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POROČILO O REALIZACIJI LDN 

ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

1 UVOD 
 

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol deluje kot popolna osnovna šola, kjer delo poteka v 

urejenih in sodobno opremljenih učilnicah. Samostojnost zavoda se je zakonsko 

uredila s sklepom Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah z Aktom o ustanovitvi, šola 

deluje na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, kjer ima zakonsko določen 

šolski okoliš. Znotraj tega okoliša deluje tudi vrtec. Šola je registrirana za opravljanje 

osnovne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 

Šolo je v šolskem letu 2021/2022 vodila ravnateljica Vesna Breznik. Svet zavoda so 

sestavljali: pet predstavnikov šole, trije predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki 

staršev. Svet zavoda je vodila ga. Martina Škrlec. 

Svet staršev so sestavljali predstavniki staršev vseh razredov šole in oddelkov vrtca, 

ki ga je vodil g. Robert Črnčec. 

Učitelji in strokovni delavci samostojno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v skladu 

s predpisi in usmeritvami šole, ki jih vsako leto konkretiziramo v Letnem delovnem 

načrtu. Učitelji se povezujejo v strokovne aktive, time in se združujejo v učiteljskem 

pedagoškem zboru. 

 

2 ANALIZA VSEBINE IN ORGANIZACIJE VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

LDN šole je bil za šolsko leto 2021/2022 potrjen na Svetu zavoda 29. 9. 2021.  

Šolsko leto smo pričeli in zaključili z 10 oddelki s 160 učenci, šolsko obveznosti je 

uspešno zaključilo 14 učencev.  

Skozi vse načrtovane dejavnosti, aktivnosti v okviru obveznega in razširjenega 

programa šole smo sledili zastavljenim prednostnim nalogam oz. ciljem pedagoškega 

dela: 

• razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter nadgrajevanje 

dosežene kakovosti znanj, 
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• privzgajanje odnosa do stvari, ki jih obdajajo v šoli in izven nje ( šolske stvari, 

stvari sošolcev, panoji, učilnice, garderoba …)  

• skrb za čustveni in socialni razvoj učencev in s tem razvijati varno in spodbudno 

učno okolje,  

• razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, spoštovanje med učenci, učitelji in 

starši,  

• učiti se živeti skupaj za trajnostni razvoj, s poudarkom na razvijanju naravne in 

kulturne dediščine ter izpostaviti vzajemno partnersko sodelovanje z občino, 

društvi in posamezniki.  

Ob tem smo si zadali, da bomo te cilje uresničevali z vključevanjem sodobnih metod 

in oblik poučevanja, z izobraževanjem in stalnim izpopolnjevanjem učiteljev, z 

razvijanjem dobrih medsebojnih odnosov s poudarkom na čustvenem in socialnem 

razvoju učencev ter s preventivnimi dejavnostmi šole. 

 

2.1 REALIZACIJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 

 

Delo v okviru obveznega in razširjenega programa je čez vso leto potekalo po 

zastavljenem načrtu dela pri posameznih predmetih. 

Realizacija obveznega programa po razredih (zajeta je tudi realizacija obveznih in 

neobveznih izbirnih predmetov): 

 

razred realizacija v % 

1. a razred 98,94 % 

1. b razred 98,94 % 

2. razred 99,22 % 

3. razred 99,19 % 

4. razred 99,71 % 

5. razred 98,95 % 

6. razred 98,45 % 

7. razred 100,17 % 

8. razred 99,86 % 

9. razred 103,66 % 

Skupaj: 99,70 % 

V preteklem šolskem letu smo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri matematiki, 

slovenščini in angleščini samo v 6. razredu 1 uro tedensko. 

V preteklem šolskem letu smo izvajali pouk 9 obveznih izbirnih predmetov (filmska 

vzgoja, izbrani šport, sodobna priprava hrane, šport za sprostitev, obdelava gradiv – 
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les, turistična vzgoja, literarni klub, šolsko novinarstvo in nemščina I.) in 3 neobveznih 

izbirnih predmetov (angleščina v 1. razredu in tehnika ter šport za učence od 4. do 6. 

razreda).  

Izvedli smo vse načrtovane dneve dejavnosti (100 %). Izpeljali smo vse zaključne 

ekskurzije za učence od 1. do 9. razreda. Prav tako smo izpeljali plavalni tečaj za 

učence 1. in 2. razreda (od 6. 6. do 10. 6. 2022 v Termah Ptuj), naravoslovno šolo v 

naravi za učence 7. razreda (od 13. 9. do 17. 9. 2021 v CŠOD Bohinj), zimsko šolo v 

naravi za učence 5. in 6. razreda (od 23. 1. do 27. 1. 2022 na Pohorju – Ruška koča) 

ter letno šolo v naravi za učence 3. in 4 razreda (od 10. 6. do 13. 6. 2022 v Mladinskem 

zdravilišču in letovišču RK Slovenija Debeli rtič). S tem smo nadoknadili in izvedli vse 

manjkajoče šole v naravi ter plavalni tečaj, ki so bili zaradi že znanih razmer 

odpovedani v preteklem šolskem letu. 

Posebno pozornost dajemo izvajanju dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi 

potrebami, in sicer smo ob zaključku šolskega leta 2021/2022 izvajali dodatno 

strokovno pomoč 31 učencem, zanje so bili pripravljeni individualni programi pomoči, 

prav tako tudi za nadarjene učence, katerih je bilo v preteklem šolskem letu 13, 3 

učence pa smo ob zaključku šolskega leta evidentirali kot morebitne nadarjene učence 

in bo zanje izpeljan postopek identifikacije v tem šolskem letu. 

V okviru razširjenega programa smo vsebine izvajali v skladu s podanimi ukrepi, 

vendar z bistveno manjšimi omejitvami kot v preteklih dveh šolskih letih. Veliko 

poudarka smo dajali gibanju in preživetju časa (v času varstva vozačev, podaljšanega 

bivanja) v naravi oz. na igrišču. 

Vsi učenci so bili ob zaključku šolskega leta učno uspešni – uspeh posameznega 

oddelka je bil 100 %, kar pomeni, da noben učenec ni imel popravnega izpita. 

 

razred 
prisotnost učencev 

v šoli (%) 
povprečje zaključenih 

ocen oddelka (%) 

1. a razred 88,9 % opisno ocenjevanje 

1. b razred 91,3 % opisno ocenjevanje 

2. razred 89,0 % opisno ocenjevanje 

3. razred 90,8 % 4,13 

4. razred 91,0 % 4,22 

5. razred 93,1 % 4,38 

6. razred 89,7 % 4,03 

7. razred 91,1 % 3,82 

8. razred 91,4 % 4,30 

9. razred 91,9 % 4,33 
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V šolskem letu 2021/2022 se je en učenec 8. razreda izobraževal na domu. V začetku 

šolskega leta so bile staršem posredovane vse informacije glede izobraževanja na 

domu, prav tako smo poskrbeli za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. V 

mesecu aprilu 2022 so bile staršem oz. učencu posredovane informacije glede 

opravljanja preverjanj znanj ob zaključku šolskega leta. Določene so bile izpitne 

komisije za opravljanje preverjanja znanja iz posameznega predmeta ter termini 

opravljanja posameznih preverjanj znanj. Učenec je uspešno opravil vsa preverjanja 

znanja do 31. 8. 2022 in s tem napredoval v 9. razred. 

 

2.2 REALIZACIJA PROJEKTOV 

 

Z LDN šole smo imeli zastavljenih kar veliko projektov, ki smo jih v tem šolskem letu 

uspeli vsebinsko tudi realizirati. Že vrsto let smo vključeni v projekt Eko šola. Različne 

aktivnosti izvajamo tako v okviru pouka, dnevov dejavnosti in pri interesnih dejavnostih. 

Prav tako že vrsto let naš turistični podmladek sodeluje s turistično nalogo v okviru 

projekta Turizmu pomaga lastna glava, ki poteka pod organizacijo Turistične zveze 

Slovenije in Zavoda za šolstvo. Učenci so se predstavili s turistično nalogo in stojnico 

z naslovom Zdravilni izvir Globovnice in usvojili zlato priznanje. 

V mesecu oktobru smo tudi na naši šoli obeležili Teden otroka, ki je potekal pod 

sloganom »Razigran uživaj dan!«, z različnimi dejavnostmi, in sicer smo učencem 

omogočili družabne igre v odmorih, ugankarske minutke v knjižnici nagradnim žrebom, 

učenci so predstavljali različne igre preko MS Teamsov, izvedli smo 3 dneve 

dejavnosti, šolska malica in kosila pa so bila skuhana po željah učencev. 

V šoli velik poudarek dajemo zdravi prehrani in gibanju. V okviru teh aktivnosti peljemo 

projekt Shema šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk, Zobni alarm ter projekt 

Gibanje in zdravje in projekt Teden mobilnosti. V okviru projekta Mreža gozdnih vrtcev 

in šol pa so učenci izkoristili bližino gozda in združili učenje z igro. Prav tako se 

zavedamo pomembnosti branja. K temu so bili namenjeni projekti Rastem s knjigo, 

Branje nas bogati, kakor tudi številne dejavnosti, s katerimi si prizadevamo usvojiti 

naslov Kulturna šola. Temu je bil namenjen tudi projekt Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do podjetnosti, projekt pod okriljem SPIRIT Slovenija. V okviru projekta 

smo povezali umetnost s podjetništvom tako, da smo v nizu kreativnih delavnic z 

učenci vstopili v svet gledališča in organizacije gledališke igre. Izvedli smo tehniški dan 

in START UP VIKEND (1. 10. in 2. 10. 2021), kjer so učenci razvijali ideje lastnega 

gledališča in gledališkega odra. S pridobljenimi sredstvi v okviru izpeljanega projekta 

je le-ta tudi nastal in bil v času poletnih počitnic montiran v prostoru 1. triade. 

V šoli se zavedamo pomena varnega in spodbudnega okolja, zato smo v preteklem 

šolskem letu izvajali delavnice z učenci v okviru projekta Umetnost učenja z 

gledališkimi pristopi. Namen delavnic je bil predvsem spodbujati medsebojno 

sodelovanje, okrepiti zaupanje vase pri učencih, razvijati socialno in čustveno učenje 
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ter razvijati kritično in kreativno mišljenje. Prav tako so se izvajale delavnice v okviru 

projekta NEnasilje. 

Prav je, da v šoli dajemo poudarek tudi varnosti v prometu. Petošolci opravljajo 

kolesarski izpit in se v okviru projekt Policist Leon svetuje seznanijo z delom policista, 

varnostjo v prometu ter spoznajo na tak način tudi prometna pravila. Le-ta pa 

spoznavajo tudi učenci od 1. do 3. razreda v okviru projekta Pasavček.  

Učenci, ki so nadarjeni na likovnem področju, so sodelovali v projektu Ex-tempore J. 

Hudalesa, v okviru katerega so delno poslikali steno pri deponiji za smeti. 

Že drugo leto zapovrstjo so naši prostovoljci s svojim delom doprinesli, da je šola 

usvojila naziv Junaki našega časa. Organizirali smo več dobrodelnih akcij: v decembru 

smo skupaj s trgovino Mercator Jurovski Dol izpeljali akcijo zbiranja izdelkov daljšega 

roka ter s pripravljenimi paketi obdarili 10 družin naših učencev. Skupaj s Klubom 

brigadirjev Slovenskih goric so učenci prostovoljci obnovili »Jurikov studenec« ter 

uredili knjižne kotičke po šoli. Organizirali so zbiralno akcijo dobrin za Ukrajino ter ob 

zaključku šolskega leta še zbiralno akcijo knjig ter šolskih potrebščin. 

Izvajanje različnih projektov, aktivnosti znotraj le-teh dajejo učencem možnost 

razvijanja številnih veščin, pa tudi medsebojnega sodelovanja.  

 

2.3 REALIZACIJA NADSTANDARDNEGA PROGRAMA 

 

Kot nadstandardni program smo izvedli v septembru (od 13. 9. do 17. 9. 2021) 

naravoslovno šolo v naravi za sedmošolce v CŠOD Bohinj. Prav tako smo izvedli 10-

urni plavalni tečaj za učence 1. in 2. razreda v Termah Ptuj (od 6. 6. do 10. 6. 2022) 

ter letno šolo v naravi za učence 3. in 4. razreda v Mladinskem zdravilišču in letovišču 

RK Slovenija Debeli rtič (od 10. 6. do 13. 6. 2022).  

Izvedli smo tudi zimsko šolo v naravi za učence 5. in 6. razreda na Pohorju v Ruški 

koči (od 23. 1. do 27. 1. 2022), ki je delno sofinancirana s strani MIZŠ. 

 

3 REALIZACIJA TEKMOVANJ 
 

V preteklem šolskem letu so se naši učenci udeležili številna tekmovanja tako na šolski 

kot regijski ali državni ravni ter usvojili številna priznanja: 
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DATUM 
TEKMOVANJA 

IME 
TEKMOVANJA 

DOSEŽKI MENTOR 

23. 9. 2021 
šolsko 
tekmovanje iz 
logike 

2. razred: Miha Senekovič, Tim 
Fidler, Tjaš Črnčec, Nia 
Zorjan, Gael Ekselenski Lazič 
3. razred: Florentina Živko, 
Patrik Cmager, Aljaž Kovačič 
Purgaj 
4. razred: Pia Črnčec, Jure 
Dvoršak 
5. razred: Kaja Žnuderl, Maja 
Košnik 
6. razred: Ema Senekovič 
7. razred: Žan Kosar 
8. razred: Tiana Šipek, Gloria 
Vuzem 
9. razred: Neža Gert, Valentina 
Kauran, David Kacijan 

2. razred: 
Martina 
Škrlec 
3. razred: 
Alenka 
Dominik 
4. razred: 
Lavra 
Bukšek 
Kreft 
5. do 9. 
razred: 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 

september, 
oktober 2021 

digitalne 
zvezdice 

Rok Senekovič je z digitalno 
sliko Šola čez 30 let osvojil v 
svoji kategoriji 2. mesto. 

Mateja Nudl 

16. 10. 2021 
regijsko 
tekmovanje iz 
logike 

bronasto priznanje: Tiana 
Šipek, 8. razred 

Mihaela 
Sušec 
Vučko 

16. 10. 2021 
državno 
tekmovanje iz 
logike 

sodeluje: Žan Kosar, 7. razred 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 

6. 11. 2021 
državno 
tekmovanje iz 
logike 

srebrno priznanje: Tiana 
Šipek, 8. razred 

Mihaela 
Sušec 
Vučko 

9. 11. 2021 
šolsko 
Cankarjevo 
tekmovanje 

Dobitniki bronastih priznanj so: 
4. razred: Pia Črnčec in Svit 
Sambolec  
5. razred: Alina Berič in Ema 
Lavrenčič  
6. razred: Tisa Bedič, Ema 
Senekovič in Manja Jug  
7. razred: Daniel Pivljakovič 
8. razred: Tiana Šipek in Gala 
Bračič 
9. razred: Urška Zorec in Lara 
Leš.  

4. razred: 
Lavra 
Bukšek 
Kreft 
5. razred: 
Marija 
Senekovič 
6. do 9. 
razred: 
Mateja Nudl 

9. 12. 2021 
regijsko 
Cankarjevo 
tekmovanje 

Tiana Šipek, srebrno 
Cankarjevo priznanje  

Mateja Nudl 
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Urška Zorec, srebrno 
Cankarjevo priznanje 
 
Učenka Tiana Šipek se je 
uvrstila na državno Cankarjevo 
tekmovanje. 

8. 11. do 25. 
11. 2021 

šolsko 
tekmovanje 
Bober 

Dobitniki bronastih priznanj so: 
2. razred: Miha Senekovič, 
Tjaš Črnčec, Jurij Gregor Nudl, 
Nik Holer, Julija Jamšek, Miloš 
Langerholc, Gabriel Zavernik, 
Zoja Žnuderl; 
3. razred: Jonas Frangež, 
Patrik Cmager, Aljaž Kovačič 
Purgaj, Lan Kurnik, Mia 
Ljubec, Jakob Oder, Zala 
Puclin, Zala Senekovič 
Šönveter, Florentina Živko 
5. razred: Kaja Žnuderl, Maja 
Košnik; 
6. razred: Tisa Bedič 
7. razred: Jan Kolarič, Žan 
Kosar; 
8. razred: Elvira Črešnar, 
Tiana Šipek, Gloria Vuzem; 
9. razred: Leon Bračič Rajšp, 
Neža Gert, Urška Zorec. 

2. razred: 
Martina 
Škrlec 
3. razred: 
Alenka 
Dominik 
4. razred: 
Lavra 
Bukšek 
Kreft 
5. do 9. 
razred: 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 

20. 12. 2021 
šolsko 
tekmovanje iz 
znanja biologije 

Bronasto priznanje: 
Tiana Šipek, 8. razred 
Leon Bračič Rajšp, 9. razred 

Majda 
Kolarič 

1. 12. 2021 

šolsko 
tekmovanje iz 
razvedrilne 
matematike 

Dobitniki bronastih priznanj so: 
1. razred: Jurij Kraner, Lovro 
Ornik, Nace Frangež, Larisa 
Lorber, Žan Berič, Elena 
Urbanič 
2. razred: Miha Senekovič, 
Nejc Breznik, Jurij Gregor 
Nudl, Miloš Langerholc, 
Gabriel Zavernik, Nejc Rop 
Korošec 
3. razred: Jonas Frangež, 
Patrik Cmager, Tinej Galunič, 
Aljaž Kovačič Purgaj, Jakob 
Oder, Zala Senekovič 
Šönveter 
4. razred: Jure Dvoršak 

1. razred: 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 
2. razred: 
Martina 
Škrlec 
3. razred: 
Alenka 
Dominik 
4. razred: 
Lavra 
Bukšek 
Kreft 
5. do 9. 
razred: 
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5. razred: Alina Berič, Larisa 
Kotnik 
8. razred: Tiana Šipek 
9. razred: Leon Bračič Rajšp, 
Valentina Kauran 

Mihaela 
Sušec 
Vučko 

16. 11. 2021 

šolsko 
tekmovanje v 
znanju iz 
geografije 

Dobitniki bronastih priznanj: 
Žan Kosar (7. razred) 
Daniel Pivljakovič (7. razred) 
Timotej Majcenič (7. razred) 
Tiana Šipek (8. razred) 
Gloria Vuzem (8. razred) 
Patrik Brumen (8. razred) 
Gala Bračič (8. razred) 
Elvira Črešnar (8. razred) 
Jure Kocbek (8. razred) 
Lana Zorec (8. razred) 
Andrej Holer (8. razred) 
Larisa Bračič (9 .razred)  
Lara Leš (9. razred)  
Leon Bračič Rajšp (9. razred) 
Urška Zorec (9. razred) 
 
Tiana Šipek iz 8. razreda se je 
uvrstila na državno 
tekmovanje. 

Milena 
Kokol 

12. 2. 2022 
državno 
Cankarjevo 
tekmovanje 

Tiana Šipek (8. razred) - 
srebrno Cankarjevo priznanje 

Mateja Nudl 

7. 12. 2021 

šolsko 
tekmovanje v 
znanju iz 
zgodovine 

Bronasto priznanje: 
Tiana Šipek (8. razred) 
Patrik Brumen (8. razred) 
Neža Gert (9. razred) 
Urška Zorec (9. razred) 
Tinej Murko (9. razred) 

Milena 
Kokol 

10. 3. 2022 
angleška bralna 
značka 

Zlato priznanje: Alina Berič, 
Ema Lavrenčič, Kaja Žnuderl 
in Tobias Škamlec 
 
Srebrno priznanje: Svit 
Sambolec, Katarina Jug, Pia 
Črnčec, Žan Golob, Julija 
Bedič, Jaka Gselman, Eva 
Zupanc, Maja Košnik, Matej 
Zemljič, Larisa Kotnik, Ema 
Senekovič, Anej Lorber, 

 
Irena 
Kocbek 
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Micheel Purgaj, Tisa Bedič, 
Tiana Šipek in Lara Leš 
 
Priznanje za sodelovanje: Jure 
Dvoršak, Tiara Kukovec, Jan 
Fekonja, Taja Pavalec, Nial 
Nudl Šipek, Jannie Božek, 
Nejc Belec, Jani Senekovič, 
Manja Jug, Blaž F.Kauran, 
Valentina Januš, Aneja Kos, 
Žana Korez, Alina Draškovič, 
Jan Kolarič, Lana Bašnec, 
Gala Bračič, Žana Jeza, Gloria 
Vuzem, Rok Senekovič, Urška 
Zorec, Neža Gert, David 
Kacijan, Tia Dobaj, Larisa 
Bračič in Nataša Lorber 

11. 3. 2022 
nemška bralna 
značka 

Zlato priznanje: Alina Berič, 
Ema Lavrenčič, Pia Črnčec 
 
Srebrno priznanje: Tisa Bedič, 
Tobias Škamlec, Julija Bedič, 
Katarina Jug, Jan Senekovič, 
Svit Sambolec, Kaja Žnuderl 
 
Priznanje za sodelovanje: Nial 
Nudl Šipek 

Irena 
Kocbek 

od oktobra 
2021 do maja 
2022 

odprta knjiga 
GG4U (celoletno 
bralno 
tekmovanje) - 
skupno 2. mesto 

Lara Leš, Neža Gert, Urška 
Zorec (9. razred) 

Mateja Nudl 

17. 3. 2022 

šolsko 
tekmovanje iz 
matematike 
(Kenguru 
Vegova 
priznanja) 

1. razred: Vid Nudl, Nace 
Frangež, Jurij Kraner, Ema 
Kren, Lovro Ornik, Teja Šteflič 
2. razred: Miloš Langerholc, 
Gabriel Zavernik, Gael 
Ekselenski Lazič, Julija 
Jamšek, Miha Senekovič 
3. razred: Patrik Cmager, 
Florentina Živko, Larisa 
Mihelič, Tinej Galunič, Aljaž 
Ropoša, Zala Senekovič 
Šönveter. 
4. razred: Jure Dvoršak. 

1.a, 1.b: 
Barbara 
Breznik, 
Silvija 
Špindler 
2. razred: 
Martina 
Škrlec 
3. razred: 
Alenka 
Dominik 
4. razred: 
Lavra 
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5. razred: Ema Lavrenčič, Jani 
Senekovič, Matej Zemljič. 
6. razred: Ema Senekovič, 
Blaž Franc Kauran. 
7. razred: Enej Dobaj. 

Bukšek 
Kreft 
5. razred: 
Marija 
Senekovič 
6. in 7. 
razred: 
Antonija 
Širec 

17. 3. 2022 

šolsko 
tekmovanje iz 
matematike 
(Vegovo 
priznanje) 

8. razred: Tiana Šipek, Gloria 
Vuzem, Gala Bračič, Nik 
Lorenčič 
9. razred: Urška Zorec, 
Valentina Kauran 

Antonija 
Širec 

6. 4. 2022 

regijsko 
tekmovanje v 
znanju 
matematike 

bronasto Vegovo priznanje 
6. razred: Ema Senekovič, 
učenka se je uvrstila na 
državno tekmovanje 
8. razred: Tiana Šipek, učenka 
se je uvrstila na državno 
tekmovanje 
Gloria Vuzem, učenka se je 
uvrstila na državno tekmovanje 

Antonija 
Širec 

23. 4. 2022 

državno 
tekmovanje v 
znanju 
matematike 

srebrno Vegovo priznanje na 
državnem tekmovanju: 
6. razred: Ema Senekovič 
8. razred: Tiana Šipek 

Antonija 
Širec 

2. 4. 2022 kemija 
bronasto Preglovo priznanje 
8. razred: Tiana Šipek 

Majda 
Kolarič 

2. 2. 2022 

šolsko 
tekmovanje iz 
fizike za 
Stefanova 
priznanja 

Priznanje ČMRLJ za uspeh na 
šolskem tekmovanju: 
8. razred: Tiana Šipek, Andrej 
Holer, Jure Kocbek 
9. razred: Leon Bračič Rajšp, 
Lara Leš 

Antonija 
Širec 

14. 4. 2022 
regijsko 
tekmovanje iz 
fizike 

bronasto Stefanovo priznanje: 
8. razred: Andrej Holer, 
uvrstitev na državno 
tekmovanje 
9. razred: Leon Bračič Rajšp 

Antonija 
Širec 

14. 5. 2022 
državno 
tekmovanje iz 
fizike 

8. razred: Andrej Holer 
Antonija 
Širec 
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5. 5. 2022 
šolsko 
tekmovanje 
Logična pošast 

biserno priznanje: 
1. a razred: Ela Bauman 
1. b razred: Vid Nudl, Iva 
Zemljič 
2. razred: Miloš Langerholc 
3. razred: Jakob Oder, Aljaž 
Ropoša 
5. razred: Larisa Kotnik, Alina 
Berič 
6. razred: Ema Senekovič 
 
bronasto priznanje: 
1. a razred: Žana Belec, Sven 
Bračko, Rene Felc, Larisa 
Lorber, Gloria Jazbec Hrvatin, 
Vid Majcenič, Lovro Ornik, Flin 
Plečko, Maja Žerav 
1. b razred: Žan Berič, Aljaž 
Črnčec, Matija Gselman, Jurij 
Kraner, Naja Šenekar, Teja 
Šteflič, Elena Urbanič, Neli 
Urbanič 
2. razred: Tim Fidler, Nik 
Holer, Mineja Levačič, Lina 
Šunko, Nia Zorjan, Tjaš 
Črnčec, Julija Jamšek, Jurij 
Gregor Nudl, Gael Ekselenski 
Lazič, Svit Polič, Miha 
Senekovič, Nejc Breznik 
3. razred: Katarina Kauran, 
Aneja Irgolič, Tjan Šenekar, 
Lan Kurnik, Nik Držanić, Mia 
Ljubec, Tinej Galunič, Larisa 
Mihelič, Patrik Cmager, Aljaž 
Kovačič Purgaj, Florentina 
Živko, Jonas Frangež 
4. razred: Jure Dvoršak, Jaka 
Gselman 
5. razred: Kaja Žnuderl, Maja 
Košnik, Jani Senekovič 
6. razred: Anej Pavalec, Dario 
Korošec, Tisa Bedič, Blaž 
Franc Kauran 
7. razred: Timotej Majcenič, 
Minea Bračko 
8. razred: Gala Bračič, Tiana 
Šipek, Lana Zorec 

 
Silva 
Špindler 
Mojca 
Ozmec 
Martina 
Škrlec 
Alenka 
Dominik 
 
 
 
Silva 
Špindler 
 
 
 
Mojca 
Ozmec 
 
 
 
Martina 
Škrlec 
 
 
 
 
 
Alenka 
Dominik 
 
 
 
 
 
Lavra 
Bukšek 
Kreft 
 
 
 
 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 
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9. razred: Leon Bračič Rajšp, 
Valentina Kauran, Lara Leš, 
Neža Gert, Urška Zorec 

 
 

21. 5. 2022 
državno 
tekmovanje 
Logična pošast 

zlato priznanje: 
Ela Bauman (1. a) 
 
srebrno priznanje:  
Tim Fidler (2. a) 
Jakob Oder (3. a)  
Larisa Kotnik (5. a) 
 

Silva 
Špindler 
Martina 
Škrlec 
Alenka 
Dominik 
Mihaela 
Sušec 
Vučko 

2. 4. 2022 

državno 
tekmovanje v 
znanju iz 
geografije 

Tiana Šipek iz 8. razreda je 
osvojila srebrno priznanje 

Milena 
Kokol 

5. 4.2022 
Turizmu pomaga 
lastna glava 

Zlato priznanje so osvojili: 
6. r.: Ema Senekovič 
8. r.: Primož Šnajder, Tjaša 
Mihelič in Žana Jeza 
9. r: Urška Zorec, Nataša 
Lorber, Lara Leš, Neža Gert in 
Tinej Murko 

Milena 
Kokol 

16. 11. 2021 
tekmovanje iz 
angleščine, 8. in 
9. razred 

bronasto priznanje, 8. razred: 
Jure Kocbek in Tiana Šipek 

Aleksandra 
Žnuderl 

26. 5. 2022 

državno 
tekmovanje v 
Turizmu pomaga 
lastna glava 

Dve posebni državni priznanji:  
- najboljša promotorka 36. 
državnega festivala je učenka 
naše šole Ema Senekovič 
- najboljša gastronomska 
ponudba na stojnici 

Milena 
Kokol 

9. 3. 2022 Vesela šola bronasto priznanje: Žan Kosar 
Majda 
Kolarič 

29. 3. 2022 

Cankarjevo 
priznanje na 
šolskem 
tekmovanju 

2. razred: Julija Jamšek, Jurij 
Gregor Nudl, Miloš 
Langerholc, Miha Senekovič 
3. razred: Jonas Frangež, 
Aneja Irgolič, Aljaž Kovačič 
Purgaj, Larisa Mihelič, Jakob 
Oder, Zala Puclin, Zala 
Senekovič Šönveter, Nik 
Šipek, Florentina Živko 

2. razred: 
Martina 
Škrlec 
3. razred: 
Alenka 
Dominik 

24. 4. 2022 
7.-9. 6. 2022 

območno 
srečanje 

Srebrna plaketa 
Martina 
Škrlec in 
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Lutkovnih skupin 
Slovenije, 
srečanje 
lutkovnih in 
gledaliških 
skupin Slovenije 

4. razred: Julija Bedič, Pia 
Črnčec, Katarina Jug in Taja 
Pavalec 
6. razred: Tisa Bedič, Manja 
Jug, Micheel Purgaj, Ema 
Senekovič, Pija Šunko  

Ana Šuster 
Kraner 

 

4 ANALIZA NPZ V 6. IN 9. RAZREDU 
 

V šolskem letu 2021/2022 so v mesecu maju (4. 5. 2022 – SLJ, 6. 5. 2022 – MAT in 

10. 5. 2022 – TJA) potekali nacionalni preizkusi znanja, ki so jih opravljali šestošolci in 

devetošolci. 

 

4.1 Rezultati NPZ v 6. razredu 

 

predmet šolsko povprečje državno povprečje 

slovenščina 46,6 % 45,5 % 

matematika 57,3 % 49,7 % 

angleščina 62,1 % 63,5 % 

 

Učitelji posameznih predmetov so naredili podrobne analize izvedenih NPZ-jev, v 

nadaljevanju so strnjeni povzetki analiz. 

 

4.1.1 Slovenščina 

 

Povprečni dosežek na šoli je za 1,1 % višji od republiškega povprečja. 

Šesti razred sem začela učiti septembra 2021. V razredu je 22 učencev (2 učenki nista 

pisali NPZ-ja). Razred je zelo raznolik, saj so velike razlike med dobrimi učenci in 

tistimi, ki težje sledijo pouku (7 učencev ima DSP, en učenec Izvirni delovni projekt 

pomoči), potrebujejo več dodatne razlage in nenehno spremljanje učitelja. Povprečje 

na šoli je bilo 46,6 %, državno povprečje je bilo 45,5 %, kar pomeni, da je naša šola 

pisala NPZ nad povprečjem za 1,11 %, kar ni preveč dober rezultat in sem kot učiteljica 

le delno zadovoljna s posameznimi rezultati in posamezno rešenimi nalogami. Iz same 

analize dosežkov pri posameznih nalogah se je izkazalo, da so učenci v povprečju 

bolje reševali naloge v I. delu preizkusa. Nekateri učenci imajo še vedno težave, ko 

morajo svoje trditve utemeljiti, jih povezati, nekateri učenci se še vedno ne znajdejo v 
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besedilih, ne znajo si poiskati ključnih besed v navodilih, ki so jim v pomoč pri iskanju 

pravilne rešitve. Prav tako se je izkazalo, da učenci niso utrdili nekaterih slovničnih 

pojmov, veliko težav imajo tudi s pravopisno ustreznostjo. 

Več težav so imeli učenci v II. delu preizkusa, kjer so morali analizirati literarno 

besedilo. Pri veliko učencih je ostalo kar nekaj nerešenih nalog, prav tako so se 

pojavile težave pri razumevanju izhodiščnega besedila in rabi posameznih literarnih 

pojmih. 

Izboljšave, predlogi na ravni šole: 

Analiza dosežkov je dober pokazatelj tako za učitelja kot učenca, saj učitelj dobi 

vpogled, kaj je potrebno pri tej in ostalih generacijah, ki še prihajajo, izboljšati oziroma 

poskušati spremeniti, katerim učnim vsebinam še dodatno nameniti poudarek. 

Menim, da je v bodoče potrebno učence postopoma in dosledno navajati na branje z 

razumevanjem, še več časa posvetiti različnim nalogam bralnega razumevanja (več 

besedil), t. j. natančnemu branju besedil, iskanju določenih podatkov in odgovorov na 

vprašanja iz besedil. Več poudarka je še naprej potrebno nameniti poglobljeni analizi 

literarnih besedil, potrebno jih je dosledno navajati na rabo literarnih pojmov, rabo 

besed s prenesenim pomenom. Učence je potrebno privajati na posamezne bralne 

strategije, ki so jim lahko zelo v pomoč pri iskanju posameznih podatkov. Prav tako jih 

je potrebno navajati na primerjavo posameznih besedil, na utemeljevanje, kar so že 

višje taksonomske stopnje znanja. 

Prav tako je potrebno z učenci vedno znova in znova ponavljati in utrjevati ter preverjati 

posamezne slovnične vsebine, tudi tiste, ki so jih usvojili v preteklih šolskih letih. 

Njihovo znanje je potrebno sproti ovrednotiti s povratno informacijo, razmislekom, kako 

in s čim svoj manko nadomestiti. Dosledno jih je potrebno opozarjati na sprotno 

opravljanje domačih nalog in ostalih zadolžitev pri pouku slovenščine. 

Še naprej je učencem potrebno dajati različne tvorbne (pisne) naloge. Te naloge jim je 

potrebno ovrednotiti – tako vsebinsko kot slovnično-pravopisno. Učenci morajo dobiti 

povratno informacijo, da izvedo, kaj morajo še izboljšati, na kaj morajo biti pozorni, 

katere so njihove najpogostejše slovnično-pravopisne napake. Dosledno jih je 

potrebno navajati na popravo svojih slovnično-pravopisnih napak, na 

samopregledovanje, jim prinesti naloge, ki preverjajo pravopisno zmožnost, jih 

dosledno navajati na zapis težje zapisljivih besed. 

Za vse učence 6. razreda je opravljena podrobna analiza za vsakega učenca.  

Analizo pripravila: Mateja Nudl 
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4.1.2 Matematika 

 

Povprečni dosežek na šoli je za 7,6 % višji od republiškega povprečja. Kot učiteljica 

sem zadovoljna s povprečnim dosežkom na šoli. Razred je deloma homogen, kar kaže 

standardni odklon. 70 % učencev je preseglo državno povprečje, dva učenca sodita 

med 10 % najboljših učencev v državi. 30 % učencev ni doseglo državnega povprečja. 

45 % učencev zmore reševati naloge rdečega območja, od tega pa dva učence naloge, 

ki sodijo v modro območje - reševanje kompleksnih problemov, reševanje in 

raziskovanje problemov. Tudi pri rednem pouku večina učencev ni zmogla samostojno 

reševati besedilnih nalog – problemov, potrebovali so vodenje in pomoč. Naloge, ki 

zahtevajo veliko rutinskih postopkov, so reševali dobro. Učenci so slabše reševali 

naloge, ki so preverjale snov nižjih razredov: večkratniki in delitelji števila, izračunati 

obseg in ploščino lika narisanega v mreži, izmeriti dolžino daljice in zapisati v določeni 

enoti, pretvarjati enote za maso. Naloge, ki so zajemale snov 6. razreda, so reševali 

nad slovenskim povprečjem.  

Povprečna ocena učencev, ki so pisali nacionalni preizkus znanja pri matematiki je bila 

2,95, dosežek na NPZ pa 57,3 %.  

 

Učni cilji, ki jih učenci obvladajo bolje od sovrstnikov v Slovenji so: 

• Razlikujejo desetiške enote. 

• Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10). 

• Določijo delitelje števila.  

• Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona.  

• Števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice. 

• Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 10 000. 

• Množijo dve decimalni števili.  

• Decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk. 

• Delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus. 

• Primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila. 

• Usvojijo pojem ulomka.  

• Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota. 

• Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

• Razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, 

topi kot, pravi kot. 

• Ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer). 

• Poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥. 

• Pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računajo z 

njimi (tudi z uporabo žepnega računala). 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog. 
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• Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo 

z ustrezno mersko enoto.  

• Zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in 

ulomkom (npr. 5 dl, 0,5 l, 1/2 l ) ob primerih iz vsakdanjega življenja. 

• Rešijo besedilne naloge (probleme). 

• Učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo 

decimalna števila. 

• Izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (npr. 

za a = 5, izračunajo vrednosti izrazov 2 · a, 2 · a + 3, 2 × (a + 5)). 

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.  

• Ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza 

 

Učni cilji, ki so rešeni v okviru državnega povprečja: 

• Določijo večkratnike danega števila. 

• Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog. 

• Spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega enakostraničnega trikotnika 

ipd. 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog. 

• Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v 

večje). 

• Rešijo besedilne naloge (probleme). 

 

Učni cilji, ki so slabše rešeni od državnega povprečja: 

• Določijo večkratnike danega števila.  

• Izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev). 

• Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

• Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota. 

• Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v 

večje). 

• Rešijo besedilne naloge (probleme). 

 

Predlog izboljšav za posamezna področja dela 

30% učencev sodi v zeleno in rumeno območje, kar pomeni, da ti učenci izvajajo 

preproste matematične postopke in prepoznajo osnovne matematične pojme. 45 % 

učencev sodi v rdeče območje ali nad rdeče, od teh še dva zmoreta reševati naloge 

modrega območja. Ker ima 7 učencev DSP, bo potrebno tudi pri teh urah posvetiti 

večjo pozornost branju in razumevanju navodil ter utrjevanju osnovnih računskih 
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operacij. Učenci z DSP, ki izvajajo samo preproste matematične postopke, potrebujejo 

tudi učno pomoč učitelja matematike.  

Pri podrobni analizi sem ugotovila, da je potrebno več poudarka in utrjevanja nameniti 

naslednjim vsebinam: 

• Določijo večkratnike danega števila.  

• Izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev). 

• Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 

• Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota. 

• Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v 

večje): enote za maso, dolžino. 

• Rešijo besedilne naloge (probleme). 

• Uporabiti ustrezno strategijo pri reševanju kompleksnega problema iz 

vsakdanjega življenja v vseh razredih (stalni cilj, ki ga zasledujemo že nekaj let). 

• Reševati besedilne naloge – probleme - pri vseh učnih sklopih. 

• Izmerijo in izračunajo obseg lika in ploščino lika. 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog. 

• Rešijo besedilne naloge (probleme). 

 

Kot učiteljica bom nadaljevala z delom tako kot doslej, še vnaprej bo poudarek 

naslednjih področjih:  

• samostojno branje navodil nalog z razumevanjem; 

• predhodna ocena rezultata; 

• kritičen odnos do izračunanega rezultata; 

• vnašanje vsakodnevnih, življenjskih situacij v pouk matematike; 

• navajanje učencev, da se bodo lotili reševanja kompleksnejšega problema; 

• navajanje učencev na samostojno delo v šoli in doma; 

• povezovanje osvojenih znanj; 

• vnašanje vsakodnevnih, življenjskih situacij v pouk matematike; 

• znanja, ki se jih učenci naučijo, je potrebno vključevati in nadgraditi pri naslednji 

snovi, tudi, če učbenik ne vsebuje takih nalog.  

• diagrami se naj uporabljajo pri vseh predmetih, dnevih dejavnosti; 

• oblikovanje vzorcev v vseh učnih temah: tako aritmetika in algebra, kot 

geometrija in merjenje;  

• meritve opravljajo tudi pri naravoslovju, športni vzgoji,… te podatke uporabijo 

za izračun določenih količin; 

• pri nalogah, kjer računamo z merskimi enotami, učenci povedo odgovor v 

različnih merskih enotah. Navajati učence, da je poleg merskega števila 

pomembna merska enota.  
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Za vse učence 6. razreda je opravljena podrobna analiza za vsakega učenca.  

Analizo pripravila: Antonija Širec 

 

4.1.3 Angleščina 

 

Povprečni dosežek na šoli je za 1,4 % nižji od državnega povprečja. 

V 6. razredu je 22 učencev. Nacionalni preverjanje je opravilo 20 učencev, dve učenki 

sta manjkali.  

V razredu je kar 7 učencev s posebnimi potrebami, kar delo še dodatno oteži. 

Ugotavljam, da se je generacija na preverjanju kar dobro izkazala, saj je sicer večino 

učencev težje motivirati za branje ali delo domačih nalog. Nekaj staršev prelaga vso 

skrb na šolo, saj menijo, da smo mi učitelji povsem odgovorni za vzgojo in znanje. 

Dejstvo je, da znanje tujega jezika mnogi pridobivajo izven šole. To kažejo podatki, saj 

so razlike med najboljšimi in najslabšimi vedno večje, kar kaže tudi standardni odklon, 

ki letos znaša že skoraj 25, pri nas imamo bolj homogeno skupino, saj je ta številka 

18,8. 

Najbolje rešena naloga pri NPZ na naši šoli je bila naloga pisnega sporočanja, in sicer 

51%, v državi pa je bila ta naloga najslabše rešena, in sicer le 42 %, kar pomeni, da 

so učenci na naši šoli nalogo pisnega sporočanja rešili za 9 % bolje kot v državi. Pisno 

sporočanje je na naši šoli vedno zelo močno področje. Učenci so med letom seznanjeni 

s temami, ki zajemajo stvari, dogodke, osebe itd. iz učenčevega izkustvenega sveta, 

iz bližnjega okolja in z interesnih področij mladostnikov, pisno sporočanje se vključuje 

tako v pouk, preverjanja in teste. Učenci upoštevajo iztočnice, jih po svojih zmožnostih 

razvijajo in sestavijo zahtevano besedilo.  

Bralno razumevanje in raba besedišča v sobesedilu pa so naša šibka področja. Že v 

4. razredu se večina učencev ni želela vključiti k angleški bralni znački, tudi sicer 

mnogim predstavlja branje dodatno nalogo in napor. 

Posebej velja pohvaliti 2 učenca, ki sta dosegla 90 % in učenko z 88 %. Točno polovica 

učencev je dosegla uspeh, ki presega državno povprečje. 

V bodoče bo potrebno bralnemu razumevanju in rabi jezika nameniti še več časa. 

Učence bo potrebno navajati na korake, kako se lotiti določenih tipov nalog, prav tako 

spodbujati k stiku z besedili, ki so zelo pomembna za razvijanje sposobnosti 

prepoznavanja besedišča, bogatenje besednega zaklada, interes, motivacijo za 

branje, spoznavanje po vidni sliki besede, spodbujanje pravilnega zapisa posameznih 

besed. 
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Še naprej bomo obravnavali in bomo pozorni na različne tipe nalog slušnega 

razumevanja. Izboljšave na področju pisnega sporočanja bodo potekale podobno kot 

doslej. 

Analizo pripravila: Irena Kocbek 

 

4.2 Rezultati NPZ v 9. razredu 

 

predmet šolsko povprečje državno povprečje 

slovenščina 64,8 % 49,1 % 

matematika 74,0 % 57,7 % 

angleščina 60,1 % 57,4 % 

 

Učitelji posameznih predmetov so naredili podrobne analize izvedenih NPZ-jev, v 

nadaljevanju so strnjeni povzetki analiz. 

 

4.2.1 Slovenščina 

 

Povprečni dosežek na šoli je za 15,7 % višji od republiškega povprečja. Kot učiteljica, 

ki sem to generacijo učencev poučevala 4 leta, sem z rezultatom zelo zadovoljna, saj 

je od 14 učencev zgolj eden učenec pisal pod državnim povprečjem (42 %), 13 

učencev, tj. 93 % učencev je preseglo državno povprečje (najvišji rezultat je 87 %). Pet 

učencev (36 %) sodi med 10 % najboljših v državi, trije v rdeče območje, 5 učencev v 

rumeno območje in eden v zeleno območje. Predvidevam, da se bo v naslednjih 

razredih razlika med učenci, ki komaj dosežejo osnovno znanje iz slovenščine, in 

učenci, ki rešujejo zahtevnejše naloge pri jeziku, še povečevala.  

Dosežki na NPZ so v veliki meri primerljivi z zaključnimi ocenami predvsem pri pisnih 

preizkusih. Zaključna ocena in ocena pri NPZ se pri nekaterih učencih v celoti ne 

ujemata oziroma prihaja do nekaj odstotnega razhajanja. Utemeljitev: zaključna ocena 

pri slovenščini je skupek tako pisnih kot ustnih ocen/govornih nastopov (v tem šolskem 

letu so si učenci pridobili 3 pisne in 3 ustne ocene), ki pokrivajo različna znanja, NPZ 

je najbolj primerljiv z našimi pisnimi preizkusi znanja, zato tudi prihaja do odstopanj pri 

zaključnih ocenah in dosežkih na NPZ. Pri oceni dobro je rezultat zelo blizu (3 (dobro) 

– 56,8 %), pri zadostni oceni je odstopanje večje, saj si šibkejši učenci zadostno oceno 

lahko pridobijo z naučenimi vsebinami, NPZ pa bazira na razumevanju; z le-tem imajo 

šibki učenci precej težav. 
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Preizkus iz slovenščine na NPZ je dvodelen: v I. delu so naloge povezane z umetnostnim 

besedilom, v II. pa z neumetnostnim besedilom. Razmerje v deležu točk obeh delov je 

enako, kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku oz. kot ga določa učni načrt 

za slovenščino v osnovni šoli (v nadaljevanju UN), tj. 40 % za književnost in 60 % za jezik. 

Na podlagi rezultatov menimo, da je treba pri pouku poudarjati smiselnost tvorjenja 

jezikovno pravilnih povedi in besedil (tudi pri drugih predmetih, ne le pri slovenščini) in 

učence pri samostojnem tvorjenju in preverjanju zapisanih besedil navajati na rabo 

jezikovnih priročnikov, npr. na Franu. Prav tako svetujemo, da naj učitelji spodbujajo 

učence k natančnemu branju navodil, k natančnemu odgovarjanju, ki naj zajema vse 

potrebne podatke, in k povezovanju oz. utemeljevanju mnenja s podatki ali primeri iz 

izhodiščnega besedila. Učenci naj pri pouku tvorijo tudi več raznih besedil v e-obliki, 

učitelji pa naj jim dajejo o vseh opravljenih obveznostih kakovostno povratno 

informacijo. 

 

Izboljšave, predlogi na ravni šole: 

Pri umetnostnih besedilih bomo dajali prednost: 

• več poudarka bo na literarnovednem in literarnozgodovinskem znanju, npr. 

poimenovanje slovenskih avtorjev, njihovih del in literarnih obdobij, 

razumevanje vloge pesniškega sredstva, ločevanje med lirsko in epsko pesmijo; 

• primerjalnem in izkušenjskem učenju – na primeru različnih književnih zvrsti in 

vrst, pri katerih bomo iskali temeljne značilnosti, jih med seboj primerjali in 

analizirali, 

• poglobljeni analizi vseh vrst umetnostnih besedil – dogajanje, tema, dogajalne 

enote, povzemanje, primerjanje (branju pripovednih/dramskih besedil, 

razumevanje poezije, določenih verzov, primerjavi pesmi …); 

• analizi slovničnih in pravopisnih napak pri tvorbnih nalogah. Pri neumetnostnih 

besedilih se bomo bolj posvečali:  

• skladenjski zmožnosti, 

• povezovanju besedilne vrste z vsebino, 

• tvorjenju jezikovno pravilnih besedil, 

• utrjevanju in ponavljanju: besednih vrst, priredno in podredno zložene povedi, 

vrstah besedil, veliki začetnici, 

• vsebinski analizi neumetnostnega besedila – iskanje različnih podatkov: tema, 

naslovnik, sporočevalec …, 

• primerjalni analizi daljših besedil, 

• analizi slovničnih in pravopisnih napak pri tvorbnih nalogah. 
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Analiza izboljšanja rezultatov na osnovi izvedenih izboljšav po prejšnjem NPZ: 

V primerjavi s prejšnjim letom in preteklimi leti se je izkazalo za dobro, da je potrebno 

z učenci veliko delati na poglobljeni analizi tako umetnostnih kot neumetnostnih 

besedil, prav tako jih je potrebno navajati na utemeljevanje, natančnost pri nalogah 

bralnega razumevanja. Z učenci smo veliko časa namenili ravno temu in pri veliki večini 

učencev se je pokazal napredek. Prav tako je potrebno še vedno tvoriti kratke pisne 

sestavke, če jih ovrednotimo in damo učencem kvalitetno povratno informacijo tako s 

stališča vsebine kot slovnično-pravopisne ustreznosti, učenci te naloge dobro rešijo. 

Za pozitivno se je izkazalo in je viden napredek pri slovničnih vsebinah, kar pomeni, 

da je z učenci potrebno še naprej veliko vaditi in utrjevati slovnične pojme ter jih 

uporabljati na praktičnih primerih. Z vajo so učenci tudi pri teh vsebinah naredili 

napredek.  

Analizo pripravila: Mateja Nudl 

 

4.2.2 Matematika 

 

Povprečni dosežek na šoli je 16,3 % višji od državnega povprečja. Učiteljica 

matematike sem zelo zadovoljna z izkazanim znanjem učencev. Od 14 učencev je 12 

učencev preseglo državno povprečje, dosežek dveh učencev je nižji od državnega 

povprečja. Najboljši dosežek je 96 %. Trije učenci, to je 21 %, sodi med 10 % najboljših 

učencev v državi. Povprečna ocena učencev, ki so pisali nacionalni preizkus znanja 

pri matematiki je bila 3,64, dosežek na NPZ pa 74,0 %.  

 

Učni cilji, ki jih učenci obvladajo vsaj za 20 % bolje od sovrstnikov v Slovenji so: 

• Razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 (desetiški sestav). 

• Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10).  

• Delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus (48 

% bolje od slov. povprečja). 

• Učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo 

decimalna števila (40 % bolje od slov. povprečja). 

• Kvadrirajo racionalno število. 

• Izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil. 

• Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih 

utemeljijo (vse štiri postavke) (47% bolje od slov. povprečja). 

• Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk. 

• Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih 

utemeljijo. 
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• Opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru (ob modelih) 

in odnose zapišejo s simboli. 

• Izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra (z računalom in brez njega). 

• Uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun 

neznanih količin. 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog. 

• Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog. 

• Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo 

z ustrezno mersko enoto  

 

Učni cilji, ki so pod slovenskim povprečjem: 

• Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk. 

• Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v 

večje). 

• Opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

 

Predlog izboljšav za posamezna področja dela: 

• Merske enote za maso utrjevati že od 3. razreda dalje. 

• Izračunati vrednost izraza s spremenljivkami , če je vrednost spremenljivke nič 

- izvajati več vaj, da postane rutinski postopek.  

• Učenci, ki imajo učne težave pri matematiki, težko prepoznajo vzorec. Tisti, ki 

so vzorec prepoznali, so pa nadpovprečno dobro reševali drugi del naloge.  

 

Posebna pozornost bo še naprej namenjena: 

• branju navodil nalog z razumevanjem; 

• povezovanju znanj z različnih predmetnih področij; 

• reševanju odprtih in zaprtih matematičnih problemov; 

• utemeljevanju izračunanega; 

• kritičnemu odnosu do izračunanega rezultata; 

• vnašanju vsakodnevnih, življenjskih situacij v pouk matematike; 

• navajanju učencev na samostojno delo v šoli in doma. 

 

Ker so učenci ponovno izkazali zelo visok nivo znanja, sem se odločila, da ne bom 

spreminjala metodike dela.  

Za vse učence 9. razreda je opravljena podrobna analiza za vsakega učenca. 

Analizo pripravila: Antonija Širec 
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4.2.3 Angleščina 

 

Povprečni dosežek na šoli je za 2,78 % višji od republiškega. 57 % učencev je preseglo 

državno povprečje, kar 4 učenci sodijo med 10 % najboljših v državi. Predvidena 

razlika, ko so bili učenci še v 6. razredu in so pisali 7,93 % več kot je bilo državno 

povprečje, se je med učenci, ki komaj dosežejo osnovno znanje iz angleščine, in 

učenci, ki rešujejo zahtevnejše naloge pri jeziku, še povečevala. 

Dosežki na NPZ so primerljivi z zaključnimi ocenami. Zaključna ocena in ocena pri 

NPZ se ujemata pri ocenah prav dobro in odlično, pri oceni dobro je rezultat blizu, pri 

zadostni oceni pa je odstopanje večje, saj si šibkejši učenci zadostno oceno pridobijo 

z naučenimi vsebinami, NPZ pa bazira na razumevanju, z le-tem imajo šibki učenci 

precej težav. 

 

Izboljšave, predlogi na ravni šole: 

Kot učiteljica ugotavljam, da sta dosedanje delo in trud poplačana. Zavedati se 

moramo, da je jezik specifika in je sama uspešnost odvisna tudi od učenčevega okolja: 

ali imajo učenci možnosti sodelovati na tujejezičnih taborih, v poletnih šolah, se 

udeležujejo fakultativnega učenja jezika ali potujejo … Preseči državno povprečje za 

skoraj 3 % pri tujem jeziku je za ruralni okoliš, kot je naš, velik uspeh. 

Kljub temu da namenimo veliko časa poslušanju besedil, prav tako pa so del vsakega 

pisnega ocenjevanja, se bodo učitelji angleščine v prihodnje s tem še ukvarjali. Še 

naprej se bo prakticiralo branje s poslušanjem preko računalnika in se vključevalo v 

delo v razredu. Še več časa se bo posvetilo slušnemu razumevanju in rabi jezika, 

natančneje besedišču, saj sta to edini postavki, pri katerih smo letos v negativni smeri 

odstopali od povprečja. Še naprej se bodo učitelji angleščine trudili in vlagali v pisno 

sporočanje, ker se je to pokazalo za zelo učinkovito, učence se bo še naprej 

spodbujalo k pisanju člankov, pesmic … Učenci bodo krepili besedni zaklad z branjem 

knjig za bralno značko v angleščini, prav tako pa s prebiranjem in razumevanjem 

zanimivih besedil ter pisanju sestavkov tako pri pouku kot za domačo nalogo. 

 

Analiza izboljšanja rezultatov na osnovi izvedenih izboljšav po prejšnjem NPZ: 

Deveti razred učim šesto šolsko leto. V razredu je 14 učencev. Razred je živahen in 

razen redkih izjem zelo motiviran za delo. V razredu so trije učenci s posebnimi 

potrebami. Ugotavljam, da se je nivo znanja v zadnjih letih precej izboljšal. Izboljšave 

na področju pisnega sporočanja so vidne in nad državnim povprečjem pri NPZ že vrsto 

let, prav tako smo se že nekaj let zapored izkazali tudi na ostalih treh področjih 

(slušnem in bralnem razumevanju, besedišču). Učenci so tudi sodelovali pri angleški 

bralni znački in bili pri tem zelo uspešni, vendar pa ugotavljam, da imajo učenci (vsaj 
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nekateri, ki bi morali biti najbolj v stiku) kljub navalu medijev in elektronskih naprav še 

vedno premalo neposrednega stika s tujim jezikom. 

Še naprej se bomo z učenci trudili razvijati svoje sposobnosti in zmožnosti tako v šoli 

kakor tudi doma in ko so v stiku s številnimi družbenimi omrežji, ki prav tako lahko 

omogočajo osebni napredek učenca na področju znanja tujih jezikov. 

Analizo pripravila: Aleksandra Žnuderl 

 

5 IZVAJANJE VZGOJNEGA NAČRTA 
 

Šola je vzgojno-izobraževalni zavod. Naša prvenstvena naloga je izobraževanje, 

enako pomembno pa je tudi skladno vzgojno delovanje. V šoli si prizadevamo za dobre 

medsebojne odnose, za odgovorno vedenje učencev, pozitivno samopodobo in 

poznavanje ter upoštevanje hišnega reda in pravil. Z vzgojo za odgovorno ravnanje 

bomo pri učencih spodbujali vztrajnost, izpolnjevanje svojih dolžnosti in upoštevanje 

dogovorjenih pravil. 

Strokovni delavci izkazujejo svojo odgovornost s svojo strokovnostjo, doslednostjo, 

upoštevanjem dogovorov, ustvarjalnostjo, pravičnostjo. Starši jo izkazujejo s svojo 

skrbnostjo, s sodelovanjem s šolo, spodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega 

razvoja. 

Osnova vzgojnega delovanja je pogovor. Pogovor uporabljajo vsi udeleženci v 

vzgojno-izobraževalnem procesu ter so pri tem pozorni na udejanjanje in 

neupoštevanje izbranih vrednot. 

V šolskem letu 2021/2022 smo v OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol ob zaključku šolskega 

leta podelili pisne pohvale in priznanja učencem, ki so se izkazali na najrazličnejših 

področjih in bili tako vzor drugim učencem. Med šolskim letom je bilo izrečenih tudi 

veliko ustnih pohval. Ob spodbujanju medsebojne učne pomoči smo dosegli večjo 

povezanost med učenci in spoštovanje drug drugega. Ob izdelanih kriterijih za vpis v 

zlato knjigo se je vanjo vpisal na valeti učenka 9. razreda Urška Zorec. 

Vzgojnemu delovanju dajemo na šoli velik poudarek. Temu so namenjene tudi 

razredne ure, dnevi dejavnosti … Ob vsem vzgojnem delovanju pa se ne moremo 

izogniti lažjim kršitvam Hišnega reda oz. Pravil šolskega reda. Ob lažjih kršitvah so se 

učitelji posluževali vzgojnih ukrepov, predvsem so to bili pogovori. Vendar v preteklem 

šolskem letu na šoli ni bilo zaznati hujših kršitev in da bi tako bili primorani poseči po 

izreku vzgojnih opominov.  
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6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 

Šola se tesno povezuje s krajem, z vsemi društvi, ki delujejo v občini ter sodeluje na 

številnih proslavah in prireditvah v kraju.  

Čeprav smo bili v prvi polovici šolskega leta še omejeni z ukrepi za preprečevanje 

širjenja SARS CoV-2 in tako nismo pripravili proslave ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, nismo sodelovali na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku ter 

občinskem prazniku, smo v mesecu maju sodelovali na jurjevem srečanju folklornih 

skupin, v mesecu juniju pripravili letni koncert zborov in folklornih skupin, otroški in 

mladinski zbor sta sodelovala na glasbenem bumu na Sv. Ani ter pripravili zaključno 

prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, ki je bila namenjena tudi 

izdaji slikanice Sreča v nesreči – Change, avtorjev Aneja Satlerja in Jana Senekoviča. 

Naša šola je tudi kot edina šola sodelovala na Lutkarijah z lutkovno skupino v 

Jurovskem Dolu, kakor tudi mladinska folklorna skupina na srečanju otroških in 

odraslih folklornih skupin v Cerkvenjaku. 

Naši učenci so sodelovali tudi na številnih natečajih: 

 

DATUM IME DEJAVNOSTI 
ŠTEVILO UDELEŽENIH 

UČENCEV 

november 
2021 

Kobi ‒ 
pisateljski natečaj  

Alina Berič (5. razred) 
Ema Senekovič (6. razred) 

december 
2021 

Literarni večer KUD Ivan 
Cankar  

Tiana Šipek, Žana Jeza, Urška 
Zorec 

maj 2022 
Bralnice pod slamnikom 
(literarni natečaj)  

Neža Gert, Lara Leš (9. razred) 

marec 2022 Živel strip! Živela animacija! 
Rok Senekovič (prejemnik 
nagrade) 

april 2022 
Na robu misli (šolski literarni 
natečaj) 

Zala Puclin, 3. razred 
Alina Berič, 5. razred 
Daša Knezar, 6. razred 
Tiana Šipek, Gloria Vuzem, 
Primož Šnajder, Žana Jeza, Gala 
Bračič, Tjaša Mihelič. Elvira 
Črešnar, Lana Zorec, 8. razred 
 
S krepko so označene 
zmagovalke znotraj posameznega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
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marec 2022 Rišem / pišem za prijatelja Rok Senekovič, 9. razred 

maj 2022 
Teden umetnosti v šoli in 
vrtcu 

Pia Črnčec, Ema Lavrenčič, Elvira 
Črešnar, Nino Tusulin, Nataša 
Lorber, Rok Senekovič 

marec 2022 Rišem/pišem za prijatelja 2. razred – 18 učencev 

maj 2022 
Razredni likovni natečaj za 
bralni kotiček 

2. razred – 18 učencev 

šolsko leto 
2021/22 

Pasavček 2. razred - 18 učencev 

december 
2021 

Božičkova pošta 2. razred - 18 učencev 

junij 2022 
Pot naprej (literarni natečaj 
Slovenj Gradec) 

Neža Gert, 9. razred 

 

Tudi v tem šolskem letu so učenci pod mentorstvom ge. Mateje Nudl pripravili radijsko 

oddajo za Radio Slovenske gorice, in sicer v mesecu decembru z naslovom Diši po 

praznikih. Učenci družboslovnega krožka pod mentorstvom ge. Milene Kokol, učenci 

novinarskega krožka in literarnega kluba pod mentorstvom ge. Mateje Nudl, učenci 

otroškega in mladinskega pevskega zbora, vokalne skupine in šolskega banda pod 

mentorstvom ge. Metke Caf so prav tako v decembru sooblikovali literarni dogodek 

"So trenutki, ko zapoje srce", ki ga je organiziralo Kulturno društvo Ivan Cankar 

Jurovski Dol. Celoten literarni dogodek smo si lahko ogledali na SIP TV v petek, 17. 

12. 2021, ob 18.00 uri in v nedeljo, 19. 12. 2021, ob 17.40 uri.  

Naša šola si je tudi v šolskem letu 2021/2022 prislužila naziv Junaki našega časa z 

delom na področju prostovoljstva. Tako smo v decembru 2021 uspešno izpeljali 

dobrodelno akcijo »Otroci pomagajo otrokom« v sodelovanju s trgovino Mercator. 

Pripravili smo pakete, s katerimi smo pred božičem razveselili 10 družin naših učencev. 

V mesecu marcu 2022 smo izpeljali v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in 

Karitasom Dobrodelna akcija "Otroci pomagajo ukrajinskim otrokom", in sicer smo 

zbirali hrano z daljšim rokom uporabe, higienske pripomočke in zimska oblačila ter 

obutev za otroke in njihove družine iz Ukrajine. Vse zbrano je bilo dostavljeno na mejni 

prehod Šentilj, od koder naprej je bil organiziran prevoz v Ukrajino. 

Ob zaključku šolskega leta pa smo organizirali še zbiralno akcijo knjig ter šolskih 

potrebščin. 

Ker smo tudi eko-šola, smo organizirali tudi dve veliki zbiralni akciji odpadnega papirja 

v sodelovanju s podjetjem Dinos ter tako prispevali v šolski sklad vrtca in šole.  
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7 SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI 
 

Sodelovanje s starši je izrednega pomena, saj le z roko v roki lahko dosežemo 

optimalni razvoj otrok tako na učnem kot socialnem, čustvenem in osebnostnem 

razvoju. 

Načrtovana sta bila 2 skupna roditeljska sestanka, realizirali smo samo enega v 

mesecu aprilu. Izvedli smo sicer oddelčne roditeljske sestanke ter govorilne ure ob 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS CoV-2. 

Analiza sodelovanja s starši v % na govorilnih urah in roditeljskih sestankih za šolsko 

leto 2021/2022: 

 

razred prisotnih staršev na govorilnih urah 
in roditeljskih sestankih (%) 

1. a razred 53,57 % 

1. b razred 53,84 % 

2. razred 50,69 % 

3. razred 50,85 % 

4. razred 69,23 % 

5. razred 55,00 % 

6. razred 63,06 % 

7. razred 61,48 % 

8. razred 48,61 % 

9. razred 61,22 % 

 

Čeprav sodelovanje s starši ocenjujemo kot dobro in se procenti obiska iz leta v leto 

zvišujejo, si želimo še zvišati % prisotnosti staršev na govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih, saj je vzajemno sodelovanje izredno pomembno za uspešen napredek 

učencev. 

 

8 POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA 
 

Na šoli deluje šolski sklad, ločeno za šolo in vrtec. Namen sklada je pomoč socialno 

šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 

nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Dejavnost sklada je 

pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, donacij, zapuščin in 
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iz drugih virov Da je delo sklada uspešno, gre zahvala predvsem staršem ter 

podjetjem, ki se odzovejo na naše pobude in nam pomagajo dvigovati kvaliteto našega 

dela. S prejetim denarjem upravljamo gospodarno. Odbor šolskega sklada 

(predstavniki staršev in zavoda) se na sestankih odloči, kako razporediti prejeta 

sredstva.  

V šolskem letu 2021/2022 smo s strani donacij podjetij zbrali za šolo 890 €, donacije s 

strani staršev pa so bile v višini 1492,40 €.  

Drugi prihodki so bili s strani podjetja Dinos v okviru zbiranja odpadnega papirja = 

389,53 € ter prispevki od prodaje slikanice = 345,90 € Skupaj se je tako v šolski sklad 

šole zbralo 3117,83 €, kar se je prištelo k neporabljenim sredstvom, ki so na dan 1. 9. 

2021 znašala 2217,17 €. 

 
Od načrtovanih odhodkov so bili realizirani naslednji odhodki v šoli: 

• sofinanciranje ŠVN 7. razred in 3. razred = 291,32 €  

• sofinanciranje ekskurzije 9. razred = 129,28 € 

• snemalnik os: 1957 Makroteam d.o.o. = 121,50 €  

• novoletna obdaritev otrok ‐ kopija nova ‐ 160x svinčnik = 367,20 € 

• igre ‐ taka tuka, 3 x vrtiljak čustev, 2x dej povej = 225,00 €  

• novoletna obdaritev otrok Mercator Jurovski Dol = 248,51 € 

• ozvočenje naglavno = 1.029,00 € 

• delavnica safe.si = 143,28 € 

• sofinanciranje naravoslovnega dne ‐ hiša eksperimentov = 947,00 € 

• Narcisa d.o.o. (plačilo šolskih potrebščin) = 433,74 € 

 

Skupni odhodki iz šolskega sklada – šole: 3935,83 €.  

Stanje šolskega sklada šole je na dan 31. 8. 2022: 1399,17 €.  

V sklad vrtca je bilo s strani donacij staršev zbrano 685 €, drugi prihodki so bili s strani 

podjetja Dinos (zbiranje odpadnega papirja) v višini 209,97 €. Skupaj se je tako v sklad 

vrtca nabralo 894,97 €. 

Odhodki iz sklada vrtca: 

• ogled lutkovno-gledališke predstave Dedek mraz = 300,00 € 

• nakup čelad, skirojev, orodja za pesek = 458,79 € 

• 3x voziček = 68,97 € 

• prevoz otrok na plavalni športni dan = 255,00 € 

 

Skupni odhodki iz šolskega sklada – vrtca: 1082,76 €.  
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Tako je stanje sklada vrtca na dan 31. 8. 2022: 129,84 €. 

 

9 ZAPOSLENI IN NJIHOV RAZVOJ 
 

V šolskem letu 2021/2022 je šolski program izvajalo 22 strokovnih delavcev (razredni, 

predmetni učitelji, svetovalna delavka, knjižničarka in računalnikar). Ob pedagoginji je 

dodatno strokovno pomoč izvajala še mag. prof. inkluzivne pedagogike Katja Malajner 

iz OŠ Gustava Šiliha Maribor, logopedinja Azra Bašagić Tahirović iz Centra za sluh in 

govor Maribor te socialna pedagoginja Estera Jurša iz OŠ Sv. Trojica. 

Ob strokovnih delavcih so na šoli zaposleni še tajnica VIZ VI, hišnik, kuharice, čistilke, 

spremljevalka dolgotrajno bolne učenke, računovodske storitve pa opravlja 

računovodski servis Mkonto, Mateja Košnik s.p. 

Vsi zaposleni svoje delo opravljajo strokovno, učinkovito ter kakovostno. 

Za profesionalno rast učiteljev je potrebno nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

Zato se jih vzpodbuja tako k udeležbi kakovostnih seminarjev, izobraževanj kot tudi k 

samoizobraževanju. Delo na daljavo je učitelje v tem šolskem letu postavilo pred velike 

izzive, zato je bilo nujno potrebno izobraževanje, kar dokazuje tudi skupno število vseh 

posamičnih izobraževanj: 

 

ZAP. 
ŠT. 

IME IN 
PRIIMEK 

DATUM IZOBRAŽEVANJE - tema KRAJ 
ČAS 

TRAJANJA 

1. Mihaela 
Sušec Vučko 

15. 9. 2021 Študijska skupina za 
matematiko - 2. in 3. del 
(digitalni učni načrt in letna 
priprava) 

MS Teams 2+2 = 4 h 

2. Aleksandra 
Kuntner 

16.9.2021 Učitelji učiteljem - srečanje 
za filmsko vzgojo 

Zoom 1,5h 

3. Aleksandra 
Kuntner 

24.9.2021 Mednarodni simpozij 
Poučevanje z gledališkimi 
pristopi 

LJubljana 4 h 

4. Mateja Nudl 19. 8. 2021 Študijska za slovenščino MS Teams 3 

5. Mateja Nudl 27. 9. 2021 Odprta knjiga (GG4U) Zoom 1,5 

6. Ana Šuster 
Kraner 

23. 8. 2021 Študijska za LUM MS Teams 4 

7. Ana Šuster 
Kraner 

29. 9. 2021 Študijska za LUM MS Teams 2 + 2 

8. Irena Kocbek 23. 8., 30. 
9. 2021 

Študijska za nemščino MS Teams 4+2+2 

9. Irena Kocbek 26. 8., 29. 
9. 2021 

Študijska za angleščino MS Teams 4+2+2 
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10. Irena Kocbek 14. 9. 2021 Tuji jeziki štejejo: dr. 
Lucija Čok (Slovenska 
jezikovna politika) 

Zoom v živo 2 

11. Irena Kocbek 21. 9. 2021 TJŠT: Piet Van Avermalt 
(Izobražealni izzivi) 

Zoom v živo 2 

12. Irena Kocbek 28. 9. 2021 TJŠT:Steinar Nybole 
(Učenje večih jezikov) 

Zoom v živo 2 

13. Irena Kocbek 5. 10. 2021 TJŠT: Alja Lipavic Ostir 
(Stališča gimnazijcev do 
tujih jezikov) 

Zoom v živo 2 

14. Majda Kolarič 23. 8., 1. 9., 
27. 9. 2021 

Študijska KEM MS Teams 4+2+2 

15. Majda Kolarič 24. 8.,1. 
9.,30. 9. 
2021 

Študijska NAR MS Teams 4+2+2 

16. Majda Kolarič 26. 8., 3. 9., 
21. 9. 2021 

Študijska BIO MS Teams 4+2+2 

17. Majda Kolarič 20. 9. 2021 Srečanje eko 
koordinatorje 

Laško 5 

18. Majda Kolarič 9. 9. 2021 Posvet mentorjev ČK Lukovica 2 

19. Mihaela 
Sušec Vučko 

6. 10. 2021 Microsoft Teams v šolstvu MS Teams 2 uri 

20. Mihaela 
Sušec Vučko 

12. 10. 
2021 

Jezikovno-matematična 
pismenost 

Maribor 8 ur 

21. Mateja Nudl 20. 10., 21. 
10. 2021 

Kaj pa branje? V živo preko 
ZOOM 

8 

22. Martina 
Škrlec 

24. 8 - 23. 
9. 2021 

Študijska RP MS Teams 8 

23. Martina 
Škrlec 

oktober 
2021  

(Ne)vidni vzorci narave: 
opazovanje narave kot 
veščina z dr. Gregorjem 
Torkarje 

Posnetek 1 

24. Martina 
Škrlec 

oktober 
2021  

Komunikacija in delo z 
učenci, ki motijo pouk – 
Damjana Šmid  

Posnetek - 
gradivo  

12  

25. Mihaela 
Sušec Vučko 

25. 10. 
2021 

Poti za izboljšanje učnih 
dosežkov pri matematiki 
(1. del) 

V živo preko 
videokonference 
v spletni učilnici 

5 

26 Aleksandra 
Kuntner 

21. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

27 Aleksandra 
Kuntner 

22. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

8 

28 Aleksandra 
Kuntner 

23. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

29 Aleksandra 
Kuntner 

24. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

3 

30 Aleksandra 
Kuntner 

5. 10. 2021 Do kakovosti s 
samoevalvacijo  

V živo _LJ 4,5 
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31. Mateja Nudl 15. 11. 
2021 in 18. 
11. 2021 

Brain Gym in nekaj tehnik 
sproščanja za zmanjšanje 
stresa otrok 

V živo preko 
ZOOM 

6 

32. Mihaela 
Sušec Vučko 

3. 11. 2021 
in 10. 11. 
2021 

Izobraževanje za 
tekmovanje iz Razvedrilne 
matematike 

V živo preko 
ZOOMa 

10 

33. Majda Kolarič 17. 11. 
2021 

Aktivno poučevanje kemije 
s poskusi 

V živo preko 
ZOOM. 

1,5 

34. Barbara 
Breznik 

oktober- 
november 

Marko Juhant Vzgoja 
trmastega otroka 

posnetki - splet 10 

35. Mihaela 
Sušec Vučko 

22. 11. 
2021 

Poti za izboljšanje učnih 
dosežkov pri matematiki 
(2. del) 

V živo preko 
videokonference 
v spletni učilnici 

3 

36. Ana Šuster 
Kraner 

23. 11. 
2021 

Srečanje učiteljev LUM v 
OŠ 

V živo preko 
ZOOM 

1,5 

37. Mateja Nudl 29. 11. 
2021 

Luigi Ballerini: Mira ve vse 
(pogovor s pisateljem, 
GG4U) 

V živo preko 
ZOOM 

1 

38. Martin Škrlec 29. 11. 
2021 

Spletne izobraževalne 
iMinutke: Slovenščina 2 

webinar 1 

39. Martina 
Škrlec 

27. 11 2021 Lutkovna animacija 
(Barbara Jamšek) 

Jurovski Dol 2 

40. Metka Caf 20. 8. 2021; 
sept. 2021; 
15. 9. 2021 

Študijska skupina za GUM MS Teams 4 + 2 + 2 

41. Metka Caf 14. 10. 
2021,  
15. 10. 
2021 

Udeležba na 
mednarodnem on-line 
strokovnem izobraževanju 
- znanstveno strokovni 
konferenci z naslovom 
Izobraževanje talentov 
(MIB EDU in ITEI) 

Livestorm 14 

42. Metka Caf 1.12. 2021 
in 
2.12.2021 

Mala zborovska šola Zoom 3 + 3 

43. Martina 
Škrlec 

6. 12. 2021 Svet zavoda: Izvolitev in 
imenovanje 

zoom 3  

44. Martina 
Škrlec 

9. 12. 2021 Sodelovanje in hkrati 
personalizacija v učnem 
procesu na razredni 
stopnji v trenutnih 
razmerah 

MS Teams 1 

45. Luka 
Sambolec 

november 
2021 

Šolanje na domu-zavod za 
šolstvo 

zoom 2 

46. Luka 
Sambolec 

18. 12. 
2021, 
november 
2021 

Osnove metodike učenja 
rokometa, odbojke in 
košarke v tretjem triletju 
oš 

FŠ  
Ljubljana 

15 

47. Luka 
Sambolec 

23. 8. 2021 
samostojno 
22. 9. 2021 

Študijska za Šport MS Teams 10 
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48. Majda Kolarič 9. 12. 2021 Srečanje uporabnikov 
sistema ZOTKIS  

Webinar 1 

49. Majda Kolarič 23. 12. 
2021 

Potovanje na ledeni jug Zoom 1 

50. Ana Šuster 
Kraner 

6. 1. 2022 Srečanje učiteljev LUM v 
OŠ 

V živo preko 
ZOOM 

1 

51. Ana Šuster 
Kraner 

8. 1. 2022 dr. Eva Škobalj: Čuječa 
vzgoja v času korone 

preko spleta 1,5 

52. Alenka 
Dominik 

2.11.2021 FS pri matematiki Webinar 2 

53. Alenka 
Dominik 

24.9.2021 Mednarodni simpozij 
Poučevanje z gledališkimi 
pristopi 

Ljubljana 4 h 

54. Alenka 
Dominik 

21.10.2021 Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

55. Alenka 
Dominik 

22.10.2021 Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

8 

56. Alenka 
Dominik 

23.10.2021 Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

57. Alenka 
Dominik 

24.10.2021 Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

3 

58. Alenka 
Dominik 

12.1.2022  Glasbena delavnica s 
Tadejo Mraz NovakNovi 
prijatelji 3 

Webinar 1,5 
 

59. Mateja Nudl 15. 1. 2022 Učinkovito delo s starši 
otrok z anksiozno in 
panično motnjo 

V živo preko 
ZOOM 

7 

60. Silva Špindler 21. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

61. Silva Špindler 22. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

8 

62. Silva Špindler 23. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

10,5 

63. Silva Špindler 24. 10. 
2021 

Vključi se. Vključi vse. 
Mednarodna konferenca. 

V živo preko 
spleta 

3 

64. Barbara 
Waldhütter 

23. 8., 1.9., 
27.9. 
 

Študijska KEM MS Teams 8 

65. Barbara 
Waldhütter 

25. 8, 5. 9. 
27. 9 
 

Študijska knjižnična 
dejavnost 

MS Teams 8 

66. Barbara 
Waldhütter 

26. 11. Ogled posnetka o novem 
samostojnem delovnem 
zvezku za kemijo od MK 

MS Teams 1 

67. Karmen Polič 16. 09. 
2021 

Poučne igrače iz plastenk MS Teams 1 

68. Karmen Polič 21. 09. 
2021 

Naravoslovje in tehnika 1. 
del 

MS Teams 2 

69. Karmen Polič 28. 09. 
2021 

Naravoslovje in tehnika 2. 
del 

MS Teams 2 
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70. Karmen Polič 22. 09. 
2021 

Priprava slikovnega 
gradiva 1. del 

MS Teams 2 

71. Karmen Polič 29. 09. 
2021 

Priprava slikovnega 
gradiva 2. del 

MS Teams 2 

72. Karmen Polič 23. 09. 
2021 

Priprava videoposnetkov 
1. del 

MS Teams 2 

73. Karmen Polič 30. 09. 
2021 

Priprava videoposnetkov 
2. del 

MS Teams 2 

74. Karmen Polič 05. 10. 
2021 

Lutke, prijateljice otrok 1. 
del 

MS Teams 2 

75. Karmen Polič 10. 10. 
2021 

Lutke, prijateljice otrok 2. 
del 

MS Teams 2 

76. Karmen Polič 04. 11. 
2021 

Ustvarjalna raba telefona 
1. del 

MS Teams 2 

77. Karmen Polič 11. 11. 
2021 

Ustvarjalna raba telefona 
2. del 

MS Teams 2 

78. Karmen Polič 12. 01. 
2022 

Qcad 1. del Zoom 1,5 

79. Karmen Polič 13. 01. 
2022 

Qcad 2. del Zoom 1,5 

80. Karmen Polič 20. 01. 
2022 

NAK PO NAK-u /Covid-19/ 
vs. HIV/aids 

Zoom 1 

81. Karmen Polič 25. 08. 
2021 

Tinkercad Zoom 1,5 

82. Karmen Polič 26. 08. 
2021 

Tinkercad Zoom 1,5 

83. Karmen Polič 23. 08. 
2021 

ŠS MS Teams 4+2+2 

84. Alenka 
Dominik 

9. 12. 2021 Sodelovanje in hkrati 
personalizacija v učnem 
procesu na razredni 
stopnji v trenutnih 
razmerah 

Zoom 1 

85. Alenka 
Dominik 

19. 1. 2022 Vzgoja otrok in staršev Posnetek, splet 1,5 

86. Ana Šuster 
Kraner 

15. 1. 2022 Boštjan Gorenc-Pižama: 
Kako otroku približati 
branje 

preko spleta 1,5 

87. Ana Šuster 
Kraner 

19. 1. 2022 Nina Jelen - Če učitelj 
posluša učenca, tudi 
učenci poslušajo učitelja 

preko spleta 1,5 

88. Mihaela 
Sušec Vučko 

17. 1. 2022 Nesebičnost kot socialni 
optimum 

v živo preko 
spleta 

1 

89. Mihaela 
Sušec Vučko 

21. 1. 2022 Nina Jelen - Če učitelj 
posluša učenca, tudi 
učenci poslušajo učitelja 

ogled 
videoposnetka 

1,5 

90. Mihaela 
Sušec Vučko 

27. 1. 2022 Uporaba avtorskih del v 
izobraževanje 

v živo preko 
spleta 

1  

91. Martina 
Škrlec 

24. 1. 2022 e-urica: Sodelujmo, 
kjerkoli in kadarkoli 

posnetek ZRSŠ 1 
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92. Ana Šuster 
Kraner 

31. 1. 2022 Mateja Peršolja: Vodenje 
pouka po načelih FS 

webinar 1,5 

93. Alenka 
Dominik 

31. 1. 2022 Mateja Peršolja: Vodenje 
pouka po načelih FS 

webinar 1,5 

94. Martina 
Škrlec  

31. 1. 2022 Mateja Peršolja: Vodenje 
pouka po načelih FS 

webinar  1,5 

95 Vesna 
Breznik 

6. 12. 2021 Ravnateljski servis: 
Seminar Svet zavoda - 
izvolitev in imenovanje 

preko spleta na 
daljavo 

3 

96. Antonija 
Širec 

23. 8. 2021, 
15. 9. 2021 

Študijska skupina 
matematika 

MS Teams 4+2+2 

97. Antonija 
Širec 

26. 8. 2021, 
16. 9. 2021 

Študijska skupina fizika MS Teams 4+2+2 

98. Antonija 
Širec 

17. 1. 2022 Nesebičnost kot socialni 
optimum 

v živo preko 
spleta 

1 

99. Antonija 
Širec 

15. 2. 2022 Popestritev pouka 
matematike z 
interaktivnimi vsebinami in 
novostmi 

Zoom 1 

100 Alenka 
Dominik 

15. 2. 2022 Spoštljiva komunikacija in 
razmerje 90:10 

Zoom 1 

101. Majda Kolarič 15. 2. 2022 Prisluškovanje 
skrivnostnim pogovorom 
žuželk 

MS Teams 1 

102. Irena Kocbek 12. 10. 
2021 

TJŠT:Ellen Bialystock: 
Developing languages in 
Bilingual Education 

Zoom v živo 1,5 

103. Irena Kocbek 14. 2. 2022 Ped. delavnica: Helping 
teenage students develop 
growth mindsets 

Rokus klett-
Zoom 

1 

104. Antonija 
Širec 

16. 2. 2022 Verjeti znanosti?! MS Teams 1 

105. Antonija 
Širec 

17. 2. 2022 Izrazi s spremenljivkami in 
računanje z njimi 

Zoom 1 

106. Mihaela 
Sušec Vučko 

17. 2. 2022 Izrazi s spremenljivkami in 
računanje z njimi 

Zoom 1 

107. Alenka 
Dominik 

17. 2. 2022 Projekt Pasavček: 
Prometna varnost otrok 
med vožnjo 

V živo preko 
spleta 

8 

108. Vesna 
Breznik 

18. 2. 2022 Ravnateljski servis: 
Ocenjevanje in 
napredovanje javnih 
uslužbencev 

zoom 2 

109. Aleksandra 
Kuntner 

16. 2. 2022 NTC seminar 1. del zoom 3 

110. Majda Kolarič 17. 2. 2022 NAK po NAKu Volkovi v 
Sloveniji 

zoom 1 

111. Majda Kolarič 23. 2. 2022 Človeško telo Webinar 1 

112. Mihaela 
Sušec Vučko 

1. 3. 2022 Nurikabe - tehnike 
reševanja 

Zoom 1 



 

JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol 

 
tel.: (02) 729 56 62, splet: www.os-jd.si, e-pošta: info@os-jd.si, 

davčna št.: 40918807, TRR: SI56 0110 0600 0036 980  

 
 
 

- 36 - 

113. Mateja Nudl 15. 3. 2022 Bralnice pod slamnikom z 
naslovom Do konca in 
naprej: čar pustolovskih in 
zgodovinskih mladinskih 
knjig (strokovno srečanje) 

Youtube v živo 4 

114. Alenka 
Dominik 

15. 3. 2022 Predstavitev portala Lili 
Bine 

V živo preko 
zooma 

1 

115. Karmen Polič 16. 03. 
2022 

NTC seminar 3. del zoom 3 

116. Aleksandra 
Kuntner 

9. 3. 2022 NTC SEMINAR 2. DEL  zoom 3,5 

117. Aleksandra 
Kuntner 

16. 3. 2022 NTC seminar 3. del  zoom 3 

118. Vesna 
Breznik 

16. 3. 2022 Skrita moč vodenja za 
spodbudno delovno in 
učno okolje - spletna 
razprava ŠR 

zoom 1,5 

119. Mojca Ozmec marec, april 
2022 

Pedagoške drobtinice Zoom 8 

120. Mateja Nudl 17. 3. 2022 Kako prepoznati stisko 
učenca in kako pomagati 

Zoom v živo 1 

121. Metka Caf 1. 2. 2022 Internetne prevare in 
neresnice – spletni 
pogovorni dogodek za 
učitelje in druge šolske 
delavce 

Zoom 1 

122. Metka Caf 18. 3. 2022 EuDaMus-evropski dan 
glasbe 

Youtube-
posnetek 

1 

123. Karmen Polič 17. 03. 
2022 

Kako prepoznati stisko 
dijaka in kako ukrepati 

zoom 1 

124. Irena Kocbek 22. 3. 2022 Tell me about it! Speaking 
and writing with Teens 

Modrijan 
izobraževanje- 
posnetek 
webinarja 

1 

125. Ana Šuster 
Kraner 

17. 3. 2022 Kako prepoznati stisko 
učenca in kako pomagati 

ZOOM 1 

126. Ana Šuster 
Kraner 

24. 3. 2022 Likovna umetnost 6 webinar 1 

127. Ana Šuster 
Kraner 

25., 26. 3. 
2022 

Prikaz metod za 
spodbujanje in razvijanje 
jezikovnih in socialnih 
kompetenc skozi likovno 
umetnost 

Pedagoška 
fakulteta, 
Maribor 

12 

128. Ana Šuster 
Kraner 

28. 3. 2022 Aktiv učiteljev LUM ZOOM 1 

129. Antonija 
Širec 

19. 3. 2022 Spletna predstavitev 
gradiv za fiziko 

M Teams 1 

130. Antonija 
Širec 

20. 3. 2022 Kako popestriti pouk 
matematike 

M Teams 1 

131. Mihaela 
Sušec Vučko 

20. 3. 2022 Kako popestriti pouk 
matematike 

MS Teams 1 
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132. Karmen Polič 29. 03. 
2022 

Animacija v vrtcu in šoli 
1.del 

MS Teams 2 

133. Mihaela 
Sušec Vučko 

30. 3. 2022 Zdravi možgani, zdravi 
otroci 

webinar 2 

134. Majda Kolarič 15. 3. 2022 Spomenica in PDS MS Teams 1 

135. Majda Kolarič 16. 3. 2022 IZZI Rokus NAR, BIO webinar 1  

136. Majda Kolarič 24. 3. 2022 NAK po NAKu Zoom 1  

137. Karmen Polič 05. 04. 
2022 

Animacija v vrtcu in šoli 
2.del 

MS Teams 2 

138. Karmen Polič 07. 04. 
2022 

Kako spodbuditi bralno 
pismenost 

Zoom 1 

139. Gabrijela 
Murko 

8. 3. 2022 Glasbena vzgoja v vrtcu 
(Ciciakademija) 

zoom 1 

140. Gabrijela 
Murko 

10. 3. 2022 Moj otrok je drama queen zoom 1,5 

141. Gabrijela 
Murko 

15. 3. 2022 Herojsko postavljanje mej zoom 2 

142. Špela Jančič 10. 3. 2022 Strategija obvladovanja 
stresa 

zoom 6 

143. Špela Jančič 12. 3. 2022 Preglasni ali pretihi otroci zoom 6 

144. Anja Škrobar 8. 3. 2022 Joga za otroke s kačalinko zoom 0,5 

145. Tatjana 
Komperšak 
Škerget 

8. 3. 2022 Joga za otroke s kačalinko zoom 0,5 

146. Majda Pak 21. 3. Presenetimo stres  zoom 1,5 

147. Andreja 
Plemenič 

4. 3., 5. 3., 
26. 3. 

Povezovanje z naravo, 
plesom in glasbo kot medij 
trajnostnega razvoja 

zoom 24 

148. Vesna 
Breznik 

5. 4., 6. 4. 
2022 

IX. znanstveni posvet v 
vzgoji in izobraževanju: 
Sodelovanje - 
povezovanje za skupno 
kritično refleksijo o učenju 

Portorož 16 

149. Vesna 
Breznik 

8. 4. 2022 GDPR - pregled nujnih 
aktivnosti za javne zavode 
VIZ 

zoom 2 

150. Anita Turk 8. 4. 2022 GDPR - pregled nujnih 
aktivnosti za javne zavode 
VIZ 

zoom 2 

151. Ana Šuster 
Kraner 

7. 4. 2022 Kako spodbuditi bralno 
pismenost 

ZOOM 1 

152. Ana Šuster 
Kraner 

8. 4. 2022 Prikaz metod za 
spodbujanje in razvijanje 
jezikovnih in socialnih 
kompetenc skozi likovno 
umetnost 

Pedagoška 
fakulteta, 
Maribor 

6 + 6 

153. Majda Pak 22. 3., 23. 
3. 

Čarobni otroci zoom 4 

154. Majda Kolarič 21. 4. 2022 Triglavski narodni park Webinar 1 
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155. Majda Kolarič 22. 4. 2022 NAK po NAKu Kaj in kako 
vidimo z el. mikroskopom 

Zoom 1 
 

156. Maja 
Mencigar 

21. 4. 2022 Posvet šolskih svetovalnih 
delavcev 

Brdo pri Kranju 8 

158. Aleksandra 
Kuntner 

21. 4. 2022 Posvet šolskih svetovalnih 
delavcev 

Brdo pri Kranju 8 

159. Luka 
Sambolec 

20. 4.2022 SloFit delavnice Zomm JoyMVPA 1 

160. Luka 
Sambolec 

21. 4. 2022 SloFit delavnice FŠ Ljubljana,, 
delavnice 
JoyMVPA 

5 

161. Luka 
Sambolec 

12. 1. 2022 Smučanje Rogla 5 

162. Ana Šuster 
Kraner 

21. 4. 2022 Aktiv učiteljev LUM v OŠ ZOOM 1 

163 Ana Šuster 
Kraner 

23. 4. 2022 Družba in šola po 
epidemiji 

Laško 8 

164. Aleksandra 
Kuntner 

21.4.2022 Konferenca o šolskem 
svetovalnem delu 

Brdo pri Kranju 8 

165. Maja 
Mencigar 

21.4.2022 Konferenca o šolskem 
svetovalnem delu 

Brdo pri Kranju 8 

167. Martina 
Škrlec 

3. 2. 2022 Akademija z Lili in 
Binetom 

zoom 2,5 

168. Martina 
Škrlec 

marec, 
2022 

Razvojna skupina – 
webinar- 0,5 h  

zoom 0,5 

169. Martina 
Škrlec 

marec. 
2022 

Spletne izobraževalne 
iMinutke Matematika 

zoom 1 

170. Martina 
Škrlec 

marec, 
2022 

Ali znamo izkoristiti pouk 
na prostem  

ZRSŠ -zoom 1 

171. Vesna 
Breznik 

23. 5. 2022 Pravne pasti ob zaključku 
šolskega leta 

zoom 1 

172. Ana Šuster 
Kraner 

24. 5. 2022 Aktiv učiteljev LUM v OŠ ZOOM 1,5 

173. Silva Špindler maj, 2022 Damjana ŠmidTrening 
socialnih veščin  

Zoom 13 

174. Silva Špindler maj, 2022 Damjana Šmid: Jaz 
učiteljica 

zoom 13 

175 Majda Kolarič 18. 5. 2022 Biotska pestrost in mi Wufoo 2 uri 

176. Majda Kolarič 26. 5. 2022 Inteligentna bitja v našem 
morju 

Webinar 1 ura 

177. Barbara 
Waldhütter 

21. 5. 2022 l Ljubljana 6 ur 

178. Irena Kocbek 4.6.2022 Early learning a foreign 
language, 
English in Early Childhood 

British Council, 
Facebook v živo 

2 uri 

179 Antonija 
Širec 

5. 5. 2022  Podkast: Postavljanje 
meja 

Webinar 1 ura 

180 Antonija 
Širec 

10. 5. 2022 Svetovalna storitev 
Zavoda za šolstvo: Izpit za 

Maribor 4 ure 
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učenca, ki se šola na 
domu 

181 Barbara 
Breznik 

april 2022 Damjana Šmid : Jaz 
učiteljica 

posnetki 13 ur 

182 Barbara 
Breznik 

maj 2022 Damjana Šmid: Trening 
socialnih veščin 

posnetki 13 ur 

183. Barbara 
Breznik 

17. 5. 2022 RAP - konferenca OŠ Kidričevo 4 ure 

184. Irena Kocbek 7.6.2022 Using drama with young 
learners (dr.S. Bratož in 
dr. M. Žefran) 

posnetek 
Webinarja 

1 ura 

185. Ana Šuster 
Kraner 

11. 6. 2022 Likovna kolonija učiteljev 
LUM 

Štanjel 13 ur 

186. Majda Kolarič 16. 6. 2022 NAK po NAKu - Škodljivi 
učinki sonca na kožo in 
oči 

ZOOM 1 ura 

187. Ana Šuster 
Kraner 

30. 6. 2022 Sodobna umetnost in 
likovni svet mladih 

Ljubljana 8 ur 

188. Mihaela 
Sušec Vučko 

18. 6. 2022 Postanite srčni starš in 
srčni učitelj 

Webinar 1 h 

189. Mihaela 
Sušec Vučko 

21. 6. 2022 Nenasilno komuniciranje Ogled 
videoposnetka 

1,5 h 

190. Mihaela 
Sušec Vučko 

22. 6. 2022 Pomoč otrokom s 
čustvenimi in vedenjskimi 
težavami 

Ogled 
videoposnetka 

2 h 

191. Martina 
Škrlec 
 

marec, 
2022 

Presenti stres z ukano 
namesto z bitko  

v živo - webianr 1,5 h 

192. Martina 
Škrlec 

april 2022 MArko Juhant - Grdo 
obnašanje  

webinar 1 h  

193. Martina 
Škrlec 

7. 4. 2022 Treningi za izboljšanje 
branja (učiteljski in 
starševski večer)  

v živo - zoom 2 h  

194. Aleksandra 
Žnuderl  

26. 8., 29. 
9. 2021 

Študijska za angleščino MS Teams 4+2+2 

195. Aleksandra 
Žnuderl 

12. 1. 2022 Družinkse skrinje - 
medgeneracisjki odnosi 
(Danica Vidmar) 

zoom 2 h 

196. Aleksandra 
Žnuderl 

8. 1. 2022 Čuječa vzgoja v času 
korone (dr. Eva Škobalj) 

zoom 1,5 h 

197. Aleksandra 
Žnuderl 

15. 1 2022 Kako otroku približati 
branje (Boštjan Gorenc-
Pižama) 

zoom 1,5 h 

198. Aleksandra 
Žnuderl 

19. 1. 2022 Če učitelj posluša učenca, 
tudi učenci poslušajo 
učitelje (Nina Jelen) 

zoom 1,5 h 

199. Aleksandra 
Žnuderl 

22. 1. 2022 Vzgoja otroka športnika 
(Andrej Holsedl) 

zoom 1,5 h 

200. Aleksandra 
Žnuderl 

29. 1 2022 V življenju ni nagrad in 
kazni, ampak le posledice, 

zoom 1,5 h 
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ugodne in neugodne (dr. 
Branka D. Jurišič) 

201. Aleksandra 
Žnuderl 

31. 1. 2022 Vrtec, šola, kariera 
(Aleksander Zadel, Melita 
Joželj Nose) 

zoom 1,5 h 

202. Aleksandra 
Žnuderl 

18. 2.  Komuniciranje in vodenje 
v nejasnih časih (Matej 
Delakorda) 

zoom 1,5 h 

203. Aleksandra 
Žnuderl 

19. 2. 2022 Smem biti to, kar sem 
(Maja Megla) 

zoom 1,5 h 

204. Aleksandra 
Žnuderl 

25. 2. 2022 Agilno vodenje ljudi in 
projektov (Voranc Kutnik) 

zoom 1,5 h 

205. Aleksandra 
Žnuderl 

21. 2. 2022 Kako spodbuditi zaupanje 
vase in v sočloveka 
(Sanela Banović, dr. med.)  

zoom 1,5 h 

206. Aleksandra 
Žnuderl 

4. 3. 2022 Povrtajmo pod površino: 
srečni v službi (Marjan 
Batagelj) 

zoom 1,5 h 

207. Aleksandra 
Žnuderl 

5. 3. 2022 Ne čakaj na rože (Maja 
Golob) 

zoom 1,5 h 

208. Aleksandra 
Žnuderl 

21. 3. 2022 Vera v znanost (dr. Sašo 
Dolenc) 

zoom 1,5 h 

209. Lavra Bukšek 
Kreft 

oktober RMTI (prva in druga 
stopnja) 

online 16 h 

210. Lavra Bukšek 
Kreft 

28. 10. -31. 
10 

Seminar Brain gym 301: 
sedem dimenzij 
inteligence  

Brezje  
32 h 

211. Lavra Bukšek 
Kreft 

19. 11. – 
21.11 

Brain gym 104: 26 
dejavnosti Brain gyma 

Brezje 16 h 

212. Lavra Bukšek 
Kreft 

1. 4. - 3. 4. 
2022 

Brain Gym 101 – 
ponovitveni seminar 

Brezje 24 h 

213. Aleksandra 
Žnuderl 

10. 2. 2022 Helping people developing 
growing mindsets 

Webinar 1,5 h 

214. Aleksandra 
Žnuderl 

17. 3. 2022 Predstavitev 
prenovljenega 
samostojnega delovnega 
zvezka Od glasov do 
knjižnih svetov 8+ 

Webinar 1 h 

215. Karmen Polič 11.07.2022 NLP tehnike za starše in 
učitelje 

brezplačna 
online delavnica 

 

 

10 ANALIZA SAMOEVALVACIJE 
 

Ena izmed poglavitnih nalog šole je, da svoje delo po posameznih področjih tudi 

evalvira z opravljeno samoevalvacijo. V tem šolskem letu smo se osredotočili na 

čustveno varnost in počutje otrok v OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 
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Osnovna šola naj bi bila takšen prostor in varno okolje, da bi se vsak otrok počutil 

sprejetega, spoštovanega, torej prostor, kjer bi se počutil varno, brez strahu. 

V zadnjem mesecu pouka šolskega leta 2021/2022 smo učencem OŠ J. Hudalesa 

ponudili anonimni vprašalnik, s katerim smo želeli izvedeti njihovo počutje in čustveno 

varnost v naši šoli. Učenci od 4. do 9. razreda so odgovarjali na vprašanja na spletni 

strani naše šole, učenci od 1. do 3. razreda pa so dobili vprašanja na listu, na katera 

so odgovarjali tako, da so njim primerne odgovore obkrožili. Pri branju vprašanj so jim 

pomagale razredničarke. 

Vse odgovore naših učencev smo zbrali in jih predstavljamo v grafičnih prikazih. 

 

 
 

V tortnem grafikonu so z različnimi barvami označeni razredi, število odgovorov in 

odstotni delež vseh anketiranih. 

V šolskem letu 2021/2022 je obiskovalo OŠ J. Hudalesa 160 otrok. 
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RAZRED
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Rad - a hodim v šolo.
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Osnovna šola je prostor, kamor otroci skorajda vsakodnevno zahajajo. Učenci 

spoznavajo učne vsebine, jih nadgrajujejo ter razširjajo splošno razgledanost. 

Vsekakor je šola prostor, kjer se učenci učijo socializacije, spoznavajo družbena 

pravila in norme in vsekakor razvijajo oz. negujejo prijateljstva; pa še bi lahko naštevali 

vrsto dejavnosti, ki jih šola prinaša za življenje. 

Odstotek, ki je zapisan pove, da učenci radi prihajajo v šolo. Vsekakor pa moramo biti 

pozorni in senzibilni na redke posameznike, ki včasih šolski prostor ne sprejemajo oz. 

se težje navajajo na učne zadolžitve, težje vzpostavljajo stike, oz. se jim porajajo manj 

prijetna čustva ob besedi šola. 

 

 

 

Vsi si želimo, da so otroci v šoli čustveno sprejeti, da lahko varno izkazujejo svoja 

čustva in seveda tudi prepoznavajo čustva drugih. S takšno popotnico bodo tudi 

kasneje v življenju lažje živeli in se na konstruktiven način soočali s težavami, če bodo 

na njih naleteli. 

Če se otrok v šoli dobro počuti, lažje spremlja pouk, navezuje stike z vrstniki in 

odraslimi in tudi hitreje dobi prijatelje med sošolci. Kako dobro se počuti v šoli, pa ni 

odvisno samo od razrednika, učiteljev temveč od vseh strokovnih delavcev, s katerimi 

prihaja v stik. Vsekakor pa igra pri tem veliko vlogo razredna skupnost oz. vrstniki. 

Vzporedno z vsemi naštetimi pa ima osrednjo vlogo pri počutju otroka njegova družina. 

Odnos staršev do šole, pozitivna naravnanost ter predvsem njihova čustvena opora je 

osnovno vodilo, da bo otrok lažje premagoval šolske zadolžitve. 

V šolskem načrtu dela imamo vsako leto zapisane preventivne dejavnosti, s katerimi 

učence učimo čustvenih spretnosti, ustreznih in sprejemljivih vedenj, strpnosti do 

drugih in sprejemanje drugačnosti.  

 

Se strinjam ; 
127, 88%

Se ne strinjam; 
17, 12%

V ŠOLI SE POČUTIM DOBRO 
IN SPREJETO.
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Odgovori učencev prikazujejo, da v večini v šoli doživljajo spoštljiv način sprejemanja. 

Še vedno pa obstaja odstotek učencev, ki si želijo biti opaženi in sprejeti. Otroci 

potrebujejo vodenje zrelih odraslih. V šolskem prostoru bomo v prihodnjem šolskem 

letu dali poudarek na osebnem odnosu učitelj – učenec. Za dober in spoštljiv odnos je 

potrebno, da pedagog s srcem pozna otroke, začuti njihove skrite potenciale in s tem 

tudi otrokove močne in šibke točke. Pomembno je dejstvo, ko učenec »sprejme« 

učitelja, le-ta lažje pedagoško usmerja učenca, da mu sledi navodilom. 

Pedagoški proces v obliki formativnega spremljanja pouka in beleženja otrokovega 

napredka, je vsekakor ena izmed bistvenih možnosti, da učitelj celostno spozna 

učenca. 

Učenci so v odgovorih povedali, da imajo v šoli »nekoga«, ki jih vidi in sliši. Učitelji z 

avtoriteto in jasno izraženimi pričakovanji izrazijo, da so pravila in meje za vse učence 

enaka. S tem se lahko učenci počutijo varno in enako sprejeti. Če otrok v nekem 

učitelju prepozna vzor ali zaupnika, če mu je učitelj všeč, če pristopi do njega in se 

zanima zanj, potem se otrok tudi lažje spopada s pričakovanji, zahtevami in učenjem. 

 

 

 

Šola je prostor, kjer se vršijo raznovrstne dejavnosti: pouk, interesne dejavnosti, izbirni 

predmeti, športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dnevi. Učenci se udeležujejo 

72%

28%

Zaposleni v šoli me spoštujejo.

Se strinjam

Se ne strinjam

126

17

V šoli je skoraj vedno nekdo, komur lahko zaupam

Se strinjam

Se ne strinjam
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večdnevnih šol v naravi, ekskurzij, tekmovanj … Takšen način bivanja in življenja v 

šoli, daje možnost, da otrok najde sorodne duše pri vrstnikih, kakor tudi pri strokovnih 

delavcih. Občutek, da je nekdo tu, nekdo, ki te posluša vidi in sprejema, daje otroku 

pomembno popotnico za življenje. 

 

 

 

Šolski delavci dajemo velik poudarek vzgojnemu in razvojnemu načrtu naše šole, 

šolskim pravilom ter predvsem učiti učence strpnosti in dobre komunikacije. Učenci so 

odgovorili, da so s tem dobro seznanjeni. 

 

 

 

Učenci so v veliki večini odgovorili, da se v šoli ne počutijo osamljeno in izločeno. 

Vsekakor pa ni zanemarljivo dejstvo, da pa nekaj učencev doživlja osamljenost. Vloga 

razredne skupnosti in vsakega posameznika v njej je v tem, da poskuša delovati 

0

50
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150

131
13

V šoli so jasno postavljena pravila in 
sankcije ob kršitvah pravil.

Se strinjam Se ne strinjam

Se ne strinjam.
86%

Se strinjam.
14%

V šoli se pogosto počutim izločeno in 
osamljeno.

Se ne strinjam.

Se strinjam.
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homogeno, da so naloge, zadolžitve enakomerno porazdeljene. Pomembno je, da 

strokovni delavci in učenci ustvarjamo demokratično vzdušje, kjer je vsak posameznik 

sprejet. Le tega pa se ne učimo samo v šoli, ampak tudi doma z vzgledom, pozitivnim 

govorjenjem, sočutjem, odnosom do narave, odnosom do starejših … 

Včasih je že majhna pozornost, namenjen čas in lepa beseda dovolj, da v otroku 

vzbudimo občutek varnosti. 

 

 

 

Učenci se v šoli učijo tehnik reševanja medsebojnih sporov, in sicer v raznolikih igrah 

vlog, biblio-pedagoških tehnikah, pogovorov, študije primera v skupinah, v okviru 

raznolikih dejavnostih …  

Šolski prostor je res nenadomestljiv, saj v bistvu učenec dobi takoj povratno informacijo 

od sovrstnikov glede primernega in tudi neprimernega obnašanja. 

Tudi v letošnjem letu bomo v šoli posvetili veliko tem na področju dobre medsebojne 

komunikacije. Učenci bodo deležni delavnic v okviru društva Za boljši svet, kjer se 

bodo učili prepoznavanja čustev, počutja, sprejetosti, razvijanja pozitivne samopodobe 

itd. 
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REŠEVATI MEDSEBOJNE SPORE.
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Prijateljstvo in medsebojna druženja so temeljna naložba za kvaliteten način življenja. 

Prijateljstva in medsebojnega druženja se ne učimo samo v šoli, ampak v vseh oblikah 

socialnega druženja. 

Vsekakor pa se učenci in tudi mi odrasli med seboj razlikujemo tudi v tem, koliko 

druženja in prijateljstva želimo. 
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Vsako leto opravimo tudi anketo med učenci glede zadovoljstva s šolsko prehrano. V 

mesecu juniju pa smo bili v okviru rednega programa NIJZ-ja – območne enote Maribor 

vključeni v strokovno spremljanje prehrane. Večjih odstopanj od podanih Smernic za 

zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih ni bilo zaznati, so se pa na 

podlagi Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 

oblikovala prehranske priporočila za zdravo prehrano otrok in mladostnikov v vzgojno-

izobraževalnih zavodih Slovenije. Priporočila podajajo konkretne strokovne usmeritve 

in navodila (izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative, načine 

prehranjevanja, časovne okvirje). Priporočene kombinacije živil v obrokih dajejo 

prednost sadju in zelenjavi, polnovrednim žitom in žitnim izdelkom, mleku, ribam, 

pustemu mesu, stročnicam, rastlinskim oljem, živilom z manj sladkorja. Živila iz 

skupine odsvetovanih živil niso prepovedana, se pa naj pojavljajo redko. Pri obrokih 

se ponuja pitna voda, nesladkan ali manj sladkan čaj, sadni in zelenjavni sokovi, ki so 

redčeni z vodo (ne sokovi iz sadnega sirupa). Spodbuja se priprava jedi iz svežih 

osnovnih surovin, čim manj polpripravljenih in gotovih jedi ter instant izdelkov. 

Priporočila glede na naše izdelane jedilnike so bila sledeča: 

• zelenjava in/ali sadje se naj pogosteje vključujeta v popoldanski obrok, 

• polnozrnati izdelki in kaše se vključujejo pogosteje v obroke, 

• redkejša uporaba belega mesa, 

• pogostejše vključevanje stročnic pri vseh obrokih, 

• pogostejše vključevanje rib in ribjih izdelkov (namazov, morske ribe …), 

• mleko in mlečni izdelki se naj vključujejo v vsaj en obrok dnevno, 

• omejitve so pri pekovskih slaščičarskih izdelkih, sladoledih, industrijskih 

namazih (topljeni sir je odsvetovan), 

• mesni izdelki naj imajo vidno strukturo (šunka, puranja prsa, domači namazi), 

• ocvrta živila se naj zelo redko vključujejo v prehrano, 

• uvajati se morajo brezmesni dnevi, 

• otrokom se v enem obroku ne ponuja izbira med jedmi. 

 

Spremembe se bodo uvajale postopoma, z vztrajanjem v šoli bo mogoče prišlo do 

sprememb v načinu prehranjevanja tudi doma. 
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11 REALIZACIJA INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL 

 
V načrtu investicijsko-vzdrževalnih del za šolsko leto 2021/2022 smo nadaljevali s 

pleskanjem učilnic in kabinetov v starem delu šole v 1. nadstropju. Namreč v 1. 

nadstropju šole je bilo nujno potrebno prenoviti kabinet ZGO/SLJ zaradi razpok v 

ometu. Že v začetku koledarskega leta smo kupili čistilni stroj za čiščenje tal (hodnikov 

in telovadnice). 

V okviru dodatnih sredstev se je izvedla sanacija celotne elektroinštalacije v šoli in 

vrtcu, saj so bile vse elektroinštalacije v svojem prvotnem stanju in ob vseh dodatnih 

obremenitvah, ki so se nabrale tekom let in razvoja IKT tehnologije, so nam povzročale 

nemalo težav. Prav tako smo zaradi dodatno odobrenega oddelka 1. razreda bili 

primorani prostore garderobe spremeniti v učilnico. V okviru odobrenih dodatnih 

sredstev so se tako nabavile nove garderobne omarice za učence od 3. do 9. razreda, 

ki so nameščene v hodniku v pritličju stare šole. 

S sprotnimi sredstvi za vzdrževanje opreme pa se trudimo reševati sprotne stvari. Tako 

smo v vrtcu namenili sredstva za investicijsko-vzdrževalna dela sprotnim vzdrževalnim 

delom oz. stroškom. 

Še vedno poudarjam, da bi bilo potrebno obnoviti kabinet biologije in kemije, v katerem 

so neprimerne omare za shranjevanje nevarnih tekočin in aparatur za opravljanje 

eksperimentov pri naravoslovnih predmetih. Prav tako bi bilo potrebno posodobiti z 

ustreznimi mizami gospodinjsko učilnico. Po temeljiti obnovi pa kliče tudi kabinet za 

TIT/LUM, v katerem bi bilo potrebno ločiti strojni del od dela za shranjevanje, prav tako 

pa so v učilnici TIT/LUM neprimerne mize za pouk tehnike in likovne umetnosti. 

Z veliko prostorsko stisko se z večanjem števila otrok v šoli srečujemo tudi v kuhinji, 

saj primanjkujejo kuhalne površine, kakor tudi površine za shranjevanje. 

 

12 ZAKLJUČEK 
 

Za nami so skupno prehojena 3 šolska leta. V teh treh letih smo se srečevali z izzivi 

kot še nikoli poprej. Čeprav je bilo naporno, stresno smo s skupnimi močmi uspešno 

premagali še tako na videz velike težave. Zlasti minulo šolsko leto, ki smo ga po dolgih 

dveh letih ponovno v celoti preživeli v šolskih klopeh, je bilo naporno prav zaradi 

pogostih odsotnosti učencev in tudi sodelavcev. Karantene učencev, bolniške 

odsotnosti in s tem povezano dvojno delo so zaznamovale dobršen del šolskega leta. 

Zato bi se ob tem želela zahvaliti vsem sodelavcem; kolektivu, za vso opravljeno delo 

in podporo v mojih prizadevanjih; zahvala velja vsem staršem, učencem, zunanjim 

sodelavcem, vsem imenovanim in neimenovanim, ki s svojim prispevkom povečujejo 

ugled in kakovost naše šole.  
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Prepričana sem, da je delo naših učiteljev odlično. Šola ima jasno vizijo, je razvojno 

naravnana, naklonjena spremembam, učitelji imajo ustrezno podporo in avtonomijo. 

Poleg številnih izboljšav in sprememb, ki nas čakajo v prihodnosti, bomo morali veliko 

energije vložiti za vzdrževanje kvalitete tistih področij, ki jih ocenjujemo zelo dobro. 

Senzibilnost za probleme šole, učencev, staršev in osebne probleme posameznikov 

bomo negovali še naprej. Naklonjenost kolektiva spremembam, izobraževanju, osebni 

rasti so porok, da bomo tudi v bodoče kvalitetno, strokovno in z veliko mero 

pedagoškega erosa izpolnjevali svoje poslanstvo. Samoevalvacija bo eden od 

kamenčkov v mozaiku prizadevanja za kakovostno delo na naši šoli. 

Veliko izzivov in problemov naš še čaka v prihodnosti.Reševali ji bomo lahko le skupaj: 

na strpen način, z znanjem, s spoštovanjem, z empatijo in upoštevanjem vseh mnenj 

in interesov. Verjamem v potencial kolektiva, verjamem, da bomo tudi v prihodnje 

izpolnjevali svoje poslanstvo in da bodo učenci in delavci ponosno in zadovoljno gledali 

na del življenja, ki so ga preživeli na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. 

Z vsebino in obsegom Poročila o realizaciji LDN šole sem predstavila le glavne zunanje 

kazalce dela, ki ga na šoli opravimo v enem šolskem letu. V njem ni zajetih mnogih 

dogodkov, lepih, pa tudi težkih trenutkov ter malenkosti, ki zaznamujejo naš vsakdan. 

Vse to pa bogati, zadovoljuje in osmišlja življenje vsakega posameznika in šole v celoti, 

zato upam s ponosom trditi, da nismo najboljši, smo pa med najboljšimi.  

 

 

Poročilo o realizaciji LDN šole za šolsko leto 2021/2022 pripravila:  

 

 

Vesna Breznik, prof. 

    ravnateljica 
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POROČILO O REALIZACIJI LDN 

VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 

2021/2022 
 

Šolsko leto se je pričelo s 1. 9. 2021. V vrtcu smo imeli oblikovanih 5 polnih skupin; 2 

homogeni skupini prvega starostnega obdobja in 3 homogene skupine drugega 

starostnega obdobja; Lunice, Oblački, Snežinke, Zvezdice in Sončki. 

LUNICE (starost otrok: 1-2 let): vpisanih 14 otrok. En otrok ni prišel-rezervacija, en se 

je sredi aprila izpisal, en je prišel šele junija, en marca, en pa decembra. Tako je ob 

koncu šolskega leta skupino zaključilo 12 otrok. 

OBLAČKI (starost otrok: 2-3 leta): vpisanih 14 otrok, prav toliko otrok je v skupini šolsko 

leto tudi zaključilo. 

SNEŽINKE (starost otrok: 3-4leta): vpisanih 19 otrok, prav toliko otrok je v skupini 

šolsko leto tudi zaključilo. 

ZVEZDICE (starost otrok: od 4-5 let): vpisanih 24 otrok . En otrok ni prišel - rezervacija, 

en se je z aprilom izpisal. Tako je ob koncu šolskega leta skupino zaključilo 22 otrok. 

SONČKI (starost otrok: 5-6 let): vpisanih 24 otrok. En otrok je bil januarja sprejet v 

skupino, tako jih je bilo ta mesec v skupino vključenih 25 (po sklepu ravnateljice). S 

koncem januarja pa se je en otrok izpisal. Ob koncu šolskega leta je skupino zaključilo 

24 otrok. En otrok je od januarja do aprila (3 mesece) koristil rezervacijo. 

S koncem junija se je že nekaj otrok izpisalo, še nekaj pa s koncem avgusta 

(prvošolčki). Med poletjem smo otroke združevali v 4 ali 3 ali dve skupini: 

Skupaj je bilo v vrtec vpisanih 95 otrok.  

V začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtcu pri OŠ J. Hudalesa zaposlenih 7 

vzgojiteljic predšolskih otrok: 

• Gabrijela Murko,  

• Marija Pak,  

• Rozalija Tuš,  

• Andreja Plemenič, 

• Anja Škrobar, 

• Tadeja Kunej (za polovični delovni čas),  

ter 5 vzgojiteljic predšolskih otrok -pomočnice vzgojiteljice: 

• Simona Raner,  
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• Sonja Šajher,  

• Tatjana K. Škerget, 

• Anita Ž. Mohorič, 

• Špela Jančič.  

V poletnem času (julij in avgust) in večkrat po nekaj dni čez leto je pomagala in 

nadomeščala Anja Skrbinšek, daljši bolniški stalež pa Mateja Kocbek. S koncem 

avgusta je se je upokojila vzgojiteljica Rozalija Tuš. 

Obvezno prakso so opravljali dijaki: Rebeka Muhič, Eva Krel in Maja Škamlec, Nina 

Senekovič, Adriana Kukovec, Katja Gornik, Amadeja Lavrenčič - prekvalifikacija, Anja 

Skrbinšek - prekvalifikacija, Mateja Kocbek - prekvalifikacije, študenta Nuša Najdenik 

in Sergej Črnčec.  

Poslovni čas vrtca je bil v začetku leta od 5.15 do 16. 15. Z oktobrom se je spremenil 

na 5.30-16.15. Delovni čas zaposlenih se je spreminjal na 5 tednov. 

Dejavnosti so potekale prilagojeno po LDN vrtca in po LDN vsake skupine posebej. 

Prilagajale smo se potrebam in številu otrok v vrtcu. Karantene otrok in zaposlenih so 

potekale v skupinah nekaj otrok na enkrat ali posamezno. Celotna skupina ni bila nikoli 

istočasno v karanteni. Vsako leto smo za starše in druge oblikovali brošuro oziroma 

Publikacijo tekočega šolskega leta, s katero jih seznanimo o delu v vrtcu, o srečanjih, 

nalogah, dolžnostih, pravicah staršev in otrok in še mnogo več. 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali v vrtcu, smo načrtovali postopno, glede na otrokov 

psihofizični razvoj. Tematski sklopi so bili izbrani načrtno ali spontano, saj smo izhajali 

iz otrok. Dejavnosti, ki smo jih izvajali, so skladne z nacionalnim kurikulum za vrtce. 

Vsaka dejavnost ima tudi cilj, kaj želimo pri otrocih razvijati. Dejavnosti v vrtcu pa 

temeljijo na igri. 

V vrtec sta bila vključena 2 otroka z DSP (eden pri Snežinkah in eden pri Zvezdicah). 

Ure dodatne strokovne pomoči je izvajala inkluzivna pedagoginja Katja Malajner po 

določenem urniku. 

V avgustu smo izvedli roditeljski sestanek za starše otrok novincev, v septembru pa 

uvodni roditeljski sestanek za vse starše vpisanih otrok. Drugi roditeljski sestanek je 

bil meseca februarja (skupni - predavanje o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni 

v vrtcu - ter oddelčni). Srečanja so potekala v živo v prostorih vrtca in šole. Starše smo 

tekom leta o aktualnih zadevah obveščali peko e-pošte, občasno po telefonu, na 

oglasnih deskah v garderobi, na šolski spletni strani in v živo ob jutranjem in 

popoldanskem srečanju. Pogovorne ure so potekale vsak mesec individualno po 

določenem urniku za vsako skupino posebej.  

Izvedli smo tudi nekaj neformalnih srečanj s starši ob koncu šolskega leta, in sicer 

slovo minimaturantov in zaključek vrtca. 



 

JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol 
Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol 

 
tel.: (02) 729 56 62, splet: www.os-jd.si, e-pošta: info@os-jd.si, 

davčna št.: 40918807, TRR: SI56 0110 0600 0036 980  

 
 
 

- 52 - 

Gostili smo še nekaj zunanjih sodelavcev; učiteljica in knjižničarka Barbara Walthuter, 

Ines Žunkovič in Ksenija Škerbot (ZD Lenart - Zdravje v vrtcu), podjetje Saubermacher 

Lenart, Mitja Perko in Kristijan Ornik (harmonikarja), Lovska družina Jurovski Dol (g. 

Krivec in g. Bračič), PGD Jurovski Dol (g. Kukovec, g. Gajser), Ekološko društvo za 

boljši svet, Policijska postaja Šentilj in Pprometna policija Maribor, Društvo 

upokojencev Jurovski Dol (Kristina Petovar, Cilka Neuvirt, Jožica Andrejč, Justina 

Črnčec). 

Dejavnosti, likovni natečaji in projekti skozi vso leto, ki smo jih izvajali: Mali sonček, 

Krog, Zdrav vrtec, Mreža gozdnih vrtcev, Eko vrtec, Jutranji krog, Pasavček, Cici 

vesela šola, praznovanje rojstnih dni otrok, vadbene ure v šolski telovadnici … 

Za obogatitveni in nadstandardni program smo za otroke v vrtcu izvajali: jogo za otroke, 

otroški pevski zbor, angleščino, Folkloro, nogometni vrtec, Biba se giba, plavalni dan 

v Termah Ptuj, končni izlet v Sikaluzoo. 

V vrtec so lahko prihajali le popolnoma zdravi otroci, sicer smo jih lahko zavrnili ali 

kasneje klicali starše, da so prišli po otroka. 

Osebje vrtca je izpolnjevalo vse potrebne pogoje in kvalifikacije za delo. Zaposlene 

strokovne delavke smo se skozi vso šolsko leto izobraževale preko seminarjev (tudi 

od doma), simpozijev, srečanj študijskih skupin, strokovnih predavanj, aktivov … Vodja 

vrtca je bila Gabrijela Murko, vodja strokovnih aktivov pa Andreja Plemenič. 

Skozi vso leto smo zaposleni v vrtcu skrbeli in ohranjali kvalitetne medsebojne odnose 

znotraj vrtca, šole, dobro smo sodelovali s starši in zunanjimi sodelavci. 

Skrbeli smo za urejenost prostorov in opremo vrtca ter okolico vrtca (igrišče vrtca).  

Opazile smo, da je v času počitnic med letom in med poletnimi počitnicami v vrtcu 

prisotno kar večje število otrok, zato zaposlene v vrtcu ne moremo koristiti večine 

dopusta v tem času, ko imamo možnost, saj sredi leta lahko koristimo izjemoma 2 dni. 

Čez leto si naberemo tudi veliko nadur, katere prav tako težko koristimo. Morda bi bilo 

dobro razmisliti o dodatni pomoči med poletnimi počitnicami (študentje), tako kot to 

prakticirajo v drugih vrtcih. 

 

Poročilo o realizaciji LDN vrtca za šolsko leto 2021/2022 pripravila:  

 
Gabrijela Murko 

pomočnica ravnateljice v vrtcu 
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Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022 je bilo obravnavano 

na seji Sveta staršev: 26. 9. 2022. 

 

Poročilo o realizaciji LDN šole in vrtca za šolsko leto 2021/2022 je bilo potrjeno na seji 

Sveta zavoda: 27. 9. 2022. 

 

 

 

 

 

 
Vesna Breznik, prof.                                                                        Martina Škrlec 
       ravnateljica                                                                        predsednica Sveta zavoda 
 


