni šoli je Letni delovni načrt dokument, s katerim osnovna šola 

skupaj z dejavniki okolja na osnovi:  

 

- Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF, 

63/2013 in 46/16-ZOFVI-K); 

- Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur.  l. RS.,  št. 50/12, 56/12, 20/19, 

36/19in 56/22); 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 104/2012-ZIPRS, 

105/2012, 56/2013, 63/2013, 99/2013, 101/2013, 107/2013, 85/2014, 95/2014, 24/15, 

90/15, 102/15, 63/16, 77/17- ZMVN, 33/19 - ZMVN, 72/19 in 174/20); 

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – 

UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 

46/16, 49/16, 25/17 - ZVAJ, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22-ZZNŠPP);  

- obveznega predmetnika in učnih načrtov; 
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- rezultatov ter spoznanj preteklih let določa obseg in vsebino vzgojno-izobraževalnega 

dela ter pogoje za njegovo izvedbo.  

 

Letni delovni načrt določa: 

 

● delo učiteljev po posameznih predmetih na osnovi veljavnega predmetnika; 

● delo strokovnih aktivov; 

● delo svetovalne službe;  

● delo šolske knjižnice; 

● aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje; 

● dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev; 

● oblike sodelovanja s starši; 

● strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev; 

● sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami; 

● sodelovanje s svetovalnimi centri, z zunanjimi sodelavci; 

● druge naloge, ki so potrebne za uresničitev osnovnega in dodatnega programa osnovne 

šole. 

 

Aktivi delajo redno, kvalitetno in po programu Letnega delovnega načrta. Aktivi bodo v š. l. 

2022/2023 med seboj tesno sodelovali pri načrtovanju dni dejavnosti, tekmovanj, dejavnosti v 

okviru Unesca, zimske in letne šole v naravi.  

  

Učitelji se bodo tudi medpredmetno povezovali pri izvedbi določenih tem znotraj pouka. 
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J. DELAVCI ŠOLE  
 
 

STROKOVNI DELAVCI: 

 

Benčina Andreja prof. angleščine in zgodovine 

Benčina Hribernik, Mirjam pred. učiteljica geografije in sociologije 

Bobek, Meta prof. razrednega pouka 

Bombač, Julija učiteljica razrednega pouka  

Čuk, Marta prof. razrednega pouka 

Dekleva, Petra prof. francoščine in sociologije, doktorica socioloških znanosti 

Delak, Ana mag. prof. poučevanja na razredni stopnji z angleščino 

Derenčin, Monika mag. prof. poučevanja na razredni stopnji z angleščino 

Dolinar, Alenka univ. dipl. socialna pedagoginja 

Drobnič, Urška univ, dipl. prof. angleščine 

Granfola, Nina prof. razrednega pouka  

Gregorčič, Matjaž mag. prof. športne vzgoje 

Intihar, Liljana  pred. učiteljica matematike in fizike  

Klačinski, Marina mag. prof. poučevanja na razredni stopnji z angleščino 

Knez, Anita magistrica socialne pedagogike, ravnateljica 

Kotar, Silvestra univ. dipl. prof. slovenščine in zgodovine 

Lulik, Tomaž prof. športne vzgoje  

Meden, Simona mag. prof. poučevanja na razredni stopnji z angleščino   

Mikše, Petra univ. prof. likovne pedagogike 

Milavec, Tina univ. dipl. prof. glasbe 

Milharčič, Teja prof. razrednega pouka 

Modic, Brigita učiteljica razrednega pouka  

Nared, Maruša  univ. dipl. prof. slovenščine in splošnega jezikoslovja 

Opeka, Marija pred. učiteljica gospodinjstva in biologije 

Palcich, Sandra mag. prof. poučevanja matematike in fizike 

Pavlovič Gaja mag. prof. umetnostne zgodovine 

Peteh Kranjc, Irena pred. učiteljica biologije, gospodinjstva in naravoslovja 

Prudič, Tjaša 
univ. dipl. pedagoginja in profesorica zgodovine, mag. prof. 
inkluzivne pedagogike, svetovalna delavka 

Rovan, Vida prof. razrednega pouka  

Saksida, Melina spremljevalka otroka s posebnimi potrebami 

Samida Edina univ. dipl. psihologinja, svetovalna delavka 

Šen, Anita univ. dipl. prof. kemije in biologije  

Šircelj Istenič, Anja mag. prof. inkluzivne pedagogike, prof. nemščine in univ. dipl. 
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pedagoginja  

Škamperle, Rebeka prof. razrednega pouka 

Sterle, Lea pred. učiteljica zgodovine in sociologije, knjižničarka 

Sterle, Neja mag. prof. poučevanja na razredni stopnji 

Svet, Tatjana vzgojiteljica predšolskih otrok, druga strokovna delavka v 1. r. 

Thaler, Katja spremljevalka otroka s posebnimi potrebami 

Uršič, Ana mag. prof. zgodovine 

Zakrajšek, Neža mag. prof. poučevanja na razredni stopnji 

Zalar, Špela                 mag. prof. poučevanja na razredni stopnji 

Zidar, Klavdija dipl. športne vzgoje 

 

 
  

 

 

ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI DELAVCI: 

 

Šantelj, Anamarija računovodkinja 

Švigelj, Marina tajnica VIZ  

 
 

TEHNIČNO OSEBJE: 

 

Avsec, Vanja  čistilka  

Drobnič, Vilko  hišnik  

Ipavec, Nadja kuharica 

Kovač, Vid  kuhar  

Majdič, Danica  kuharica 

Mekinda,  Sonja  čistilka  

Pelcl, Ankica  gospodinja na PŠ Unec  

Puc, Marijanca  čistilka   

Savović, Irena  čistilka  

Simaković, Smilja   čistilka  

Švigelj, Marjana  pomočnica kuharja  

 
 
*Tina Cesar Kokelj, javna delavka 
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 K. VODENJE STROKOVNIH AKTIVOV  
 

aktiv učiteljic in vzgojiteljic 1. triade  Neža Zakrajšek 

aktiv učiteljic RS – 2. triada  Monika Derenčin 

naravoslovni aktiv  Liljana Intihar 

družboslovni aktiv  Petra Mikše 

aktiv predmeta šport Tomaž Lulik 

aktiv OPB Marija Opeka 

aktiv DSP  Anja Šircelj Istenič 

aktiv oddelčnih skupnosti  Tjaša Prudič (II. in III. triada), Edina Samida (I. triada) 

 

STROKOVNI PREDMETNI AKTIVI 2022/2023: 

 

AKTIV VODJA 

MAT Sandra Palcich 

SLJ Maruša Nared 

TUJI JEZIKI Andreja Benčina 

GEO, ZGO, DRU, DKE Tjaša Prudič  

NAR, KEM, BIO, FIZ, TIT, NIT, GOS Irena Peteh Kranjc 

ŠPO          Tomaž Lulik 

LUM         Petra Mikše 

GUM Tina Milavec 

 
 
Naloge vodij: 

● koordinacija dela s področja organizacije življenja in dela v šoli; 

● reševanje skupnih vsebinskih problemov ob organizaciji dni dejavnosti, ekskurzij, šole 

v naravi …; 

● delo s starši; 

● vsebina razrednih ur; 

● družabno življenje učencev; 

● predlogi ravnatelju za izboljšanje organizacije dela; 

● uskladitev ocenjevanja; 

● poenotenje zahtevnosti dela; 

● poenotenje pohval in nagrad; 

● poenotenje vzgojne politike. 
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O delu se vodi zapisnik, ki ga vodja aktiva v 5 dneh odda ravnatelju. 

 

ZOFVI 

64. člen 

(strokovni aktiv) 

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovne aktive v 

šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. 

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za 

izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne 

naloge, določene v letnem načrtu. 

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 

usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-

izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, vajencev, 

dijakov in študentov višjih šol ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim 

načrtom. 

 

44. člen 

(analiza ocenjevanja) 

Strokovni organi šole najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizirajo uspeh 

pri posameznih predmetih, in sicer za vsak oddelek in učno skupino. Analizo uspeha v 

posameznem ocenjevalnem obdobju skupaj z razrednikom obravnavajo tudi učenci oddelka. 

Analiza se predstavi tudi staršem na roditeljskih sestankih. 

 

 

Pravilnik o izvajanju diferenciacije 

 

6. člen 

(odločitev o izvajanju oblik diferenciacije) 

Ravnatelj po posvetovanju s strokovnimi aktivi najkasneje v aprilu pripravi predlog o 

izvajanju oblik diferenciacije v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju za 

naslednje šolsko leto. Ravnatelj predlaga obliko diferenciacije pri posameznem predmetu iz 3. 

člena tega pravilnika za vsak razred posebej. 

Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije za naslednje šolsko leto sprejme svet šole 

najkasneje do 31. maja. Pred odločitvijo svet šole pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta 

staršev. Odločitev se sprejme praviloma za eno šolsko leto. 
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Obvezni aktivi 

KDAJ TEMA 

AVGUST/SEPTEMBER 
Usklajevanje meril za ocenjevanja 
OBJEM – predstavitev primera dejavnosti  

APRIL 

Predlog o izvajanju oblik diferenciacije v drugem in tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju za naslednje šolsko leto 
od 4. razreda dalje 
 
Učbeniki in učni pripomočki 
OBJEM – deljenje dobrih praks spodbujanja BP 

JANUAR/FEBRUAR 
 
Analiza uspeha v posameznem ocenjevalnem obdobju 
 

 

Ostali sestanki po potrebi: 

▪ medpredmetno usklajevanje; 

▪ letni delovni načrt; 

▪ pobude in pritožbe učencev, staršev (…). 

 

L. VODENJE DRUGIH DEJAVNOSTI 
 

šolsko svetovalno delo  
Prudič, Tjaša 
Samida, Edina 

šolska knjižnica  Sterle, Lea 

vodja šolske prehrane  Opeka, Marija 

ROID  
Račečič, Ožbej 
Drobnič, Urška 

 

ŠOLSKA SKUPNOST: 

Mentorica         Meden Simona  

 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

M. UČENCI IN ODDELKI 2022/23 

 

 RS Rakek PS Rakek PŠ Unec SKUPAJ 

Število učencev 141 144 36 321 

Število  oddelkov 8 8 3 19 

Število učencev v OPB 124  32 156 

Število oddelkov OPB 5  2 5 

Skupaj vseh oddelkov: 13 8 5 26 
 

Število učencev v jutranjem 
varstvu 

55  25 80 

Skupine JV 2  1 2 

 

N. UČITELJI IN RAZREDI 
 

RS RAKEK – 141 učencev 

RAZRED RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

1. a Ana Delak Tatjana Svet 15 

1. b Neja Sterle Ana Uršič 14 

2. a Vida Rovan Marija Opeka 21 

3. a Brigita Modic Edina Samida 27 

4. a Špela Zalar Matjaž Gregorčič  16 

4. b Julija Bombač Mirjam Hribernik Benčina 15 

5. a Simona Meden Tomaž Lulik 17 

5. b Monika Derenčin Teja Milharčič 16 

 
 
RS UNEC – 36 učencev 

 

RAZRED RAZREDNIK 
NADOMESTNI 
RAZREDNIK 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

1. c Rebeka Škamperle Meta Bobek 13 

2. b Neža Zakrajšek Gaja Pavlovič 10 

3. b Marina Klačinski Alenka Dolinar 13 
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PS RAKEK – 144 učencev 
 

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK ŠTEVILO UČENCEV 

6. a Liljana Intihar Urška Drobnič 17 

6. b Tina Milavec Klavdija Zidar 18 

7. a Maruša Nared Sandra Palcich 19 

7. b Tjaša Prudič  Petra Mikše 19 

8. a Silvestra Kotar Ožbej Račečič 20 

8. b Anita Šen Andreja Benčina 19 

9. a Lea Sterle Petra Dekleva 15 

9. b Irena Peteh Kranjc Anja Šircelj Istenič 17 
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O. PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

 

V šolskem letu 2022/23 bo realiziranih 190 dni pouka, za 9. r. pa 184. Med dneve pouka se 

šteje tudi dneve dejavnosti, ekskurzije in oglede, šole v naravi, bivanje in delo v CŠOD. 

 

PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

angleščina  2 2 2 3 4 4 3 3 

likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

družba    2 3     

geografija      1 2 1,5 2 

zgodovina      1 2 2 2 

domovinska in 
državljanska kultura in 
etika  

      1 1  

spoznavanje okolja 3 3 3       

fizika        2 2 

kemija        2 2 

biologija        1,5 2 

naravoslovje in tehnika    3 3     

naravoslovje      2 3   

tehnika in tehnologija      2 1 1  

gospodinjstvo     1 1,5    

šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

izbirni predmeti**       2/3 2/3 2/3 

individualna in skupinska 
pomoč učencem z učnimi 
težavami 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

dopolnilni, dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

          

kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

število predmetov 6 6 6 8 9 11 12–14 14–16 12–14 

tedensko ur pouka 20 21 22 23,5 25,5 25,5 27–28 27,5–28,5 27,5–28,5 

tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

 
** Izbirni predmet se praviloma izvaja 1 uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja 2 uri 

tedensko. 
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P. IZBIRNI PREDMETI 

 

V tem letu bomo izvajali 16 izbirnih predmetov.  

 

Zap. 
št. 

PREDMET 
Število 

učencev 
Število 
skupin 

Število 
ur 

Kdo poučuje Razred 

1 Glasbeni projekt 7 1 1 Tina Milavec 7. 

2 
Izbrani šport – 
KOŠARKA 

16 1 1 Matjaž Gregorčič 7. 

3 Likovno snovanje I 7 1 1 Petra Mikše 7. 

4 
Računalništvo – 
UREJANJE 
BESEDIL  

8 1 1 Ožbej Račečič 7. 

5 
Sodobna priprava 
hrane 

23 2 1 Marija Opeka 7. 

6 Šolsko novinarstvo 9 1 1 Maruša Nared  7. 

7 Gledališki klub 25 1 1 Silvestra Kotar 8. 

8 Nemščina II.  3 1 2 Anja Šircelj Istenič 8. 

9 Poskusi v kemiji 6 1 1 Anita Šen 8. 

10 
Računalništvo – 
MULTIMEDIJA 

5 1 1 Ožbej Račečič 8. 

11 Šport za zdravje 34 2 1 
Tomaž Lulik, 
Matjaž Gregorčič 

8. 

12 Filmska vzgoja 18 1 1 Tina Milavec 9. 

13 Kemija v življenju 5 1 1 Anita Šen 9. 

14 Nemščina III. 5 1 2 Anja Šircelj Istenič 9. 

15 
Računalništvo – 
RAČUNALNIŠKA 
OMREŽJA 

9 1 1 Ožbej Račečič 9. 

16 Šport za sprostitev 21 2 1 
Tomaž Lulik, 
Matjaž Gregorčič 

9. 
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Q. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
 

PREDMET 
Število 

učencev 

Število 
pripadajočih 

skupin 

Število 
izvajajočih 

skupin 

Število 
ur 

Kdo poučuje Razred 

Tehnika 17 1 1 1 Ožbej Račečič 4., 5. 

Šport 69 3 4 1 
Tomaž Lulik, 
Matjaž Gregorčič 

4., 5., 6. 

Umetnost 13 1 1 1 Tina Milavec 6. 

Angleščina –

Rakek 
29 2 2 2 Ana Delak 1. 

Angleščina – 
PŠ Unec 

13 1 1 2 Meta Bobek 1. 

 

R. OBLIKE DIFERENCIACIJE 

 

Zunanjih oblik diferenciacije ne bomo izvajali, saj nimamo pogojev. V vseh oddelkih se izvaja 

le notranja diferenciacija. 

 

S. IZVEDBA TEČAJA PLAVANJA 

 

Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. razredu bo izveden v okviru projekta Zlati 

sonček v marcu 2023. Tečaj plavanja bo potekal v Ajdovščini 13. 3.–17. 3. 2023. 

Obvezni tečaj plavanja za učence 2. razreda bomo izvedli tudi v Ajdovščini 13. 3.–22. 3. 2023. 
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NADSTANDARDNI PROGRAM 

 

A. ŠOLSKO GLASILO UTRINKI 
 

V šolskem letu 2022/2023 bomo šolsko glasilo Utrinki kreirali preko razrednih blogov na spletni 

strani naše šole. Pri objavi prispevkov učencev bodo sodelovali vsi učitelji ter učenci. Za 

lektoriranje blogov je zadolžena Maruša Nared. 

B. ŠOLSKA SHEMA 
 
Z novim šolskim letom 2022/23 bomo nadaljevali z izvajanjem Šolske sheme sadja in 

zelenjave, v kateri bomo otrokom v šoli razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo kot dodaten šolski 

obrok. Sem spadata sveže sadje in zelenjava, manj kot polovica razdelitev so lahko obroki 

predelanega sadja in zelenjave (suho sadje, kislo zelje in repa). V Šolski shemi 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 in izboljšanju prehranskih  navad  otrok. 

Velik poudarek je na povezovanju in pridobivanju lokalnih dobaviteljev svežega in ekološko 

pridelanega sadja ter zelenjave. 

Naša šola bo v letošnjem šolskem letu sodelovala v evropskem »sistemu razdeljevanja sadja 

in zelenjave v šolah«  s finančno podporo Evropske skupnosti (6 € na učenca) že dvanajsto 

leto zapored. 

Projekt bomo na šoli izvajali od septembra 2022 do junija 2023.  Enkrat tedensko, ob sredah, 

bomo učencem poleg redne šolske prehrane ponudili sezonsko sadje in zelenjavo. Dodatni 

obrok sadja in zelenjave poleg šolske malice bo predstavljal dodano vrednost k prehrani otrok. 

Učencem predmetne stopnje  bomo sadje in zelenjavo ponudili dopoldne v jedilnici, učencem 

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. Naša šola  bo  sadje in zelenjavo  še naprej nabavljala preko 

slovenskih pridelovalcev sadja in zelenjave in Geaprodukta. Tudi v letošnjem šolskem letu 

bomo dajali poudarek nabavi sadja in zelenjave od lokalnih dobaviteljev.  

Hkrati z razdelitvami bodo potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave, 

presne prehrane ter lokalno in ekološko pridelane hrane. 
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C. ŠOLSKI EKOVRT 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo na Podružnični šoli »Rudolfa Maistra« Unec že enajsto šolsko 

leto nadaljevali s projektom »ŠOLSKI EKOVRT«.  

Glavni cilj projekta ostaja enak prejšnjim letom, in sicer skrb za trajnostno razvijanje lastnega 

šolskega ekološkega vrta, ki je in bo še naprej postajal praktična podpora izobraževalnega 

procesa.  

  

V šolskem letu bomo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti ter podaljšanega bivanja po 

načelu trajnostnega kmetijstva (permakulturi) skrbeti in se učiti na šolskem vrtu. Jeseni bomo 

pobirali morebitne pridelke z gredic, jih uporabili bodisi v prehrambne ali druge namene. 

Skušali bomo vzpostaviti semensko banko z večjim izborom ekoloških semen. Novo urejene 

pridobitve v okviru projekta ŠPAJZA 2 (LAS Notranjska) – suh vodni motiv, cvetlična sončna 

in senčna gredica – bomo vzdrževali z obrezovanjem rastlin, zalivanjem, morda tudi s pletjem 

ter dodatnim sajenjem (npr. spomladanske čebulice). Prav tako bomo vzdrževali zeliščni vrt, 

kjer bomo tudi poskrbeli za zimsko zaščito občutljivejših rastlin ter prehodnost potk. Spoznavali 

bomo rastline, njihovo uporabo ter pripravili izdelke iz teh rastlin. Nadaljevali bomo z načrtnim 

kolobarjenjem. Opazovali in prepoznavali bomo drobne živali tal, žuželke ter njihovo vlogo v 

naravi; opazovali in prepoznavali bomo rastline, jih zalivali s pomočjo zbiralnika vode, se 

pogovarjali o pomenu vode ter načinih varčevanja z vodo; vzgajali bomo potaknjence z 

namenom poznejšega sajenja na šolski vrt in na domače vrtove otrok. Gnojili bomo z zeliščnimi 

gnojili, ki jih bomo pripravili sami. Spoznali in uredili bomo nove možnosti za kakovostno 

preživljanje prostega časa, sodelovali bomo z bivšimi učenci šole, povabili na predavanje ali 

strokovni prikaz kakšnega strokovnjaka, sodelovali bomo s krajani in širšim okoljem ter kozolec 

na vrtu uporabili kot dodatno učilnico in območje vrta izkoristili za medgeneracijska srečanja, 

prireditve.   

Sodelovali in povezovali se bomo tudi z drugimi projekti: npr. ŠOLSKA SHEMA, UNESCO in 

morebitnimi drugimi ter ob tem razvijali občutek za lepo in vredno v okolju, prijateljstvo, ter 

željo po ohranjanju vrednot, navajali se bomo na odgovornost, spoštovanje in hvaležnost do 

zemlje, hrane, rastlin ter vseh živih bitij; razvijali empatijo in sodelovanje med človekom ter 

naravo. 
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D. VZGAJAMO ZELIŠČA 
 

V šolskem letu 2022/2023 bomo na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec nadaljevali z nacionalnim 

Unesco projektom VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«. 

Glavni cilj projekta ostaja enak: navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo iz 

pozabe iztrgati vsaj košček znanja o zeliščih, ki ga še imajo naši predniki, in ob tem odkrivati 

nove/posodobljene možnosti uporabe zelišč. V šolskem letu 2022/2 bomo izvajali dejavnosti 

na temo Zelišča naših babic. V njih bomo uporabili vse pridobljeno znanje o zeliščih (prednost 

imajo zelišča iz domačega okolja). 

  

Potek dela: 

1. Z otroki se pogovorite o zeliščih, njihovem poznavanju zelišč in o samooskrbi. Pri 

tem lahko izberete različne motivacijske prijeme (književno delo, kratek film, risanko, 

članek v časopisu, prispevek v televizijskem dnevniku, problem ...). 

 

2. V domačem okolju se pri ljudeh, bogatih z znanjem o zeliščih (npr. babica, dedek, 

soseda, član/članica zeliščarskega društva …), učenci pozanimajo, katera zelišča so 

značilna za njihov domači kraj oz. pokrajino. 

 

3. V območju šole/vrtca/... (na šolskem/vrtčevskem/... vrtu, v kotu dvorišča in/ali na 

okenski polici v učilnici) si uredite zeliščni kotiček. Prednost naj imajo zelišča iz 

domačega okolja. Če zeliščni vrt že imate, ga vzdržujte in po možnosti razširite z 

zasaditvijo katerega izmed zelišč iz domačega okolja – t. i. 'plevelom'. 

 

4. Izvajate dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z zelišči (prednost imajo domača 

zelišča) in ohranjanjem starega, preizkušenega znanja o zeliščih iz domačega okolja 

in iskanjem posodobljenih receptov oz. pristopov pri ravnanju z zelišči. Učence skušajte 

vključiti ne le pri pouku, ampak tudi v razširjenem programu osnovnošolskega šolanja 

(v jutranjem varstvu, pri interesnih dejavnosti, neobveznih izbirnih predmetih in v 

podaljšanem bivanju). 

 

5. Izvajajte dejavnosti na temo Zelišča naših babic. V njih uporabite vse 

pridobljeno znanje o zeliščih.  
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E. PROJEKT PROSTOVOLJSTVO 
 

Prostovoljne dejavnosti bomo izvajali v interesni dejavnosti PROSTOVOLJSTVO, ki bo 

povezovala vse učence in delavce naše šole. Pri interesni dejavnosti Prostovoljstvo bomo 

mlade pobliže seznanili s to tematiko, cilji in nalogami ter pomenom prostovoljstva tako za   

izvajalce kot tudi prejemnike različnih oblik pomoči.   

Prostovoljstvo je pomembno, saj prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti tako 

uporabnikom kot prostovoljcem, spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti tako znotraj 

generacije kot med različnimi generacijami, omogoča izkustveno učenje odgovornosti, aktivira 

veliko človeške energije za skupno dobro, razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi, z 

občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo, omogoča otrokom, ki imajo različne težave 

v razvoju, uveljavljanje na pozitiven ter koristen način, spodbuja lastno iniciativnost mladih za 

delovanje na področjih, ki jih zanimajo, krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem 

izboljšuje medsebojne odnose, žlahtni šolsko klimo, preprečuje in odpravlja nasilje v šolah, 

odpira jasen pogled na različna poklicna področja, sprošča in osvobaja od utesnjenih 

vedenjskih vzorcev ter pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na 

drugačen način. 

Kje vse bomo sodelovali (akcije, dogodki)? 

Obeležili bomo svetovni dan mladih prostovoljcev, sodelovali s starejšimi krajani v sklopu 

projekta SIMBIOZA in povabili stare starše v šolo, se povezali z Rdečim križem v različnih 

humanitarnih akcijah kot so Sopotnik, zbiramo šolske potrebščine ob koncu šolskega leta, 

izdelujemo novoletne voščilnice itd., ponudili bomo pomoč starejšim z delovnimi akcijami, 

sodelovali z DEOS Cerknica, pomagali učencem pri igrah ali domačih nalogah v podaljšanem 

bivanju. Ne bomo pa pozabili tudi na pomoč domačim živalim, ki so zaradi različnih naravnih 

in družbenih dogodkov prav tako  nemočne žrtve potrebne naše pomoči.  

S prostovoljstvom želimo predvsem spodbujati vrednote nenasilja, empatije in 

strpnosti. 

Odprti bomo za vse oblike sodelovanja in pomoči sočloveku ter živalim.  

 

F. ZLATI SONČEK IN KRPAN 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s športnima programoma (ŠP) Zlati sonček in 

Krpan. Vodja športnega programa je Tomaž Lulik. Izvajalci so učitelji, ki v razredu poučujejo 

šport. Koordinator na začetku predstavi program in ga na koncu skupaj z izvajalci ovrednoti. 
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ŠP Zlati sonček poteka v prvem triletju devetletke, ŠP Krpan pa v drugem triletju. Namenjena 

sta obogatitvi rednega pouka športa s sodobnimi športnimi vsebinami, spodbujanju veselja in 

želje po športni igrivosti kot zasnovi poznejšega zdravega športnega sloga življenja.  

V 1. razredu bomo v okviru projekta Zlati sonček izvedli 10-urno plavalno opismenjevanje v 

bazenu v Ajdovščini. 

 

G. ŠOLSKI SKLAD 
 

Namen Šolskega sklada Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek Rakec je sofinanciranje 

raziskovalne dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem po posameznih področjih, 

financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo 

iz javnih sredstev, da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu učencev, nakupu 

nadstandardne opreme, pomoči socialno šibkim učencem in zviševanju standarda pouka.  

Na podlagi soglasij večina staršev v sklad vsak mesec podari 1 €. Poleg tega lahko starši 

sredstva v šolski sklad prispevajo tudi s poljubno donacijo kadarkoli med letom.  

Starši, ki zaradi socialne stiske težje omogočajo otrokom udeležbo na dejavnostih, lahko med 

šolskim letom prosijo za sofinanciranje dejavnosti njihovih otrok. Obrazec je na šolski spletni 

strani. Vloge se obravnavajo 20. v mesecu.  

 

H. PROJEKT SIMBIOZA SKUPNOST 
 

Naša šola je že več let del vseslovenskega projekta Simbioza, ki projekte Simbioza ŠOLA, 

Simbioza VRTEC in Simbioza GIBA združuje v skupno zgodbo Simbioza SKUPNOST. Gre za 

izvajanje različnih dogodkov, ki podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in 

vseživljenjsko učenje. V projekt so vključene različne organizacije in zavodi: osnovne in 

srednje šole, vrtci, knjižnice, domovi za starejše občane, zdravstveni domovi, centri za krepitev 

zdravja … V šolskem letu 2022/23 se bomo pridružili akcijam v organizaciji društva Simbioza 

(npr. Simbioza GIBA) in izpeljali druge samostojne dogodke v našem lokalnem okolju. Projekt 

Simbioza se povezuje s projektom Prostovoljstvo.   
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I. PROJEKT DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 

 

Z namenom povezati skupino, izboljšati medosebne odnose, opolnomočiti posameznika za 

aktivno vlogo v skupini, pridobivati izkušnje, gibati se v naravi in se odmikati od sodobne 

tehnologije se bomo z učenci šestega razreda (posebej) podali na dvodnevni spoznavni tabor, 

ki bo sledil principom doživljajske pedagogike. Učenci bodo reševali skupne izzive s področja 

spoznavanja drug drugega, krepitve zaupanja in timskega sodelovanja. Ob izzivih bodo bolje 

spoznavali sebe in druge ter pridobili pomembna spoznanja za boljše medosebne odnose in 

skupinsko delo.  

 

J. PROJEKT OBJEM – BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ 

SLOVENŠČINE 

(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)  
 

Projekt OBJEM je petletni projekt, v katerega so vključeni Zavod RS za šolstvo, Univerza v 

Ljubljani (Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za 

računalništvo in informatiko), Pedagoški inštitut, Pedagoška fakulteta v Mariboru ter 19 

razvojnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci, osnovne in srednje šole) in 40 

implementacijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt je del usmeritve evropskih 

socialnih skladov, in sicer smo bili uspešni na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih 

okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc”. Cilj projekta je razviti in preizkusiti 

pedagoške pristope ter strategije, ki bodo pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu 

vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.  

Naš VIZ sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega VIZ-a. V projektu udejanjamo 

strategije prožnih oblik učenja.  

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe 

pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem 

novih tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, 

matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, 

podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna 

zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri učencih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično 

mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.   

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo 

pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih 
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področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  

vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.  

Naša šola kot razvojna šola sodeluje v razvojnem timu, na šoli pa je oblikovan šolski projektni 

tim, v katerega je aktivno vključenih 12 učiteljev. Projekt se izteče konec meseca oktobra 2022, 

v teh dveh mesecih bomo pripravljen model bralne pismenosti širile med celoten kolektiv in 

učence ter pripravile strategijo, načrt dela, kako nadalje spodbujati in krepiti bralno pismenost 

učencev ter kako širiti in ohranjati pridobljeno znanje. 

 

OPERACIONALIZACIJA – modela BP na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek za šolsko leto 

2022/2023 

Predstavitev modela BP OŠ »Jožeta Krajca« Rakek (uvodna konferenca) 

in  dogovori za srečanje, povezovanja z namenom krepiti BP 

Tjaša P. 

Natisniti večje in manjše plakate model BP OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, za 

vsak razred, za vsakega zaposlenega (uvodna konferenca) 

Maruša N. 

Medpredmetni povezovanje 

- usklajevanje za medpredmetno povezovanje 

- skupna določitev tem medpredmetnega povezovanja 

- vsak učitelj izpostavi vsebine primerne za medpredmetno 

povezovanje 

vodstvo  

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig vodstvo 

Lea S. 

SEPTEMBER 

Model BP OŠ »Jožeta Krajca« Rakek vključiti v LDN in RAZVOJNI NAČRT 

šole 

Tjaša P. 

Oblikovati in natisniti knjižico z vsemi informacijami OBJEM – model BP, 

gradniki, dogovori, kje najti informacije … 

Maruša N. 

Tjaša P.  

Silvestra K. 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije, … za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Marina K. 

Predstavitev modela BP OŠ »Jožeta Krajca« Rakek ob primerih zapisov 

dejavnosti na predmetnih aktivih: 

- MAT 

- SLJ 

- TUJI JEZIKI 

- GEO, ZGO, DRU, DKE 

- NAR, KEM, BIO, FIZ, TIT, NIT, GOS 

- ŠPO 

- LUM 

- GUM 

Sandra P. 

Neža Z. 

Anja Š. I. 

Tjaša P. 

Irena P. K. 

Maruša N. 

Vida R. 

IZZIV – september: poudarek pri vseh predmetih na zapisu, branju, branju 

z razumevanjem, urejenih zapisih, urejenih in organiziranih šolskih 

potrebščinah, učenje izdelovanja zapisov … 

Silvestra K. 

Šolska knjižnica – Nacionalni mesec skupnega branja (8. september–9. 

oktober) 

Lea S., Silvestra 
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Šolska knjižnica – Povabilo v knjižnico – jutranji sestanek, vpis prvošolcev Lea S. 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig   vodstvo 

Lea S. 

OKTOBER 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Špela Z. 

1. mreženje strokovnih delavcev (učeča se skupnost) – vsebina: 

Urjenje v postavljanju vprašanj na različnih nivojih BP, piramide za vsak 

razred (torek A teden, zjutraj) 

Tjaša P. 

Jutranji sestanek: 

- predstavitev gradnikov BP + dejavnosti  

- predstavitev kolegialnih hospitacij  

- spodbuda, da bi vsak učitelj povabil na eno spremljano uro  

Tjaša P.  

Maruša N. 

Silvestra K. 

vodstvo 

IZZIV – oktober: navajanje na samostojno uporabo učbenika in 

samostojno branje navodil  

Silvestra K. 

OBELEŽITEV – dan reformacije 31. oktober, Primož Trubar učiteljice SLJ 

Šolska knjižnica – mednarodni mesec šolskih knjižnic   Lea S. 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig (2 knjigi na leto na učenca) vodstvo 

Lea S. 

NOVEMBER 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Irena P. K. 

2. mreženje strokovnih delavcev (učeča se skupnost) – vsebina: 

Kriteriji uspešnosti (torek A teden, zjutraj) 

Vida R. 

IZZIV – november: vsi razredi berejo prvih 7 minut vsake ure. Silvestra K. 

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig vodstvo 

Lea S. 

DECEMBER 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP  

 

Maruša N., Silvestra K. 

Anja Š. I. 

IZZIV – december: branje pravljic (starejši mlajšim, mlajši starejšim …) Silvestra K. 

»neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

OBELEŽITEV – Ta veseli dan kulture – 3. december aktiv SLJ 

Šolska knjižnica – branje pravljic v knjižnici, povabiti zunanjega pravljičarja 

(npr. Anita Leskovec) 

Lea S. 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig vodstvo 

Lea S. 

Menjaj branje in sanje (UNESCO) Silvestra K., Maruša N., 

Lea S., Marina K. 

JANUAR 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

 

Maruša N., Silvestra K. 
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- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP  

Sandra P. 

3. mreženje strokovnih delavce (učeča se skupnost) – vsebina: gradniki 

BP – besedišče (torek A teden, zjutraj) 

Tjaša P., Špela Z.  

IZZIV – januar: Teden pisanja z roko Silvestra K. 

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig  vodstvo 

Lea S. 

Pesniški natečaj Mlade oči v pesmih pomladi (UNESCO) Silvestra K., Maruša N., 

Marina K. 

FEBRUAR 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije, … za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Silvestra K. 

IZZIV – februar: delo s slovarji Silvestra K. 

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

OBELEŽITEV – kulturni praznik Maruša N., Silvestra K.  

OBELEŽITEV – 21. februar, dan maternega jezika aktiv SLJ 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig vodstvo 

Lea S. 

MAREC 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP  

 

Maruša N., Silvestra K. 

Tjaša P.  

4. mreženje strokovnih delavce (učeča se skupnost) – vsebina: 

izmenjava gradiv, dobre prakse (torek A teden, zjutraj) 

vse članice ŠPT – 

metoda tržnice 

IZZIV – marec: lokalne novice, delo z besedili, poustvarjanje besedil Silvestra K. 

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

OBELEŽITEV – mesec poezije (pisanje, branje, haiku) aktiv SLJ, Lea S. 

Šolska knjižnica – Rastem s knjigo (v okviru pouk SLJ, ŠPO, ZGO, GUM) Lea S. 

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig   vodstvo 

Lea S. 

APRIL 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Neža Z. 

5. mreženje strokovnih delavcev (učeča se skupnost) – vsebina: 

osnovne BUS (torek A teden, zjutraj) 

Silvestra K.  

Strokovni aktivi – deljenje vsebine iz modela BP, predstavitev dobrih 

praks 

vse članice ŠPT 

IZZIV – april: pouk, dejavnosti v šolski knjižnici Silvestra K., Lea S. 

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

Šolska knjižnica - OBELEŽITEV – 23. april, svetovni dan knjige – zaključek 

BZ – prireditev  

Lea S.  

Šolska knjižnica – Noč knjige Lea S.  

Šolska knjižnica – Bralni maraton Lea S.  
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Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig  vodstvo 

Lea S. 

MAJ 

Jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Maruša N.  

EVALVACIJA dela (kaj smo uspeli narediti, pohvala, modifikacije …) Tjaša P.  

»Neformalne« kolegialne hospitacije vodstvo 

Šolska knjižnica – Izlet za zlate bralce  Lea S.  

Šolska knjižnica – povečati prirast števila knjig  vodstvo 

Lea S. 

JUNIJ 

jutranji sestanek: 

- minutka za jezik 

- predstavitve mini aktivnosti, strategije (…) za podpiranje enega iz 

med gradnikov BP 

 

Maruša N., Silvestra K. 

Lea S.  

NAČRTOVANJE za naslednje šolsko leto  Tjaša P., Maruša N., 

Silvestra K., vodstvo 

Šolska knjižnica – Bralna plaža  Lea S.  

 

 

 

K. Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO 

PODJETNOSTI 
 

SPIRIT Slovenija želi finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih in doseči naslednje cilje:  

- zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: 

ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti ...;  

- oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tem razumevanje vloge 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo; 

- spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji; 

- zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje 

osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za 

podjetništvo in lokalne skupnosti. 

 

Izvajala se bo aktivnost po metodologiji “Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 

podjetnosti”, ki bo potekala do 15. 11. 2022. Aktivnost je namenjena predvsem spoznavanju 

temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, 



 

31 
 

inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov. Rezultat aktivnosti 

bo pripravljen poslovni model Canvas. 

Pri  aktivnostih bosta aktivno sodelovali tudi zunanja mentorica Urša Žorž, priznana podjetnica 

in organizatorka dogodkov ter Dolores Keš iz Podjetniškega inkubatorja Postojna. 

 

L. RAZVOJNA NALOGA: VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE – USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. 

STOLETJE 

 

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje je 

triletni projekt Zavoda RS za šolstvo. Na šoli smo v šolskem letu 2020/21 oblikovali projektni 

tim, v katerega je vključenih 5 članic (Monika Derenčin (vodja), mag. Anita Knez, Edina 

Samida, Ana Delak in Nina Granfola). 

Ključni cilji razvojne naloge so: poglobiti zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni 

kolektiva in razreda, na ravni skupine in posameznika); okrepiti veščine vodenja razreda za 

dobro vključenost učencev; izpopolniti čustveno in vedenjsko pismenost (komunikacijske 

veščine, uravnavanje čustev); seznaniti se z razlogi neželenega vedenja učencev, uriti 

strategije za preprečevanje ter soočanje z njim in osvojiti temeljne veščine moderiranja 

skupinskih procesov.  

V šolskem letu 2022/23 bomo na šoli izvajali strategijo v podporo varnemu in 

spodbudnemu učnemu okolju. Poudarek bo na povezovanju skupine, čustvenem in 

socialnem opismenjevanju, učenju sprejemljivih načinov reševanja konfliktov in razvijanju 

zdrave samopodobe ter odgovornosti.  

 

Mesec 

(okvirno) 
Področje Izvajalci 

september 

POVEZOVANJE SKUPINE 

socialne igre, povezovalci, ledotalilci, vaje čuječnosti, 

merjenje razredne klime (vprašalnik, sociogram) 

razredniki, 

drugi učitelji, 

svetovalna služba 

oktober, 

november 

ČUSTVENO IN SOCIALNO OPISMENJEVANJE 

delavnice za prepoznavanje in ozaveščanje čustev, 

ustrezno odzivanje 

razredniki, 

drugi učitelji, 

svetovalna služba, 

zunanji izvajalci 
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december, 

januar, 

februar 

SPODBUJANJE NENASILJA/NENASILNE 

KOMUNIKACIJE 

prepoznavanje nasilja (medvrstniško, spletno …); 

trening nenasilne komunikacije;  

sprejemanje različnosti, strpnost, empatija 

razredniki, 

drugi učitelji, 

svetovalna služba, 

zunanji izvajalci 

marec, 

april 

RAZVIJANJE ZDRAVE SAMOPODOBE 

prepoznavanje svojih močnih področij; prilagajanje in 
primerno odzivanje na izzive sodobnega časa, dobra 

samopodoba 

razredniki, 

drugi učitelji, 

svetovalna služba 

maj, 

junij 

POVEZOVANJE SKUPINE 

socialne igre, povezovalne dejavnosti 

*povezovalne aktivnosti za kolektiv* 

razredniki, 

članice šolskega 

tima 

*Strategijo bomo med šolskim letom prilagajali glede na potrebe, ki se bodo izkazovale v posameznih 

oddelkih in na ravni celotne šole. 

 

M. SLOfit 
 

SLOvfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in 

gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK). 

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka 

šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, podprta z aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča tudi 

vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti in nekaterih z njo povezanih pomembnih 

podatkov. Sistem SLOfit sestavljajo sklop merskih nalog ŠVK, sklop merskih nalog SLOfit 

odrasli, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna 

zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK, SLOfit odrasli in drugi zbrani podatki) ter 

poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko 

starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe tako dostopajo do zbranih 

podatkov o telesni zmogljivosti in dejavnosti ter vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki 

izhaja iz njih. Starši in mladostniki pa lahko posredujejo dostop do podatkov tudi drugim 

osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom sistem SLOfit 

omogoča še izpis poročil o telesni zmogljivosti. 
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VIR: https://www.slofit.org/o-slofit 

 

N. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
 

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot 

priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. 

septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in 

izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih 

območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih 

njihove izbire potovalnega načina. 

Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi 

skupinami. 

Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta vsako leto ponudi 

mestom, združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v 

mestih ter dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo 

za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med 

mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo. 

Občina Cerknica se bo tudi letos pridružila organizatorkam Evropskega tedna mobilnosti 

(ETM), ki poteka od 16. do 22. septembra. Občina želi svojim občankam in občanom poslati 

jasno sporočilo, da se zaveda pomena uvajanja sodobnejših in človeku prijaznejših oblik 

https://www.slofit.org/o-slofit
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načrtovanja in upravljanja prometa. V ta namen bodo v podjetju Envirodual d. o. o. pomagali 

občini pri izvajanju Evropskega tedna mobilnosti 2022. 

  

Aktivnosti ETM 2022, ki neposredno vključujejo prisotnost in sodelovanje osnovnih šol:  

Datum 

izvedbe  

Opis aktivnosti – Izvedba ankete  Alternativa  

v avgustu 

(pred 

ETM)  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 

šolami glede izvajanja aktivnosti.   

Alternativa ni 
potrebna.  
Komunikacija 

poteka po spletu ali 

telefonu.  

15. 9. 

(pred 

ETM)  

Izvedba ankete (anketo pripravi Envirodual) za učence 

OŠ v občini (učitelji posredujejo anketo učencem po 

spletni povezavi) z namenom ugotavljanja, kakšne so 

potovalne navade učencev.   

Alternativa ni 

potrebna, anketa 

se bo izvedla po 

spletu.  

16. 9. do 

22. 9.  

Izvedba ankete (anketo pripravi Envirodual) za učence 

OŠ v občini (učitelji posredujejo anketo učencem po 

spletni povezavi). Vključeni so učenci predmetne 

stopnje. Anketa se lahko izvaja čez celotno obdobje z 

namenom lažje organizacije učencev.  

Alternativa ni 

potrebna, anketa 

se bo izvedla po 

spletu.  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Envirodual pripravi poročilo o aktivnosti, analizira 

rezultate ankete ter sporoči rezultat osnovnim šolam ter 

občini.   

  

po 

evalvaciji 

aktivnosti  

Občina ter osnovne šole objavijo rezultate anket 

(osnovne šole v avlah in na šolskih spletnih straneh, 

občina pa na občinski spletni strani in FB-strani).   

  

  

Datum 

izvedbe  

Opis aktivnosti – Identifikacija javnega prostora za 

vključitev v aktivnosti ETM 2023  

Alternativa  

v avgustu 

(pred 

ETM)  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 

šolami glede izvajanja aktivnosti.  

Alternativa ni 
potrebna.  
Komunikacija 

poteka po spletu ali 

telefonu.  

v 

septembru 

(pred 

ETM)  

Naročilo zemljevidov za obe šoli: OŠ Notranjskega 
odreda Cerknica in OŠ “Jožeta Krajca” Rakek 
(Envirodual pripravi in naroči zemljevide).  
  

Pošlje se uraden dopis osnovnim šolam glede aktivnosti.  

Alternativa ni 

potrebna. Navodila 

se bo po spletu 

poslalo osnovnim 

šolam.  

do 16. 9.  

(pred 

ETM)  

Pošlje se obvestilo staršem in učencem, kjer se jih 

obvesti o aktivnosti ter o namenu. Envirodual pripravi 

zapis, osnovne šole pošljejo zapis preko svoje adreme.  

Alternativa ni 

potrebna.  

15. 9. 

(pred 

ETM)  

Dobava zemljevidov osnovnim šolam.     

15. 9. 

(pred 

Na spletnih straneh osnovnih šol se objavi poziv 

(pripravi ga Envirodual, objavijo ga osnovne šole) k 

Alternativa ni 

potrebna.  
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ETM)  udeležbi pri aktivnosti.  

16. 9.–22. 

9.  

Osnovne šole izvedejo ogled lokacij z učenci 2. triade in 

se na urah pogovorijo glede identificiranih prostorov. 

Usklajene predloge vrišejo v zemljevid. Na ta način bo 

občini predano sporočilo, kje so spremembe v prometu 

smotrne, da se tako zagotovi večja varnost, poveča 

trajnostna mobilnost, občina pa lahko nato ustrezno 

reagira.  

Alternativa ni 

potrebna.  

22. 9.  Proti koncu dneva se zemljevidi zberejo, Envirodual 

pregleda zemljevide.  

  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Envirodual pripravi poročilo o aktivnosti, analizira 

rezultate in pošlje ustrezno poročilo občini.   

  

po 

evalvaciji 

aktivnosti  

Občina objavi rezultate izsledkov in jih objavi na občinski 

spletni strani in FB-strani).   

  

  

Datum 

izvedbe  

Opis aktivnosti – organizacija prireditev in 

preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgovin ter 

promocija kolesarjenja ter Popravljalnica koles + 

Razstava izdelkov  

Alternativa  

v avgustu 

(pred 

ETM)  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 
šolami glede izdelkov, risb oz. produktov, ki se nanašajo 
na trajnostno mobilnost za razstavo.   
  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 
šolami glede zaprtja ulice in uporabe športnih rekvizitov, 
kot možnosti trajnostne mobilnosti (skiro, kotalke, rolerji, 
kolesa in varna oprema – čelade in ščitniki).  
  

Osnovne šole se seznani o nameravani izvedbi talnih 

označb v okolici OŠ Cerknica ter Vrtec Martina Krpana.  

Komunikacija 

poteka po spletu ali 

telefonu.  

konec 

avgusta, 

začetek 

septembra 

(pred 

ETM)  

Envirodual pripravi zapis o natečaju za izdelavo 

kratkega videa, kjer bo poudarek na napotkih za varno 

pot v šolo, varno udeležbo v prometu itd. – 

videoposnetek lahko posname vsak učenec; ter ga 

posreduje osnovnim šolam, šole objavijo poziv na svojih 

spletnih straneh.  

  

v začetku 

septembra 

do 16. 9. 

(pred 

ETM)  

Naročilo promocijskega materiala za ETM 2022. 
Priprava promocijskega materiala ter nagrad. Skupno 
naročilo pripravi Envirodual. Zaprosilo se bo občino, da 
nam posodijo stojnico, klopi in mize, kjer se bo lahko 
razstavljalo izdelke, ali pa se risalo (učenci podaljšanega 
bivanja).  
Uredi se nakup kred za risanje po tleh za učence 1. 
razreda (nakup uredi Envirodual).  
  

Objava dogodka in promocija, promocija prav tako na 

spletni strani občine ter FB-spletni strani.  

Alternativa ni 

potrebna.  
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16. 9.  Nadaljevanje promocije dogodka (uradni letaki o ETM 

2022 morajo biti do takrat na vidnih mestih razobešeni).  

  

16. 9.  Začetek aktivnosti: parkirišče pri prostoru za avtodome, 

šole se z učenci pridružijo na začetku prireditve ter 

ostanejo v času izvajanja programa.  

  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Envirodual pripravi poročilo o aktivnosti (vključujoč 

prikazan učinek aktivnosti), pripravi shranjene fotografije 

in pošlje ustrezno poročilo občini.   

  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Osnovne šole izberejo zmagovalca natečaja kratkega 

videa in se mu dodeli promocijsko nagrado.  

  

po 

evalvaciji 

aktivnosti  

Občina objavi rezultate aktivnosti na občinski spletni 

strani in FB-strani. Osnovne šole objavijo zmagovalce 

razstave ter natečaja videa na svojih spletnih straneh.  

  

  

Datum 

izvedbe  

Opis aktivnosti – Zaprtje ulice Videm – Šolska ulica 

oz. Dan brez avtomobila  

Alternativa  

v avgustu 

(pred 

ETM)  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 
šolami glede izdelkov, risb oz. produktov, ki se nanašajo 
na trajnostno mobilnost za razstavo.   
  

Komunikacija med Envirodual d. o. o. in osnovnimi 
šolami glede zaprtja ulice in uporabe športnih rekvizitov, 
kot možnosti trajnostne mobilnosti (skiro, kotalke, rolerji, 
kolesa in varna oprema – čelade in ščitniki).  
  

Komunikacija 

poteka po spletu ali 

telefonu.  

  Osnovne šole se seznani o nameravani izvedbi talnih 

označb v okolici OŠ Cerknica ter Vrtec Martina Krpana.  

  

konec 

avgusta, 

začetek 

septembra 

(pred 

ETM)  

Envirodual pripravi zapis o natečaju za izdelavo 

kratkega videa, kjer bo poudarek na napotkih za varno 

pot v šolo, varno udeležbo v prometu itd. – 

videoposnetek lahko posname vsak učenec; ter ga 

posreduje osnovnim šolam, šole objavijo poziv na svojih 

spletnih straneh.  

  

v začetku 

septembra 

do 16. 9. 

(pred 

ETM)  

Naročilo promocijskega materiala za ETM 2022. 
Priprava promocijskega materiala ter nagrad. Nabava 
flumastrov, kred ter listov za risanje in ustvarjanje na dan 
zaprtja ulice. Skupno naročilo pripravi Envirodual.   
Zaprosilo se bo občino, da nam posodijo stojnico, klopi 
in mize, kjer se bo lahko razstavljalo izdelke, ali pa se 
risalo (učenci podaljšanega bivanja).  
Uredi se nakup kred za risanje po tleh za učence 1. 
razreda (nakup uredi Envirodual).  
  

Objava dogodka in promocija, promocija prav tako na 

spletni strani občine ter FB-spletni strani, tudi šole 

objavijo zapis o zaprtju ulice dne 22. 9. (zapis pripravi 

Envirodual).  

Alternativa ni 

potrebna.  
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16. 9.–21. 

9.  

Nadaljevanje promocije dogodka (uradni letaki o ETM 

2022 morajo biti do takrat na vidnih mestih razobešeni), 

občino se je zaprosilo, da nabavijo ustrezno prometno 

signalizacijo za preusmerjanje prometa. Kontaktira se 

tudi lokalni Radio 94, ki bo obveščal občane o zaprtju 

ulice.   

  

22. 9.  Začetek aktivnosti: ulica Videm se zapre ob 7.00, 
postavi se ustrezna prometna signalizacija, postavijo se 
mize in klopi ter razstavni eksponati. Vključijo se otroci 
1. razreda v spremstvu učiteljev (rišejo s kredami na 
temo športa in trajnostne mobilnosti), nadalje se vključijo 
otroci predmetne stopnje, ki imajo na ta dan predvideno 
uro telovadbe, da le to izkoristijo za izkušnjo trajnostne 
mobilnosti prek športa, kasneje se vključijo tudi otroci v 
podaljšanem bivanju, da k temi prispevajo s svojo 
interpretacijo na risbi.   
  

Envirodual pomaga pri koordinaciji dogodka  

  

Ob 13.00 se izbere najboljši razstavni produkt in se 
avtorja nagradi s promocijsko nagrado.  
  

Ob 14.00 se ulica odpre, vse ovire se ustrezno odstrani, 

odstrani se vse plakate, mize ter prometno signalizacijo.  

  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Envirodual pripravi poročilo o aktivnosti (vključujoč 

prikazan učinek aktivnosti), pripravi shranjene fotografije 

in pošlje ustrezno poročilo občini.   

  

do 30. 9. 

(po ETM)  

Osnovne šole izberejo zmagovalca natečaja kratkega 

videa in se mu dodeli promocijsko nagrado.  

  

po 

evalvaciji 

aktivnosti  

Občina objavi rezultate aktivnosti na občinski spletni 

strani in FB-strani. Skupna objava v Slivniških pogledih. 

Osnovne šole objavijo zmagovalce razstave ter natečaja 

videa na svojih spletnih straneh.  

  

  

Opombe:  

*Moderatorji imajo oblečeno promocijsko majico.  

*Za posamezne aktivnosti so potrebni še dogovori z ostalimi sodelujočimi in se lahko plan 

malenkostno spremeni.  

*Če bodo veljali korona ukrepi: aktivnosti bodo ustrezale navodilom NIJZ – razkužila, 

razkuževanje materiala na delavnicah …; maske bodo prinesli udeleženci sami.  

*Program se lahko glede na odziv OŠ ali vremenskih razmer malenkostno spremeni.  

*Točne ure izvedbe aktivnosti še niso natančno določene, saj so odvisne od sodelujočih pri 

izvedbi delavnic – dogovarjanje še poteka.  
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O. DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI 
 

Nadaljevali bomo s projektom »Dvig digitalne kompetentnosti«, ki ga bosta vodila Zavod RS 

za šolstvo ter Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES). Namen projekta je 

izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja 

inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc 

vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.  

V obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 bomo vključeni v aktivnosti, ki prispevajo k večji 

usposobljenosti izobraževalcev preko večje uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih 

tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšanje digitalne kompetence otrok, 

učencev in dijakov. 

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali: 

• aktivna udeležba na delavnicah, 

• priprava digitalne strategije VIZ in določitev prioritet, 

• digitalna strategija VIZ, letne prioritete in objava rezultatov, 

• reflektivne prakse med učitelji, organizacija izobraževanj znotraj kolektiva, 

• končna samoevalvacija z orodjem SELFIE, analiza rezultatov ter pregled napredka. 

Aktivnosti bo vodil petčlanski tim, sestavljen iz štirih učiteljev različnih profilov ter ravnateljice. 

 

P. MEDNARODNO SODELOVANJE S FRANCIJO 
 

V tem šolskem letu načrtujemo nadaljevanje priprav in izmenjavo devetošolcev z učenci šole 

Collège Saint Joseph Challans na zahodu Francije. Cilji sodelovanja in izmenjave so: razvoj 

komunikacijskih spretnosti v angleščini, spoznavanje druge evropske države, seznanitev z 

mednarodnimi odnosi, delo s sodobno tehnologijo, razvijanje sodelovanja med slovenskimi in 

francoskimi učenci in ustvarjanje prijateljstev, razvoj drugih interdisciplinarnih spretnosti, kot 

so samostojnost, samoiniciativnost, kreativnost. 

Učenci aktivno pomagajo pri zbiranju sredstev z zbiralnimi akcijami, organizacijo dobrodelnih 

dogodkov in izdelovanjem izdelkov. Tudi to leto načrtujemo zbiranje starega papirja, glasbeni 

večer, novoletno tombolo in ponudbo izdelkov. 

Med 14. in 20. oktobrom 2022 načrtujemo obisk v Franciji, od 26. februarja do 5. marca 2023 

pa obisk francoskih učencev na Rakeku. Pripravili bomo pester program dejavnosti in izletov.   
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R. MEDNARODNO SODELOVANJE S ŠPANIJO 
 

V šolskem letu 2022/2023 bodo naši osmošolci, v okviru projekta Erasmus+ (KA1), imeli 

možnost mednarodne izmenjave s Španijo, natančneje s šolo v španskem mestu Zaragoza – 

CES San Valero. Izmenjava bo potekala s sovrstniki oz. leto dni starejšimi učenci. Tema 

omenjenega projekta je Evropska zavest. Cilj je razumeti pomen evropskih institucij in 

sodelovanje vseh pri evropskih vprašanjih. Z učenci bomo odpirali naslednje teme: Katere 

evropske institucije imamo v naši državi? Katere so nacionalne, regionalne in lokalne 

institucije? Kaj imamo skupnega (Slovenci in Španci)? Kakšne so razlike, ki nas delajo 

edinstvene med drugimi Evropejci? 

 

 

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23 

 

četrtek, 1. september ZAČETEK POUKA  

ponedeljek, 31. oktober DAN REFORMACIJE  

torek, 1. november DAN SPOMINA NA MRTVE  

sreda, 2. november JESENSKE POČITNICE  

četrtek, 3. november JESENSKE POČITNICE  

petek, 4. november JESENSKE POČITNICE  

petek, 23. december 
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI  

nedelja, 25. december BOŽIČ  

ponedeljek, 26. december DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

torek, 27. december NOVOLETNE POČITNICE  

sreda, 28. december NOVOLETNE POČITNICE  

četrtek, 29. december NOVOLETNE POČITNICE  

petek, 30. december NOVOLETNE POČITNICE  

nedelja, 1. januar NOVO LETO  

ponedeljek, 2. januar NOVO LETO  

petek, 27. januar ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  

petek, 3. februar PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
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PRAZNIKOM  

ponedeljek, 6. februar ZIMSKE POČITNICE  

torek, 7. februar ZIMSKE POČITNICE  

sreda, 8. februar PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  

četrtek, 9. februar  ZIMSKE POČITNICE  

petek, 10. februar ZIMSKE POČITNICE  

petek, 17. februar INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

sobota, 18. februar INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek, 10. april VELIKONOČNI PONEDELJEK  

sreda, 26. april POUKA PROST DAN 

četrtek, 27. april  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU  

petek, 28. april PRVOMAJSKE POČITNICE  

ponedeljek, 1. maj PRAZNIK DELA  

torek, 2. maj PRAZNIK DELA  

četrtek, 15. junij 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 

OBVESTIL  

petek, 23. junij 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 

SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED 

DNEVOM DRŽAVNOSTI  

nedelja, 25. junij DAN DRŽAVNOSTI  

 
 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 

16. 6.–29. 6. 2023 UČENCI 9. RAZREDA  – 1. ROK 

26. 6.–7. 7. 2023 UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA  – 1. ROK 

18. 8.–31. 8. 2023 UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA  – 2. ROK 

 
 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

3. 5.–15. 6. 2023 UČENCI 9. RAZREDA  – 1. ROK 

3. 5.–23. 6. 2023 UČENCI OD 1. DO 8. RAZREDA  – 1. ROK 

18. 8.–31. 8. 2023 UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA  – 2. ROK 
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V šolskem letu 2022/23 je 191 delovnih dni, za 9. razred pa 184 delovnih dni. 
 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

1. 9. 2022–27. 1. 2023 prvo ocenjevalno obdobje 

30. 1. 2023–15. 6. 2023 drugo ocenjevalno obdobje za učence 9. razreda 

30. 1. 2023–24. 6. 2023 drugo ocenjevalno obdobje za učence od 1. do 8. razreda 

 

A. VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV 
 

Vpis šolskih novincev bo februarja 2023. 

 

B. KOLEDAR NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA  
 

1. 9. 2022 

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz 

katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. 

razreda z nacionalnim preverjanjem znanja. 

4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 

8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. 2023 
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

31. 5. 2023 
Šola seznani učence 9. razreda z dosežki pri NPZ ter jim omogoči  

vpogled v ovrednotene pisne naloge. 

6. 6. 2023 
Šola seznani učence 6. razreda z dosežki pri NPZ ter jim omogoči  

vpogled v ovrednotene pisne naloge. 

15. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda 

23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda 
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DNEVI DEJAVNOSTI – razredna stopnja RAKEK 

 

A. NARAVOSLOVNI DNEVI: 
Razred    1. naravoslovni dan  2. naravoslovni dan  3. naravoslovni dan  

RAKEK  

1. a, b 

Vsebina: Začutimo okolje: GOZD  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ZDRAVJE  

Nosilec: T. Svet  T. Svet  T. Svet  

Čas, kraj: Rakek , september 2022  november 2022, Rakek  po razporedu,  Rakek  

Strošek:  /   /   /  

2. a  

Vsebina: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ZDRAVJE  Začutimo okolje: TRAVNIK  

Nosilec: V. Rovan  V. Rovan  V. Rovan   

Čas, kraj: november 2022, Rakek  po razporedu,  Rakek  Rakek, junij 2023  

Strošek: /  /  /  

3. a  

Vsebina: KMETIJA  SVETOVNI DAN HRANE – ČEBELE IN OZIMNICA  ZDRAVJE  

Nosilec: B. Modic  B. Modic  B. Modic  

Čas, kraj: Unec, september/oktober, 2022  oktober 2022, Rakek  po razporedu ZD, Cerknica  

Strošek: prevoz 2 €  /  

     

4. a, b  

Vsebina: ENERGIJA  VODA  GRAD SNEŽNIK 

Nosilec: razredniki, CŠOD Lipa  razredniki  razredničarke  

Čas, kraj: 
26. september 2022, CŠOD Lipa, 
Črmošnjice  

marec/april 2023, Cerkniško jezero  junij 2023, Kozarišče 

Strošek: v okviru cene CŠOD   prevoz + vodenje  6 € + prevoz  

5. a, b  Vsebina: CENTER O VELIKIH ZVEREH  RAKOV ŠKOCJAN  OBMORSKI SVET  
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Nosilec: M. Derenčin  S. Meden, CŠOD Dimnice  razredniki  

Čas, kraj: 17. 3. 2023, Pivka  12. 6. 2023, Rakov Škocjan  maj/junij 2023, Debeli rtič  

Strošek: 10 € in prevoz  2 € in prevoz  /   

 

 

B. TEHNIŠKI DNEVI: 

Razred    1. tehniški dan  2. tehniški dan  3. tehniški dan  

RAKEK  

1. a, b  

Vsebina: PROMET  NOVOLETNE DELAVNICE  SEJEM, SADIM  

Nosilec: A. Delak  A. Delak  A. Delak  

Čas, kraj: oktober 2022, Rakek  november 2022, Rakek  april 2023  

Strošek: /  5 €  /  

2. a  

Vsebina: PROMET  NOVOLETNE DELAVNICE  SNOVI IN GIBANJE  

Nosilec: V. Rovan  V. Rovan  V. Rovan  

Čas, kraj: september 2022, Rakek  november 2022, Rakek  maj 2023, Rakek  

Strošek: /  5 €  /  

3. a  

Vsebina: DEDIŠČINA RAKEKA  NOVOLETNE DELAVNICE  PROMET – IZPIT ZA PEŠCA  

Nosilec: B. Modic  B. Modic  B. Modic  

Čas, kraj: april 2023, Rakek  november 2022, Rakek  junij 2023, Rakek  

Strošek: /  5 €  / 

 

Razred  1. tehniški dan  2. tehniški dan  3. tehniški dan  4. tehniški dan  

RAKEK 

4. a, b  

Vsebina:  LES  TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA  OSNOVE ROČNIH DEL HIŠICA IZ KARTONA/PAPIRJA 

Nosilec: CŠOD Lipa, razredniki    razredniki, CŠOD Ljubljana  razredniki razredniki 

Čas, kraj:  27. 9. 2022, CŠOD Lipa 15. 11. 2022, Bistra november 2022, Rakek marec 2023, Rakek 
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Strošek: / 6 € in prevoz 3 € 2 € 

5. a, b  

Vsebina: 
TOPLOTA IN 
TEMPERATURA    

NOVOLETNE DELAVNICE 
USPOSABLJANJE ZA 
KOLESARSKI IZPIT 

 LJUBLJANSKO BARJE    

Nosilec: razredniki    razredniki  A. Šen M. Derenčin    

Čas, kraj: okt./nov. 2022, Rakek    dec. 2022, Rakek marec/april 2023, Rakek 18. 4. 2023, Ig    

Strošek: / 1 € / 2 € in prevoz    

 

C. KULTURNI DNEVI: 

Razred    1. kulturni dan  2. kulturni dan  3. kulturni dan  4. kulturni dan  

RAKEK  

1. a, b  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BIBLIOBUS  NOVOLETNA PREDSTAVA  OB KULTURNEM PRAZNIKU  RAKOV ŠKOCJAN UNESCO  

Nosilec: A. Delak  A. Delak  A. Delak  A. Delak  

Čas, kraj: oktober 2022, Postojna  december 2022, Ljubljana  februar 2023, Rakek  april 2023, Rakov Škocjan  

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  /  prevoz  

2. a  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BIBLIOBUS   NOVOLETNA PREDSTAVA  OB KULTURNEM PRAZNIKU  RAKOV ŠKOCJAN UNESCO  

Nosilec: V. Rovan  V. Rovan  V. Rovan   V. Rovan  

Čas, kraj: oktober  2022, Postojna  december 2022, Ljubljana  februar 2023, Rakek  april 2023, Rakov Škocjan  

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  /  prevoz  

3. a  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BILIOBUS  NOVOLETNA PREDSTAVA  RAKOV ŠKOCJAN UNESCO  MOJA PRAVLJICA  

Nosilec: B. Modic  B. Modic  B. Modic  B. Modic  

Čas, kraj: oktober 2022, Postojna  december 2022, Ljubljana  april 2023, Rakov Škocjan  april/maj 2023, Rakek  

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  prevoz  / 

 

Razred    1. kulturni dan  2. kulturni dan  3. kulturni dan  

RAKEK 

4. a, b  Vsebina: SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ  V SVETU PRAVLJIC  Orkester, Peter in Volk  
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Nosilec: razredniki  razredniki  GMS, J. Bombač  

Čas, kraj: oktober 2022, Ljubljana  februar 2023, Rakek  4. 4. 2023, Ljubljana  

Strošek: 6 € in prevoz  /  5 € in prevoz   

5. a, b  

Vsebina: GLEDALIŠKA PREDSTAVA  MESTO LJUBLJANA  SLOVENSKI PESNIKI  

Nosilec: S. Meden, Ljubljana  M. Derenčin, CŠOD Ljubljana  razredniki  

Čas, kraj: jan. 2023, Ljubljana  1. 2. 2023, Ljubljana  februar 2023, Rakek   

Strošek: vstopnina in prevoz  2 € in prevoz  / 

 

D. ŠPORTNI DNEVI 
Razre
d  

  1. športni dan  2. športni dan  3. športni dan  4. športni dan  5. športni dan  

RAKEK  

1. a, b  

Vsebina: PLEZANJE  ZIMSKI ŠD  MAISTROV POHOD  
ROLANJE IN 
KOLESARJENJE  

ZABAVNE IGRE  

Nosilec: T. Svet  T. Svet  T. Lulik  T. Svet  T. Svet   

Čas, kraj: 
september 2022, 
Vrhnika  

jan./feb. 2023, Rakek  april 2023, Unec  maj 2023, Rakek  junij 2023, Rakek  

Strošek: vstopnina in prevoz  /  /  /  /  

2. a  

Vsebina: PLEZANJE  ZIMSKI ŠD  MAISTROV POHOD  
ROLANJE IN 
KOLESARJENJE  

ZABAVNE IGRE  

Nosilec: V. Rovan  V. Rovan  T. Lulik  V. Rovan  V. Rovan   

Čas, kraj: 
september 2022, 
Vrhnika  

jan./feb. 2023, Rakek  april 2023, Unec  maj 2023, Rakek  junij 2023, Rakek  

Strošek: vstopnina in prevoz  /  /  /  / 

3. a  

Vsebina: PLEZANJE  MAISTROV POHOD ZIMSKI ŠD  PLAVANJE  ZABAVNE IGRE 

Nosilec: B. Modic  T. Lulik T. Lulik  M. Gregorčič  B. Modic 

Čas, kraj: 
september 2022, 
Vrhnika   

april 2023, Unec 
jan./feb. 2023, Črni Vrh nad 
Idrijo  

marec 2023, Ljubljana  junij 2023, Unec  

Strošek: vstopnina in prevoz  /  1,5 € in prevoz  vstopnina in prevoz  /  
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4. a, b  

Vsebina: ROLANJE  IZBERI SI ŠPORT  OVIRATEK  PLAVANJE  MAISTROV POHOD  

Nosilec: T. Lulik  CŠOD Lipa, razredniki  K. Zidar  M. Gregorčič  T. Lulik  

Čas, kraj: 
sept./okt. 2022, 
Rakek  

28. 9. 2022, CŠOD 
Lipa  

oktober 2022, Rakek  marec 2023, Ljubljana  april 2023, Unec  

Strošek: / (LPŠ)  v ceni CŠOD  /  vstopnina in prevoz  /  

5. a, b  

Vsebina: ROLANJE  OVIRATEK  MAISTROV POHOD  PLAVANJE  IZBERI SI ŠPORT  

Nosilec: T. Lulik  K. Zidar  T. Lulik  M. Gregorčič  M. Gregorčič  

Čas, kraj: 
sept./okt. 2022, 
Rakek  

oktober. 2022, Rakek  april 2023, Unec  
maj/junij 2023, Debeli rtič, 
LŠVN  

maj/junij 2023, Debeli rtič, 
LŠVN  

Strošek: / (LPŠ)  /  /  v ceni LŠVN (delno LPŠ)  v ceni LŠVN (delno LPŠ) 

DNEVI DEJAVNOSTI – razredna stopnja UNEC 

 

A. NARAVOSLOVNI DNEVI: 

Razred    1. naravoslovni dan  2. naravoslovni dan  3. naravoslovni dan  

UNEC  

1. c  

Vsebina: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ZDRAVJE  ŠOLSKI EKOVRT  

Nosilec: R. Škamperle  R. Škamperle  R. Škamperle  

Čas, kraj: november 2022, Unec  po razporedu, Cerknica   april/maj 2023, Unec  

Strošek: /  /  /  

2. b  

Vsebina: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ZDRAVJE  ŠOLSKI EKOVRT  

Nosilec: N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  

Čas, kraj: november 2022, Unec  po razporedu, Cerknica  april/maj 2023, Unec  

Strošek: /  /  /  

3. b  Vsebina: KMETIJA  ZDRAVJE  ŠOLSKI EKOVRT  



 

47 
 

Nosilec: M. Klačinski  M. Klačinski  M. Klačinski  

Čas, kraj: september 2022,  po razporedu ZD, Cerknica  april/maj 2023, Unec  

Strošek: / /  / 

 

B. TEHNIŠKI DNEVI: 

Razred    1. tehniški dan  2. tehniški dan  3. tehniški dan                                

UNEC  

1. c  

Vsebina: PROMET  NOVOLETNE DELAVNICE  MOJ IZDELEK  

Nosilec: R. Škamperle  R. Škamperle  R. Škamperle  

Čas, kraj: oktober 2022, Unec  november 2022, Unec  april/maj 2023, Unec  

Strošek: /  5 €   3 €  

2. b  

Vsebina: PROMET  NOVOLETNE DELAVNICE  MOJ IZDELEK  

Nosilec: N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  

Čas, kraj: oktober 2022, Unec  november 2022, Unec  april 2023, Unec  

Strošek: /  5 €   3 €  

3. b  

Vsebina: NOVOLETNE DELAVNICE  DEDIŠČINA UNCA  PROMET – IZPIT ZA PEŠCA  

Nosilec: M. Klačinski  M. Klačinski  M. Klačinski  

Čas, kraj: november 2022, Unec  april 2023, Unec  junij 2023, Unec  

Strošek: 5 €  /  / 
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C. KULTURNI DNEVI: 

Razred    1. kulturni dan  2. kulturni dan  3. kulturni dan  4. kulturni dan  

UNEC  

1. c  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BIBLIOBUS  NOVOLETNA PREDSTAVA  OB KULTURNEM PRAZNIKU  RAKOV ŠKOCJAN  

Nosilec: R. Škamperle  R. Škamperle  R. Škamperle  R. Škamperle  

Čas, kraj: Postojna, oktober, 2022  december 2022, Ljubljana  februar 2023, Unec  april/maj 2023  

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  /  prevoz  

2. b  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BIBILOBUS  NOVOLETNA PREDSTAVA  OB KULTURNEM PRAZNIKU  RAKOV ŠKOCJAN  

Nosilec: N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  

Čas, kraj: oktober 2022, Postojna december 2022, Ljubljana  februar 2023, Unec  
april/maj 2023, Rakov 
Škocjan 

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  /  prevoz  

3. b  

Vsebina: MUZEJ KRASA IN BIBILIOBUS  NOVOLETNA PREDSTAVA  RAKOV ŠKOCJAN  MOJA PRAVLJICA  

Nosilec: M. Klačinski  M. Klačinski  M. Klačinski  M. Klačinski  

Čas, kraj: oktober 2022, Postojna  december 2022, Ljubljana  april 2023, Rakov Škocjan april/maj 2023, Unec  

Strošek: vstopnina in prevoz  vstopnina in prevoz  prevoz  / 
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D. ŠPORTNI DNEVI: 

Razred    1. športni dan  2. športni dan  3. športni dan  4. športni dan  5. športni dan  

UNEC  

1. c  

Vsebina: PLEZANJE  ZIMSKI ŠD  MAISTROV POHOD  ROLANJE IN KOLESARJENJE  ZABAVNE IGRE  

Nosilec: R. Škamperle  R Škamperle  T. Lulik  R. Škamperle  R. Škamperle  

Čas, kraj: september 2022, Vrhnika  januar/februar 2023, Unec  april 2023, Unec  april/maj 2023, Unec  junij 2023, Unec  

Strošek: vstopnina in prevoz  /  /  /  /  

2. b  

Vsebina: PLEZANJE  ZIMSKI ŠD  MAISTROV POHOD  ROLANJE IN KOLESARJENJE  ZABAVNE IGRE  

Nosilec: N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  T. Lulik  N. Zakrajšek  N. Zakrajšek  

Čas, kraj: september 2022, Vrhnika  jan./feb. 2023, Unec  april 2023, Unec  april/maj 2023, Unec  junij 2023, Unec  

Strošek: prevoz in vstopnina  /  /  /  /  

3. b  

Vsebina: PLEZANJE  ZIMSKI ŠD  PLAVANJE  MAISTROV POHOD  ZABAVNE IGRE  

Nosilec: M. Klačinski  T. Lulik  M. Gregorčič  T. Lulik  M. Klačinski  

Čas, kraj: september 2022, Vrhnika  jan./feb. 2023, Črni Vrh nad Idrijo  marec 2023, Ljubljana  april 2023, Unec  junij 2023, Unec  

Strošek: vstopnina in prevoz  1,5 € in prevoz  vstopnina in prevoz  /  / 
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DNEVI DEJAVNOSTI – predmetna stopnja 

 

A. NARAVOSLOVNI DNEVI: 

Razred   1. naravoslovni dan 2. naravoslovni dan 3. naravoslovni dan 

6. a, b 

Vsebina: CERKNIŠKO JEZERO TOKOVI IN ENERGIJA ZDRAVJE 

Nosilec: Irena Peteh Kranjc Irena Peteh Kranjc Liljana Intihar, Tina Milavec 

Čas, kraj: september 2022, Cerkniško jezero december 2022, Rakek po razporedu, Cerknica 

Strošek: prevoz / / 

7. a, b 

Vsebina: CŠOD Radenci RAKOV ŠKOCJAN ZDRAVJE 

Nosilec: T. Prudič, M. Nared Irena Peteh Kranjc T. Prudič, M. Nared 

Čas, kraj: 19. 9.–23. 9.2022, CŠOD Radenci april 2023, Rakov Škocjan po razporedu, Cerknica 

Strošek: v ceni CŠOD  prevoz / 

8. a, b 

Vsebina: KRIŽNA JAMA EVROPSKA RAZNOLIKOST    
NARAVOSLOVNE ZNAČILNOSTI 
PLANICE IN OKOLICE 

Nosilec: Anita Šen Tina Milavec   Silvestra Kotar 

Čas, kraj: 28. 9. 2022, Bloška Polica 29. 3. 2023 , Rakek 17. 4.–21. 4. 2023, CŠOD Planica 

Strošek: prevoz vstopnine, prevoz   v ceni CŠOD 

9. a, b 

Vsebina: INSTITUT JOŽEF STEFAN POSTOJNSKA JAMA ZDRAVJE 

Nosilec: Anita Šen Irena Peteh Kranjc Lea Sterle, Irena Peteh Kranjc 

Čas, kraj: januar, februar 2023, Ljubljana marec 2023 po razporedu, Cerknica 

Strošek: prevoz vstopnina, prevoz / 
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B. TEHNIŠKI DNEVI:  

Razred   1. tehniški dan 2. tehniški dan 3. tehniški dan 4. tehniški dan 

6. a, b 

Vsebina: SPOZNAVNI TABOR SPOZNAVNI TABOR TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NOVOLETNE DELAVNICE 

Nosilec: Tjaša Prudič Tjaša Prudič Marija Opeka Petra Mikše 

Čas, kraj: 
Zelše 
6. b: 4. in 5. 10. 2022 
6. a: 6. in 7. 10. 2022 

Zelše 
6. b: 4. in 5. 10. 2022 
6. a: 6. in 7. 10. 2022 

november 2022, Rakek dec. 2022, Rakek 

Strošek: prevoz, najem (15–20 €) prevoz, najem (15–20 €) / 5 € 

7. a, b 

Vsebina: CŠOD Radenci ZVOK IN VALOVANJE NOVOLETNE DELAVNICE ŽIVLJENJE ČEBEL 

Nosilec: T. Prudič, M. Nared Irena Peteh Kranjc, Tina Milavec Petra Mikše Liljana Intihar 

Čas, kraj: 
19. 9.–23. 9. 2022, CŠOD 

Radenci 
okt. 2022, Rakek dec. 2022, Rakek marec 2023, Rakek 

Strošek: v ceni CŠOD  / 5 € 2 € 

8. a, b 

Vsebina: MERJENJE POKLICI NOVOLETNE DELAVNICE PREŽIVETJE V NARAVI 

Nosilec: Sandra Palcich Tjaša Prudič Petra Mikše Silvestra Kotar 

Čas, kraj: september 2022, Rakek nov. 2022, Rakek dec. 2022, Rakek 17. 4.–21. 4. 2023, CŠOD Planica 

Strošek: / / 5 € v ceni CŠOD 

9. a, b 

Vsebina: POKLICI NOVOLETNE DELAVNICE USTVARJALNE DELAVNICE PRIPRAVA NA VALETO 

Nosilec: Tjaša Prudič Petra Mikše P. Dekleva Irena Peteh Kranjc, Lea Sterle 

Čas, kraj: nov. 2022, Rakek dec. 2022, Rakek marec 2023, Rakek  junij 2023, Rakek 

Strošek: / 5 € 3 € 5–10 € 
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C. KULTURNI DNEVI: 

Razred   1. kulturni dan 2. kulturni dan 3. kulturni dan 

6. a, b 

Vsebina: JEZIKOVNI DAN TOLKALA V ORKESTRU NARODNI MUZEJ  

Nosilec: Petra Dekleva Tina Milavec, GMS Ana Uršič 

Čas, kraj: 23. sept. 2022, Rakek 12. 10. 2022, Ljubljana pomlad 2023, Ljubljana 

Strošek: / 5 €, prevoz vstopnina 7 €, prevoz 

7. a, b 

Vsebina: CŠOD Radenci FILMSKA PREDSTAVA RIMLJANI NA SLOVENSKIH TLEH  

Nosilec: T. Prudič, M. Nared T. Milavec Tjaša Prudič  

Čas, kraj: 19. 9.–23. 9. 2022, CŠOD Radenci oktober 2022, Pivka april 2023 

Strošek: v ceni CŠOD  vstopnica in prevoz vstopnina 8 €, prevoz 

8. a, b 

Vsebina: FILMSKA PREDSTAVA PO PREŠERNOVIH STOPINJAH EVROPSKO DRŽAVLJANSTVO  

Nosilec: T. Milavec Silvestra Kotar Tina Milavec 

Čas, kraj: oktober 2022, Pivka 24. 3. 2023,  Gorenjska 27. 3. 2023, Cerknica 

Strošek: vstopnica, prevoz  vstopnine, prevoz /  

9. a, b 

Vsebina: ZAČETKI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI NA DOLENJSKEM FILMSKA PREDSTAVA LJUBLJANA 

Nosilec: Maruša Nared T. Milavec Lea Sterle 

Čas, kraj: 6. 9. 2022, Dolenjska oktober 2022, Pivka Marec 2023, Ljubljana 

Strošek: 10,50 €, prevoz vstopnica, prevoz vstopnina, prevoz 
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D. ŠPORTNI DNEVI 

Razred   1. športni dan 2. športni dan 3. športni dan 4. športni dan 5. športni dan 

6. a, b 

Vsebina: PLAVANJE  OVIRATEK ZIMSKI POHOD in PLAVANJE WOOP MAISTROV POHOD 

Nosilec: K. Zidar  K. Zidar T. Lulik K. Zidar T. Lulik 

Čas, kraj: sep. 2022, Koper  sep./okt. 2022, Rakek 20.–24. 2. 2023, Cerkno marec 2023, Ljubljana april/maj 2023, Unec 

Strošek: prevoz / v ceni ZŠVN 13 € + prevoz / 

7. a, b 

Vsebina: PLAVANJE  CŠOD Radenci   OVIRATEK SMUČANJE, DRSANJE, POHOD MAISTROV POHOD 

Nosilec: K. Zidar  T. Prudič, M. Nared   K. Zidar T. Lulik T. Lulik 

Čas, kraj: sep. 2022, Koper  
19. 9.–23. 9. 2023, 
CŠOD Radenci   

sep./okt. 2022, Rakek jan. 2023, Krvavec, Rakek, Ljubljana april/maj 2023, Unec 

Strošek: prevoz v ceni CŠOD  / prevoz, karta / 

8. a, b 

Vsebina: PLAVANJE  OVIRATEK SMUČANJE, DRSANJE, POHOD POT PO LJUBLJANI MAISTROV POHOD 

Nosilec: K. Zidar K. Zidar T. Lulik T. Milavec T. Lulik 

Čas, kraj: sep. 2022, Koper  sep./okt. 2022, Rakek jan. 2023, Krvavec, Rakek, Ljubljana 31. 3. 2023, Ljubljana april/maj 2023, Unec 

Strošek: prevoz / prevoz, karta vstopnine, prevoz / 

9. a, b 

Vsebina: PLAVANJE  OVIRATEK SMUČANJE, DRSANJE, POHOD IZBERI SI ŠPORT MAISTROV POHOD 

Nosilec: K. Zidar K. Zidar T. Lulik K. Zidar T. Lulik 

Čas, kraj: sep. 2022, Koper  sep./okt. 2022, Rakek jan. 2023, Krvavec, Rakek, Ljubljana marec 2023, Woop-center, Ljubljana april/maj 2023, Unec 

Strošek: prevoz / prevoz, karta 13  € in prevoz / 
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PROJEKTNI DNEVI OPB 

 

MESEC VSEBINA NOSILEC IZVEDBE 

oktober 2022 Teden otroka  Anita Šen 

oktober 2022 Noč čarovnic 
Petra Mikše 

december 2022 Novoletna zabava Vsi učitelji 

januar 2023 Zimske igre Ana Uršič 

februar 2023 Pustno rajanje vsi učitelji 

april 2023 Lov na velikonočna jajčka Anita Šen 

maj 2023 Palačinke piknik Marija Opeka 

junij 2023 Vodno rajanje Mirjam Hribernik Benčina 

junij 2023 Kino Petra Mikše 
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ŠOLA V NARAVI, TABORI, OSTALE DEJAVNOSTI 

 

RAZRED VSEBINA 
ČAS,  

KRAJ IZVEDBE 
NOSILEC 

1. a, 1. b, 1. c 
Plavalni tečaj – 10-urni 

(Zlati sonček) 

13. 3.–17. 3. 2023, 

Ajdovščina 
T. Lulik 

2. a, 2. b Plavalni tečaj – 20-urni 
13. 3.–22. 3. 2023, 

Ajdovščina 
T. Lulik 

4. a, 4. b CŠOD Lipa 
26. 9.–30. 9. 2022, 

Črmošnjice  
J. Bombač 

5. a, 5. b Letna šola v naravi 
5. 6.–9. 6. 2023,  

Debeli rtič 
M. Gregorčič 

5. a, 5. b 
Kolesarski izpit,  izpitna 

vožnja 
maj 2023, Rakek A. Šen 

6. a, 6. b Zimska šola v naravi 
20. 2.–24. 2. 2023,  

Cerkno 
T. Lulik 

7. a, 7. b CŠOD Radenci 
19. 9.–23. 9. 2022, 

Stari trg ob Kolpi 
T. Prudič, M. Nared 

8. a, 8. b CŠOD Planica 
17. 4.–21. 4. 2023 

2023, Planica 

S. Kotar, A. Šen 

 

Učiteljica Anita Šen je članica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in tudi 

koordinatorica na področju varne mobilnosti v VIZ. Učiteljica oblikuje prometno-varnostni načrt 

šole, posodablja načrte varnih šolskih poti na spletnem portalu – Varnih šolskih poti, poskrbi 

za dosledno izvajanje kolesarskega izpita, spremlja in se prijavlja na projekte, natečaje in 

razpise ter z vodstvom usklajuje dejavnosti Varne mobilnosti. 
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A. EKSKURZIJE 

RAZRED VSEBINA, PODROČJA NOSILEC ČAS 

 

RS Rakek 

1. a 

1. b 

2. a 

3. a 

Arboretum Volčji Potok V. Rovan junij 2023 

4. a 

4. b 
Pivka z okolico J. Bombač junij 2023 

5. a 

5. b 

Piran – vožnja z ladjo in ogled 

mesta/vstopnina za akvarij  
M. Gregorčič maj 2023 

 

 

PŠ Unec 

1. c 

2. b 

3. b 

Arboretum Volčji Potok 

 
N. Zakrajšek junij 2023 

 

 

PS Rakek 

6. a, b  

Lipica, Škocjanske jame  

Korelacija: ZGO, SLO, GEO, NAR, MAT ... 

Strošek: vstopnine, prevoz  

L. Intihar 

 

junij 2023 

 

7. a, b  

Celje: Pokrajinski muzej, Stari grad, staro 

mestno jedro, Tehnopark Celje 

Korelacija: ZGO, NAR, MAT, GOS, TIT 

Strošek:  

- vstopnina Pokrajinski muzej in Stari grad 

7,00 € 

- vstopnina Tehnopark Celje 9,00 €  

- prevoz 

T. Prudič 16. junij 2023 

8. a, b 

Rudnik Velenje, Velenjski grad 

Korelacija: ZGO, GEO, BIO, SLO ... 

Strošek: vstopnine (15 €), prevoz 

         A. Šen 28. 3. 2023 

9. a, b 

Gorenjska 

Korelacija: GEO, ZGO, SLO, FIZ, ŠPO, TIT 

... 

Strošek: vstopnine, prevoz 

L. Sterle junij 2023 

 
*Stroške ekskurzij (prevozov) deloma pokrije MIZŠ: 
- za učence od 1. do 4. razreda 20 km na razred, 
- za učence od 5. do 9. razreda 120 km na razred. 
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 8., 9. r. 
 NI2, NI3 

Ekskurzija v Avstrijo v 
okviru pouka izbirnega 
predmeta nemščina 
strošek: prevoz, vstopnina 

A. Šircelj 
Istenič 

april 2023 

9. r. Izmenjava s Francijo P. Dekleva 
14.–20. 10. 2022 (Francija) 

26. 2. – 5. 3. 2023 (Slovenija) 

  8. r. Izmenjava s Španijo T. Milavec 
6.–12. 11. 2022 (Španija) 

27.–31. 3. 2023 (Slovenija) 

7. r. 
Ekskurzija v okviru pouka 
predmeta DKE 
Strošek: prevoz 

P. Dekleva maj 2023 

8., 9. r. 
POK, KEŽ 

Znanstival 2023 
strošek: prevoz 

A. Šen maj, junij 2023 

6.–9. r. Tabor za nadarjene E. Samida maj 2023 

6.–9. r. Prireditev Bralna značka L. Sterle april 2023 

9. r. Zlati bralci L. Sterle maj 2023 

 

B. PRIREDITVE 

VSEBINA ČAS NOSILEC R 

Obeležitev meseca šolskih knjižnic – 

razstava 
oktober 2022 L. Sterle  

Teden otroka – ogled gledališke 

predstave Društva za boljši svet (2,5 €) 

1.–5. razred: Bodi moj prijatelj – 

prijateljstvo, čut za pravičnost (1.–5. 

razred) 

6.–9. razred: Skupaj smo močnejši! – 

prostovoljstvo 

13. oktober 

2022 
T. Prudič  

Dan samostojnosti in enotnosti 

(obeležitev) 

december 

2022 

T. Milavec 

S. Kotar/M. Nared 
 

Obeležitev slovenskega kulturnega 

praznika 
februar 2023 

           S. Kotar,  

T. Milavec 
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Pevska revija OPZ in MPZ marec 2023 
T. Milavec,  

P. Mikše 
 

Medobčinski nogometni turnir Rakek 

2023 
junij 2023 T. Lulik  

Zaključek BZ (2 €) 4. maj 2023 
T. Milavec, S. Kotar/M. 

Nared, L. Sterle 
 

Zaključna prireditev in obeležitev 

dneva državnosti  
23. junij 2023 

T. Milavec 

S. Kotar, M. Nared 
 

 

 

RS Rakek  

Sprejem prvošolcev 
1. september 

2022 
A. Delak, T. Svet  

 

 

RS Unec 

Sprejem prvošolcev 
1. september 

2022 
R. Škamperle  

Dan samostojnosti in enotnosti 

(obeležitev) 

 december 

2022 
N. Zakrajšek  

»Pod kozolcem« – pomladna prireditev  junij 2023  učiteljice PŠ Unec  

Zaključna prireditev in obeležitev 

dneva državnosti  
 junij 2023 R. Škamperle  

 

 

PS Rakek 

Valeta  
15. junij  

2023 

L. Sterle, I. Peteh 

Kranjc 
 

 

Sodelovanje na naslednjih prireditvah: 

- Komemoracija, Rakek, oktober 2022; M. Nared 

- Krajevni praznik, Rakek, marec 2023:  S. Kotar, P. Mikše, T. Milavec 
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C. PROJEKTI 

PROJEKT  ČAS koordinator – izvajalec 
1. UNESCO ŠOLA    M. Klačinski 

Udeležba  na  
nacionalnih Unesco 
projektih 

   

 Dediščina v rokah 
mladih 

maj 2023 M. Klačinski 

 Tujejezični recital Jezik 
- kultura in tradicija 

 
oktober 2022 

 
P. Dekleva  

 Menjaj branje in sanje december 2022 S. Kotar, M. Nared 

 Mlade oči v pesmih 
pomladi  

januar 2023 S. Kotar, M. Nared 

 Obudimo pisanje 
pisem 

februar 2023 S. Meden, M. Derenčin 

    

 Kam z odpadnim 
materialom? 

marec 2023 P. Mikše 

Vodenje nacionalnih/ 
mednarodnih projektov 

   

 VZGAJAMO ZELIŠČA 
- Zelišča naših babic– 
UNESCO projekt 

september 2022– 
april 2023 

Neža Zakrajšek 

Obeleževanje  
svetovnih dni 

   

 Evropski dan jezikov 26. september Petra Dekleva 

 Svetovni dan otroka 10. oktober  aktiv OPB 

 Svetovni dan učiteljev 5. oktober mag. A. Knez 

 Mesec šolskih knjižnic oktober L. Sterle 

 Svetovni dan hrane 16. oktober M. Opeka  

 Mednarodni dan 
otrokovih pravic 

20. november  aktiv DSP 

 Mednarodni dan 
invalidov in oseb s 
posebnimi potrebami 

3. december aktiv ŠPO 

 Mednarodni dan 
maternega jezika 

21. februar aktiv SLJ 

 Mednarodni dan žena 8. marec E. Samida 

 Svetovni dan poezije 21. marec aktiv SLJ 

 Svetovni dan voda  22. marec A. Šen, PŠ Unec 

 Svetovni dan mladih 
prostovoljcev 

15. april J. Bombač, O. Račečič 

 Svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic 

23. april L. Sterle 

 Mednarodni dan 
športa za razvoj in mir 

31. maj aktiv ŠPO 

 

2. SIMBIOZA 
(e–pismena  
Slovenija, gib) 

 september 2022–
junij 2023 

Š. Zalar 

3. PLAKAT MIRU  september 2022–
november 2022 

P. Mikše 

4. ŠOLSKI EKOVRT   september 2022–
junij 2023 

R. Škamperle 
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5. ŠOLSKA SHEMA 
(sadje in zelenjava) 

 september 2022–
junij 2023 

M. Opeka 

6. DAN SLOVENSKE 
HRANE – 
tradicionalni 
slovenski zajtrk 

 18. november 
2022 

M. Opeka  
 

7. AKCIJA ZA ČISTE 
ZOBE 

 november 2022–
junij 2023 

razredničarke 1.–5. razreda 

8. PROSTOVOLJSTVO  september 2022–
junij 2023 

J. Bombač 
 

 SVETOVNI DAN 
MLADIH 
PROSTOVOLJCEV  

15. april 2023 
 
 
 

 
J. Bombač 
 
 

 ZBIRALNE AKCIJE september 2022–
junij 2023 

J. Bombač 

 MEDGENERACIJSK
O SODELOVANJE 

september 2022–
junij 2023 

J. Bombač 

9. PETKOVŠKOVA 
LIKOVNA KOLONIJA 

 april/maj 2023 P. Mikše 

10. PROJEKT BRALNA 
PISMENOST IN 
RAZVOJ 
SLOVENŠČINE 
OBJEM 

 september 2017– 
oktober 2022 
 

T. Prudič, S. Kotar, M. Nared, 
V. Rovan, L. Sterle,  I. Peteh 
Kranjc, S. Palcich, M. Klačinski, 
A. Šircelj Istenič, N. Zakrajšek, 
Š. Zalar,  mag. Anita Knez 

11. LITERARNI 
NATEČAJI 

 september 2022–
junij 2023 

M. Nared,  
S. Kotar 

12. TAČKE POMAGAČKE  oktober 2022–
junij 2023 

L. Sterle 

13. DOŽIVLJAJSKA 
PEDAGOGIKA – 
SPOZNAVNI TABOR 

 6. b 
4.–5. 10. 2022 
 
6. a 
6.–7. 10. 2022 

T. Prudič, Anja Šircelj Istenič, 
Tina Milavec  
 
T. Prudič, Edina Samida, Liljana 
Intihar 

14. ˝RASTEM S KNJIGO˝  celo šolsko leto L. Sterle 

17. AKTIVNOST “Z 
USTVARJALNOSTJO IN 
INOVATIVNOSTJO DO 
PODJETNOSTI” 

 september – 
november 2022 

M. Nared, P. Mikše 

19. PUNČKA IZ CUNJ Z 
DNEVNIKOM – UNICEF 

 celo šolsko leto 
 

P. Mikše 

20. JUMICAR  21. 3. 2023 M. Derenčin 

21. SLOfit  marec–maj 2023 M. Gregorčič, T. Lulik 

22. RAZVOJNA 
NALOGA: VARNO IN 
SPODBUDNO UČNO 
OKOLJE – 
USTVARJANJE UČNIH 
OKOLIJ ZA 21. 
STOLETJE  

 september 2022– 
junij 2023 
 

M. Derenčin, mag. Anita Knez, 
E. Samida, A. Delak, N. 
Granfola 

23. SODELOVANJE S 
FRANCIJO 

 september 2021–
junij 2023 

U. Drobnič, P. Dekleva, L. 
Sterle, I. Peteh Kranjc  

24. DVIG DIGITALNE 
KOMPETENTNOSTI 

 september 2021–
avgust 2023 

S. Palcich, M. Klačinski, T. 
Milavec, O. Račečič 

25. EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

 16. 9.–22. 9. 
2022 

A. Šen 

26. TABOR ZA  19.–21.5.2023 E. Samida, A. Šircelj Istenič, T. 
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NADARJENE Prudič, P. Dekleva, A. Šen, S. 
Palcich, I. Peteh Kranjc ... 

27. SODELOVANJE S 
ŠPANIJO 

 september 2022–
april 2023 

T. Milavec, T. Prudič, S. Meden 

28. ŠOLA SOBIVANJA Varno v vrtec in šolo september 2022–
november 2022 
april–junij 2023 

M. Hribernik Benčina 

Spodbujamo 
prijateljstvo 

januar–maj 2023 M. Hribernik Benčina 
 

Ti meni danes, jaz 
tebi jutri 

november 2022–
maj 2023  

M. Hribernik Benčina 
 

TEKMOVANJA, REVIJE 

 

RAZRED PREDMET/PODROČJE VODJA/MENTOR PREDV. DATUM 

RS RAKEK 

1.–5. Angleška bralna značka 

S. Meden, M. Klačinski, 

M. Derenčin, A. Delak, 

Š. Zalar, M. Bobek 

marec 2023 

1.–5. Bralna značka razredničarke 
oktober 2022–april 
2023 

4., 5. ACM Bober O. Račečič, S. Palcich november 2022 

1.–3. Cicivesela šola B. Modic april 2023 

1.–5. Kenguru – evropsko matem. tek. L. Intihar marec 2023 

2.–5. Cankarjevo tekmovanje S. Kotar, razredničarke april 2023 

1.–5. Razvedrilna matematika S. Palcich december 2022 

1.–3. Računam z Lili in Binetom V. Rovan maj 2023 

1.–5. Likovni in literarni natečaji razredničarke celo leto 

4., 5. Logika S. Palcich oktober 2022 

1.–5. Namizni tenis D. Vizjak, T. Lulik po razpisu 

4., 5. Športna značka Krpan aktiv ŠPO celo leto 

1.–3. Športna značka Zlati sonček razredničarke celo leto 

3.–5. Tekmovanje OPZ in MPZ T. Milavec marec 2023 

1.–5. Tekmovanje za čiste zobe ZD Cerknica celo leto 

4., 5. Vesela šola J. Bombač marec, april 2023 

 

PŠ UNEC 

1.–3. Bralna značka razredničarke 
oktober 2022–april 
2023 

1.–3. Angleška bralna značka 
N. Zakrajšek, M. 
Klačinski, M. Bobek 

marec 2023 

 
1.–3. 

Cicivesela šola razredničarke april 2023 

1.–3. Kenguru – evropsko matem. tek. L. Intihar marec 2023 

1.–3. Računam z Lili in Binetom N. Zakrajšek maj 2023 
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1.–3. Športna značka Zlati sonček razredničarke celo leto 

1.–3. Tekmovanje za čiste zobe ZD Cerknica celo leto 

1.–3. Likovni in literarni natečaji razredničarke celo leto 

2., 3. Cankarjevo tekmovanje S. Kotar, razredničarki april 2023 

 
 

RAZRED PREDMET/PODROČJE VODJA/MENTOR PREDV. DATUM 

PS RAKEK 

8., 9. Biologija – Proteusovo priznanje I. Peteh Kranjc oktober 2022 

6.–9.  Bralna značka L. Sterle september–april 

6.–9. ACM Bober O. Račečič, S. Palcich november 2022 

8., 9. Fizika – Stefanovo priznanje S. Palcich februar 2023 

8.–9. Tekmovanje iz geografije M. Hribernik Benčina 15. 11. 2022 

8., 9. Kemija – Preglovo priznanje A. Šen 
januar, marec, maj 
2023 

6.–9. Likovni natečaji  P. Mikše celo leto 

6.–9. Logika S. Palcich september 2022 

6.–9. Matematika – Vegovo priznanje L. Intihar marec 2023 

7.–9. Male sive celice I. Peteh Kranjc september 2022 

6.–9. Namizni tenis D. Vizjak, T. Lulik po razpisu 

8.–9. Nemška bralna značka A. Šircelj Istenič marec 2023 

6.–9. 
Nogomet, mali nogomet – dečki, 
deklice 

T. Lulik po razpisu 

6.–9. Odbojka, mala odbojka K. Zidar/M. Gregorčič po razpisu 

7.–9. Košarka 3x3 K. Zidar/M. Gregorčič po razpisu 

6.–9. Razvedrilna matematika S. Palcich december 2022 

6.–9. 
Slovenščina – Cankarjevo  
priznanje 

S. Kotar, M. Nared 
november 2022– 
april 2023  

6.–9. Slovenščina – literarni natečaji 
M. Nared,   
S. Kotar 

celo leto 

6.–9. Strelstvo S. Kandare, T. Lulik po razpisu 

6.  Tekmovanje iz znanja angleščine U. Drobnič 14. 12. 2022 

8., 9. Tekmovanje iz znanja angleščine A. Benčina november 2022 

8., 9. Tekmovanje iz znanja zgodovine T. Prudič december 2022 

8., 9. Tekmovanje iz znanja geografije M. Hribernik Benčina november 2022 

6.–9. Tekmovanje OPZ in MPZ T. Milavec marec  2023 

6.–9. Vesela šola J. Bombač marec, april 2023 

6.–9. Znanje o sladkorni bolezni A. Šen 
oktober, november 
2022 

8.–9 Zgodovinska raziskovalna naloga A. Uršič po razpisu 
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INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

A. RAZREDNA STOPNJA RAKEK 

NAZIV RAZRED MENTOR 

BRALNA ZNAČKA 1.–5. Razredničarke 

GIBALNE URICE 2. V. Rovan 

KOŠARKA 1.–4. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  

KK Cerknica 

KOŠARKA dekleta 4.–5. K. Zidar 

MALA ODBOJKA 5.  V izvedbi zunanjih izvajalcev 

NAMIZNI TENIS 1.–5. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  

D. Vizjak 

NEMŠKE URICE 3.–5.  A. Šircelj Istenič 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1.–5. T. Milavec 

PRAVLJIČNI 1. T. Svet 

PROSTOVOLJSTVO 4.–5. J. Bombač 

POTOVANJE V DEŽELO ČRK 2. V. Rovan 

POTOVANJE V DEŽELO BESED 3. A. Šircelj Istenič 

POTOVANJE V DEŽELO BESEDIL 5. b M. Derenčin 

POTOVANJE V DEŽELO BRANJA 4. P. Dekleva 

POTOVANJE V DEŽELO PISANJA                        4.–9. T. Prudič 

RAZISKUJEM SVET                                               1. N. Sterle 

ROBOTIKA 3.-5. O. Račečič 

FRANCOSKE URICE 1.–5.   P. Dekleva 

ŠPANŠČINA 4.–5. Š. Zalar 

KUHARSKI KROŽEK 5. M. Opeka 

RITMIČNA GIMNASTIKA 1.–5. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  

ŠD ŠPIČKA 

ROKOMET 2.–4. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  

N. Ribič 

ORFFOV KROŽEK 3.–5. T. Milavec 

USTVARJALNI KROŽEK 2., 3. B. Modic  

LIKOVNO IN PLESNO USTVARJANJE 1. A. Delak 

VESELA ŠOLA 4., 5. J. Bombač 

POZORKO 2.–4. E. Samida 
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B. RAZREDNA STOPNJA UNEC 

NAZIV RAZRED MENTOR 

BRALNA ZNAČKA 1.–3. Razredničarke 

PRAVLJIČNI KROŽEK 1.–2. N. Zakrajšek 

DRUŽABNE IGRE 2.–3. M. Klačinski 

NAMIZNI TENIS 1.–3. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  
D. Vizjak 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1.–3. T. Milavec 

POTOVANJE V DEŽELO BESED IN BRANJA 2.–3. A. Dolinar 

RITMIČNA GIMNASTIKA 1.–3. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  
ŠD ŠPIČKA 

GIBALNE URICE 1.–2. R. Škamperle 

VRTNARSKI KROŽEK 1.–3. razredničarke 

 
 

C. PREDMETNA STOPNJA RAKEK 

NAZIV RAZRED MENTOR 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 6.–9. 
U. Drobnič, S. Meden, A. 
Benčina 

ANGLEŠČINA ZA VEČ 8., 9.  A. Benčina 

BIOLOŠKI KROŽEK  6.–9. I. Peteh Kranjc 

BRALNA ZNAČKA  6.–9. L. Sterle  

CANKARJEVE URICE 6.–9.  M. Nared, S. Kotar 

DEBATNO-DRUŽABNI KROŽEK 9.  A. Šircelj Istenič 

FIZIKALNI KROŽEK 8., 9. S. Palcich 

FRANCOŠČINA 6.-9. P. Dekleva 

GEOGRAFSKI KROŽEK - priprava na tekmovanje 8., 9. M. Hribernik Benčina 

JAMARSKI KROŽEK  6.–9. 
V izvedbi zunanjih izvajalcev  
L. Zalokar  

KEMIJSKI KROŽEK  8.–9. A. Šen 

LOGIKA, RAZVEDRILNA MATEMATIKA 6.–9. S. Palcich 

MALE SIVE CELICE 7.–9. I. Peteh Kranjc 

MATEMATIČNI KROŽEK - priprava na tekmovanje 6., 7., 8. L. Intihar 

MATEMATIČNI KROŽEK 9.  S. Palcich 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6.–9. T. Milavec 

NEMŠKE URICE 6. A. Šircelj Istenič 

NAMIZNI TENIS 6.–9. V izvedbi zunanjih izvajalcev 

ODBOJKA 6.–9. V izvedbi zunanjih izvajalcev 

POTOVANJE V DEŽELO PISANJA 4.–9. T. Prudič 

PROSTOVOLJSTVO 6.–9. J. Bombač 

PODJETNIŠKI KROŽEK                                                   7.–9. M. Nared 
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ROBOTIKA 6. –9. O. Račečič 

SLADKORČEK 6.–9. A. Šen 

SODELOVANJE S FRANCIJO 9.  P. Dekleva 

SODELOVANJE S ŠPANIJO 8.  T. Milavec 

TURISTIČNI KROŽEK 6.–9. V izvedbi zunanjih izvajalcev  

VESELA ŠOLA 6.–9. J. Bombač 

ZGODOVINSKI KROŽEK - priprava na tekmovanje – 
Od razpada rimskega imperija do nastanka kneževin 
alpskih Slovanov 

8., 9. T. Prudič 

Zgodovinska raziskovalna naloga – ZPM - Šport skozi 
čas 

9. A. Uršič 

PSIHOLOŠKI KROŽEK 6.–9. Edina Samida 
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STIKI S STARŠI 

 

A. RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA, DELAVNICE 
 

Datum Tema  Izvajalci/nosilci  

13. in 14. 

september 

2022 

Uvodni RODITELJSKI SESTANEK Rakek, 

Unec in aktualna tema: 

4. r.: CŠOD Lipa 

5. r.: kolesarski izpit 
6. r.: predstavitev spoznavnega tabora 

7. r.: CŠOD Radenci  

8. r.: predstavitev izmenjave s Španijo 

9. r.: izmenjava s Francijo 

razredniki 

 

Š. Zalar, J. Bombač 

A. Šen 

T. Prudič 

T. Prudič, M. Nared 

T. Milavec 

P. Dekleva, U. 

Drobnič 

 

starši 1.–9. 

razred 

 

starši 

dotičnih 

oddelkov 

 

11. oktober 

2022 
RODITELJSKI SESTANEK ZA 9. 
RAZRED: karierna orientacija (T. Prudič) 

U. Drobnič 

T. Prudič 

I. Peteh Kranjc 

L. Sterle 

za starše 

učencev 9. 

razreda 

januar 2023 

RODITELJSKI SESTANEK  
Predstavitev razpisa za srednje šole, 
štipendiranje, vpis v srednje šole, zaključek 
1. ocenjevalnega obdobja 

T. Prudič 

I. Peteh Kranjc 

L. Sterle 

za starše 

otrok 9. 

razreda 

februar 2023 
RODITELJSKI SESTANEK ob zaključku 1. 
ocenjevalnega obdobja  

razredniki 1.–8. 

razreda 

za starše 

učencev od 

1.–8. 

razreda 

februar 2023 
DELAVNICA ZA STARŠE 
Navajanje na samostojno delo za šolo 

E. Samida 

za starše 

otrok 1. in 2. 

razreda  

marec 2023 
DELAVNICA ZA STARŠE  
Branje in učenje 

T. Prudič, 

razredničarke 

za starše 

otrok 3. in 4. 

razreda 

marec 2023 
RODITELJSKI SESTANEK  
Predstavitev izbirnih predmetov in NPZ za 
starše otrok 6. razreda 

T. Milavec 

L. Intihar 

U. Drobnič 

za starše 

otrok 

 6. razreda 

april 2023 

RODITELJSKI SESTANEK za starše otrok 

8. r. 

• karierna orientacija (T. Prudič) 

• CŠOD Planica  

S. Kotar 

A. Šen 

T. Prudič 

za starše 

otrok 8. 

razreda 

april, junij 2023 
RODITELJSKI SESTANEK za starše 
bodočih prvošolcev 

E. Samida, 

razredničarki, 

vzgojiteljici,  

ravnateljica 

za starše 

otrok 

bodočega 1. 

razreda 

maj 2023 
RODITELJSKI SESTANEK za letno šolo v 
naravi 

M. Derenčin  

S. Meden 

M. Gregorčič 

za starše 

otrok 5. 

 



 

67 
 

Roditeljski sestanki posameznih oddelkov bodo po dogovoru z razredniki najmanj dvakrat 

letno. 

A.  POPOLDANSKE SKUPNE GOVORILNE URE: 
 
Popoldanske govorilne ure bodo vsak 3. četrtek v mesecu od 16.00 do 17.30. 

 

C. DOPOLDANSKE INDIVIDUALNE GOVORILNE URE:   

 

PRIIMEK IN IME DAN URA 

BENČINA, Andreja sreda 4. šolska ura 

BOBEK, Meta ponedeljek 2. šolska ura 

BOMBAČ, Julija petek 4. šolska ura 

ČUK, Marta*     

DEKLEVA, Petra petek 4. šolska ura 

DELAK, Ana četrtek predura 

DERENČIN, Monika sreda 5. šolska ura 

DOLINAR, Alenka torek 3. šolska ura 

DROBNIČ, Urška ponedeljek 3. šolska ura 

GRANFOLA, Nina*     

GREGORČIČ, Matjaž ponedeljek 3. šolska ura 

HRIBERNIK BENČINA, 

Mirjam 

torek 3. šolska ura 

INTIHAR, Liljana torek 3. šolska ura 

KLAČINSKI, Marina ponedeljek 1. šolska ura 

KOTAR, Silvestra ponedeljek 3. šolska ura 

LULIK, Tomaž ponedeljek 5. šolska ura 

MEDEN, Simona sreda  5. šolska ura 

MIKŠE, Petra ponedeljek 5. šolska ura 

MILAVEC, Tina petek 1. šolska ura 

MILHARČIČ, Teja*     

MODIC, Brigita torek 3. šolska ura 

NARED, Maruša sreda 4. šolska ura 

OPEKA, Marija torek 3. šolska ura 

PALCICH, Sandra četrtek 4. šolska ura 

PAVLOVIČ, Gaja torek 4. šolska ura 

PETEH KRANJC, Irena torek 4. šolska ura 

PRUDIČ, Tjaša sreda 3. šolska ura 

RAČEČIČ, Ožbej torek 2. šolska ura 

ROVAN, Vida četrtek 3. šolska ura 

SAMIDA, Edina petek 5. šolska ura 

STERLE, Lea sreda 2.šolska ura 

STERLE, Neja petek 4. šolska ura 
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SVET, Tatjana torek 3. šolska ura 

ŠEN, Anita sreda 2. šolska ura 

ŠIRCELJ ISTENIČ, Anja torek 5. šolska ura 

ŠKAMPERLE, Rebeka sreda 4. šolska ura 

URŠIČ, Ana ponedeljek 3. šolska ura 

ZAKRAJŠEK, Neža torek 5. šolska ura 

ZALAR, Špela ponedeljek 4. šolska ura 

ZIDAR, Klavdija četrtek 3. šolska ura 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Šolska svetovalna služba pomaga otrokom, staršem in pedagoškim delavcem pri različnih 

razvojnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih problemih. Nanjo se lahko obrnete, če iščete 

nasvet, kam po končani osnovni šoli, potrebujete pomoč pri učenju, vas skrbi za osebnostni, 

čustveni in/ali socialni razvoj vašega otroka, vas zanima, kako se učiti, imate težave pri 

finančnih obveznostih do šole, vas zanima, kako do subvencionirane šole v naravi, se želite 

vpisati na našo šolo ... 

 

I. triada, nadarjeni, vpis prvošolcev:  

psihologinja Edina Samida  (pisarna specialne pedagoginje – modri hodnik) 

 

Telefonska številka: 0590 975 540 

Elektronski naslov: edina.samida@guest.arnes.si 

Priporočamo obisk po predhodnem dogovoru. 

 

II. in III. triada, vpisi in prepisi : 

pedagoginja Tjaša Prudič (pisarna šolske svetovalne delavke – ob jedilnici) 

 

Telefonski številki:      0590 975 30  

   040 206 931 

Elektronski naslov:  tjasa.prudic@guest.arnes.si 

Priporočamo obisk po predhodnem dogovoru. 

 

Osnovna področja dela: 

• UČENJE IN POUČEVANJE 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole za izboljšanje 

kvalitete učenja in poučevanja.  

• ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z 

dnevnim potekom življenja in dela v šoli, preventivno delo na izpostavljenih področjih 

ter svetovanje in pomoč ob vzgojni problematiki. 

• TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) TER SOCIALNI RAZVOJ 

mailto:edina.samida@guest.arnes.si
mailto:tjasa.prudic@guest.arnes.si
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Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih in 

posebnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja  

učencev. 

• ŠOLANJE 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi 

ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v 

zvezi s šolanjem.  

• KARIERNA ORIENTACIJA 

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri 

in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. 

• SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE 

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in 

pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev 

telesni, osebni in socialni razvoj. (Povzeto po: Programske smernice, Svetovalna 

služba v osnovni šoli.) 

Podroben načrt dela šolske svetovalne službe je v prilogi LDN. 

 

V življenju ni dobrih in slabih stvari, 

so samo različne okoliščine. 

/Eye Catching/ 

 

V okviru šolske svetovalne službe deluje tudi specialno-pedagoška služba, ki jo sestavljajo: 

ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ, vodja specialno-pedagoške službe, ALENKA DOLINAR, EDINA 

SAMIDA in PETRA DEKLEVA. Specialno-pedagoška služba pomaga otrokom, ki so z odločbo 

o usmeritvi usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

Vprašanja in postopek usmerjanja vodita šolski svetovalni delavki.  

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 
Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Lea Sterle. 

V šolski knjižnici se zbira, strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja knjižnično gradivo, 

ki se nahaja na več lokacijah: v knjižnici na matični in podružnični šoli, v čitalnici in v učiteljskih 
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kabinetih.  

Šola ima učbeniški sklad za učence, s katerim upravlja knjižničarka v sodelovanju s poslovno 

sekretarko.  

 

V šolski knjižnici za šolsko leto 2022/2023 načrtujemo tudi naslednje dejavnosti: 

- predstavite novih knjig za učence; 

- obeležitev meseca šolskih knjižnic; 

- obeležitev svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic s sodelovanjem pri projektu   

Noč knjige; 

- zaključek bralne značke in izlet za zlate bralce 

      -    branje knjig s pomočjo terapevtskega psa (projekt »Tačke pomagačke«); 

- organizacija in pomoč pri pripravi likovnih razstav v večnamenskem prostoru matične 

šole; 

- sodelovanje pri projektu OBJEM; 

- vodenje projekta Rastem s knjigo. 

 

A. PROGRAM DELA: 

A.  INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO: 

 

a. oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva; 

b. nabava in obdelava knjižnega in neknjižnega gradiva; 

c. vodenje dnevne, občasne in letne statistike ter druge dokumentacije o uporabi in 

izposoji gradiva ter oblikovanje letne priprave in poročil; 

d. objavljanje novosti na šolski spletni strani. 

 

B. BIBLIOPEDAGOŠKO DELO:  

 

a. individualno bibliopedagoško delo ob izposoji gradiva; 

b. bibliopedagoško delo z oddelki in skupinami; 

c. sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole: načrtovanje in izvedba KIZ, 

interesnih dejavnosti, projektov, dni dejavnosti in prireditev ter seznanjanje z novostmi 

v šolski knjižnici; 

d. sodelovanje s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih; 

e. sodelovanje z VVO – enota Rakek; 

f. sodelovanje z ostalimi šolskimi in občinskimi knjižnicami ter KOŽ Ljubljana; 

g. vodenje učbeniškega sklada; 
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h. strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

 
B. URNIK IZPOSOJE KNJIG za šolsko leto 2022/2023 
  
  

Dan Matična šola PŠ Unec 

Ponedeljek 
7.00–8.15 

10.00–10.15 
11.55–14.00 

 
 
  

Torek 
            10.00–10.15 

11.55–12.45 
13.00–14.00 

Sreda 
7.00–8.00 

10.00–10.15 
11.55–14.00 

  

Četrtek 
7.00–8.15 

10.00–10.15 
11.55–12.40 

 
 
 

Petek 
7.00–8.15 

10.00–10.15  

 
12.00–14.00 
 

 

 
 

Podroben načrt dela šolske knjižnice  je v prilogi LDN. 
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PREHRANA UČENCEV 

 

Zdrava, uravnotežena in kakovostna prehrana v  otroštvu in v mladostniškem obdobju je 

bistvenega pomena za zdrav telesni in duševni razvoj ter kakovost življenja otrok in 

mladostnikov. 

 

Smernice zdrave prehrane pri otrocih in mladostnikih 

➢ Jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi glede na 

starost otrok. 

➢ Pripravljeni obroki so sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh 

skupin živil. 

➢ Priporočene kombinacije živil dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim 

ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim 

beljakovinskim živilom (mleku in mlečnim izdelkom z manj maščob, ribam, pustim 

vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (olivno olje). 

➢ V vsak obrok naj se vključi (sveže) sadje in/ali zelenjava. 

➢ Pri obrokih, še zlasti pa med obroki, naj se ponudi otrokom zadostne količine pijač, 

predvsem ustrezne pitne vode in nesladkanega čaja. 

➢ Omejili naj bi uživanje ocvrte hrane. 

➢ Še naprej  bomo zmanjševali vnos soli in sladkorja v jedi in pijače. 

➢ Priprava raznovrstnih in pestrih jedilnikov. 

➢ Za soljenje uporabljamo le morsko sol in biovegeto. 

➢ Pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi želje otrok ter jih uskladiti s priporočili 

energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti 

ponujenih obrokov. Želje otrok bomo upoštevali še posebno pri izbiri kruha. 

➢ Jedilnike bomo označevali z alergeni. 

 

Cilji: 

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v zvezi s tem: 

● v vsak obrok bomo vključili sadje ali zelenjavo (sadje za malico vsaj trikrat na 

teden); 

● učencem bomo nudili pitno vodo iz vodovoda; 

● pri dobavi živil bomo dali prednost kvalitetnim živilom; 

● pri nabavi sadja in zelenjave bomo skušali v okviru zelenega naročila izkoristiti 
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lokalne dobavitelje (meso, sadje, zelenjava, mleko, med); 

● v okviru pouka bomo učence spodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja, ki 

je poleg zadostnega gibanja pomembno za krepitev zdravja; 

● učence bomo spodbujali h kulturnemu prehranjevanju; 

● spodbujali bomo učence, da v šoli prejmejo vsaj en obrok dnevno; 

● skrbeli bomo za ločeno zbiranje odpadkov in nabavo živil s čim manj odpadne 

embalaže; 

● po Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se 

otrokom in mladostnikom popolnoma odsvetuje uživanje energijskih pijač in 

pijač z dodanim sladkorjem. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo  učence 

navajali na zdravo prehranjevanje, kamor sodi tudi izogibanje zgoraj omejenim 

pijačam, napitkom in drugim nezdravim prigrizkom.  

    

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v zvezi s tem: 

● poznavanje okolja, naravoslovja, biologije, kemije, gospodinjstva in izbirnega 

predmeta (sodobna priprava hrane), 

● v okviru tehniških, naravoslovnih dni in razrednih ur, 

● 14. oktobra 2022, ob svetovnem dnevu hrane (plakati, letaki, objava na šolski 

spletni strani), 

● 18.  novembra 2022, tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane, 

● preko projekta Šolska shema (šolsko sadje in zelenjava). 

 

Šolsko prehrano vodi in načrtuje Marija Opeka, učiteljica gospodinjstva. Na OŠ Rakek 

pripravljata šolske obroke kuhar Vid Kovač in pomočnica kuharja Marjana Švigelj, na PŠ Unec 

pa gospodinja Ankica Pelcl. Velik poudarek bomo dali tudi kulturnemu prehranjevanju, zato 

bodo učenci še naprej malicali po učilnicah, saj tak način pozitivno vpliva na njihov način 

prehranjevanja. Vsi, ki na šoli sodelujejo pri načrtovanju in pripravi šolske prehrane, se bodo 

trudili, da bodo tem smernicam in ciljem tudi sledili. 

Za učence bomo pripravljali dopoldansko malico in kosilo, za učence jutranjega varstva in 

podaljšanega bivanja  pa tudi zajtrk in popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v 

šoli prejme vsaj en obrok dnevno. 

 

V zvezi s šolsko prehrano bomo še naprej izvajali ukrepe za zmanjševanje okužb s covid-19 

glede na epidemiološko stanje. 
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Učencem omogočamo uživanje brezmesnih obrokov, učencem z zdravniškim potrdilom  

pripravljamo dietno prehrano. 

Število obrokov: 

OBROK OŠ RAKEK PŠ UNEC 

zajtrk 24 7 

malica          282 35 

kosilo* 241 34 

popoldanska malica 45 7 

*Kosila pripravljajo v centralni kuhinji na Rakeku. 

Urnik obrokov: 

 od do  

zajtrk: 7.00  7.30  

malica: 9.55 10.15 (po 2. šolski uri) 

kosilo: 11.50 13.30  

popoldanska 
malica: 

14.45 15.00  

 

Učenci malicajo v razredih, saj tak način otrokom omogoča dovolj časa za uživanje hrane, 

hkrati pa jim vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja. 

 

Cene obrokov: 

zajtrk 0,72 EUR 

malica 0,90 EUR 

popoldanska malica 0,72 EUR 

kosilo 1. do 3. razred 2,71 EUR 

 4. do 6. razred 2,91 EUR 

 7. do 9. razred 3,17 EUR 

 

Učenci so redno prijavljeni na šolsko prehrano, odjave urejajo starši preko šolske spletne strani 

pravočasno do 7. ure zjutraj v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani.  

  

Upoštevali bomo le pravočasne in pravilno oddane odjave (ime in priimek otroka, razred, vrsta 

obroka, čas trajanja odsotnosti otroka). 

 

Odgovorno bomo ravnali s plastiko, zato bomo v šolski kuhinji zmanjšali obseg plastične 

embalaže; na dnevih dejavnosti pa bomo učencem malico in pijačo delili v prinesene steklenice 

in posodice za malico. 
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AKTIV ODDELČNIH SKUPNOSTI 

Izzivi – odgovornost, varna raba moderne tehnologije, varno učno okolje - spoštljivost 

 

1. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- delavnice svetovalne delavke Edine S. 

- ogled predstave Društva za boljši svet – Bodi 

moj prijatelj – prijateljstvo, čut za pravičnost 

SPOZNAVANJE RDEČEGA 

KRIŽA 

- delavnica RK Cerknica – Križem Kapica 

URJENJE IZVIRŠLNIH FUNKCIJ 

  

- 2–3-krat tedensko po 10 minut izvajanje vaj 

krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, 

spomin) 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

VARNA RABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

  

  

  

2. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- delavnice svetovalne delavke Edine S. 

- ogled predstave Društva za boljši svet – Bodi 

moj prijatelj – prijateljstvo, čut za pravičnost 

SPOZNAVANJE RDEČEGA 

KRIŽA 

- delavnica RK Cerknica – Igrajmo se varno – 

varne in nevarne igrače 

URJENJE IZVIRŠLNIH FUNKCIJ 

  

- 2–3-krat tedensko po 10 minut izvajanje vaj 

krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, 

spomin) 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

VARNA RABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

3. VARNO IN SPODBUDNO UČNO - mesečne naloge članic VSUO 
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razred OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- delavnice svetovalne delavke Edine S. 

- ogled predstave Društva za boljši svet – Bodi 

moj prijatelj – prijateljstvo, čut za pravičnost 

SPOZNAVANJE RDEČEGA 

KRIŽA 

- predstavitev delovanja RK skozi prostovoljstvo 

URJENJE IZVIRŠLNIH FUNKCIJ 

  

- 2–3-krat tedensko po 10 minut izvajanje vaj 

krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, 

spomin) 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

4. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- delavnice svetovalne delavke Tjaše P. (1. 

Spoznam sebe in druge, 2. Razumevanje 

konflikta, 3. Različni načini reševanja konflikta – 

nasilne in nenasilne reakcije, 4. Različni načini 

reševanja konflikta – igra vlog, 5. Ohranjanje 

sodelovanja)  

- ogled predstave Društva za boljši svet – Bodi 

moj prijatelj – prijateljstvo, čut za pravičnost 

SPOZNAVANJE RDEČEGA 

KRIŽA 

- predstavitev delovanja RK skozi prostovoljstvo  

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

5. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- delavnice svetovalne delavke Tjaše P. delo v 

okviru oddelčne skupnosti (6. Prepoznavanje 

čustev – jeza, 7.  Različni načini reševanja 

konflikta – jaz stavki, 8. Različni načini 
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samopodobe) reševanja konflikta, 9. Različni načini reševanja 

konflikta – mediacija, 10. Ohranjanje 

sodelovanja) 

- ogled predstave Društva za boljši svet – Bodi 

moj prijatelj – prijateljstvo, čut za pravičnost 

SPOZNAVANJE RDEČEGA 

KRIŽA 

- delavnica RK Cerknica – Zgodovina RK 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

6. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- dvodnevni tabor doživljajske pedagogike 

- ogled gledališke predstave Društva za boljši 

svet – Skupaj smo močnejši! – prostovoljstvo  

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

7. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- ogled gledališke predstave Društva za boljši 

svet – Skupaj smo močnejši! – prostovoljstvo 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 
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- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

8. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- ogled gledališke predstave Društva za boljši 

svet – Skupaj smo močnejši! – prostovoljstvo 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

KARIERNA ORIENTACIJA - delavnice/RU svetovalne delavke 

- Individualni razgovori 

- možnost obiska srednjih šol - dnevi odprtih vrat 

in informativnih dnevi 

- obisk lokalnih podjetij in ustanov 

9. 

razred 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO 

OKOLJE  

(povezovanje skupine, čustveno in 

socialno opismenjevanje, 

spodbujanje nenasilne 

komunikacije, razvijanje zdrave 

samopodobe) 

- mesečne naloge članic VSUO 

- delo v okviru oddelčne skupnosti 

- ogled gledališke predstave Društva za boljši 

svet – Skupaj smo močnejši! – prostovoljstvo 

ODGOVORNOST 

  

- razgovor, pogovor 

- sledenje dogovoru o krepitvi odgovornosti  

- predstavitev dogovora o krepitvi odgovornosti 

učencem in staršem (glej prilogo)  

- uporaba 8 krogov odličnosti – odgovornost 

  VARNA UPORABA MODERNE 

TEHNOLOGIJE 

- obeležitev dneva varne rabe interneta Safe.si 

- predstavitev Smernic za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih (učencem, staršem) 

- ozaveščanje o varni rabi moderne tehnologije 

- delavnica safe.si 

  KARIERNA ORIENTACIJA - delavnice/RU svetovalne delavke 

- Individualni razgovori 

- možnost obiska srednjih šol - dnevi odprtih vrat 

in informativnih dnevi 

- obisk lokalnih podjetij in ustanov 
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DELAVNICE SAFE.SI 

 8.20–9.50 10.15–11.45 11.55–12.40 

ponedeljek, 
12. december 

2022 

9. a 
Spletno nasilje in 
ustrahovanje 

9. b 
Spletno nasilje in 
ustrahovanje 

3. a 
Ne bodi ovčka na 
internetu 

8. a 
Spletno nasilje in 
ustrahovanje 

8. b 
Spletno nasilje in 
ustrahovanje 

3. b 
Ne bodi ovčka na 
internetu 

torek, 
13. december 

2022 

7. b 
Zasvojenost s 
sodobnimi 
tehnologijami 

7. a 
Zasvojenost s 
sodobnimi 
tehnologijami 

  

6. a 
Varovanje zasebnosti in 
uporaba družabnih 
omrežij 

6. b 
Varovanje zasebnosti in 
uporaba družabnih 
omrežij 

  

sreda, 
14. december 

2022 

5. a, 5. b 
Varovanje zasebnosti in 
uporaba družabnih 
omrežij 

4. a, 4. b 
Spletni bonton 

  

 
DOGOVOR O KREPITVI ODGOVORNOSTI UČENCEV 

  

ODGOVORNOST – dolžnost sprejeti posledice svojih odločitev in dejanj, posledice so lahko 

prijetne, ob manj primernih odločitvah pa neprijetne. 

  

S katerimi strategijami in dogovori bomo v šoli razvijali odgovornost in pomagali 

učencem, da sprejemajo zase pomembne odločitve? 

  

TRIKOTNIK STARŠI – UČENEC – UČITELJ: 

- medsebojno spoštovanje, zaupanje, iskren pogovor; 
- starši in učitelji ne prevzemamo odgovornosti otrok; 
- otroku dovolimo slabo izkušnjo – enkratna priložnost za učenje; 
- informacije dajemo otrokom (obvestila, konflikti), ti pa jih posredujejo staršem (ne 

želimo dvosmerne komunikacije starši – učitelj), otrok mora biti glavni akter; 
- učitelji in starši smo zgled; 
- medsebojna pomoč. 

  

RAZREDNE AKTIVNOSTI: 

- pogovor o odgovornosti (odgovornost kot vrednota, primeri odgovornosti, kako se 
soočiti s posledicami svojih dejanj …); 

- učenci imajo možnost, da izberejo in izvedejo razredne akcije, okrasitev šole, skrb za 
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okolico šole (…) v skladu z dogovori po svojih željah. 
  

OBVESTILA o dnevih dejavnosti, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, potrebščinah, 

nadomeščanjih: 

- učencem 1. in 2. razreda damo pisna navodila ter jih navajamo na ustna navodila; 
- učencem 3.–9. razreda damo ustna navodila, ki si jih lahko zabeležijo v beležko; 
- pomembnejša obvestila objavljamo na spletni strani oziroma pripravimo papirnato 

vabilo na RS; 
- od staršev pričakujemo, da otroka navajajo, da sam pokaže obvestilo ali pove, kako 

mu lahko pomagajo (starši NE preverjajo sami torb in map); 
- po presoji učitelja starši podpišejo obvestilo (mlajši učenci); 
- navajanje na uporabo beležke; 
- spremlja otrok sam (starši jih usmerijo na spletno stran, k iskanju informacij). 

  

DOMAČE NALOGE: 

- se podajajo ustno, učenci si sami označijo, zabeležijo (tudi učenci 1. razreda); 
- pomen domače naloge ponovno predstavimo staršem in učencem; 
- ob odsotnosti od pouka se sami pozanimajo o predelani snovi in domačih nalogah. 

  

UČNI PRIPOMOČKI – učenci na pouk prihajajo pripravljeni: 

- pozabljenih pripomočkov naj učencem ne vozijo starši med poukom (učenci se sami 
opravičijo, sprejmejo posledice); 

- če ne morejo opraviti dela, ker nimajo pripomočkov, delo opravijo do naslednjič; 
- če učenec nima zvezka, zapisuje na list papirja. 

  

ZAMUJANJE: 

- vsaka ura, ko otrok manjka pri pouku in nima opravičila, je neopravičena ura; 
- vsaka zamuda od tretje zamude naprej je neopravičena ura; 
- če učenec ni prisoten na videokonferenci in ni opravičljivega razloga ali ni opravičila, je 

ura neopravičena (v času izobraževanja na daljavo).  
 

OPRAVIČILA: 

- prinese razredniku učenec (beležka) ali pa ga pošlje starš po e-pošti v roku 5 delovnih 
dni (če opravičila ni, so ure neopravičene) – potem pa sledimo točki C.7 Pravil šolskega 
reda; 

- starši napovejo opravičeno odsotnost svojih otrok; 
- kadar bo učenec napovedano manjkal med ocenjevanjem znanja, se mora učenec 

vnaprej dogovoriti, kdaj bo zanj potekalo ocenjevanje znanja; v primeru, da se ne 
dogovori, ga učitelj oceni na prvi naslednji uri predmeta; 

- zaželeno je, da starši napovejo oz. opravičijo svojo odsotnost na roditeljskem sestanku 
zaradi lažje organizacije dela. 

  

REDITELJSTVO: 

- reditelji redno in po seznamu opravljajo naloge reditelja; če naloga ni opravljena, se 
gre reditelja iskat (delo ga počaka); 

- nevestnemu reditelju razrednik podaljša rediteljstvo.  
  

ŠOLSKA LASTNINA: 

- prevzem odgovornosti ob uničenju, poškodovanju; 
- restitucija (povračilo stroškov, nadomestilo z novim ali z delom). 
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LASTNINA: 

- vsak je sam odgovoren za svojo lastnino (igrače, nakit, mobitel, oblačila); 
- učenci 6.–9. razreda so odgovorni za šolsko omarico – jo zaklepajo; 
- najdena lastnina – oblačila in obutev se nahajajo v garderobi 4. razreda, vrednejša 

lastnina pa v tajništvu šole. Neprevzeto lastnino ob koncu šolskega leta oddamo, 
neprevzeta oblačila pa vsakih 14 dni; 

- nadomestni izgubljeni ključek garderobne omarice in čip za evidentiranje kosila učenci 
naročijo ter prevzamejo sami v tajništvu šole (cena 7,00 € oz. 2,00 €).  

  
UČENJE: 

- spodbujanje samostojnega dela – navodila podamo le enkrat; 
- učenec lahko poišče pomoč, vendar le po vloženem trudu – ko je že sam skušal rešiti 

nalogo. 
  

POPRAVLJANJE OCEN: 
- o popravljanju negativne ocene se učenec dogovori z učiteljem v roku enega tedna; 
- popravljanje ocene se dovoli največ enkrat (po presoji učitelja in če ni 1/3 negativnih 

ocen); 
- v redovalnico se vpišeta obe oceni. 

  

PRINAŠANJE PRIJAV, OBRAZCEV: 
- vse prijave, obrazce se vrne v dogovorjenem roku, nepravočasno oddana prijava, 

obrazec zmanjšuje obseg pravic (neoddana prijava na šolsko prehrano pomeni 
kasnejše uveljavljanje subvencije; neoddana prijava na izbirne predmete pomeni 
zmanjšano izbiro; neoddano soglasje za izlet pomeni, da se izleta ne moreš udeležiti 
…). 

  

PREHRANA: 
- odgovorno bomo ravnali s plastiko, zato bomo v šolski kuhinji zmanjšali obseg plastične 

embalaže;  
- na dnevih dejavnosti bomo učencem malico in pijačo delili v prinesene steklenice in 

posodice za malico; 
- starši ali učenci odjave urejajo sami in pravočasno (nepravočasna odjava pri obračunu 

ne bo upoštevana).   
  

Učiteljski zbor OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
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ZDRAVSTVENO  VARSTVO 

 

A. SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
 

V sodelovanju z ZD Cerknica – Loška dolina in šolsko ambulanto, ki jo vodi šolski zdravnik, 

bodo potekali sistematski zdravstveni pregledi za učence in program cepljenja. 

 

B. SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI 
 
Šolski zobozdravnik bo opravil sistematske preglede zob za učence od 1. do 9. razreda v zobni 

ambulanti v Cerknici po letnem razporedu ZD Cerknica. 

 

V okviru sistematskih pregledov se izvaja naravoslovni dan na temo zdravje in tematska 

predavanja za učence od 1. do 9. razreda.  
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DELO PEDAGOŠKEGA ZBORA 

 

OCENJEVALNE, PEDAGOŠKE, TEMATSKE KONFERENCE: 

DATUM VSEBINA NOSILEC 

3 ʺminiʺ pedagoške 

konference 
Vzgojni izzivi 

A. Knez, T. Prudič, E. 

Samida 

vsak drugi torek 

od 7.00 do 8.00 

Informativni sestanki  

za strokovne delavce šole 
A. Knez, U. Drobnič 

23., 26. avgust  2022 Uvodna pedagoška konferenca A. Knez, U. Drobnič 

november 2022 Problemska konferenca A. Knez, U. Drobnič 

27. januar 2023 Ocenjevalna konferenca  (1.–9.) 
A. Knez, U. Drobnič  

razredniki 

marec 2023 Priprava na šolsko leto 2023/24 A. Knez, U. Drobnič 

april 2023 
Osnutek načrta dejavnosti za šolsko leto 

2023/24, izbor učbenikov in del. zvezkov 

A. Knez, U. Drobnič, L. 

Sterle 

9. junij 2023 Ocenjevalna konferenca (9. razred) 
A. Knez, U. Drobnič,  

razredniki 

20. junij 2023 Ocenjevalna konferenca (1.–8. razred) 
A. Knez, U. Drobnič ,  

razredniki 

30. junij 2023 Zaključna konferenca A. Knez, U. Drobnič 

 
V šolskem letu 2022/2023 bomo tri jutranje sestanke namenili ovrednotenju in načrtovanju 

kulture in klime na šoli.  

 

Termini, ko bomo ovrednotili in načrtovali, so v oktobru, februarju, aprilu, končno ovrednotenje 

pa bo potekalo junija. Na sestankih bodo prisotni vsi učitelji, tudi učitelji iz oddelkov 

podaljšanega bivanja, saj bomo lahko le tako delovali usklajeno. 
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 

 

A. SKUPINSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

a. PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA UČITELJE: 

 

1. Izobraževanja v projektu BRALNA PISMENOST IN RAZVOJ SLOVENŠČINE 

2. Izobraževanja v sklopu projekta Dvig digitalne kompetentnosti 

3. Digitalno opismenjevanje tehničnih delavcev 

4. Medsebojno izobraževanje Učitelj učitelju – celo šolsko leto 

5. Izobraževanje Strokovnega centra Planina – 30. 8. 2022 

6. Varstvo pri delu – november ob 14.00 

 

b. IZOBRAŽEVANJE UČITELJ – UČITELJU 

 

• V tem šolskem letu bo polovica učiteljev izvedla delavnico ali predavanje za 

sodelavce na temo po svojem izboru.  

• Srečanja bodo potekala enkrat mesečno od oktobra dalje. 

• Delavnica ali predavanje bosta trajala do 90 min. Predavanja bodo potekala v 

likovni učilnici, delavnice pa v izbranem prostoru, ki ga uredi izvajalec. 

• Frontalna predavanja bodo namenjena vsem učiteljem (eno predavanje na mesec), 

izkustvene delavnice pa glede na interes, zato lahko potekajo vzporedno (več 

delavnic za en mesec). 

 

INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE bo potekalo izključno po dogovoru in po potrebi. 
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DEŽURSTVO UČITELJEV 

 

A. JUTRANJE VARSTVO 
 
RAKEK 

 1. skupina 

6.00–8.00 

2. skupina 

7.00–8.00 

PONEDELJEK Tatjana Svet Ana Delak 

TOREK Tatjana Svet Brigita Modic 

SREDA Tatjana Svet Meta Bobek 

ČETRTEK Tatjana Svet Neja Sterle 

PETEK Tatjana Svet Vida Rovan 

 
  

UNEC 
 

 1. skupina        6.00–8.00 

PONEDELJEK Matjaž Gregorčič 

TOREK Matjaž Gregorčič 

SREDA Klavdija Zidar 

ČETRTEK Klavdija Zidar 

PETEK Matjaž Gregorčič 

  

 

B. DEŽURSTVO PRI DELITVI MALICE 
 

Vsi učitelji, ki v oddelku poučujejo 3. šolsko uro (običajen pouk). 
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C. DEŽURSTVO MED ODMORI, PRI KOSILU, VARSTVO 

VOZAČEV 

 
VHOD 1. TRIADE                8.00–8.20  
  

  

PONEDELJEK    
  
razredničarke oz. 
učiteljice/učitelji, ki tisti dan 
poučujejo 1. šolsko uro  
  
  

TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

 

GLAVNI VHOD,              8.00–14.00 
JEDILNICA v glavnem odmoru, 
GARDEROBE  

• glavni vhod (8.00-8.20) 

• ločevanje malice v jedilnici 

• stopnišče in garderobe  

PONEDELJEK Tjaša Prudič/Petra Mikše 

TOREK Tomaž Lulik/Ana Uršič 

SREDA Lea Sterle 

ČETRTEK Anja Šircelj Istenič 

PETEK Tina Milavec/Matjaž Gregorčič 

     

MODRI HODNIK             8.00–14.00 

• med odmori 

• pred stranišči 

• pomoč v jedilnici v času 2. 
odmora za kosilo (12.40-
13.00) 

PONEDELJEK Silvestra Kotar 

TOREK Mirjam Hribernik Benčina 

SREDA Simona Meden 

ČETRTEK Andreja Benčina 

PETEK Maruša Nared 

  

ZELENI HODNIK            8.00–14.00 

• med odmori 

• pred stranišči 

• vračanje vozičkov v 
jedilnico med malico 

• zaklepanje omaric s 
prenosniki in 
zbirniki/evidenčnimi listi 

• prevzem in priprava mape 
za dežurnega učenca za 
naslednji dan 

• ureditev zbornice (miza, 
pripomočki …) 

PONEDELJEK Irena Peteh Kranjc 

TOREK Monika Derenčin 

SREDA Marija Opeka 

ČETRTEK Liljana Intihar 

PETEK Anita Šen 
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DEŽURSTVO PRI KOSILU     
                                      12.40–13.45 

• v jedilnici med kosilom 

• skrb za urejeno odlaganje 
šolskih torb, prevzem kosil 
in ločevanje odpadkov 

PONEDELJEK Špela Zalar (A)/Julija Bombač (B) 

TOREK Alenka Dolinar 

SREDA Petra Dekleva  

ČETRTEK Sandra Palcich 

PETEK 
Ožbej Račečič (A)/Edina Samida 
(B) 

  
 

DEŽURSTVO PRI  AVTOBUSU / 
VARSTVO VOZAČEV (v C2) 

12.50–14.00 
14.45–15.00                                                   

• v garderobi po koncu 
pouka 

• varstvo vozačev v C2 

• spremstvo na avtobus 

PONEDELJEK Tina Cesar Kokelj 

 
 
DEŽURSTVO V STUDIUMU 
 
 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

1. šol. ura 
(8.20–9.05) 

Petra 
Dekleva  

Klavdija 
Zidar 

Andreja 
Benčina  

Irena Peteh 
Kranjc 

Tina Milavec 

2. šol. ura 
(9.10–9.55) 

Lea Sterle 
Liljana 
Intihar 

Tjaša 
Prudič 

Maruša 
Nared 

Ožbej 
Račečič  

3. šol. ura 
(10.15–11.00) 

Simona 
Meden 

Anja Šircelj 
Istenič 

Marija 
Opeka 

Edina 
Samida 

Mirjam 
Hribernik 
Benčina 

4. šol. ura 
(11.05–11.50) 

Tomaž Lulik 
Urška 

Drobnič 
Alenka 
Dolinar 

Silvestra 
Kotar 

Ana Uršič 

5. šol. ura 
(11.55–12.40) 

Monika 
Derenčin  

Petra Mikše 
Sandra 
Palcich 

Matjaž 
Gregorčič  

Anita Šen 
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SPREMLJANJE POUKA 

 

Hospitacije so namenjene spremljanju uspešnosti dela učencev in učiteljev, spodbujanju 

strokovnega napredka vsakega posameznega učitelja in celotnega učiteljskega zbora. 

Posebna pozornost bo namenjena mlajšim učiteljem in pripravnikom. 

 

Redne hospitacije: 

V šolskem letu 2022/23 bodo redne hospitacije izvedene po načrtu hospitacij (predvidoma  

oktobra) na matični šoli Rakek in PŠ Unec v rednih oddelkih, skupinah in oddelkih OPB (načrt 

v prilogi). Poudarek bomo dajali spremljanju metodike dela, didaktičnemu pristopu in 

komunikaciji. Posvečali se bomo pedagoškim uram (zgradba ure, metode, oblike dela in 

motivacija). 

 

Izredne hospitacije: priložnostni obiski pouka, glede na potrebe učiteljev, razredno 

problematiko in želje učiteljev, učencev ali staršev. 
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ŠOLA BO SODELOVALA 

 

Osnovna šola je neposredno tesno povezana s svojim družbenim okoljem – Krajevno 

skupnostjo Rakek. Obseg in vsebino svojega dela bomo realizirali: 

 

- z aktivnim vključevanjem v delo kulturnih, humanitarnih in športnih organizacij ter 

društev v krajevni skupnosti; 

- z aktivno udeležbo učencev in drugih članov delovne skupnosti pri raznih akcijah v 

kraju; 

- z  omogočanjem članom kulturnega društva krajevne skupnosti, da lahko koristijo naše 

prostore za vaje in treninge; 

- s sodelovanjem s KD RAK Rakek; 

- z aktivnim vključevanjem pri organiziranju in izvedbi raznih proslav in prireditev skupaj 

z drugimi dejavniki ter nudenjem določenih uslug v okviru možnosti OŠ »Jožeta Krajca« 

Rakek. 

 

Sodelovali bomo: 

 

- z Občino Cerknica, 

- z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

- z Zavodom RS za šolstvo in ostalimi partnerji projekta OBJEM, 

- z OŠ Notranjski odred Cerknica, 

- z Glasbeno šolo Frana Gerbiča  Cerknica, 

- s Policijsko postajo Cerknica, 

- s CSD Cerknica, 

- s Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica, 

- z Domom starejših občanov Cerknica, 

- z Društvom prijateljev mladine Cerknica, 

- z Irlen kliniko Slovenija, Ljubljana, 

- z Občinsko gasilsko zvezo in krajevnim gasilskim društvom, 

- z vzgojno-varstvenimi zavodi v Cerknici, 

- z Območnim združenjem RK Cerknica, 

- s Pedagoško fakulteto Ljubljana, 

- s Fakulteto za šport, 

- z Jamarskim društvom Rakek, 

- z Notranjskim regijskim parkom, 
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- z društvom Klasje Cerknica, 

- z različnimi športnimi društvi (Ping pong klub Rakek, Nogometni klub Rakek, 

Lokostrelski klub Mins, Strelski klub, Atletski klub Postojna, Turistično društvo Rakek 

itd.). 

 

Oktobra bomo izpeljali skupno nenapovedano evakuacijsko vajo za vse učence in zaposlene 

na matični šoli in PŠ Unec. 

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo za vzgojno-izobraževalno delo potrebovali tudi korepetitorja 

za spremljanje naših zborov.  

 

Investicije: v letošnjem šolskem letu ni predvidenih večjih investicij, razen postopnega 

beljenja matične šole in PŠ Unec (hodniki, garderobe). 
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PRILOGE LDN: 
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PRILOGE 

 

A. NAČRT HOSPITACIJ V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
 

V vsakem aktivu se do konca oktobra dogovorijo, kdo bo izvajal hospitacijski nastop in v 

katerem mesecu, potem pa bo ravnateljica poskrbela za nadaljnje aktivnosti.  

 

Cilj: komunikacija v oddelku, metode in oblike dela. 

 

 

OKTOBER, NOVEMBER: 

 

● hospitacije v OPB  

● hospitacije na PŠ Unec 

● hospitacija pri izbranem učitelju 

● hospitacije pri urah športne vzgoje 

 

DECEMBER: 

 

● hospitacije za aktiv  

● hospitacija pri interesni dejavnosti 

● hospitacija pri izbirnih predmetih 

● hospitacija pri dnevih dejavnosti 

 

JANUAR: 

 

● hospitacije pri urah oddelčne skupnosti 

● hospitacija na PŠ Unec 

● hospitacija pri izbranem učitelju 

● hospitacija v zimski šoli v naravi 
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FEBRUAR: 

 

● hospitacije za aktiv 

● hospitacija v OPB 

● hospitacija na sestanku šolske skupnosti 

● hospitacija pri interesnih dejavnosti 

 

MAREC: 

 

● hospitacije za aktiv 

● hospitacija pri dnevu dejavnosti ali ekskurziji 

● hospitacija pri dveh oddelkih, 3 PU skupaj 

 

APRIL: 

● hospitacije – nerealizirane iz prejšnjih mesecev 

 

 

Hospitirala bom pri urah DSP, izbirnih predmetih, pri dnevih dejavnostih, DOP, DOD in rednih 

urah po urniku. 

 

Hospitacije so praviloma napovedane pa tudi nenapovedane, če ocenim, da je to potrebno. 

 

 

 

Rakek, september 2022 

mag. Anita Knez, ravnateljica 

 


