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1. Uvod 

1.1. Podatki ob zaključku šolskega leta 

OŠ Ivana Cankarja se je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Ivana Cankarja Trbovlje (številka odloka: 014 – 26/2016 – 1, z dne 19. 12. 2016, objavljen v 

Uradnem vestniku Zasavja, številka 19/2016, z dne 20. 12. 2016) preimenovala v OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje. 

Sedež Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje je na Trgu Franca Fakina 8 v Trbovljah. Šolo je ob 

začetku pouka (1. 9. 2016) obiskovalo 240 učencev, ob koncu pouka (23. 6. 2017) pa 240 učencev, ki 

so bili razdeljeni v 15 oddelkov, vključno z dvema oddelkoma podaljšanega bivanja.  

Razredništvo in število učencev ob zaključku pouka v šolskem letu 2016/2017: 

1. A Mojca Mahkovic 14 11 25 

2. A Alenka Ramšak 7 9 16 

2. B Simona Božič 5 9 14 

3. A Jelka Sladič 10 5 15 

3. B Barbka Borštnar 11 5 16 

4. A Katja Alauf 12 10 22 

4. B Barbara Zupančič 13 8 21 

5. A Tina Trugar 11 12 23 

6. A Ajda Klanšek Šimunič 7 8 15 

6. B Gašper Ovnik 7 9 16 

7. A Sabina Potrbin 8 8 16 

8. A Jasna Drnovšek 9 10 19 

9. A Jožica Rovšek 14 8 22 

Skupaj:  128 112 240 

 
Realizacija obiska pouka v šolskem letu 2016/2017:  

Oddelek 1.A 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 6.A 6.B 7.A 8.A 9.A 

Obisk (%) 93,0 90,0 93,8 95,1 93,7 93,0 95,4 92,2 94,0 93,1 90,6 85,5 89,4 

Skupaj 
      

92,2 
      

 

Realizacija ur pouka po oddelkih ob koncu pouka v šolskem letu 2016/2017:    
Realizacija (%) 

 
 

Oddelek Obvezni program Dnevi dejavnosti Razširjeni program Skupaj 

  1. A   99,86 100,00 -   99,87 

  2. A 100,12 100,00 - 100,11 

  2. B   99,63 100,00 -       99,66 

  3. A   99,87 100,00 -   99,88 

  3. B   99,74 100,00 -       99,76 

  4. A   99,64 100,00 -   99,67 

  4. B   99,64 100,00 -   99,67 

  5. A   99,56 100,00 -   99,59 

6. A 100,11 100,00 -      100,10 

6. B 100,44 100,00 - 100,41 

7. A   99,27 100,00 -   99,33 

8. A   99,78 100,00 -   99,80 

9. A 104,81 100,00 - 104,41 

Skupinski vnos OIP 100,52     - -  100,52 

Skupinski vnos NIP -           - 99,18   99,18 

Skupaj 100,20 100,00 99,18 100,16 
Vir: OŠ/Zavodi OR poročilo: realizacija pouka, Zavod:OŠ Ivana Cankakarja Trbovlje (portal MIZŠ) 

 



Učni uspeh ob koncu pouka (23. 6. 2017) in ob koncu šolskega leta (31. 8. 2017):  

Oddelek 23. 6. 2017 31. 8. 2017 

1. A 96,0 96,0 

2. A 100,0 100,0 

2. B 100,0 100,0 

3. A 100,0 100,0 

3. B 100,0 100,0 

4. A 100,0 100,0 

4. B 100,0 100,0 

5. A 100,0 100,0 

6. A 100,0 100,0 

6. B 100,0 100,0 

7. A 100,0 100,0 

8. A 78,9 89,5 

9. A 95,5 100,0 

Povprečna vrednost 97,7 98,9 

 

Povprečna zaključena ocena (ob koncu pouka, 23. 6. 2017) je 4,16. V 1. in 2. razredu so ocene opisne, 

v 3. A oddelku je povprečna ocena 4,7, v 3. B oddelku je 4,6, v 4. A oddelku 4,5, v 4. B oddelku 4,3,  v 

5. A oddelku je povprečna zaključena ocena 3,8, v 6. A oddelku 3,9, v 6. B oddelku 4,2, v 7. A oddelku 

4,1, v 8. A oddelku 3,6 in v 9. A oddelku 3,9. 

Ugovorov ali pritožb staršev glede ocenjevanja ni bilo. 

 

Razen petih, so vsi učenci že konec pouka dosegli predpisane, vsaj minimalne, standarde znanja in 

napredujejo v višji razred. Štirje učenci so bili negativno ocenjeni, ena učenka pri enem predmetu ni 

bila ocenjena, zato so opravljali popravne oz. predmetne izpite. Dve deklici sta se odločili, da k 

popravnim izpitom ne bosta pristopili. Dva učenca sta opravljala popravne izpite v junijskem roku, 

trije učenci so opravljali popravne oz. predmetne izpite v avgustovskem roku. Vsi so bili uspešni. 

En učenec 1. razreda bo razred ponavljal, dve učenki 8. razreda sta zaključili osnovnošolsko obveznost 

in prenehata obiskovati OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ena učenka 8. razreda pa bo nadaljevala šolanje 

na OŠ Tončke Čeč.  

Učenci naše šole se lepo obnašajo, večina spoštuje pravila obnašanja in hišnega reda, zato hujših 

disciplinskih prekrškov ni bilo. 

Šolsko leto smo uspešno zaključili. Strokovni delavci šole izvajamo kvaliteten pouk, razvijamo dobre 

medosebne odnose, aktivno sodelujemo v lokalni skupnosti in se držimo slogana šole, da smo solidarni, 

strpni in odgovorni. 

Izvedli smo pouk v skladu z letnimi pripravami, sodelovali pri številnih nacionalnih projektih in 

programih ter bili aktivno vpeti v naslednje, evropsko sofinancirane programe: 

-  avgusta 2017 se je zaključil projekt Zdrav življenjski slog 2015-2017; v juliju 2017 smo se prijavili 

na razpis za ZŽS 2017/2018; 

- uspešni smo bili na razpisu za sofinanciranje mednarodne dejavnosti, ki ga je razpisal Zavod RS za 

šolstvo; projekt DIY Recycled Gifts je potekal od avgusta do decembra 2016. Pridobili smo tudi 

donatorska sredstva lokalnih firm; 

- postali smo akreditirana organizacija za izvajanje evropske prostovoljske službe; prva prostovoljka 

iz Slovaške je delo opravljala na šoli od januarja do junija 2017;  

- postali smo partner v petletnem projektu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za 

dvig splošnih kompetenc na področju kulture - sodelovanje s Slovenskim gledališkim inštitutom v 

projektu Gled(l)išče in z Art kino mrežo Slovenije Slovenj Gradec v projektu Filmska osnovna šola; 



- postali smo partner v petletnem projektu MIZŠ Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in 

prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc; nosilec projekta Večjezičnost – Jeziki štejejo (nosilec 

projekta: Pedagoška fakulteta v Ljubljani).  

 
2. Kadrovski pogoji 

2.1. Zaposleni delavci 

Razredniki: Mojca Mahkovic, Alenka Ramšak, Simona Božič, Barbka Borštnar, Jelka Sladič, Barbara 

Zupančič, Katja Alauf, Tina Trugar, Ajda Klanšek Šimunič, Gašper Ovnik, Sabina Potrbin, Jasna 

Drnovšek, Jožica Rovšek.  

Učitelji - nerazredniki: Blanka Gombač, Tadeja Kreča, Jerica Rajšek, Biserka Rotar, Ivan Skrinjar, 

Irena Štusej, Boris Žavbi; Daša Fajfar (zaposlena na OŠ Tončke Čeč Trbovlje, dopolnjevanje učne 

obveznosti), Boštjan Kosec (zaposlen na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, dopolnjevanje 

učne obveznosti), Mojca Lazar Doberlet (ravnateljica). 

Šolska svetovalna delavka: Katjo Čeh je nadomestila Ines Kolar (delno zaposlena, delno dopolnjevanje 

delovne obveznosti-zaposlena na GESŠ).  

Učiteljice za delo z učenci s posebnimi potrebami: Rosana Jošt, Tanja Kovač Jerman (zaposleni na OŠ 

Tončke Čeč Trbovlje), Martina Zalokar (zaposlena na OŠ Trbovlje): mobilna služba. 

Knjižničarka: Urška Cilenšek (zaposlena na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, 

dopolnjevanje delovne obveznosti). 

Računovodkinja (in delno poslovna sekretarka): Marjana Mastnak. 

Poslovna sekretarka (in delno učiteljica): Biserka Rotar. 

Hišnik: Dejan Tancer. 

Razdeljevalka hrane: Doroteja Štepec (zaposlena na OŠ Trbovlje). 

Čistilke: Sadija Odobašić, Mojca Rodič, Jakobina Božič. nadomeščanje - delo za določen čas (do 

januarja 2017): Biserka Rozina. 

Vsi zaposleni učitelji so strokovno usposobljeni pedagoški delavci z opravljenim strokovnim izpitom 

na področju vzgoje in izobraževanja. V tem šolskem letu so v višji strokovni naziv napredovali: Gašper 

Ovnik (mentor), Barbka Borštnar (svetovalka) in Irena Štusej (svetovalka) 

Vodenje otroškega in mladinskega pevskega zbora je izvajala Tadeja Kreča.  

V dogovoru z Osnovno šolo Tončke Čeč Trbovlje smo delo organizirali tako, da so nekateri učitelji 

dopolnjevali učno obveznost na obeh šolah: na OŠ Tončke Čeč Blanka Gombač (izbirni predmet: 

nemščina) in Jerica Rajšek (tehnika in tehnologija), obe sicer zaposleni na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje; 

na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje pa so prihajale Daša Fajfar (likovna umetnost) in dve specialni 

pedagoginji, Tanja Kovač Jerman in Rosana Jošt. 

V dogovoru z OŠ Trbovlje je delo logopedinje opravljala Martina Zalokar, sicer zaposlena na OŠ 

Trbovlje. Tudi delo razdeljevalke hrane je opravljala zaposlena na OŠ Trbovlje, Doroteja Štepec. 

V dogovoru z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje so svojo učno oz. delovno obveznost 

dopolnjevali na naši šoli Boštjan Kosec (učitelj zgodovine), Ines Kolar (svetovalna delavka) in Urška 

Cilenšek (knjižničarka). Gospa Cilenšek je poleg izposoje knjižnega gradiva izvajala bibliopedagoške 

ure, bila pa je tudi skrbnica učbeniškega sklada. Knjižničarki so pri izposoji knjižnih gradiv delno 

pomagale tudi naše zaposlene učiteljice. 

Dela poslovne sekretarke je v zmanjšanem obsegu opravljala Biserka Rotar, profesorica geografije in 

sociologije, ki na ta način dopolnjuje svojo delovno obveznost.  

Delo računalnikarja je opravljala Jerica Rajšek, ki je izvajala tudi kolesarski tečaj za petošolce. 

Delo hišnika zahteva veliko iznajdljivosti in delavnosti, saj je zgradba stara in potrebe po vzdrževanju 

velike.  

Pri delu so veliko pomagali delavci preko javnih del: v letu 2016 so bile tri osebe, in sicer dve za 

nudenje pomoči učencem pri učenju (Vesna Lindič in Marjetka Tratar) in vratarka-informatorka (Nada 

Strmole). V letu 2017 sta bili dve osebi za izvajanje pomoči pri učenju (V. Lindič, M. Tratar; mentorica: 



Simona Božič), ena vratarka-informatorka (Sonja Kos; mentorica Biserka Rotar) in delavec za  

izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (Selvedin 

Hadžić; mentor: Dejan Tancer). 

Nekaj delovnih ur je med poletnimi počitnicami opravil tudi delavec – izvajanje del v splošno družbeno 

korist (v dogovoru s Centrom za socialno delo Trbovlje); pomagal je zlasti pri čiščenju in vzdrževanju 

zgradbe šole ter njene neposredne okolice. 

Ob koncu poletnih počitnic pa smo na dvomesečno usposabljanje na delovnem mestu zaposlili čistilko. 

 

2.2. Objavljeni pisni prispevki strokovnih delavcev  

Lokalno in širšo zainteresirano javnost smo obveščali o dogajanju na šoli, in sicer z objavami v lokalnih 

medijih: SrčnoTrbovlje, Zasavski tednik, na spletnem portalu ZON, na Radiu Kum Trbovlje in na ETV. 

Poskušali smo aktualizirati dogajanje na šoli z objavami na šolski spletni strani. 

Nekaj strokovnih člankov smo poslali na Šolske razglede, bolj pogoste so bile objave v njihovi 

elektronski verziji. 

Ime in priimek Naslov članka Kraj in datum objave 

Barbara Zupančič Naša hišica za igrače eŠolski razgledi, 22. 11. 2016, 

šolski razgledi številka 19 (2. 12. 2016) 

Barbara Zupančič Na izlet v steklarno in srečanje z 

olimpijcem 

ešolski razgledi, 19. 6. 2017 

Barbara Zupančič S knjigo v park ešolski razgledi, 19. 6. 2017 

Barbara Borštnar Zajtrk le za uvod eŠolski razgledi, 21. 11. 2016 

Barbara Borštnar Med odpadki eŠolski razgledi, 22. 6. 2017 

Ajda K. Šimunič TD Dediščina na Koroškem Didakta nov/dec 2016, št. 190, letnik XXV 

Ajda K. Šimunič Vzgoja za solidarnost Šolski razgledi št. 19 (2. 12. 2016) 

Alenka Ramšak in 

Blanka Gombač 

Reciklirana darila lastne izdelave Šolski razgledi št. 4 (17. 2. 2017) 

 

2.3. Mentorstvo študentom 

Zaposleni strokovni delavci v okviru svoje delovne obveznosti opravljajo tudi mentorstvo študentom 

na praksi.  
Ime študentke Smer študija Čas prakse Mentorica 

Nina Cestnik PF Univerze v Ljubljani, 1. letnik, 

izredni študij 

opazovalna praksa: 7. do 

13. 12. 2016 in 

23. do 27. 1. 2017 

Tina Trugar 

Sabina Milevšek PF Univerze v Ljubljani, 3. letnik 3.4. do 14. 4. 2017 Sabina Potrbin 

Žiga Radulovič Fakulteta za šport UL, 1. letnik 15. 3. do 12. 5. 2017 (dva 

dni na teden) 

Gašper Ovnik 

Maša Bricl 

 

pedagoška fakulteta UL, 1. letnik, 2. 

stopnja 

opazovalna in 

izvedbenska praksa, 35 

ur (april, maj 2017)  

Barbara Zupančič 

Bivši zaposleni delavki Tini Pangeršič smo omogočili pripravo za pristop k opravljanju strokovnega 

izpita na področju vzgoje in izobraževanja; njena prostovoljna mentorica je bila Blanka Gombač, 

profesorica slovenskega in nemškega jezika. 

 

2.4. Nadomeščanje pouka 

Je potekalo po potrebah. Sledili smo najbolj strokovnemu delu z učenci, ob upoštevanju kadrovskih 

pogojev za delo na šoli.  

Nadomeščanje je, po dogovoru z ravnateljico, urejala Jožica Rovšek, ki je skrbela tudi za enovit in zelo 

strokoven pristop k urejanju elektronske dokumentacije (e-Asistent). 

 

 



2.5. Dežurstvo učiteljev 

Učitelji so bili dežurni med odmori in med prireditvami, ki so se jih udeležili učenci, med kosilom, 

med časom, ko so učenci čakali na pouk oziroma druge oblike dela ali na avtobus.  

Dežurni učitelji so poskrbeli, da učenci niso kršili hišnega reda, uničevali inventarja, bili nasilni ali 

neopravičeno zapuščali zgradbe šole oz. igrišča. Zaradi slabih izkušenj iz preteklih šolskih let, smo 

izredno pozornost namenjali predčasnim, izrednim odhodom otrok iz šole (le na podlagi pisnega 

dovoljenja staršev oziroma skrbnikov).  

Dežurni učitelji oziroma vratarka-informatorka (delavka preko javnih del) so tudi spremljali učence 

vozače na poti s in na avtobusno postajališče. 

 

2.6. Hospitacije in nastopi 

V šolskem letu 2016/2017 smo delavki, ki je v preteklosti opravljala delo na naši šoli (poučevanje 

glasbe in podaljšanega bivanja)  Tini Pangeršič omogočili pripravo na opravljanje strokovnega izpita 

na področju vzgoje in izobraževanja. Neplačana mentorica je bila Blanka Gombač. Skupaj sta 

načrtovali hospitacije in nato pripravo in izvedbo petih samostojnih nastopov, na katerih sem bila 

prisotna, in sicer 10. 11., 16. 11., 23. 11., 14. 12. in 15. 12. 2016 med poukom NIP nemščina. Strokovna 

navodila mentorice je upoštevala in predloge vključevala v pripravo na pouk in samo izvedbo pouka. 

Delo je opravila korektno, nastope je opravila pozitivno. Učence je vključevala v raznolike aktivnosti 

za različne tipe učencev, za svoje delo so prejeli povratne informacije o opravljenem delu. Pri 

poučevanju je spretno povezovala obe strokovni področji, za kateri je usposobljena (glasbo in 

nemščino).  

Na osnovi letnega delovnega načrta in obvestila učiteljem 9. 1. 2017, sem po pisnem razporedu 

(objavljen na oglasni deski v zbornici ter elektronsko obveščeni vsi učitelji) opravila hospitacije pri 

posameznih učiteljih, kjer sem v skladu z LDN za tekoče šolsko leto, pretežno opazovala vključevanje 

učencev v aktivnosti med poukom in spodbujanje sodelovalnega učenja in medvrstniške pomoči, 

komunikacijo (med učenci in z učiteljem), rabo knjižnega jezika. Poseben poudarek med celim šolskim 

letom pa je na spremljanju javnosti ocenjevanja znanja (obveščanje učencev in staršev, predstavitev 

kriterijev ocenjevanja, načinov itd.). 

Opravljene so bile naslednje planirane hospitacije:  

sreda 11. 1. 2017 1. ura (8.20) Katja Alauf 4. A ( MAT) 

četrtek 12. 1. 2017 1. ura (8.20) Barbara Borštnar 3. B (MAT) 

petek 13. 1. 2017 1. ura (8.20) Simona Božič 2. B (MAT) 

  2. ura (9.10) Mojca Mahkovic 1. A (SLJ) 

  4. ura (11.05) Jelka Sladič 4. B (LUM) 

ponedeljek 16. 1. 2017 1. ura (8.20) Gašper Ovnik 9. A (ŠPO) 

  2. ura (9.05) Ivan Skrinjar 7. A (MAT) 

petek 20. 1. 2017 3. ura (10.15) Tadeja Kreča 6. B (GUM) 

Vsi pedagoški delavci so pred izvedbo ure oddali pisno pripravo na pouk. Po hospitaciji je sledil 

razgovor. 

Zaradi nadomeščanja odsotnosti učitelja matematike in fizike, je delo maja in junija 2017 opravljala 

Vesna Lindič, ki že ima izkušnje s poučevanjem. Z delavko sva se o izvedbi ur večkrat formalno in 

neformalno pogovarjali, aktivno se je vključila v strokovni aktiv za svoje področje, kjer je dobila 

napotke za delo.  

Poudarek opazovanja pedagoškega dela v vseh oddelkih je bil na dinamiki dela v oddelkih, na 

strukturiranosti pedagoških ur in na aktivnem vključevanju otrok v različne aktivnosti. Vse ure so bile 

dobro strukturirane, učenci pa so imeli možnost vključevanja v različne aktivnosti. Velik privilegij je, 

da so oddelki majhni in je omogočen zelo individualni pristop. 

Opazovalne del je bil namenjen tudi komunikaciji, rabi knjižnega jezika pri pouku, kar se uporablja, 

lahko pa se še izboljša.  

Večina ur je bila izvedena frontalno, pri večini ur se je uporabljala informacijska tehnologija. 



Priporočam vsem strokovnim delavcem šole, da poleg strokovno opravljenega poučevanja, nekaj časa 

namenijo vzgoji in izobraževanju za varčevanje z okoljem (ustrezna raba radiatorjev, pripiranje oken, 

varna raba pitne vode, ločevanje odpadkov itd.) 

 

2.7. Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole 

Strokovni delavci šole so se v okviru finančnih zmožnosti udeleževali izobraževanj s svojega 

strokovnega področja oziroma področij, ki so pomembna za delovanje zavoda 

Predavanja za delavce šole:  

- 2. 11. 2016 (6 ur: Izgorevanje na delovnem mestu; zvaja Peter Topić z Inštituta za zasvojenosti in 

travme iz Ljubljane); 

- 3. 11. 2016 (4 ure: Bodi viden-bodi previden, predavanje in ogled filma na temo trgovine z ljudmi; 

izvajala predstavnica Slovenske Karitas); 

- 10. 1. 2017: (4 ure) 1. Akademija znanja; organizacija Občina Trbovlje-za vse javne uslužbence v 

Trbovljah; 

- 20. 1. 2017: 2-urno predavanje Vlaste M. Crnkovič za tehnično osebje o ločevanju odpadkov; 

- 5. 4. 2017: 2-urni ogled dokumentarnega filma o lokalni glasbeni legendi, Viliju Fajdigi (za javne 

uslužbence, kinodvorana DDT); 

- 28. in 29. 8. 2017: 16 urno izobraževanje Ničelna toleranca do nasilja, izvaja ZRC SAZU. 

Prostovoljno so se priključile tudi delavke, ki bodo začele delati na šoli s pričetkom šolskega leta 

2017/2018: Nina Magister, Antonija Germ in Katja Podmenik. 

Ostalo:  

Strokovna ekskurzija zaposlenih v Slovenske Konjice in Poljčane (Ranč Dravinja - samooskrba, ogled 

Dravinjske doline), 30. 6. 2017; 

Obisk virtualnega muzeja 4. dritl (3. 7. 2017 ob dnevu rudarjev). 

Izobraževanje o postopkih varčevanja z ogrevanjem prostorov (za tehnično osebje; izvedel Andraž 

Beravs, sreda, 12. 10. 2016, v prostorih šole ter 22. 8. 2017 na Občini Trbovlje za zaposlene strokovne 

delavce šole). 
 

Katja Alauf 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Matematik II 17. 6. 2017 Lija Čerček 10,5 Maribor 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Barbka Borštnar 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, 

8. 5. 2017 

Alenka Knez 2 

1 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 



Rayher – kreativna 

delavnica 

9. 5. 2017 Mladinska knjiga Zagorje 2 OŠ Ivan Skvarča 

Zagorje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Simona Božič 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Strukturirano 

poučevanje po 

metodi TEACCH 

7. in 8. 10. 2016 Svetovalnica za avtizem, 

Valvazorjeva 4, Mengeš 

16 Ljubljana 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Obravnava otroka s 

posebnimi 

potrebami 

11. 11. 2016 UKC, pediatrična klinika, 

Služba za otroško psihiatrijo, 

Oddelek za avtizem 

2 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Seminar za 

sindikalne zaupnike 

6., 7. 2. 2017 SVIZ 16 Portorož 

sindikalni posvet, 

obisk B. Štruklja 

15. 3. 2017 SVIZ in OŠ I. Kavčiča Izlake 3 Izlake 

SOS šola 30. 1. 2017, 

8. 5. 2017 

Alenka Knez 2 

1 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Seminar slov. 

jezika, literature in 

kulture 

28., 29. 6. 2017 Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik 

12 Ljubljana 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Urška Cilenšek 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Katja Čeh 

- 

 

Jasna Drnovšek 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Posvet o jezikovnem 

vključevanju 

priseljencev v vrtce 

in šole 

23. 9. 2016 ZRSŠ, MIZŠ, PEK 

(Predstavništvo evropske 

komisije v Sloveniji) 

8 Ljubljana 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 



Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Srečanje študijske 

skupine za 

slovenščino 

14. 11. 2016 ZRSŠ 4 Ljubljana 

Posvet o književnem 

pouku 

19. 4. 2017 SAZU 4 Ljubljana 

Pot k gledališki 

pedagogiki 

21. 6. 2017 Slovenski gledališki muzej 6 Ljubljana   

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Blanka Gombač 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Psihološka prva 

pomoč, stres in 

depresija 

10. 10. 2016 Andrej Pešec 2 Šentknap Trbovlje 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Za fuk pa špila 

gramofon 

5. 4. 2017 DDT – ogled 

dokumentarnega filma  

2 DDT Trbovlje 

Strokovno 

usposabljanje v 

okviru projekta 

Gleda(l)išče 

9. 5. 2017 Slogi, Slovenski gledališki 

inštitut 

8 Ljubljana 

Seminar slov. 

jezika, literature in 

kulture 

28., 29. 6. 2017 Center za slovenščino kot 

drugi/tuji jezik 

12 Ljubljana 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Ajda Klanšek Šimunič 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Čustvene, vedenjske 

in socialne težave-

izhodišča za 

diagnostiko in 

načrtovanje 

soočanja 

25. 11. 2016 Združenje za socialno 

pedagogiko, sekcija socialnih 

pedagoginj in pedagogov v 

šoli 

3 NHR Hrastnik 

Konferenca Oxford 9. 12. 2016 Založba Oxford 8 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 



Ines Kolar 

Pasti odraščanja s sod. 

tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Obravnava otrok s 

posebnimi potrebami-

omizje 

10. 11. 2016 SMC Hrastnik in poslanka 

Vojka Šergan 

2 Hrastnik 

Obravnava našega 

učenca s posebnimi 

potrebami(diagnostika) 

11. 11. 2016 UKC, pediatrična klinika, 

Služba za otroško psihiatrijo, 

Oddelek za avtizem 

2 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Ustvarjalnost 16. 1. 2017 dr. Jadran Lenarčič 2 GESŠ Trbovlje 

Delovno srečanje 

svetovalnih delavcev 

1. 2. 2017 MIZŠ 3 Ljubljana 

Šola retorike – dveurna 

brezplačna predst. 

28. 3. 2017 Zupančič&Zupančič, Šola 

retorike 

3 Brezovica pri Ljubljani 

Čuječnost 28. 6. 2017 Majda Jus Ašič (Gimnazija 

Vič) 

2 GESŠ Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca do 

nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Boštjan Kosec 

Pasti odraščanja s sod. 

tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Za fuk pa špila 

gramofon 

5. 4. 2017 DDT – ogled 

dokumentarnega filma  

2 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca do 

nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Tadeja Kreča 

Pasti odraščanja s sod. 

tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Vokalna tehnika -

zborovodski seminar 

12. 11. 2017 JSKD, območna izpostava 

Zagorje ob Savi 

5 Zagorje 

Mednarodni simpozij 

Poučevanje petja pred 

in med mutacijo 

16. do 18. 3. 

2017 

Glasbena matica Ljubljana 20 Ljubljana 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Mojca Lazar Doberlet 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Psihološka prva 

pomoč, stres in 

depresija 

10. 10. 2016 Andrej Pešec 2 Šentknap Trbovlje 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 



XXV. strokovno 

srečanje ravnateljev 

osn. šolstva 

8., 9. 11. 2016 Šola za ravnatelje 16 Portorož 

Čustvene, vedenjske 

in socialne težave-

izhodišča za 

diagnostiko in 

načrtovanje 

soočanja 

25. 11. 2016 Združenje za socialno 

pedagogiko, sekcija socialnih 

pedagoginj in pedagogov v 

šoli 

3 NHR Hrastnik 

Usposabljanje s 

področja šolskih 

poti 

7. 12. 2016 Javna agencija RS za varnost 

prometa, zanjo mag. Robert 

Strah 

4 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017 

 

Alenka Knez 2 

 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Srečanje 

akreditiranih 

organizacij EVS 

19. 1. 2017 Movit – Zavod za razvoj 

mobilnosti mladih 

5 Ljubljana, Hiša EU 

Psihologija 

odnosov med šolo, 

starši in 

2. 2. 2027 Založba Rokus Klett; Gill 

Kelly 

4 Kongresni center Brdo 

pri Kranju 

Regionalno 

srečanje dnevov 

evropske kulturne 

dediščine in tedna 

kulturne dediščine 

7. 3. 2017 Zavod za varstvo kulturne 

dediščine 

3 Laško, Otročji center 

sindikalni posvet, 

obisk B. Štruklja 

15. 3. 2017 SVIZ in OŠ I. Kavčiča Izlake 3 Izlake 

Šola retorike – 

dveurna brezplačna 

predstavitev 

28. 3. 2017 Zupančič&Zupančič, Šola 

retorike 

3 Brezovica pri Ljubljani 

Delovno razmerje 

javnega uslužbenca 

31. 3. 2017 Upravna akademija, 

Ljubljana 

6 Ljubljana 

Za fuk pa špila 

gramofon 

5. 4. 2017 DDT – ogled 

dokumentarnega filma  

2 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Mojca Mahkovic 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, 

8. 5. 2017 

Alenka Knez 2 

1 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Rayher – kreativna 

delavnica 

9. 5. 2017 Mladinska knjiga Zagorje 2 OŠ Ivan Skvarča 

Zagorje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Marjana Mastnak 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 



Posvet Invalidi na 

trgu dela 

22. 9. 2016 Zavod RS za zaposlovanje 3 Trbovlje 

Priprava letnega 

poročila javnega 

zavoda 2016 

1. 2. 2017 Zasavska ljudska univerza 4 Zagorje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Gašper Ovnik 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Novosti pri 

izvajanju ZŽS 

15. 9. 2016 Zavod za šport Planica 3 Ljubljana 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Sabina Potrbin 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Za fuk pa špila 

gramofon 

5. 4. 2017 DDT – ogled 

dokumentarnega filma  

2 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Jerica Rajšek 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Uvajanje e 

arhiviranja 

15. 11. 2016 Logitus 4 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Delavnice za 

predm. učitelje v 

Planetariju v 

Ljubljani 

14. 2. 2017 Planetarij Ljubljana 2 Ljubljana 

Regionalno 

srečanje dnevov 

evropske kulturne 

dediščine in tedna 

kulturne dediščine 

7. 3. 2017 Zavod za varstvo kulturne 

dediščine 

3 Laško, Otročji center  



Ohranimo zdravje 

in vitalnost 

marec-april 2017 Zasavska ljudska univerza 50 Trbovlje 

Posvet Program 

nadaljnje 

vzpostavitve IKT 

infrastrukture v 

vzgoji in 

izobraževanju 

26. 5. 2017 Arnes 3 Celje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Alenka Ramšak  

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, 

8. 5. 2017 

Alenka Knez 2 

1 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Ohranimo zdravje 

in vitalnost 

marec-april 2017 Zasavska ljudska univerza 50 Trbovlje 

Rayher – kreativna 

delavnica 

9. 5. 2017 Mladinska knjiga Zagorje 2 OŠ Ivan Skvarča 

Zagorje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Biserka Rotar 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Uvajanje e 

arhiviranja  

26. 9. 2016 Logitus 4 Ljubljana 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Uvajanje e 

arhiviranja 

15. 11. 2016 Logitus 4 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Delavnice za 

predm. učitelje v 

Planetariju v 

Ljubljani 

14. 2. 2017 Planetarij Ljubljana 2 Ljubljana 

Delovno razmerje 

javnega uslužbenca 

31. 3. 2017 Upravna akademija, 

Ljubljana 

6 Ljubljana 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Jožica Rovšek 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 



Uvajanje e 

arhiviranja 

26. 9. 2016 Logitus 4 Ljubljana 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Uvajanje e 

arhiviranja 

15. 11. 2016 Logitus 4 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, 

 

Alenka Knez 2 

 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

sindikalni posvet, 

obisk B. Štruklja 

15. 3. 2017 SVIZ in OŠ I. Kavčiča Izlake 3 Izlake 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Jelka Sladič 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, 

8. 5. 2017 

Alenka Knez 2 

1 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Rayher – kreativna 

delavnica 

9. 5. 2017 Mladinska knjiga Zagorje 2 OŠ Ivan Skvarča 

Zagorje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Ivan Skrinjar 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

 

Irena Štusej 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Študijska skupina 

za naravoslovje 

18. 10. 2016 ZRSŠ 4 Vojnik 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Regijsko srečanje 

mentorjev zdravih 

šol 

14. 11. 2016, 

27. 3. 2017 

NIJZ, OE Ljubljana 4 

4 

Ljubljana 



Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 8 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Dejan Tancer (hišnik) 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Tina Trugar 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

SOS šola 30. 1. 2017, Alenka Knez 2 

 

OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Na poti od knjige do 

znanja 

4. 2. 2017 MK Založba 6 Laško 

Za fuk pa špila 

gramofon 

5. 4. 2017 DDT – ogled 

dokumentarnega filma  

2 DDT Trbovlje 

Strokovno 

usposabljanje v 

okviru projekta 

Gleda(l)išče 

9. 5. 2017 Slogi, Slovenski gledališki 

inštitut, Sandra Jenko 

8 Slovenski gledališki 

inštitut, Ljubljana 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

Semena sprememb-

izob. srečanje 

mentorjev 

(Slovenija2015) 

30. 8. 2017 Služba vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, 

MIZŠ 

 Brdo pri Kranju 

 

Barbara Zupančič 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Konferenca Oxford 9. 12. 2016 Založba Oxford 8 Ljubljana 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Srečanje 

akreditiranih 

organizacij EVS 

19. 1. 2017 Movit – Zavod za razvoj 

mobilnosti mladih 

5 Ljubljana, Hiša EU 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; Jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Boris Žavbi  

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 



Pasti odraščanja s 

sod. tehnologijo 

25. 10. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

2 Trbovlje 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Vesna Lindič (javno delo) 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

Ničelna toleranca 

do nasilja 

28., 29. 8. 2017 ZRC SAZU 16 OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje 

 

Marjetka Tratar (javno delo-pomoč pri učenju) 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

Trgovina z ljudmi 3. 11. 2016 Slovenska Karitas 4 Trbovlje 

Akademija znanja 10. 1. 2017 Ksenija Benedetti, Matej 

Špehar, trboveljski ustvarjalci 

4 DDT Trbovlje 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Milan Dolanc (javno delo-pomoč pri učenju) 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Strok. ekskurzija 30. 6. 2017 Ranč Dravinja; jelka 

Lovrenčič 

8 Slov. Konjice, 

Poljčane, Dravinjska d. 

 

Tina Pangeršič (priprava na pristop k strokovnemu izpitu) 

Ime usposabljanja 

/ izobraževanja 

Čas udeležbe Izvajalec Trajanje 

(ure) 

Kraj izvedbe 

Izgorevanje na 

delovnem mestu 

2. 11. 2016 Peter Topić – Inštitut za 

zasvojenosti in travme 

8 Trbovlje 

 

Tehnični delavci so se izobraževali iz vsebin, ki so potrebne za opravljanje njihovega dela. 

Vsi zaposleni smo se udeleževali obveznih predavanj iz varstva pri delu in požarne varnosti. 

 

3. Realizacija programa osnovne šole  

3.1.1.      Obvezni program 

3.1.1.1.    Organizacija pedagoškega dela 

Učno-vzgojni procesi so potekali brez posebnosti. 

Pouk je potekal enoizmensko v dopoldanskem času in je bil organiziran glede na šolski koledar in 

urnike oddelkov. Urniki so bili prilagojeni prostorskim pogojem. Pouk in druge dejavnosti razširjenega 

programa smo organizirali tako, da smo upoštevali čim bolj enakomerno obremenitev učencev. Pouk 

se je začenjal ob 8.20 za večino učencev v 1. VIO in ob 7.30 za večino učencev v 2. in 3. VIO.  

Delovnih sobot v šolskem letu 2016/2017 ni bilo. 



Pred poukom je potekalo jutranje varstvo za učence prvega razreda in druge oblike pedagoškega dela 

z učenci (dodatna strokovna pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, pouk izbirnih 

predmetov). Po pouku pa razne oblike pedagoškega dela z učenci (dopolnilni in dodatni pouk, interesne 

dejavnosti, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč), mlajši učenci so se lahko 

vključili v oddelke podaljšanega bivanja. 

Izbirni predmeti so večinoma potekali pred začetkom ali po koncu rednega pouka; popoldan so se 

učenci vračali k pouku izbirnih predmetov: sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja. 

Občasno so aktivnosti (tekmovanja, nastopi, planinski izleti, športni dogodki, Zdrav življenjski slog 

2015-2017)  potekali tudi ob sobotah.  

Sestanki učiteljskega zbora so večinoma potekali vsak drugi torek pred poukom, po potrebi tudi izven 

tega ustaljenega urnika. Občasno so se sestajali strokovni aktivi, razredni učiteljski zbori, strokovne 

skupine za evalvacijo dodatne strokovne pomoči in drugo. Izvajale so se svetovalne storitve učencem 

s posebnimi potrebami. Ocenjevalne konference so potekale v skladu z letnim delovnim načrtom. 

Z razvojem informacijske tehnologije se le-ta uporablja pri delu na vseh področjih (pedagoški, 

računovodski, poslovodni itd.): po celotni šoli je omogočen neposreden dostop do medmrežja, skoraj 

vse učilnice (razen učilnice za tehniko) imajo računalnike in projektorje.  

 

3.1.1.2. Izvajanje pouka - obvezni predmeti 

Pouk je potekal brez posebnosti. S sprotnim preverjanjem realizacije pouka in z reorganizacijo pouka 

smo dosegli maksimalno realizacijo pouka, kar je relativno težko doseči, saj smo zavezani k izvajanju 

dni dejavnosti ter mnogih drugih aktivnosti, ki po drugi strani zmanjšujejo realizacijo obveznega 

programa osnovne šole (pouk).  

S spodbujanjem učencev, obveščanjem staršev, nudenjem kontinuuma učne pomoči in izvajanjem 

svetovalnih storitev so učenci imeli možnost doseganja visokega nivoja znanja in posledično zelo dober 

učni uspeh.  

Precej šolske dokumentacije vodimo v elektronski obliki (eAsistent), administratorka, Jožica Rovšek, 

sproti in spretno rešuje številne težave, ki se porajajo pri delu. V šolskem letu 2016/2017 smo prešli 

tudi na elektronsko arhiviranje šolske dokumentacije. 

 

3.1.1.3. Diferenciacija pouka: 

Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2016/2017 je potekal po letnem delovnem načrtu, po 

programu in po urnikih oddelkov glede na število učencev v posameznem razredu. V 5. razredu se je 

izvajal pouk pri slovenščini in matematiki v dveh manjših učnih skupinah v obsegu ene ure tedensko 

pri posameznem predmetu. V enakem obsegu je potekal pouk v dveh manjših skupinah v 6. razredu 

pri slovenščini, matematiki in angleščini. V 8. in 9. razredu je potekal pouk v dveh manjših heterogenih 

učnih skupinah pri slovenščini, matematiki in angleščini, in sicer pri vseh urah, določenih v 

predmetniku.  

Pri športu so se učenci 6. in 9. razreda po spolu delili v dve učni skupini v okviru enega razreda, v 7. 

in 8. razredu pa sta bili zaradi manjšega števila učencev in učenk skupini oblikovani po spolu iz dveh 

zaporednih razredov.   

  

3.1.2. Izbirni predmeti 

3.1.2.1. Obvezni izbirni predmeti (3. VIO) 

Učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so lahko izbirali med naslednjimi obveznimi  

izbirnimi predmeti: 

Predmet Oznaka Učitelj 

Izbrani šport IŠP Boris Žavbi 



Šport za zdravje ŠZZ Boris Žavbi  

Načini prehranjevanja NPH Sabina Potrbin 

Sodobna priprava hrane SPH Sabina Potrbin 

Nemščina I, II, III NI1, NI2, NI3 Blanka Gombač 

Računalniška omrežja ROM Jerica Rajšek 

Turistična vzgoja TVZ Biserka Rotar 

Likovno snovanje II, III LS2, LS3 Daša Fajfar 

Vsak učenec je lahko izbral dve, največ tri ure obveznih izbirnih predmetov tedensko, nekateri pa so delno ali v 

celoti uveljavljali glasbeno šolo namesto obveznih izbirnih predmetov. 

* Poročilo o delu obveznih izbirnih predmetov izbrani šport in šport za zdravje je zapisal Boris Žavbi:  

Izbrani šport je obiskoval 1 učenec iz osmega razreda in 9 učencev iz sedmega razreda. Po dogovoru z 

učenci smo se odločili za odbojko. Bili so  zelo zainteresirani za vadbo in so se trudili, da izboljšajo 

svoje tehnično znanje odbojkarskih prvin. Vsi učenci so bili ocenjeni z oceno 5.  

Šport za zdravje je obiskovalo 17 učencev. Iz 9 razreda je bilo 12  učencev, iz 8 razreda pa 5 učencev. 

Učenci so bili skozi celo šolsko leto zelo prizadevni in angažirani. Izvedli smo kegljanje na kegljišču 

Rudar.Za vse je bilo to prvič, vendar so pokazali veliko željo, da se naučijo osnove kegljanja, zato so 

bili vsi zelo uspešni in navdušeni. En učenec (Tim Perković) se je vključil v redni proces treningov 

kegljanja. Vsi so bili uspešni, posledično so dosegli lepe končne ocene. In sicer so zaključili predmet 

z 12-imi odličnimi ocenami in 5- mi prav dobrimi ocenami.  

* Poročilo o obveznih izbirnih predmetih načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane je zapisala 

Sabina Potrbin: V šolskem letu 2016/2017 je bilo v predmet SPH vključenih 10 učencev 7. A razreda, 

v predmet NPH pa 16 učencev 9. A razreda.. Pouk se je izvajal vsak drug teden v popoldanskem času, 

od 16.15 do 17.45 ure. Vsebine so bile izvajane v obliki praktičnega dela. Veselje do pripravljanja jedi 

se kaže tudi pri ocenah. Zaradi poudarka na praktičnem delu učenci z veseljem prihajajo, tudi če je 

pouk popoldne. Ker je pouk bolj sproščen, si vzamemo dovolj časa za pogovor, kar najstniki zelo  

potrebujejo. Tekom leta smo dajali poudarek na zdravem prehranjevanju, na lokalnih sestavinah in na 

sezonski hrani. Če / ko se je le dalo, smo uporabljali pridelke s šolskega vrta. Smernice za delo v 

prihodnjem šolskem letu: tudi v prihodnjem šolskem letu bomo vsebine obravnavali praktično. 

Uporabljali bomo pridelke z vrta. Sodelovali bomo na kulinaričnem tekmovanju, če bodo učenci 

izkazali interes.  

* Poročilo o obveznem izbirnem predmetu nemščina je zapisala Blanka Gombač:  

Obvezni izbirni predmet tuji jezik nemščina je predmet, ki se utečeno izvaja že od vsega začetka 

devetletke. Učenci k nemščini kljub zgodnji popoldanski uri radi prihajajo. Težko pa zdržijo do pol 

treh, torej dve šolski uri skupaj, zato smo ponavadi prvo uro bolj "šolski", drugo pa skozi igro, s 

pomočjo avdio- in videoposnetkov utrjujemo in ponavljamo učno snov. Delo v skupinah je zaradi 

različnih kombinacij – kombinacija različnih starostnih stopenj in/ali kombinacija učencev z različnim 

predznanjem – zelo naporno. Devetošolci so imeli v letošnjem letu poleg učbenikov pri pouku tudi 

nemško revijo, ki so jo z veseljem prebirali tako v šoli kot tudi doma. Izkazalo se je, da je taka oblika 

učenja zelo pozitivna, saj so morali sami iskati besede, prevajati besedila, reševati naloge; mnogokrat 

so delali v skupini in si med seboj pomagali. Pri pouku smo obravnavali teme, ki se nanašajo na 

vsakdanje življenje, se urili v komunikaciji, poslušali sodobno nemško glasbo, gledali nemške filme. 

V kinu smo si v juniju ogledali film Schellen-Ursli. Nekateri učenci so opravili tudi bralno značko (5 

devetošolcev in 4 osmošolci ter 4 sedmošolci).  

V skupini NI1 so bili le 4 učenci, ki pa so bili zelo zavzeti za učenje nemščine. Delo v skupini je bilo 

prijeten izziv, obenem pa sproščujoče, saj je bilo v njej tako malo učencev. Uporabljali smo učbeniški 

komplet Magnet, poleg tega smo brali še knjige iz knjižnice, revije, reševali naloge na spletu …Večina 

učencev je zmožna osnovne ustne komunikacije v nemščini. V letošnjem letu tekmovanja iz nemščine 

nismo izvedli, saj nobeden od devetošolcev ni dosegal znanja na tako visoki ravni, ker je tekmovanje 

prirejeno za učence, ki se nemščine učijo kot prvega tujega jezika. 

* Poročilo o obveznem izbirnem predmetu računalniška omrežja je zapisala Jerica Rajšek:  



Število vpisanih učencev: 11, od tega 8 fantov in 3 dekleta. Uspeh: povprečna ocena prav dobro. 

Realizirana je bila vsa učna snov. Dobri rezultati: seznanitev učencev z uporabo spletnih strani v 

promocijske namene na razgovoru z Jernejem Pangeršičem in predstavitve Katapulta. Nepričakovane 

slabosti: eden izmed učencev je le redko obiskoval ure pouka. 

* Poročilo o obveznem izbirnem predmetu turistična vzgoja je zapisala Biserka Rotar: 

V šolskem letu 2016/2017 je izbirni predmet turistična vzgoja obiskovalo šest učenk. Temeljni namen 

predmeta je bil vzgoja učenk k pozitivnemu odnosu do turizma in turistov. S pomočjo predmeta smo 

želeli doseči, da bi lahko učenke oblikovale izhodišča za dosego želenega poklica ali pa bi nova znanja 

uporabile za ljubiteljsko dejavnost. Hkrati je bil eden izmed ciljev tudi spodbujanje učenk k 

spoznavanju in ohranjanju ter smotrnemu izkoriščanju  naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala 

našo istovetnost in prepoznavnost. Pouk je potekal v učilnici (plakati, igra vlog, predstavitve), v 

računalniški učilnici in pogosto tudi na  terenu. Z obiskom turističnega društva so se učenke seznanile 

s turistično društveno dejavnostjo v Trbovljah. Raziskovale in razmišljale so tudi o potencialnih 

možnostih za razvoj turizma v Trbovljah. Obiskale so tudi razstavo Velikonočni pirhi in potice, kjer so 

se predstavljala društva kmečkih žena iz celotnega Zasavja, ki s svojimi kulinaričnimi izdelki in 

dejavnostjo prispevajo k turistični promociji celotne regije. Z obiskom restavracije in kavarne K5 so 

učenke spoznavale poklice v gostinstvu, se naučile kako pripraviti pogrinjek za slavnostno kosilo ipd. 

Na ekskurziji v Rimske terme, so si učenke ogledale zdravilišče, spoznale njihovo bogato zgodovino, 

se seznanile z njihovo ponudbo, poklici, razmišljale in ovrednotile so, kako zdravilišče prispeva k 

razvoju turizma in ostale infrastrukture kraja. Realizirani so bili vsi učni cilji. Realizacija učnih ur je 

bila 100%. 

* Poročilo o obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje je zapisala Daša Fajfar:  

Izbirni predmet je bil kombinacija LS 1 z eno učenko, LS 2 z 6 učenci ter LS 3 z 3 učenkami. 

Pouk smo imeli ob ponedeljkih, vsake 14 dni po dve uri skupaj, kar je zelo ugodno za samo delo. 

Slabost tega pa je, da lahko pride do zmanjšanega števila ur realizacije, če je veliko dejavnosti na dan, 

ko je LS. 

Uspeh učencev je bil zadovoljiv in sicer pri LS 1 je bila povprečna ocena odlično, pri LS 2 dobro (2.8) 

ter pri  LS 3  odlično. 

Pri predmetu smo veliko risali, slikali ter oblikovali. Delali smo tudi za likovne natečaje, in sicer 

Evropa v šoli, portret Ane Dimnik za Picerijo Dimnik, natečaj JSKS Zakaj je polje jezero, kjer sta bili 

dve deli razstavljeni na razstavi v Ljubljani. Ogledali smo si tudi razstavo z naslovom “Nova Vizija 

Trbovelj” v avli DD Trbovlje, kjer so razstavljali študenti Fakultete za arhitekturo. 

Učenci so zelo radi obiskovali predmet in pri njem tudi pridno ustvarjali, razen nekaj učenk iz 8. A 

razreda. 

           

3.1.2.2. Neobvezni izbirni predmeti (1. in 2. VIO) 

V šolskem letu 2014/2015 so prvič učenci lahko izbrali neobvezne izbirne predmete, takrat le v 4. 

razredu. V šolskem letu 2016/2017 so si NIP lahko izbrali že vsi učenci 2. VIO, se pravi učenci 4., 5. 

in 6. razreda. Prav tako se je izvajalo  poučevanje angleščine (kot NIP) v 1. razredu. 

V šolskem letu 2016/2017 so potekali naslednji neobvezni izbirni predmeti v 1. in 2. VIO: 

Predmet Oznaka Razred Učitelj 

prvi tuji jezik angleščina N1A 1.  Barbara Zupančič 

Drugi tuji jezik – nemščina  N2N 4., 5., 6. Blanka Gombač 

Računalništvo NRA 4., 5., 6. Jerica Rajšek 

Tehnika NTE 4., 5., 6. Jerica Rajšek 

Šport NŠP 4., 5., 6. Boris Žavbi 

 

*Poročilo o delu pri neobveznem izbirnem predmetu tuji jezik angleščina v 1. razredu je zapisala 

Barbara Zupančič: V šolskem letu 2016/2017 je bilo v oddelek neobveznega izbirnega predmeta 



angleščina vpisanih 24 učencev 1.A razreda. Učenci so pridobivali posluh za jezik preko didaktičnih 

iger in igrač, literature, glasbe in plesa, konkretnega materiala, gibalnih iger in vizualnih pripomočkov. 

Pri doseganju minimalnih standardov so bili večinoma uspešni; en učenec ni sodeloval pri aktivnostih.  

Izmed vseh veščin so učenci največ pridobili pri slušnem razumevanju. Ob koncu leta so prepoznali 

angleščino med ostalimi jeziki, razumeli  pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila 

za delo v razredu, razumeli so izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besede, besedne zveze, fraze) 

v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor. 

Več težav so imeli na govornem področju, predvsem zaradi nepravilne izgovorjave. Ker se še materni 

jezik in izgovorjava glasov pri mnogih učencih na tej starostni stopnji razvijata, so imeli težave tudi s 

pravilno izgovorjavo angleških besed. Težave sem reševala s posebnimi fonetičnimi vajami. 

Med letom so učenci usvojili starosti primerno besedišče, povezano z osnovnimi temami: barve, števila 

do 10, oblačila, hrana, liki, inštrumenti, živali, družinski člani ipd. Ob koncu leta so s skromnim 

besediščem poimenovali konkretni svet okoli sebe v neposredni okolici/na slikah ipd., sporazumevali 

so se po vzorcih, odgovarjali so na preprosta vprašanja. Pritrjevali so in zanikali, izgovarjali 

vljudnostne fraze, v skupini pa so peli, recitirali pesmi in izštevanke. 

Delo v oddelku je potekalo sproščeno in aktivno, brez dvomov pa bi bilo bolje, če bi bila angleščina 

na urniku prej, ker 5. šolsko uro zmožnost zbranega sodelovanja pri prvošolcih močno upade. To težavo 

sem skušala zmanjšati z obilico gibalnih aktivnosti.  

* Poročilo o neobveznem izbirnem predmetu v 2. VIO tuji jezik nemščina je zapisala Blanka Gombač: 

Neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik nemščina smo na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje v šolskem 

letu 2016/2017 izvajali drugo leto. Skupina je številčno zelo velika, težave pa predstavlja heterogenost 

na dveh ravneh: različno predznanje (prvo leto učenja/drugo leto učenja) ter različna starost učencev 

(9/10/11 let). Delo v skupini je bilo zelo zahtevno, kljub temu da sem sledila smernicam Zavoda RS za 

šolstvo, torej obravnavanje iste teme na dveh ravneh. Posledično je zahtevno tudi ocenjevanje, saj je 

potrebno za eno skupino sestaviti dve različni pisni preverjanji in ocenjevanji. Sprašujem se, zakaj in 

čemu? To so bile pričakovane težave; nepričakovane pa se niso pojavile. 

Večina učencev je k pouku rada prihajala. Nekateri, predvsem mlajši, pa so težko zdržali dve uri skupaj, 

saj so bili že utrujeni. Obravnavali smo naslednje teme: telo (deli telesa, kaj te boli), družina, poklici, 

živali, hrana, čas (letni časi, meseci). Vsi učenci so opravili bralno značko. Knjige so brali pri pouku, 

učenci pa so svoje razumevanje prebranega pokazali s pomočjo nalog iz knjig, ki so jih prebirali. V 

okviru izvajanja NIP N2N so si učenci v kinu ogledali film Schellen-Ursli, v katerem so spoznavali 

zven švicarske nemščine. Ugotovili so, da zveni zelo "italijansko". Učenci so bili pri učenju nemščine 

zelo uspešni, izkazali so se pri ustnem in pisnem ocenjevanju, se na ocenjevanja z vnaprej danimi cilji 

in nalogami zelo dobro pripravili. Menim, da so bili učenci, ki se nemščine učijo že drugo leto, na 

slabšem, saj se jim nisem mogla tako posvetiti, kot si predstavljam, da bi se morala. Zato niso 

napredovali v jezikovnih oblikah, temveč smo bolj poglabljali besedni zaklad. Začetniki pa so ogromno 

pridobili, saj so se morali naučiti veliko besed. V naslednjem šolskem letu bodo šestošolke (bodoče 

sedmošolke) manko v jezikovni strukturi nadoknadile v okviru obveznega izbirnega predmeta, vseh 

osem deklet namreč nadaljuje z učenjem nemščine. Morda je to pokazatelj, da moje delo v tej skupini 

le ni bilo tako "slabo", kot sem si predstavljala. 

* Poročilo o neobveznih izbirnih predmetih računalništvo in tehnika v 2. VIO je zapisala Jerica Rajšek: 

NIP računalništvo: število vpisanih učencev - 17, od tega 6 fantov in 11 deklet. Uspeh: povprečna 

ocena 4.82. Dobri rezultati: seznanitev učencev s programiranjem in izdelavo preprostih igric. Zaradi 

diferenciacije dela in interesa učencev je povprečna ocena relativno visoka. Nepričakovane slabosti: 

različne spretnosti učencev pri uporabi IKT tehnologije in velik starostni razpon, zato je potrebno več 

diferenciacije pri kombiniranih oddelkih. Realizirana je bila vsa učna snov, predvidena z letno 

pripravo. 

NIP tehnika: število vpisanih učencev - 12, od tega 6 fantov in 6 deklet. Uspeh: povprečna ocena 4.33. 

Dobri rezultati: pri učencih je bilo opaziti velik napredek pri tehnični pismenosti, kritičnosti in 

ustvarjalnosti. Zaradi diferenciacije dela in interesa učencev je povprečna ocena relativno visoka. 

Realizirana je bila vsa učna snov. Nepričakovane slabosti: različne spretnosti učencev pri uporabi 



ročnih orodij in  velik starostni razpon, zato je potrebno več diferenciacije pri kombiniranih oddelkih. 

Ker je na šoli premalo materiala za izdelavo različnih izdelkov, morajo učenci material za neobvezni 

predmet kupiti, kar je dodaten strošek za starše. Potrebno bo nakupiti več žagic za ročno žaganje, 

rezljače, žage za kovine, različne vijače, napravo za upogibanje umetnih snovi in rezalnik stiropora. 

* Poročilo o neobveznem izbirnem predmetu šport je zapisal Boris Žavbi: NIP  šport za 4. in 6. razred 

je obiskovalo 12 učencev četrtega razreda in 7 učencev iz šestega razred. Pri NIP smo se posvetili 

športnim panogam, ki jih v obveznih vsebinah pri športu ni ali pa so predvidene le v manjšem obsegu. 

Tako so učenci razvijali moč, koordinacijo, osnovno motoriko, preciznost in ostale gibalne sposobnosti 

s pomočjo drugačnih vaj in nalog. Pri ocenjevanju preciznosti učenci niso bili najbolj uspešni, še 

posebno učenci četrtih razredov Dva učenca imata zaključeno oceno 5, 10 učencev pa oceno 4. Pouk 

je bil nekoliko oviran, ker je potekal istočasno z dejavnostmi Zdravega življenjskega sloga 2015-2017.  

 

3.1.3. Ure oddelčne skupnosti 

So bile realizirane po načrtu. Večina je namenjena urejanju razrednih zadev, medosebnih odnosov. 

Sicer pa je to čas druženja učencev z razredniki ter medsebojnemu spoznavanju. 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo precej ur namenjenih zobozdravstveni in zdravstveni vzgoji 

(sodelovanje z Zdravstvenim domom Trbovlje). 

Pogosto se izvajajo nadstandardne ure oddelčne skupnosti, ki so v namenjene tudi poklicnemu 

usmerjanju (npr. seznanitev z delom RK, obiski javnih zavodov, ogled kulturnih prireditev ipd.). V ure 

oddelčne skupnosti se vključuje tudi šolska svetovalna delavka, zlasti v zvezi s poklicnim svetovanjem 

v osmem in devetem razredu, po potrebi pa glede urejanja medosebnih odnosov. 

 

3.1.4. Dnevi dejavnosti 

Predvideno in izvedeno število dni dejavnosti v posameznih razredih: 
Poimenovanje    /   razred 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Dnevi dejavnosti so bili realizirani po letnem delovnem načrtu; zaradi usklajevanj realizacije pouka ter 

izkoriščanja možnosti sodelovanja z lokalnimi organizacijami, pa so bile nekatere dejavnosti 

spremenjene. Manjši problem nastaja zaradi negotovinskega poslovanja šole, saj vsi deležniki tega še 

niso sprejeli. Problem je tudi plačevanje storitev, saj se nekateri starši oz. skrbniki dosledno izmikajo 

plačevanju stroškov, šole niti ne prosijo za delno finančno pomoč. Velik problem pa je ogromno število 

posameznikov, institucij, društev, ki želijo ali potrebujejo šolsko mladino za izvajanje svojih nalog oz. 

projektov, šola pa vsem ne more ustreči, saj smo zavezani k realizaciji učnih načrtov za osnovno šolo. 

 
3.1.4.1. Izvedba dni dejavnosti po posameznih razredih 

1. razred: 
 

Kulturni dnevi 1. razred:  
Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE 

Predstava; Žaba 

Greta; delavnice 

27. Pikin festival M. Mahkovic torek,  

20. 9. 2016 

Velenje  

 

Skupaj z 2. 

razredom 

ogled lutkovne 

predstave (LGL) 

M. Mahkovic ponedeljek,  

21. 11. 2016 

Ljubljana 

CD: Orkester, 

Peter in volk 

glasbena 

predstava v Lj. 

M. Mahkovic torek, 

11. 4. 2017 

Cankarjev dom, 

Ljubljana 

GŠT: koncert, 

glasbena mat. 

ogled glasbene 

pravljice 

M. Mahkovic četrtek,  

25. 5. 2017 

Trbovlje 

Naravoslovni dnevi 1. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 



dan slovenske 

hrane 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

M. Mahkovic petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

 

nezadovoljstvo 

zdravstvenega 

osebja 

zdravje (sistem. 

zdrav. pregled) 

M. Mahkovic ponedeljek, 

20. 3. 2017 

Zdravstveni dom 

Trbovlje 

obisk lokalne 

kmetije 

ekološka kmetija M. Mahkovic ponedeljek,  

12. 6. 2017 

Trbovlje, okolica 

 

Tehniški dnevi 1. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem ter kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek,  

M. Mahkovic 

torek,  

27. 9. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

 novoletne 

delavnice  

M. Mahkovic  torek,  

20. 12. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

druženje v 

telovadnici 

Pust – delavnice J. Rajšek,  

M. Mahkovic 

torek,  

24. 2. 2017 

Trbovlje  

Športni dnevi 1. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

skupaj z 2. 

razredom 

jesenske športne 

dejavnosti  

M. Mahkovic petek,  

29. 9. 2016 

Trbovlje, okolica 

Naučimo se plavati, 

M. Raušl-PK Rudar 

plavanje, štafetne 

igre na igrišču 

M. Mahkovic, G. 

Ovnik, K. Alauf 

ponedeljek,  

24. 4. 2017  

Pokriti bazen in 

igrišče, Hrastnik 

Naučimo se plavati; 

M. Raušl-PK Rudar 

plavanje, igre na 

igrišču 

M. Mahkovic; G. 

Ovnik, K. Alauf 

torek,  

25. 4. 2017 

Pokriti bazen in 

igrišče, Hrastnik 

Naučimo se plavati; 

M. Raušl-PK Rudar 

plavanje, igre na 

igrišču 

M. Mahkovic; G. 

Ovnik, K. Alauf 

sreda,  

26. 4. 2017 

Pokriti bazen in 

igrišče, Hrastnik 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej, 

M. Mahkovic 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

 

2. razred: 
Kulturni dnevi 2. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

Skupaj s 1. 

razredom 

ogled lutkovne 

predstave (LGL) 

razredničarki ponedeljek,  

21. 11. 2016 

Ljubljana 

obisk ZMT prazniki v 

decembru 

S. Božič,  

A. Ramšak 

ponedeljek,  

5. 12. 2016 

Trbovlje 

 slovenski kulturni 

praznik  

S. Božič, 

A. Ramšak 

torek,  

7. 2. 2017 

OŠ I C Trbovlje  

CD: Orkester, 

Peter in volk 

glasbena 

predstava v Lj. 

S. Božič, 

A. Ramšak 

torek, 

11. 4. 2017 

Cankarjev dom, 

Ljubljana 

Naravoslovni dnevi 2. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

dan slovenske 

hrane 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

S. Božič, 

A. Ramšak 

petek,  

18. 11 .2016 

OŠ I C Trbovlje 

  

plavanje v KRC 

Hrastniku 

voda S. Božič, 

A. Ramšak 

torek,  

23. 5. 2017  

Hrastnik 

plavanje v KRC 

Hrastnik 

živimo zdravo S. Božič, 

A. Ramšak 

četrtek,  

25. 5. 2017  

Hrastnik 

ehniški dnevi 2. razred:  
Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem ter kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek, S. 

Božič,A. Ramšak 

torek,  

27. 9. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

 Novoletne 

delavnice 

S. Božič, 

A. Ramšak 

2.A: 15. 12. 2016, 

2. B: 30. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

 Pust – delavnice  J. Rajšek, S. 

Božič,A. Ramšak 

petek, 

24. 2. 2017 

Trbovlje  

 



Športni dnevi 2. razred:  
Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

skupaj s 1. 

razredom 

jesenske športne 

dejavnosti 

S. Božič, 

A. Ramšak 

petek,  

29. 9. 2016 

Trbovlje, okolica 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej, 

S. Božič, 

A. Ramšak 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

 

plavanje v KRC 

Hrastnik; M. 

Raušl-PK Rudar 

plavalni tečaj S. Božič, 

A. Ramšak, 

G. Ovnik,  

K. Alauf 

ponedeljek,  

22. 5. 2017 

Hrastnik 

 

plavanje v KRC 

Hrastnik; M. 

Raušl-PK Rudar 

plavalni tečaj S. Božič, 

A. Ramšak, 

G. Ovnik,  

K. Alauf 

sreda,  

24. 5. 2017  

Hrastnik 

 

plavanje v KRC 

Hrastnik; M. 

Raušl-PK Rudar 

plavalni tečaj S. Božič, 

A. Ramšak, 

G. Ovnik,  

K. Alauf 

petek,  

26. 5. 2017 

Hrastnik 

 

 

3. razred: 
   Kulturni dnevi 3. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

plavalna šola v 

naravi 

Življ. v Kostelu 

nekoč in danes 

CŠOD, 

J. Sladič,  

K. Alauf 

torek, 

18. 10. 2016 

CŠOD, dom Fara, 

Kostel 

Sodelovanje s 

KTS 

Slovenski 

kulturni praznik  

J. Sladič, 

B. Borštnar 

torek,  

7. 2. 2017 

OŠ I C Trbovlje,  

KTS Trbovlje 

sodelovanje z 

ZMT  

Kultur. dediščina 

našega kraja 

J. Sladič, 

B. Borštnar 

3. A: 7. 3. 2017, 

3. B: 8. 3. 2017 

ZMT Trbovlje 

CD: Orkester, 

Peter in volk 

glasbena 

predstava v 

Ljubljani 

J. Sladič, 

B. Borštnar 

torek,  

11. 4. 2017 

Cankarjev dom, 

Ljubljana 

Naravoslovni dnevi 3. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

plavalna šola v 

naravi  

Meja na Kolpi, 

muzej 

CŠOD, 

spremljevalki: J. 

Sladič in K.Alauf 

sreda, 

19. 10. 2016   

CŠOD, dom Fara, 

Kostel 

za vse učence 

šole 

Tradicionalni 

slov. zajtrk  

Jelka Sladič, 

B. Borštnar 

petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

 

 sistem. zdravniški 

pregled 

Jelka Sladič, 

B. Borštnar 

3. A: 3. 10. 2016, 

3. B: 29. 5. 2017 

Zdravstveni dom 

Trbovlje 

Tehniški dnevi 3. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

dobrodelni in eko 

sejem ter kulturna 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek,  

razredničarki 

torek,  

27. 9. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

ustvarjanje 

izdelkov  

novoletne 

delavnice  

Jelka Sladič, 

B. Borštnar 

3.A: 23. 11. 2016, 

3. B: 29. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

 

 Pust – delavnice  J. Rajšek,  

Jelka Sladič, 

B. Borštnar 

petek, 

24. 2. 2017 

Trbovlje  

portni dnevi 3. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 jesenske športne  

dejavnosti  

razrednika petek, 29. 9. 2016 Trbovlje, okolica  



plavalna šola v 

naravi  

plavalni tečaj  CŠOD, 

spremljevalki: J. 

Sladič in K.Alauf 

ponedeljek,  

17. 10. 2016 

CŠOD, dom Fara, 

Kostel 

plavalna šola v 

naravi  

plavalni tečaj CŠOD, 

spremljevalki: J. 

Sladič in K.Alauf 

četrtek, 

20 .10. 2016 

CŠOD, dom Fara 

Kostel 

plavalna šola v 

naravi  

plavalni tečaj CŠOD, 

spremljevalki: J. 

Sladič in K.Alauf 

petek,  

21.10. 2016 

CŠOD, dom Fara, 

Kostel 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas Irena Štusej,  

Jelka Sladič, 

B. Borštnar 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

 

 

4. razred: 
Kulturni dnevi 4. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sodelovanje z 

DPM in ZMT 

Veseli december K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

13. 12. 2016 

Trbovlje 

 slovenski kulturni 

praznik 

K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

7. 2. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

 Kulturni bazar K. Alauf, 

B. Zupančič 

četrtek,  

30. 3. 2017 

Ljubljana 

Naravoslovni dnevi 4. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

za vse učence 

šole 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

K. Alauf, 

B. Zupančič 

petek, 

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

in okolica 

 sodelovanje z 

ZD Trbovlje 

zdravje K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

11. 4. 2017 

Trbovlje 

  gozd  K. Alauf, 

B. Zupančič 

četrtek,  

20. 4. 2017  

Trbovlje 

Tehniški dnevi 4. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem, kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek, 

K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

27. 9. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

  novoletne 

delavnice  

K. Alauf, 

B. Zupančič 

ponedeljek,  

5. 12. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

 

 

Pust – delavnice  

 

J. Rajšek,  

K. Alauf, 

B. Zupančič 

petek,  

24. 2. 2017 

Trbovlje 

  ogled Steklarne 

Hrastnik 

K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

6. 6. 2017 

Hrastnik 

Športni dnevi 4. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 

  

jesenski pohod Boris Žavbi, 

K. Alauf, 

B. Zupančič 

sreda,  

5. 10. 2016 

Trbovlje z okolico 

 zimski športni 

dan 

G. Ovnik,  

K. Alauf, 

B. Zupančič 

torek,  

10. 1. 2017 

Trbovlje 

  plavanje 

(Atlantis) 

G. Ovnik,  

K. Alauf, 

B. Zupančič 

sreda,  

1. 2. 2017 

Ljubljana 

za vse učence 

šole 

Šport in špas I. Štusej,  

K. Alauf, 

petek,  

5. 5. 2017      

OŠ I C Trbovlje 



B. Zupančič 

  testiranje ŠVK, 

tek in pohod 

G. Ovnik,  

K. Alauf, 

B. Zupančič 

petek, 

19. 5. 2017 

  

Trbovlje 

 

5. razred: 
 Kulturni dnevi 5. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

gledališka 

predstava, obisk 

muzeja 

Stoletnica rojstva 

R. Dahla 

Tina Trugar sreda, 

26. 10. 2016 

Celje 

koncert GŠT v 

DDT, obisk ZMT 

Pokukajmo v 

muzej 

Tina Trugar torek,  

13. 12. 2016 

Trbovlje 

ob občinskem 

prazniku 

Slovensko 

ljudsko izročilo 

razrednik četrtek,  

1. 6. 2017  

Ljubljana 

Naravoslovni dnevi 5. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

za vse učence 

šole 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

B. Borštnar,  

T. Trugar 

petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

in okolica  

šola v naravi Vem, da danes bo 

sončen dan 

CŠOD, 

T. Trugar, 

B. Žavbi 

sreda,  

8. 3. 2017 

CŠOD Peca 

  

šola v naravi Preživetje v 

naravi 

CŠOD, 

T. Trugar, 

B. Žavbi 

petek,  

10. 3. 2017 

CŠOD Peca 

Tehniški dnevi 5. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem in kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek, 

razrednik 

torek,  

27. 9. 2016 

OŠ I C Trbovlje  

za vse učence 

šole 

Pust – delavnice  J. Rajšek,  

T. Trugar 

petek,  

24. 2. 2017 

Trbovlje 

  

šola v naravi rudnik CŠOD, 

T. Trugar, 

B. Žavbi 

torek,  

7. 3. 2017 

CŠOD Peca 

izdelki iz teh. 

škatle 

prevodniki in 

izolatorji 

razrednik petek,  

7. 4. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

Športni dnevi 5. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

učenci od 5. do 9. 

razreda 

zimski športni 

dan 

G. Ovnik,  

T. Trugar 

sreda, 

1. 2. 2017 

Trbovlje, Zreče, 

Maribor, Rogla 

šola v naravi pohod CŠOD, 

T. Trugar, 

B. Žavbi 

ponedeljek,  

6. 3. 2017 

CŠOD Peca 

šola v naravi disk golf in 

nordijska hoja 

CŠOD, 

T. Trugar, 

B. Žavbi 

četrtek,  

9. 3. 2017 

CŠOD Peca 

za vse učence 

šole 

Šport in špas I. Štusej, 

T. Trugar 

petek,  

5. 5. 2017     

OŠ I C Trbovlje 

  

  kolesarjenje T. Trugar petek,  

19. 5. 2017 

Trbovlje  

  

6. razred 
Kulturni dnevi, 6. razred: 



Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

muzikal, org. 

DPM 

Praznično v 

praznične dni 

B. Gombač,  

A. K. Šimunič 

petek,  

23. 12. 2016 

 Trbovlje 

skupaj s 4. 

razredom 

Kulturni bazar B. Gombač,  

A. K. Šimunič, 

G. Ovnik 

četrtek,  

30. 3. 2017 

 Ljubljana 

koncert Glasbene 

šole Trbovlje 

kultura v 

Trbovljah 

A. K. Šimunič petek,  

2. 6. 2017 

Trbovlje 

Naravoslovni dnevi 6. razred:  

Opombe VSEBINA NOSILCI         ČAS KRAJ IZVEDBE 

 Sist. zdravniški 

pregled 

S. Potrbin ponedeljek,  

7. 11. 2016 (6.A), 

14. 11.2016 (6.B) 

Zdravstveni dom 

Trbovlje 

obisk kmetije; za 

vse učence šole 

Tradicionalni 

slovenski zajtrk  

B. Borštnar, 

razrednika 

petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

 Obisk VDC: 

sprejemanje 

drugačnosti 

S. Potrbin, 

razrednika 

torek,  

20. 12. 2016 

VDC, Zagorje 

Tehniški dnevi, 6. razred 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem in kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek, 

razrednika 

torek,  

27. 9. 2016 

 Oš IC Trbovlje 

geografska 

ekskurzija za 6. 

in 7. razred 

Dnevi fizike J. Rajšek sreda,  

12. 10. 2016 

Bistra, Notranjski 

kras 

tudi predavanje 

Safe.Si 

Speculum artium, 

internetna varnost 

J. Rajšek, 

razrednika 

petek,  

14. 10. 2016 

DDT, OŠ IC 

Trbovlje 

za vse učence 

šole 

Pust – delavnice  Rajšek, 

razrednika 

petek,  

24. 2. 2017 

OŠ IC 

Športni dnevi 6. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 jesenski pohod 

(Knezdol, Čeče) 

B. Žavbi,  

G. Ovnik 

torek,  

13. 9. 2016 

Trbovlje z okolico 

 učenci od 5. do 

9. razreda 

zimski športni 

dan 

B. Žavbi,  

G. Ovnik 

sreda,  

1. 2. 2017 

Rogla, Ljubljana, 

Zreče, Trbovlje 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej, 

razrednika 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

Rudar Trbovlje Testiranje za 

ŠVK, športne 

igre 

G. Ovnik,  

B. Žavbi, 

razrednika 

petek,  

19. 5. 2017 

Trbovlje 

 odprti bazen 

Trbovlje 

plavanje razrednika četrtek, 

15. 6. 2017 

Trbovlje 

 

7. razred: 
Kulturni dnevi: 7. razred 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

zaradi 

sodelovanja v 

projektu s šolo iz 

Srbije 

Gledališka 

predstava v CD, 

obisk Ambasade 

R Srbije 

B. Gombač torek,  

20. 9. 2016 

 Ljubljana 

koncert GŠT v 

DDT, obisk ZMT 

muzej in glasbena 

prireditev 

Blanka Gombač torek,  

13. 12. 2016 

Trbovlje 

 
Kulturno v 

praznični čas 

Ajda K. Šimunič petek,  

23. 12. 2016 

Trbovlje 



Naravoslovni dnevi 7. razred: 
Opombe VSEBINA NOSILCI         ČAS KRAJ IZVEDBE 

podjetništvo Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

S. Potrbin petek,  

18. 11. 2016  

OŠ I C Trbovlje 

 Obisk VDC S. Potrbin torek,  

20. 12. 2016 

VDC Zagorje 

sponzor (prevoz 

in vodenje) KOP 

Trbovlje; 

priključijo se 

prvošolci 

gozd, potok; 

center zbiranja 

odpadkov 

S. Potrbin petek, 

16. 6. 2017 

Trbovlje, okolica;  

Unično, Marno 

nad Hrastnikom 

Tehniški dnevi 7. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem in kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek, 

S. Potrbin 

torek,  

27. 9. 2016 

 OŠ IC Trbovlje 

geografska 

ekskurzija za 6. in 

7. razred 

Dnevi fizike J. Rajšek sreda,  

12. 10. 2016 

Bistra, notranjski 

kras 

tudi predavanje 

Safe.Si 

Speculum artium, 

internetna varnost 

J. Rajšek petek,  

14. 10. 2016 

DDT, OŠ IC 

Trbovlje 

za vse učence šole Pust-delavnice   J. Rajšek, 

S Potrbin 

petek,  

24. 2. 2017 

OŠ IC Trbovlje 

Športni dnevi 7. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 jesenski pohod na 

Mrzlico 

B. Žavbi, 

S. potrbin 

torek, 

13. 9. 2016 

Trbovlje z okolico 

 učenci od 5. do 9. 

razreda 

zimski športni 

dan 

B. Žavbi, 

S. Potrbin 

sreda,  

1. 2. 2017 

Rogla, Ljubljana, 

Zreče, Trbovlje 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej,  

S. Potrbin 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

Rudar Trbovlje Testiranje za 

ŠVK, športne igre 

G. Ovnik,  

B. Žavbi 

petek,  

19. 5. 2017 

Trbovlje 

odprti bazen 

Trbovlje 

plavanje G. Ovnik, 

B. Žavbi 

četrtek, 

15. 6. 2017 

Trbovlje 

  

8. razred 
Kulturni dnevi 8. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

za 8. in 9. razred Literarno-

geografska eks. 

J. Drnovšek torek, 

4. 10. 2016 

Kranj, Vrba, 

Radovljica  
Predstava v CD, 

obisk knjiž. sejma 

B. Gombač petek,  

25. 11. 2016 

 Ljubljana 

muzikal, org. 

DPM 

Kulturno v 

praznični čas 

Ajda K. Šimunič petek,  

23. 12. 2016 

 Trbovlje 

Naravoslovni dnevi 8. razred: 
Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 Sistem. zdrav. 

pregled 

J. Drnovšek ponedeljek,  

26. 9. 2016 

Zdravstveni dom 

Trbovlje 

prva pomoč, SŠZ Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

S. Potrbin petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

projekt-

sodelovanje z Inš. 

za varovanje 

narave iz Celja 

Krajinski park 

Kum 

I. Štusej, 

S. Potrbin 

sreda,  

31. 5. 2017 

Kum 



Tehniški dnevi 8. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem in kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek torek,  

27. 9. 2016 

 OŠ IC Trbovlje 

gostovanje na 

šoli, plača šolski 

sklad 

astronomija J. Rajšek petek,   

13. 1. 2017 

OŠ IC Trbovlje 

 

 pust - delavnice  J. Rajšek, 

J. Drnovšek 

petek,  

24. 2. 2017 

OŠ IC 

medšolsko 

sodelovanje 

kovine J. Rajšek, 

G. Ovnik 

petek,  

17. 3. 2017 

STPŠ Trbovlje 

 

Športni dnevi 8. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 jesenski pohod na 

Mrzlico 

B. Žavbi, 

J. Drnovšek 

torek, 

13. 9. 2016 

Trbovlje z okolico 

 za učence od 5. 

do 9. razreda 

zimski športni 

dan 

B. Žavbi, 

J. Drnovšek 

sreda,  

1. 2. 2017 

Rogla, Ljubljana, 

Trbovlje 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej,  

J. Drnovšek 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C Trbovlje 

Rudar Trbovlje Testiranje za 

ŠVK, športne igre 

G. Ovnik,  

B. Žavbi 

petek,  

19. 5. 2017 

Trbovlje 

odprti bazen 

Trbovlje 

plavanje B. Žavbi četrtek,  

15. 6. 2017 

Trbovlje 

  

9. razred 
Kulturni dnevi 9. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

8. in 9. razred literarno-

geografska eksk. 

J. Drnovšek torek, 

4. 10. 2016 

Kranj, Vrba, 

Radovljica 

muzikal, org. 

DPM 

Kulturno v 

praznični čas 

Ajda K. Šimunič petek,  

23. 12. 2016 

 Trbovlje 

sponzor dvorane: 

DDT 

valeta A. K. Šimunič, J. 

Rovšek 

sreda, 

14. 6. 2017 

 Trbovlje 

Naravoslovni dnevi 9. razred: 
Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

za vse učence šole Tradicionalni 

slovenski zajtrk 

S. Potrbin, 

razrednik 

petek,  

18. 11. 2016 

OŠ I C Trbovlje 

sodel. z ZD 

Trbovlje; Anja 

Baš – gostja 

Samopodoba S. Potrbin,  

I. Kolar 

četrtek,  

30. 3. 2017 

OŠ I C Trbovlje  

projekt -

sodelovanje z Inš. 

za varovanje 

narave iz Celja 

Krajinski park 

Kum 

S. Potrbin, 

I. Štusej 

sreda, 

31. 5. 2017 

Kum 

 Tehniški dnevi 9. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

sejem in kult. 

prireditev 

Dediščina na 

Koroškem 

J. Rajšek torek,  

27. 9. 2016 

 OŠ IC Trbovlje 

gostovanje na 

šoli, plača šolski 

sklad 

astronomija J. Rajšek petek,  

13. 1. 2017 

 

OŠ IC Trbovlje 

medšolsko 

sodelovanje 

podjetništvo J. Rajšek petek,  

17. 3. 2017 

GESŠ Trbovlje 

 



 Pust – delavnice  J. Rajšek petek,  

24. 2. 2017 

OŠ IC Trbovlje 

Športni dnevi 9. razred: 

Opombe VSEBINA NOSILCI ČAS KRAJ IZVEDBE 

 jesenski pohod na 

Planino 

B. Žavbi torek, 

13. 9. 2016 

Trbovlje, okolica 

  

 učenci od 5. do 9. 

razreda 

zimski športni 

dan 

B. Žavbi,  

G. Ovnik 

sreda,  

1. 2. 2017 

Rogla, Ljubljana, 

Trbovlje 

medgeneracijsko 

druženje 

Šport in špas I. Štusej, 

J. Rovšek 

petek,  

5. 5. 2017 

OŠ I C T 

Rudar Trbovlje Testiranje za 

ŠVK, športne igre 

G. Ovnik,  

B. Žavbi 

petek,  

19. 5. 2017 

Trbovlje 

zaključna 

ekskurzija 

adrenalinski 

športi, rafting 

G. Ovnik, 

S. Potrbin 

ponedeljek,  

5. 6. 2017 

Gorenjska 

 

3.1.2.       Razširjeni program  

3.1.2.1.    Oddelki podaljšanega bivanja 

Poročilo o delu v oddelkih podaljšanega bivanja je pripravila Irena Štusej: 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v oddelke podaljšanega bivanja vključenih 69 otrok od 1. do 5. 

razreda. V skladu z normativi  so bili razdeljeni v tri oddelke, ki so se zaradi obiskovanja različnih 

aktivnosti (krožke, ZŽS 2015-2017, pevski zbor) prilagajali vsak dan. 

V oddelkih OPB smo poučevali učitelji: Irena Štusej, Ivan Skrinjar, Gašper Ovnik, Boris Žavbi, 

Biserka Rotar, Jelka Sladič in Sabina Potrbin, v maju je Ivana Skrinjar nadomestila Vesna Lindič.  

Ker je večina otrok naročena na kosilo, nekateri pa tudi na popoldansko malico, smo učence navajali 

na kulturno prehranjevanje, umivanje rok, pospravljanje po jedi. Po kosilu so učenci pretežno pisali 

domačo nalogo, brali in risali. V tem šolskem letu so v dogovoru s starši nalogo pisali v šoli tudi štirje 

učenci prvega razreda. Ko je bilo lepo vreme, smo z učenci izkoristili več gibanja na prostem, večinoma 

so se igrali z žogami, saj šola ne razpolaga z zunanjimi igrali. V zimskem času pa smo večinoma 

preživljali v učilnicah ob različnih pedagoških ali sprostitvenih aktivnostih, npr. družabnih igrah.  V 

razredu so se najraje igrali po svojih željah. Radi so se igrali s kockami, barvali pobarvanke in likovno 

ustvarjali. Učenci imajo radi delo z računalnikom, kar smo jim tudi omogočili, saj smo nekajkrat 

obiskali računalniško učilnico. Skušali smo jih pritegniti z različnimi družabnimi igrami, vendar je bila 

motivacija kratkotrajna. V šolo so radi prinašali svoje igrače in se z njimi igrali. Od šolskih igrač so 

bile najbolj zanimive različne kocke. Zunaj so pa nepogrešljive žoge, ki jih ni nikoli dovolj. Včasih 

smo si  ogledali kakšen risani film. V času podaljšanega bivanja so učenci vključeni v različne 

dejavnosti, kamor bolj ali manj redno hodijo, zaradi česar je število otrok v OPB vsak dan zelo različno.  

Učitelji se zelo trudimo, da bi bilo učencem lepo. Menimo, da nam to tudi uspeva, saj otroci kar nočejo 

domov, ko pridejo ponje starši. 

 

3.1.2.2. Jutranje varstvo 

Poročilo o oddelku jutranjega varstva je pripravila Mojca Mahkovic:  

Jutranje varstvo na šoli je bilo organizirano za prvošolce. Vključenih je bilo 14 učencev. Poleg njih so 

redno prihajali tudi drugošolci in tretješolci. Organizirano je bilo od 6. 00 do 8.15.  

Urnik oddelka jutranjega varstva: 
 PON TOR SRE ČET PET 

6.00- 

7.10 

Katja 

Alauf 
Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic 

7.10 -   

8.20 

Katja 

Alauf 
Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic Mojca Mahkovic 

Pri različnih aktivnostih sta učencem pomagali delavca,  ki so bili zaposlena preko javnih del:  Marjetka 

Tratar in Milan Dolanc (od 7. 00 do 8. 15).  



Delo je bilo organizirano tako, da so si učenci lahko izbrali dejavnost. Izbirali so lahko med igralnimi 

kotički (likovni, bralni, frizerski, zdravniški…), družabnimi igrami in igračami, ki so jih prinesli od 

doma. Vsako jutro smo brali pravljice ali pregledovali revije. Veliko časa smo posvetili ročnim 

spretnostim, kjer smo domiselno uporabljali odpadne materiale. Nekateri učenci so redno pisali domače 

naloge ali se drugače pripravljali na pouk. V zadnjem tednu so  imeli  učenci možnost preživeti uro 

jutranjega varstva na šolskem igrišču, kjer so se igrali z žogami.  

Učenci so radi prihajali, ker so imeli možnost prostega igranja in druženja s prijatelji iz sosednjih 

razredov. 

 

3.1.2.3. Dopolnilni pouk  

Vsi učenci šole so imeli možnost vključevanja v dopolnilni pouk, in sicer redno ali občasno, ko so 

potrebovali dodatno razlago ali specifično pomoč. Za učence prvih petih razredov so bile izvajalke 

učiteljice razrednega pouka, potekal pa je pred ali po pouku.  

Učenci od 6. do 9. razreda so se vključevali v dopolnilni pouk pri posameznih predmetih, izvajali so 

jih predmetni učitelji, in sicer pred ali po pouku.  

Učenci so se za obisk dopolnilnega pouka odločali prostovoljno, svetovali pa so jim učitelji, drugi 

strokovni delavci šole in/ali starši oz. skrbniki. 

Obiskovanje dopolnilnega pouka je, zaradi zagotavljanja kontinuuma učne pomoči, obvezno za učence, 

ki imajo učne težave, preden in potem, ko imajo izdane odločbe o zagotavljanju dodatne strokovne 

pomoči za premagovanje učnih težav. Kljub temu opažamo, da starši oz. skrbniki pogosto želijo še 

dodatne ure strokovne pomoči, čeprav otrok ne obiskuje niti tistih ur, ki so mu na šoli že ponujene. 

 

3.1.2.4. Dodatni pouk 

Vsi učenci šole so imeli možnost razširiti ali utrditi svoje znanje, se pripraviti na tekmovanja ipd. v 

okviru ur dodatnega pouka. Za učence od 1. do 5. razreda so bile izvajalke učiteljice razrednega pouka, 

in sicer po pouku ali pred njim. Za učence od 6. do 9. razreda je potekal dodatni pouk pri posameznih 

predmetih, izvajali so ga učitelji predmetnega pouka. 

To je tudi oblika dela dodatnega dela za nadarjene oz. vedoželjne učence, kar pa otroci ne izkoristijo v 

veliki meri. Za dodatni pouk so se učenci odločali prostovoljno, na prigovarjanje staršev oz. skrbnikov 

in ob izdatni motivaciji strokovnega osebja šole.   

 

3.1.2.5.  Interesne dejavnosti  

Poleg interesnih dejavnosti s področja tehnike in tehnologije ter interesnih dejavnosti s področja 

umetnosti, so se na šoli izvajali tudi krožki (plesni, angleščina). V času trajanja OPB pa smo otrokom 

ponudili aktivnosti, ki so jih  poleg delavca v OPB so izvajali še drugi strokovni delavci šole ali zunanji 

izvajalci (sodelovanje z lokalnimi društvi: judo, košarka, nogomet, rokomet in čebelarstvo).  

 

3.1.2.5.1. Interesne dejavnosti s področja tehnike in tehnologije 

Za razvijanje različnih sposobnosti in interesov učencev organiziramo interesne dejavnosti s področja 

tehnike in tehnologije za učence tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Izvaja jih Jerica Rajšek, ki 

je pripravila poročilo:  K dejavnosti se je vpisalo štirinajst (14) učencev od 6. do 9. razreda. Polovica 

učencev je dejavnost obiskovala redno, ostali občasno, glede na interes za določeno nalogo. Pridružili 

so se tudi učenci, ki so potrebovali pomoč pri usvajanju učne snovi pri rednem pouku.  

Ure dejavnosti so bile realizirane po posameznih sklopih, ki so bili opredeljeni mesečno in niso bili  

vezani na dan v tednu zaradi narave dela in prilagajanja trenutnim razpisom. Poleg izdelkov in dela po 

letnem načrtu, smo v tem šolskem letu sodelovali na dogodkih: dan brez avtomobila  (Občina Trbovlje),    

konferenca Triii (STPŠ), znanja za družbo prihodnosti (GESŠ), spoznavanje poklica kamnosek (Obrtna 

zbornica Trbovlje). Z iskanjem novih podjetniških idej smo začeli že to šolsko leto, da bomo imeli 

pripravljene in izdelane ideje za konferenco Trii v naslednjem šolskem letu.  

 

3.1.2.5.2. Interesne dejavnosti s področja umetnosti (za učence 2. in 3. VIO)  

Interesne dejavnosti s področja umetnosti je izvajala Jasna Drnovšek, ki je napisala poročilo o delu:  



V skladu z dogovorom z vodstvom šole smo se posvetili gledališču. Po premisleku smo se z učenci 

odločili, da bomo za uprizoritev pripravili igro Olge Paušič Skrivnosti iz veceja. Sodelovali so učenci 

od 7. do 9. razreda. Začeli smo z bralnimi vajami, nato smo se posvetili tudi igri, gibu, mimiki, sceni, 

glasbi. Igro smo za vajo odigrali v šoli ter se na odru Doma Svobode 21. marca 2017 predstavili na 

reviji otroških gledaliških skupin (v organizaciji JSKD). Zaradi odsotnosti učencev (bolezni idr.) za 

starše in javnost nismo uspeli predstave ponovili na odru MCT v Trbovljah, kar je bil naš namen.  

Učenci so k tej prostovoljni dejavnosti radi prihajali, naučili so se besedilo, igrali po svojih najboljših 

močeh in doživeli uspešen nastop na pravem gledališkem odru. 

Igranja si želijo tudi v naslednjem šolskem letu. 

 

3.1.2.5.3. Interesne dejavnosti – krožki  

Strokovni delavci šole in zunanji izvajalci so izvajali različne interesne dejavnosti – krožke in 

aktivnosti v okviru oddelka podaljšanega bivanja, za katere so se učenci odločali prostovoljno in so 

bile zanje v celoti brezplačne.  
Dejavnost Mentor Vključeni Vsebina 

Otroški in mladinski 

pevski zbor 

T. Kreča učenci vseh treh 

VIO 

pevske vaje in nastopi, revija 

Kolesarki izpit J. Rajšek učenci 5. A razred priprave na izpit in izpit 

Planinski krožek M. Mahkovic,  

S. Božič 

učenci 1. VIO 4 planinski izleti 

Plesni krožek K. Alauf (in EVS) učenci 1. VIO ritem, gibanje, nastopi 

Gledališki krožek Jasna Drnovšek učenci 6. do 9. 

razreda 

nadaljevanje dela pri izbirnih 

predmetih 

Podjetniški krožek Jeri Rajšek, 

Sabina Potrbin 

učenci 3. VIO spoznavanje poklicev, obisk 

sejma 

Socialno podjetništvo 

(zunanji izvajalec) 

Nasta Doberlet 

Bučalič 

učenci 2. in 3. VIO obiski delavnic, soc. podjetij, 

druženje 

Čebelarski krožek 

(zunanji izvajalec) 

Milan Veteršek učenci 1. in 2. VIO čebelarstvo, pretakanje medu itd. 

Športni krožki-

dejavnosti v OPB 

(zunanji izvajalci) 

predstavniki lokalnih 

športnih društev 

učenci med OPB 

(1. do 5. razred) 

športne dejavnosti (košarka, 

nogomet, rokomet, judo, ) 

Bralna značka 

(slovenska, nemška, 

angleška) 

B. Gombač, 

A. K. Šimunič 

vsi učenci razvijanje kulture branja in bralne 

pismenosti 

* Poročilo o delovanju pevskih zborov je pripravila Tadeja Kreča, učiteljica glasbene umetnosti in 

vodja zborov: V šol. letu 2016/2017 je OPZ 1 obiskovalo 21 pevcev iz 1. in 2. razreda, OPZ 2 12 

pevcev iz 3., 4. in 5. razreda, MPZ pa 15 pevk iz 6., 7., 8. in 9. razreda. 

V tem šolskem letu so bili opravljeni sledeči nastopi: 

22. 11. 2016: nastop OPZ 1 in 2 na Občini Trbovlje ob imenovanju Ajde Nine Škvarč za Junior 

ambasadorko – mlado županjo (za en dan); 

5. 12. 2016: OPZ 1 in 2, nastop na šolski prireditvi Prijateljstva preko meja v DDT;  

9. 12. 2016: OPZ 1 in 2, nastop pred Zasavskim muzejem Trbovlje; 

23. 12. 2016: OPZ 1 in 2 ter MPZ, nastop na prireditvi pred dnevom samostojnosti v šoli; 

6. 2. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ v avli DDT: odprtje razstave likovnih izdelkov učencev;  

7. 2. 2017: nastop OPZ 1 in 2 v DDT na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku; 

25. 3. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ v DDT, za Društvo Bilečanci; 

12. 4. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ v DDT na Območni reviji OPZ in MPZ Trbovlje v organizaciji 

ZKD Trbovlje; 

25. 4. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ na šolski proslavi pred dnevom upora proti okupatorju; 

12. 5. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ ob obisku Hiške eksperimentov v šolski telovadnici; 

31. 5. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ v DDT na občinski proslavi ob občinskem prazniku; 



10. 6. 2017: nastop OPZ 1 in 2 ter MPZ na tekmovanju v kuhanju Grenedirmarša pred Zasavskim 

muzejem Trbovlje; 

22. 6. 2017: nastop OPZ 1 in 2 na zaključni prireditvi ob dnevu slovenske državnosti in koncu pouka 

v šolskem letu 201672017 v šolski telovadnici 

*Poročilo o izvedbi kolesarskega izpita in pripravi nanj je napisala Jerica Rajšek, izvajalka: Po zakonu 

o varnosti cestnega prometa mora osnovna šola usposobiti učence za samostojno vožnjo kolesa v 

prometu, preveriti znanje in sposobnost za vožnjo ter izdati kolesarske izkaznice. Skupna naloga šole 

in staršev pa je, da presodimo, kdaj je učenec telesno in umsko sposoben za samostojno vožnjo s 

kolesom, oziroma kolesom s pomožnim motorjem v cestnem prometu.  

V šolskem letu 2016/17 so opravljali kolesarski izpit učenci 5. A razreda, kolesarskega izpita udeležilo 

20 od 23 učencev. Trije učenci niso pristopili k opravljanju kolesarskega izpita, niti niso obiskovali 

dejavnosti, ki so potekale v okviru priprav.  

Z usposabljanjem smo pričeli v mesecu januarju 2017, vsako sredo je potekalo teoretično 

usposabljanje, v maju pa teoretični del kolesarskega izpita. Enajst učencev je izpit ponavljalo, tudi po 

tretjem poskusu pa ga niso opravili štirje učenci.  

Sledile so vaje na prometnem poligonu na šolskem dvorišču in v šolski telovadnici. Konec maja je 

potekalo ocenjevanje vožnje na prometnem poligonu in vsi učenci, ki so opravili teoretični del izpita, 

so bili uspešni tudi pri spretnostni vožnji. Predstavniki Policijske postaje Trbovlje so pomagali pri 

tehničnem pregledu koles.  

Vaje za vožnjo na cesti v javnem prometu smo izvedli v sodelovanju s Kolesarskim društvom Trbovlje 

dvakrat. 8. 6. 2017 smo s pomočjo Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje, Komunale Trbovlje 

in Policijske postaje Trbovlje izvedli zaključno vožnjo na cesti v javnem prometu in se pogovorili o 

opažanjih usposobljenosti učencev v prometu.  

Od 20 učencev, ki so obiskovali tečaj, je 16 učencev opravilo kolesarski izpit. 

5. A razred je dodatno sodeloval v projektu Varno s kolesom od septembra 2016 do marca 2017. 

Določene aktivnosti so se izvajale s celim razredom, določene aktivnosti samo s skupino učencev. Delo 

se je prilagajalo glede na sposobnosti in interes skupine. 

* Poročilo o delovanju planinskega krožka sta pripravili mentorici Mojca Mahkovic in Simona Božič: 

V šolskem letu 2016/2017 so bili organizirani štirje planinski izleti. Planiranih izletov je bilo pet, 

vendar je bila vremenska situacija neprimerna, tako, da smo načrtovane izlete večkrat morali 

odpovedati. Planiranih je bilo petintrideset ur, realiziranih pa 36. 

1. izlet 18. 2. 2017: vožnja z avtobusom do Dobovca, pohod na Kum, športne dejavnosti pri domu, 

vožnja v Trbovlje. Prisotnih je bilo 39 učencev. Realiziranih je bilo 8 ur. 

2. izlet 1. 4. 2017: pohod do Čeč, športne igre na dvorišču, igre na igralih, hoja v Trbovlje. 

Prisotnih je bilo 26 učencev. Realiziranih je bilo 7 ur. 

3. izlet 20. 5. 2017: vožnja z avtobusom do Planice, pohod v Tamar, športne igre pri koči, ogled 

Kranjske Gore, vožnja v Trbovlje. Prisotnih je bilo 19 učencev. Realiziranih je bilo 12 ur. 

4. izlet 10. 6. 2017;   Vožnja z avtobusom do Spodnjega Loga, pohod do Orleka, igre na travniku, hoja 

nazaj do Spodnjega Loga, vožnja do Trbovelj. Prisotnih je bilo 33 učencev. Realiziranih je bilo 9 ur. 

Sodelovali smo s Planinskim društvom Trbovlje. 42 učencev je plačalo članarino za tekoče leto 2017. 

S strani Planinskega društva Trbovlje sta bila sofinancirana prvi in zadnji izlet. Izlet v Tamar (avtobusni 

prevoz) pa je bil v celoti pokrit iz občinskih sredstev za projekt Zlati sonček, zatorej je bil za učence 

brezplačen. Vseh članov planinskega krožka je bilo 46, razdeljeni so bili v dve ali tri skupine, glede na 

število udeležencev posameznega izleta. 

Učenci so se z veseljem udeleževali izletov, nekaj je bilo stalnih planincev, nekaj pa občasnih,  kar je 

tudi posledica družinskih aktivnosti ob sobotah. 

* Plesni krožek je vodila Katja Alauf, ki je o delu krožka zapisala: Vključenih je bilo 15 učenk od 1. 

do 4. razreda. Izvedli smo 29 srečanj, kar znese 116 %. S februarjem se nam je pridružila prostovoljka 

iz Slovaške, Loula, ki je plesalke naučila koreografijo za pesem Duele el corazon, izvajalca Enriqueja 

Iglesiasa, s katero so se dekleta predstavila na zaključni šolski proslavi od dnevu državnosti. Tudi sicer 

so plesalke večkrat nastopale: na dogodku Dežela pravljičnih nasmehov (pred Zasavskim muzejem 



Trbovlje), na šolski prireditvi ob zaključku slovensko-srbskega projekta: Prijateljstva preko meja (v 

DDT), na srečanju članov Društva Bilečanci (v DDT), ob odprtju razstave likovnih del učencev naše 

šole Melje, melje mlinček (v avli DDT), na prireditvi pred slovenskim kulturnim praznikom, na 

športnem dogodku Šport in špas ter na proslavi ob dnevu državnosti (v šolski telovadnici). V uvodnem 

delu so se učenke vedno ogrele z razgibalnimi vajami, nato je sledil ples. Vseskozi so dekleta 

pridobivala občutek za ritem, hkrati pa se jim je povečevala samozavest in samopodoba ter veselje do 

plesnega gibanja. Pri učenju koreografije in plesanju so uživale in bile sproščene. Z veseljem so se 

učile novih koreografij (10 pesmi). Poudarek je bil na slovenski glasbi. Skupina deklet je bila zelo 

vodljiva, združevala sta jih enak interes in veselje do plesanja. Upam, da jim bo v naslednjem šolskem 

letu omogočeno obiskovanje plesnega krožka, da bodo nadgradile plesno znanje.  

* Gledališki krožek je vodila Jasna Drnovšek, ki v poročilu navaja: V tem šolskem letu smo se  po 

dogovoru z vodstvom odločili, da se pri interesni dejavnosti za kulturo posvetimo gledališki igri. Ker 

je bilo temu namenjenih samo 17,5 ure, smo z vajami nadaljevali v okviru dodatnega pouka za 

slovenščino in v letu 2017 prostovoljno v okviru gledališkega krožka. Zainteresiranih učencev je bilo 

veliko, zato so se razdelili v dve skupini in pripravili tudi dve igrici. V starejši skupini je bilo 13 

učencev, med devetošolci dve osmošolki in en šestošolec, v mlajši pa je bilo največ šestošolk – osem, 

plesali so tudi fantje, sodeloval je en sedmošolec. Starejši so izbrali in pripravili igro Olge Paušič 

Skrivnosti iz šolskega veceja. Želeli so si igre s sodobno tematiko, da bi igrali "sami sebe". Vsem 

ustreza, da ne potrebujemo veliko priprav za sceno, za kostume ali posebne efekte, ker zahteva to 

dodatno delo drugih učiteljev, pa tudi več stroškov. Želijo biti samostojni, nočejo, da se jih kar naprej 

usmerja. Sami ovrednotijo igro.   

V mlajši skupini so izbrali igro iste avtorice Živžav v gozdu. Šestošolci, predvsem dekleta,  imajo vsaka 

svoje ideje in želje, ki jih želijo uresničiti. Težko sprejemajo navodila in zahteve drugih, še posebej 

mentorice. Vendar so v pripravi in pri vajah uživali, še bolj pa na nastopih, ki se jih nikoli niso 

naveličali in bi igrali kar naprej. Za to predstavo smo potrebovali več rekvizitov, pri izdelavi sta nam 

pomagala učiteljica Gum in hišnik. 

Zaradi   motivacije in potreb šole smo sodelovali na revijah izven šole in s tem reševali organizacijske 

težave drugih. Ker nimamo profesionalnih ambicij, saj je to prostovoljna dejavnost, ki se začne jeseni 

in zaključi še pred koncem šolskega leta, vsako leto z drugimi učenci, in ker se h krožku prijavljajo 

tudi taki, ki se za nastop zelo težko pripravijo ali ki imajo samo veselje do igranja, ne pa posebne 

nadarjenosti, se bomo v prihodnjem letu bolj posvetili sodelovanju le na šolskih prireditvah. 

* Podjetniški krožek je, ob sodelovanju z Območno obrtno zbornico iz Trbovelj, vodila Jerica Rajšek, 

ki je zapisala v poročilu: OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je v šolskem letu 2016/2017 zopet uspešno 

sodelovala z Obrtno-podjetniško zbornico Trbovlje. Sekretarka, gospa Doroteja Urbanija, in učiteljici 

Jerica Rajšek in Sabina Potrbin smo pripravile okvirni program dela s cilji izvedbe. Vključile smo že 

sodelujoče pri podjetniškem krožku. Konkretne zamisli in izvedbe so bile finančno podprte s sredstvi, 

ki jih je OOZ Trbovlje pridobila na občinskem razpisu. 

15. 9. 2016 smo se udeležili predstavitev poklicev pek, slaščičar, steklar, optik, avtoklepar, 

slikopleskar,  mizar in elektrikar v okviru 49. Mednarodnega obrtnega sejma  v Celju, kjer so bili 

poklici predstavljeni na "Ulici obrti". Učenci so se lahko tudi praktično, z lastnim delom, preizkusili 

pri izvajanju posameznega poklica. 

25. 11. 2016 se je skupina nadobudnih podjetnikov udeležila praktične delavnice s predstavitvijo 

poklicev v okviru 18. Mednarodne tekmovalno-humanitarne slikopleskarske akcije, ki je potekala  v 

Splošni bolnici Trbovlje. Cilj delavnice je bila celovita predstavitev poklica slikopleskar, in sicer: faze 

priprave na delo (zaščita prostorov), krpanje, kitanje, brušenje, nanosi različnih slojev in barv, razlike 

pri pripravi sten, reševanje problemov z vlago, priprava stavbnega pohištva na barvanje, kitanje in 

brušenje, barvni nanosi, kako izmeriti posamezno opravljeno delo, normativi v dejavnosti, kako oceniti 

kvaliteto opravljene storitve. Na tekmovanju so se učenci seznanili tudi s humanitarno dejavnostjo, ki 

jo izvajajo podjetja v splošno dobrobit. 

* Krožek socialnega podjetništva je izvajala Nasta Doberlet Bučalič (Zavod Socios). V šolskem letu 

2016/2017 že tretje šolsko leto zapored na naši šoli izvajajo program krožka socialnega podjetništva, 



ki je financiran s pomočjo sredstev, zagotovljenih iz občinskega razpisa. S pridobljenimi finančnimi 

sredstvi se krijejo vse izvedbene dejavnosti, zato je za učence udeležba na dejavnostih popolnoma 

brezplačna.  

*Čebelarski krožek je vodil zunanji sodelavec, predsednik Čebelarskega društva Trbovlje, gospod 

Milan Veteršek. Mladi čebelarji so se učili o pomenu in delovanju čebel, ustvarjali likovne izdelke, 

sodelovali pri šolskih dejavnostih in na lokalnih prireditvah. Otroci so lahko sodelovali tudi pri 

pretakanju medu.  

*Rokometni krožek je izvajal Rokometni klub Trbovlje. 

*Košarkarski krožek za deklice je izvajal Košarkarski klub Felix iz Trbovelj. 

*Košarkarsko krožek za fante je izvajal Košarkarski klub Trbovlje. 

*Nogometni krožek je izvajal nogometni klub iz Trbovelj. 

*Krožek juda je izvajal Judo klub Trbovlje.  

*Krožek gimnastike za deklice je izvajala Hedvika Kotar. 

*Bralna značka: Bralna kultura in bralna pismenost se iz leta v leto znižujeta. Za to bi našli več vzrokov, 

ne le naraščanja uporabe tehnike, temveč tudi nizka bralna pismenost med starejšimi, lagodnejše 

preletavanje spletnih strani kot branje, starost otroka – starejši so, manj je branje "knjig" zanje 

zanimivo. 

V šolskem letu 2016/2017 je slovensko bralno značko osvojilo 160 učencev (66,66% vseh učencev na 

šoli). Zlatih bralcev je 11. Mentorica Blanka Gombač. 

Angleško bralno značko (EPI Reading Badge) je opravilo 55 učencev od 5. do 9. razreda; 17 zlatih in 

22 srebrnih priznanj. Mentorica Ajda Klanšek Šimunič. 

Nemško bralno značko je osvojilo 38 učencev. 

 

3.1.2.6. Individualna in skupinska pomoč 

3.1.2.6.1. Individualna in skupinska pomoč – nadarjeni 

Ure individualne in skupinske pomoči za nadarjene je izvajala Biserka Rotar, ki je zapisala poročilo:  

"Ure individualne in skupinske pomoči nadarjenim učencem so namenjene učencem, ki želijo širiti 

svoja znanja in delovanje tudi na področja, ki pri vsebinah rednega pouka niso zajeta. Delo z 

nadarjenimi in ostalimi vedoželjnimi učenci je potekalo ob ponedeljkih predhodno šolsko uro, občasno 

tudi po pouku z udeležbo na različnih razstavah, prireditvah. V okviru rednih ur se je ekipa 

devetošolcev pripravljala na tekmovanje Prvaki znanja. Učenci so s tem pridobivali in poglobili znanja 

z različnih predmetnih področij. Ekipa se je preizkusila na območnem tekmovanju v Celju. Nekaj ur 

smo namenili debati v okviru otroškega parlamenta, kjer so učenci razpravljali na temo "Otroci in 

načrtovanje prihodnosti", v mesecu juniju pa na temo "Trbovlje danes". V mesecu novembru smo 

sodelovali pri projektu Junior ambasador 2016. Projekt je potekal v obliki okrogle mize na Občini 

Trbovlje, kjer so učenci iz trboveljskih osnovnih šol in predstavniki nekaterih javnih zavodov 

posredovali svoje predloge, ideje in mnenja o stanju v Trbovljah. Okroglo mizo je vodila učenka Ajda 

Nina Škvarč, ki je simbolično postala mlada županja za en dan. Kot vsako leto, so učenci sodelovali v 

akciji Amnesty International – pisanje apelov. S pomočjo interaktivnih vaj so utrjevali in poglobili 

znanje na različnih predmetnih področjih. Po pouku smo z vedoželjnimi učenci obiskali Banko 

Slovenije in Muzej iluzij v Ljubljani. Učenci so sodelovali tudi na literarnih natečajih in soustvarjali 

šolske kulturne ter športne dogodke. 

V delo z nadarjenimi so se vključevali tudi drugi zaposleni strokovni delavci šole." 

Šolska svetovalna delavka Ines Kolar je v poročilu o delu z nadarjenimi zapisala: "Za dvanajst (12) 

identificiranih nadarjenih učencev od šestega do devetega razreda so razredniki v sodelovanju z učenci, 

starši in svetovalno službo pripravili individualizirane načrte dela. Tudi letos smo ob evalvaciji opazili, 

da se učenci glede na cilje, interese in pripravljenostjo za delo med seboj precej razlikujejo. Nekateri 

niso zmogli uresničiti načrtov, ki so si jih zadali ob začetku šolskega leta, določeni pa so sodelovali še 



pri več aktivnostih, kot so sprva načrtovali. Opazno je bilo, da precej nadarjenih svoje potenciale 

nadgrajuje v izvenšolskih dejavnostih (glasbena šola, športni klubi…). V šoli so se predvsem pridno in 

uspešno udeleževali tekmovanj, krožkov, natečajev … Letos smo spomladi nadaljevali z nočitvijo na 

šoli za vedoželjne osmo- in devetošolce, na katerem so bile teme posvečene skrbi za zdrav razvoj, 

spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov, skrbi za kvalitetno preživljanje prostega časa in 

ustvarjanju. Tokratno "nočenje" na šoli smo izvedle J. Rajšek, S. Potrbin, svetovalna delavka Ines 

Kolar, U. Cilenšek in A. Klanšek Šimunič. Otroci so pokazali željo po še večjemu številu takšnih 

dogodkov pa tudi mentorice smo bile zadovoljne z izvedbo, zato v prihodnjem šolskem letu načrtujemo 

nov tovrstni dogodek, osnovo pa bomo ohranile. V delo z nadarjenimi učenci je sicer vključen celoten 

učiteljski zbor. 

Dve osmošolki sta se v letošnjem šolskem letu z raziskovalno nalogo prijavili na 2. regijsko srečanje 

mladih raziskovalcev Zasavja, ena izmed njiju se je uvrstila na državno srečanje mladih raziskovalcev 

Slovenije in prejela bronasto priznanje. 

V tem šolskem letu so dokazilo o odkriti nadarjenosti prejeli 4 učenci 9. razreda (18,2 % devetošolcev). 

V identifikacijskem postopku letos nisem obravnavala učencev, saj v sklopu evidentiranja morebitnih 

nadarjenih učencev med četrtošolci učitelji niso predlagali nikogar."  

Strokovni delavci šole zadnja leta opažamo, da učenci in starši aktivno sodelujejo pri organizaciji in 

evalvaciji dodatne strokovne pomoči otrokom s specifičnimi težavami oziroma motnjami ali učnimi 

težavami, veliko manj pa je zanimanja za aktivnosti učencev, ki so evidentirano nadarjeni, prav tako 

pa ti učenci ne izražajo posebnih želja po dodatnem delu. Kljub temu (ali pa zaradi tega) smo v 

preteklem šolskem letu 2016/2017 izvedli več aktivnosti, na katere smo vabili nadarjene učence; večina 

aktivnosti je bila brezplačnih oziroma so jih delavci šole izvedli z najmanjšimi možnimi stroški za 

učence, ki so izkazali interes ali željo: 
Vsebina Izvajalec Čas 

Ob evropskem dnevu mobilnosti – predstavitev 

mladih podjetnikov na stojnici v Trbovljah 

J. Rajšek, 

S. Potrbin 

22. 9. 2016, popoldan 

Dan jezikov (občinsko srečanje na OŠ Tončke Čeč A. K. Šimunič 29. 9. 2016, popoldan 

Prvaki znanja (tekmovanje) B. Rotar 16. 11. 2016, popoldan 

Podjetniški krožek J. Rajšek Po dogovoru 

Filmski dogodek v šoli 

 

B. Gombač,  

S. Potrbin 

27. 1. 2017, popoldan 

Priprave na kulturne prireditve in izvedba B. Gombač Po dogovoru 

Sodelovanje na različnih natečajih različni Po dogovoru 

Turizmu pomaga lastna glava S. Potrbin, U. 

Cilenšek 

Po dogovoru 

Priprava in sodelovanje na tekmovanjih različni Po dogovoru 

Raziskovalni nalogi (ZOTKS) I. Kolar Po dogovoru 

Športni krožki (nogomet, rokomet, judo, 

gimnastika, košarka) – sodelovanje z lokalnimi 

športnimi društvi 

M. L. Doberlet tedensko, po urniku 

spoznavanje poklicev  S. Božič, I. Kolar oktober 2016 

Električni avtomobili (predavanja, ogledi na GESŠ J. Rajšek 27. 10. 2016, popoldan 

Varno s kolesom J. Rajšek oktober-december 2016, pop. 

Reciklirana darila lastne izdelave–projektne 

delavnice 

J. Rajšek, A. K. 

Šimunič, S. Potrbin 

3. 12. 2016, sobota 

Obisk Muzeja iluzij ob 70-letnici Unicef-a B. Rotar 14. 12. 2016, popoldan 

Obisk banke Slovenije B. Rotar 26. 1. 2017, popoldan 

EVS – neformalne oblike učenja: Lucia 

Masarykova -Loula iz Slovaške; mentorica B. 

Zupančič 

EVS: Loula 31. 1. 2017 –  

23. 6. 2017 

Simbioza J. Rajšek februar 2017, popoldan 

Občinski otroški parlament na temo Otroci in 

načrtovanje prihodnosti 

B. Rotar 22. 2. 2017, dopoldan 

Regijski otroški parlament (v Trbovljah) B. Rotar 29. 3. 2017, dopoldan 



Obisk Katapulta v Trbovljah J. Rajšek 4. 4. 2017, popoldan 

Predstavitev dela zavoda na stojnici na Rudarskem 

maratonu v Hrastniku 

S. Potrbin 23. 4. 2017, nedelja, 

dopoldne 

Obisk Narodnega muzeja v Ljubljani B. Kosec 4. 5. 2017, popoldan 

Konferenca Trii-v DDT J. Rajšek 9. 5. 2017, dopoldan 

Noč pod zvezdami – kulturni dogodek s 

prenočevanjem v šoli 

S. Potrbin, I. Kolar, J. 

Rajšek, U. Cilenšek, 

A. K. Šimunič 

19. 5. 2017, večer, noč 

20. 5. 2017 dopoldan 

 

3.5.1. Individualna in skupinska pomoč – učenci z učnimi težavami 

*Zbirno poročilo o opravljenih dejavnostih je pripravila Ajda Klanšek Šimunič: 

Individualna in skupinska pomoč je namenjana učencem z učnimi težavami. V letošnjem šolskem letu 

se je izvajala 0,5 ure na teden pri matematiki in 0,5 ure na teden pri jeziku (slovenščina in angleščina). 

Letos so bili izvajalci trije učitelji: Ivan Skrinjar za področje matematike (od šestega do devetega 

razreda), Ajda Klanšek Šimunič za področje jezika (slovenščina za učence od šestega do devetega 

razreda, in Katja Alauf za učence od prvega do petega razreda. Proti koncu šolskega leta je Ivana 

Skrinjarja nadomestila Vesna Lindič. 

Pri matematiki so delo v skupini redno obiskovali trije šestošolci. Vsebina se je prilagajala potrebam 

učencev. Večji del časa je bil namenjen utrjevanju računskih operacij in utrjevanju tekoče učne snovi.  

Učenci individualne in skupinske pomoči s področja jezika niso pogosto izkoristili. Redno so jo 

obiskovali le trije šestošolci, ki imajo sicer DSP ter en osmošolec. Delo je tako potekalo v manjši 

skupini, kar je učencem z veliko učnimi težavami ustrezalo. Utrjevali smo redno učno snov in se 

pripravljali na ocenjevanje znanja.  

Individualno in skupinsko pomoč (ISP) od 1. do 5. razreda se je najprej izvajala ob petkih, predhodno 

uro. Učenci so uspešno reševali in se trudili pri zastavljenih nalogah. V sredini oktobra pa se je urnik 

spremenil in smo se srečevali ob četrtkih, 6. uro. Učenci so bili takrat že vidno utrujeni od pouka, 

ampak so vseeno lepo sodelovali in se trudili za svoj uspeh. Pouk ISP se je izvajal vsak teden v dveh 

skupinah, in sicer 1. in 2. razred ter 3., 4. in 5. razred. Nekateri učenci so se udeleževali ur redno, drugi 

le občasno. Vsi vpisani učenci so dosegli minimalne standarde znanja. 

 

3.1.2.7. Dodatna strokovna pomoč 

Za učence s prejetimi odločbami Zavoda RS za šolstvo se izvaja dodatna strokovna pomoč individualno 

ali v skupinah, vodijo učitelji in/ali pedagoginja (zaposlena na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje), specialna 

pedagoginja, logopedinja (mobilna služba). Za vsakega otroka je izdelan individualiziran program, ki 

se preverja vsaj enkrat letno. Sestanki šolskih strokovnih skupin presojajo izvajanje pomoči, doseganje 

ciljev in skupaj s starši oz. skrbniki predlagajo morebitne spremembe odločb. Pogosto se zgodi, da 

kljub strokovnemu mnenju šolske strokovne skupine, komisija, ki jo imenuje Zavod RS za šolstvo, 

odloči po svoje. 

Glede na majhno število otrok na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in glede na številne druge oblike pomoči, 

ki se lahko oz. morajo nuditi otrokom na šoli (kontinuum učne pomoči: učenci imajo možnost 

obiskovanja dopolnilnega pouka, individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi težavami, 

imajo svetovalne storitve vseh zaposlenih strokovnih delavcev na šoli, pomoč šolske svetovalne 

delavke, poiščejo pomoč učitelja med poukom ali izven njega, v jutranjem varstvu, v oddelkih 

podaljšanega bivanja, pomoč knjižničarke, pomoč pri učenju izvajajo delavci preko javnih del), pa se 

starši oz. skrbniki še vedno odločajo za (preveliko) vlaganje prošenj na komisije za dodelitev dodatne 

strokovne pomoči otrokom. Običajno komisije vedno odločijo, da otroku pripada dodatna strokovna 

pomoč za premagovanje težav, vendar pa dodeljeno število teh ur ni vedno pogoj za uspeh otroka, saj 

sta delavnost in motivacija otrok pomembnejša od zunanje pomoči. Želimo si zmanjševanje ur dodatne 

strokovne pomoči, saj menimo, da je ponujenih drugih oblik pomoči otrokom na šoli dovolj.  

*Poročilo o izvajanju dodatne strokovne pomoči v šolskem letu 2016/2017 je pripravila šolska 

svetovalna delavka Ines Kolar: " Dodatna strokovna pomoč je potekala za vse učence, ki so jo 

potrebovali in so jo bili pripravljeni sprejeti. Če kljub kontinuumu pomoči (dopolnilni pouk, dodatni 



pouk, individualna in skupinska pomoč) učenci niso bili uspešni, so zanje starši ali strokovni delavci 

šole vložili vlogo za odločbe, po katerih se je izvajala ciljna pomoč (specifična pomoč otrokom s 

primanjkljaji na posameznih področjih ali učna pomoč). Šolska strokovna skupina je podala predlog, 

odločbo pa je izdal Zavod RS za šolstvo oziroma strokovna komisija pod njegovim okriljem. Za 

vsakega otroka je bil na šoli izdelan individualni načrt pomoči, izvajale so se ure dodatne strokovne 

pomoči, tudi svetovalne storitve in redni evalvacijski sestanki. 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so bili: logopedinja (mobilna služba), specialni pedagoginji 

(mobilna služba),  pedagoginja in učitelji. 

Glede na majhnost šole je število otrok, ki imajo dodatno strokovno pomoč na osnovi odločb, relativno 

veliko: konec šolskega leta 2016/2017 je takih otrok 20 (od skupno 240 učencev šole), kar predstavlja 

8,3 % vseh učencev. V šolskem letu 2017/2018 pa bo otrok z odločbami še več, povečalo pa se bo tudi 

skupno število vseh otrok na šoli.  

Ob koncu pouka v šolskem letu 2016/2017 se je 20 učencem zagotavljalo 66 ur dodatne strokovne 

pomoči na teden: od tega 30 ur kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so 

jo izvajali: specialni pedagoginji (22 ur), logopedinja (5 ur) ter pedagoginja (3 ure) in 22 ur učne 

pomoči, ki so jo izvajali učitelji. Pomoč se izvaja individualno, v dvojicah ali v manjši skupini. Od 20 

učencev se pri 17-ih  učencih 1 ura dodatne strokovne pomoči na teden izvaja kot svetovalna storitev." 

 

3.1.2.8. Šola v naravi 

Realizirani sta bili dve šoli v naravi, in sicer za 3. in 5. razred: 

*3. razred: CŠOD, dom Fara, Kostel (plavalna ŠVN, oktober 2016) 

Poročilo Katje Alauf in Jelke Sladič:  

V tednu od 17. 10. 2016 do 21. 10. 2016 so učenci 3. A in 3. B razreda prebivali v CŠOD Fara. Šole v 

naravi se je udeležilo vseh 31 učencev.  Poleg dveh spremljevalk je učence spremljala še učenčeva 

mama. Dejavnosti so potekale po vnaprej predvidenem programu. Realizirali smo pet dni dejavnosti: 

17. 10.: Plavalni tečaj (športni dan), 18. 10.: Življenje v Kostelu (kulturni dan), 19. 10.: Meja na Kolpi, 

muzej Kaštel Zrinskih (naravoslovni dan), 20. 10.: Plavalni tečaj (športni dan), 21. 10.: Plavalni tečaj 

(športni dan). 

Učenci so imeli v tem tednu poudarek na plavalni šoli. Prvi dan smo plavalni učitelji učence razdelili 

v štiri skupine glede na njihovo plavalno predznanje. Učili smo prilagajanje na vodo in  plavalne 

tehnike. Slabši skupini sta dali poudarek na pravilni tehniki prsnega plavanja, medtem ko sta se boljši 

skupini učili še plavanja kravl in hrbtno. Zadnji dan so učenci pokazali, koliko so napredovali od prvega 

dne. Štirje učenci bodo prejeli srebrnega delfina, 25 bronastega delfina in ena učenka zlatega konjička 

ter en učenec srebrnega konjička. Učenci so v vodi izredno uživali. 

Učenci so se preizkusili v lokostrelstvu, plezanju v malem in velikem adrenalinskem parku in 

preizkusili spretnosti na plezalni steni. 

Drugi dan smo se odpravili na nočni pohod do lončarske delavnice in na ogled farskih lesenih kipov. 

Kljub deževnem dnevu smo se odpravili na pohod do meje na Kolpi, kjer je bilo učencem zelo 

zanimivo. Škoda le slabega vremena. Ogledali smo si tudi muzej, ki je bil učencem prezahteven. 

Šola v naravi je bila uspešna, le da so učenci imeli domotožje. Učiteljici sva otroke tolažili in 

preusmerili pozornost na druge dejavnosti.  

Učiteljici sva bili zadolženi tudi za samostojno izvajanje 4 pedagoških ur, ki sva jih izvedli v domski 

telovadnici (igre z žogo, badminton, skakanje čez kolebnico …) in jedilnici (pisanje razglednice in 

dnevnika, tekmovanje  v iskanju besed.. 

Ker je dom majhen, je neprimeren za dve šoli. V primeru, da je v domu nastanjena samo ena šola, je 

dom odličen in tudi dejavnosti v bazenu potekajo tako kot je treba.  

*5. razred: CŠOD Peca (športno-naravoslovna ŠVN, marec 2017) 

Poročilo Tine Trugar:  

Šole v naravi se je udeležilo 22 učencev. Otroke sva spremljala Boris Žavbi in Tina Trugar, v zadnjem 

trenutku pa se nam je, na lastno pobudo pridružila prostovoljka iz Slovaške, Loula Bailla, ki je na šoli 



opravljala evropsko prostovoljsko službo. Otroci so bili nameščeni v skupinskih sobah, v domu Peca 

smo bivali skupaj s skupino šestošolcev iz Štor. 

V okviru programa smo izvedli pet dni dejavnosti: ponedeljek, 6. 3. 2017, ŠD: pohod; torek, 7. 3. 2017,  

TD: obisk Rudnika svinca in cinka v Mežici; sreda, 8. 3. 2017, ND: Vem, da danes bo sončen dan, 

četrtek, 9. 3. 2017, ŠD: disk golf in nordijska hoja; petek, 10. 3. 2017, ND: preživetje v naravi. 

Program je bil zasnovan po predhodnem dogovoru z vodjo doma in je bil usklajen z letno pripravo za 

pouk v 5. razredu, a smo ga sproti prilagajali glede na vreme. Učenci so spoznavali osnove orientacije, 

se učili preživetja v naravi, opazovali koroško dediščino, predvsem pa so se posvetili naravoslovnim 

in športnim aktivnostim. Vsak dan so otroci pisali dnevnik, ki so ga zadnji dan, kot pismo, poslali 

staršem. Izvajalci dejavnosti so bili zaposleni v CŠOD Peca, ves čas pa sva sodelovala tudi 

spremljevalca, ki sva z otroki preživela dnevno 15 do 16 ur – od jutranjega bujenja, pa do poznih 

večernih ur. Aktivno sva sodelovala pri vseh aktivnostih, skrbela za red in disciplino v domu in 

posredovala v medsebojnih razprtijah, ki jih ni bilo malo. Prostovoljka pa se je kot opazovalka prav 

tako občasno pridružila aktivnostim in pomagala pri izboru fotografij za šolsko FB stran, na kateri smo 

vsak večer objavili vtise minulega dne. Tudi letos se je osebje doma izkazalo s svojo strokovnostjo, 

prijaznostjo in prilagodljivostjo. 

Uspelo nam je, da so otroci preživeli cel teden brez mobitelov, kar je bil zanje (in za starše) velik 

dosežek. Zmagali so skoraj vsi.  

 

3.1.2.9.  Ekskurzije 

Realizirane ekskurzije v šolskem letu 2016/2017: 
Raz.  Datum, vsebina Smer 

1.  Pikin festival, 20. 9. 2016 

Gledališka predstava, 21. 11. 2016 

Glasbena predstava – GMS, 11. 4. 2017 

Naučimo se plavati, april 2017 

Velenje 

Ljubljana 

Ljubljana 

Hrastnik 

2.  Gledališka predstava, 21. 11. 2016 

Glasbena predstava – GMS, 11. 4. 2017 

Plavalni tečaj, maj 2017 

Ljubljana 

Ljubljana 

Hrastnik 

3.  Plavalna šola v naravi, 17. – 21. 10. 2016 

Glasbena predstava – GMS, 11. 4. 2017 

Gledališka predstava, 20. 3. 2017 

Kostel  

Ljubljana 

Zagorje 

4.  Plavanje (v Atlantisu), 1. 2. 2017 

Gledališka predstava, kulturni bazar, 30. 3. 2017 

Ogled steklarne, 6.6. 2017 

Ljubljana   

Ljubljana 

Hrastnik 

5.  Gledališka predstava, 26. 10. 2016 

Zimski športni dan, 1. 2. 2017 

Športna šola v naravi, 6. – 10. 3. 2017 

Celje 

Maribor/Rogla/Ljubljana  

Mežica 

6.  Dnevi fizike, literarno-geografska ekskurzija, 12. 10. 2016 

Varstveno-delovni center, 20. 12. 2016 

Zimski športni dan, 1. 2. 2017 

Gledališka predstava, 30. 3. 2017 

Bistra, Notranjski kras 

Zagorje 

Maribor/Rogla/Ljubljana  

Ljubljana  

7.  Srbska ambasada, gledališka predstava, 20. 9. 2016 

Dnevi fizike, literarno-geografska ekskurzija, 12. 10. 2016 

Varstveno-delovni center, 20. 12. 2016 

Zimski športni dan, 1. 2. 2017 

Ljubljana  

Bistra, Notranjsk kras 

Zagorje 

Maribor/Rogla/Ljubljana  

8.  Literarno-geografska ekskurzija, 4. 10. 2016 

Gledališka predstava, 25. 11. 2016 

Zimski športni dan, februar 2017 

Kranj, Vrba, Radovljica 

Ljubljana 

Maribor/Rogla/Ljubljana  

9.  Literarno-geografska ekskurzija, 4. 10. 2016 

Zimski športni dan, 1. 2. 2017  

Zaključna ekskurzija, 5. 6. 2017 

Kranj, Vrba, Radovljica 

Maribor/Rogla/Ljubljana 

Bled 



Planinci so opravili več sobotnih planinskih pohodov;  mentorici: Simona Božič in Mojca Mahkovic: 

18. 2. 2017 na Kum, 1. 4. 2017 na Čeče, 20. 5. 2017 v Planico, Tamar in 10. 6. 2017 na Orlek (Spodnji 

Log pri Savi); sodelovanje s PD Trbovlje.. 

Tekmovalci Prvaki znanja so se odpeljali na tekmovanje v Celje (16. 11. 2016), mentorica B. Rotar. 

Nadarjeni / vedoželjni so: 

- 26. 1. 2017: obisk Banke Slovenije v Ljubljani (zelo kvalitetno), mentorica: Biserka Rotar; 

- 4. 5. 2017: obisk razstave o prostozidarjih v Narodnem muzeju v Ljubljani (organizacija in spremstvo: 

Boštjan Kosec); 

- dve osmošolki sta 17. 5. 2017 odšli na ekskurzijo z GESŠ (v Zagreb) – nagrada za sodelovanje 

(ZOTKS raziskovalna naloga, mentorica Ines Kolar); 

- 14. 12. 2016: obisk Muzeja iluzij (ob 70-letnici Unicef-a) v Ljubljani, mentorica Biserka Rotar; 

- V okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja so učenci in mentorica Biserka Rotar obiskali terme 

Rimske toplice 25. 4. 2017. 

Zaposleni na šoli smo se udeležili strokovne ekskurzije (30. 6. 2017) v Dravinjsko dolino. 
 

3.1.2.10.  Tečaji  

*20 urni tečaj varne kolesarske vožnje in izvedba kolesarskega izpita za učence 5. razreda: vodila Jerica 

Rajšek (poročilo pod točko 3.1.2.5.3. Interesne dejavnosti – krožki). Sodelovanje z Združenjem 

šoferjev in avtomehanikov Trbovlje, Kolesarskim društvom Trbovlje in Policijsko postajo Trbovlje. 

*Plavalni tečaj v sodelovanju s Plavalnim klubom Trbovlje:10-urni plavalni tečaj za prvošolce 

(Naučimo se plavati): 25 otrok, april 2017, pokriti bazen v Hrastniku in plavalni tečaj za drugošolce: 

20-urni plavalni tečaj v pokritem bazenu v Hrastniku.  

datum Izvajalec plavanja Število otrok vključenih  

24. 4. 2017 K. Alauf, G. Ovnik (OŠICT), M. Raušl 1. A razred (22 otrok) 

25. 4. 2017 K. Alauf, B. Žavbi (OŠICT), M. Raušl 1. A razred (22 otrok)  

26. 4. 2017 K. Alauf, G. Ovnik (OŠICT), M. Raušl 1. A razred (22 otrok) 

22. 5. 2017 G. Ovnik, B. Žavbi, M. Bricl (OŠICT), M. Raušl 2. A  in B razred (28 otrok) 

23. 5. 2017 G. Ovnik, B. Žavbi (OŠICT) in M. Raušl 2. A in B razred (27 otrok) 

24. 5. 2017 G. Ovnik, B. Žavbi (OŠICT) in M. Raušl 2. A in B razred (26 otrok) 

25. 5. 2017 G. Ovnik, B. Žavbi (OŠICT) in M. Raušl 2. A in B razred (23 otrok) 

26. 5. 2017 G. Ovnik, B. Žavbi (OŠICT) in M. Raušl 2. A in B razred (26 otrok) 

 

Šola je za prvošolce organizirala tridnevno plavanje v pokritem bazenu v Hrastniku, in sicer s sredstvi 

Občine Trbovlje (sofinanciranje športnih programov) in Zavoda za šport Planica (projekt Naučimo se 

plavati). 

Poročilo Boris Žavbi: V okviru nacionalnega programa Naučimo se plavati smo za učence 1. razreda 

organizirali 10-urni plavalni tečaj (v sklopu Zlatega sončka). Tečaj je potekal v Hrastniku od 24. 4. 

2017 do 26. 4. 2017. Tečaja se je udeležilo 23 učencev, od tega 11 deklet in 12 fantov. Učenci so bili 

razdeljeni v 3 skupine. Eno skupino otrok je učil Martin Raušl iz PK Rudar Trbovlje (financer Občina 

Trbovlje), 2. skupino otrok je poučevala učiteljica Katja Alauf (vaditeljica plavanja), 3. skupino pa je 

poučeval učitelj športa Gašper Ovnik, katerega je zaradi šolskih obveznosti 25. 4. 2017 nadomeščal 

Boris Žavbi. 

Drugošolci so enotedenski plavalni tečaj opravljali v pokritem bazenu v Hrastniku. Poročilo Boris 

Žavbi: Za učence 2. razredov smo organizirali in izvedli 20-urni plavalni tečaj, ki ga sofinancira MIZŠ. 

Tečaj je potekal v Hrastniku od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017. Tečaja se je udeležilo 14 učencev (7 fantov, 

7 deklet) iz 2. a razreda in 14 učencev iz 2. b razreda (5 fantov, 9 deklet). Učence smo razdelili na 3 

skupine. 1. skupino je poučeval Martin Raušl (PK Rudar Trbovlje), 2. skupino učitelj športa Boris 

Žavbi in 3. skupino učitelj športa Gašper Ovnik. Pri izvedbi je pomagala tudi študentka na pedagoški 

praksi. 



Tretješolci so nadgrajevali svoje znanje plavanja v plavalni šoli v naravi v Kostelu. (oktober 2016). 

poročilo Boris Žavbi: Za učence 3. razredov smo organizirali in izvedli 20-urni plavalni tečaj v okviru 

šole v naravi. Plavalni teden, ki je potekal v CŠOD Fara v Kostelu, v tednu od 17. 10. 2016 do 21. 10. 

2016, se je udeležilo 31 učencev tretjih razredov. Izvajalci programa so bili: učiteljica Katja Alauf in 

vaditelji plavanja v CŠOD Fara. Strošek so krili delno MIZŠ in delno starši. 

Četrtošolci so plavalne veščine osvežili na športnem dnevu (Atlantis, Ljubljana). 

Boris Žavbi, učitelj športa, je preveril znanje plavanja pri šestošolcih: "Za učence 6. razredov smo 

organizirali preverjanje znanja plavanja na trboveljskem zunanjem bazenu. Preverjanje smo izvedli 1. 

6. 2017 v okviru ur pouka športa. Preverjanja se je udeležilo 29 učencev, od tega 15 deklet in 14 fantov. 

Eno dekle se zaradi zdravstvenih težav preverjanja ni udeležilo. To dekle je preverjanje opravilo 

naknadno na športnem dnevu. Preverjanje sta izvedla učitelja športa Gašper Ovnik in Boris Žavbi. 

Ker menimo, da je učenje plavanja ena najpomembnejših človekovih veščin, se zelo trudimo, da jo 

usvoji kar največ učencev. le-ti so se lahko tudi udeležili plavalnega športnega dne (Atlantis v 

Ljubljani; strošek staršev) in se vključevali v ure plavanja preko programa Zdrav življenjski slog 2015-

2017, ki jih je vodil učitelj športa Gašper Ovnik." 

*Plesni tečaj kot nadstandardni program šole, je za učence 9. razreda izvajal Plesni klub Samba Pa Ti. 

Program je zajemal 10 vaj po 2 šolski uri ter vodenje plesnega programa na valeti.  

Plesni tečaj je potekal v telovadnici Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje. Udeležili so se ga  

devetošolci, ki so se jim pridružile še nekatere osmošolke. Nabor vsebin plesnega tečaja je bil pester,  

učenci so jih predstavili na valeti ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, in sicer na odru 

gledališke dvorane Delavskega doma Trbovlje (junija 2017).    

*Jezikovni tečaji: (v sodelovanju z Mladinskim centrom Trbovlje): nekaj ur pouka španščine je z 

deklicami od 2. do 4. razreda izvedla EVS prostovoljka Lucia Masarykova Loula.  

 

4. Preverjanje in ocenjevanje znanja 

4.1. Preverjanje in ocenjevanje znanja na šoli 

Posamezni strokovni aktivi so se usklajevali glede terminov, načinov in kriterijev ocenjevanja znanja, 

strokovni aktivi so se uskladili glede terminov pisnih ocenjevanj znanja, poskrbeli smo za javnost 

ocenjevanja. Pritožb staršev glede ocenjevanja ni bilo. 

Popravni in predmetni izpiti so se izvajali v predpisanih rokih. 

 

4.2. Nacionalno preverjanje znanja 

4.2.1. Nacionalno preverjanje znanja po zaključenem 2. VIO (6. razred) 

4.2.1.1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

    Osnovni statistični podatki: 101104 OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE 
Ime predmeta Število učencev  Povp. št. % točk Stand. odklon 
Slovenščina 31 41,16 17,32 
Angleščina 29 57,18 24,50 
Matematika 30 43,53 18,36 

Podatki za Slovenijo 

Ime predmeta Število učencev Povp. št. % točk Stand. odklon 

Slovenščina 17.261 51,61 19,35 
Angleščina 17.022 57,35 24,62 
Matematika 17.567 49,42 18,08 

Povp. št. % točk je povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev na državni ravni 

oziroma na ravni šole. 

Stand. odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v 

preizkusu znanja; višja vrednost standardnega odklona predstavlja višjo razpršenost okrog 

povprečja.                                                                                                        Vir: Državni izpitni center, 2017 

 



Osnovni statistični podatki o dosežkih po predmetih na državni ravni in na ravni šole: 

Predmet 

Število 

učencev 

na šoli 

Dosežek na državni ravni 

(povp. št. % točk) 

Dosežek na ravni šole 

(povp. št. % točk) 
Razlika 

Slovenščina 31 51,61 41,16 - 10,45 

Angleščina 29 57,35 57,18 - 0,17 

Matematika 30 49,42 43,53 - 5,89 

 

4.2.1.2. NPZ 6. razred – slovenski jezik 

Poročilo pripravila Blanka Gombač: 

Povprečni dosežek na NPZ pri predmetu slovenščina je na državni ravni  51,61 %, na naši šoli pa  

41,16%, torej za 10,45 % nižje. 

Predstavitev dosežkov za slovenščino na državni ravni: 

Povprečno število doseženih točk na državni ravni je bilo 31; višji uspeh dosegajo dekleta. Štirje učenci 

so na državni ravni dosegli vse točke, deset učencev pa nobene. Naloge vsako leto temeljijo na različnih 

besedilih, zato niso primerljive, čeprav preverjajo iste standarde znanja. 

NPZ je pri slovenščini sestavljen iz dveh delov: iz razčlembe neumetnostnega in iz razčlembe 

umetnostnega besedila, v razmerju kot ga določa učni načrt (60:40). V jezikovnem delu preizkusa so 

učenci prebrali izhodiščno besedilo Varnost na spletu iz rubrike Vesela šola, ki ga sestavlja šest kratkih 

(razmeroma samostojnih) besedil, ki so oštevilčena in imajo naslove. Besedilo ima tudi sliko. Naloge 

iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornega 

neumetnostnega besedila. V književnem delu preizkusa so učenci prebrali otroško pesem Neže Maurer 

Velik sončen dan. Naloge v besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost tihega branja 

neznanega književnega besedila in samostojnega pisanja o oz. ob njem, ena naloga je preverjala 

literarnovedno znanje.  

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Nalog, ki odstopajo navzgor, ni. Pri 15-ih nalogah (oz. postavkah za ocenjevanje) od 38-ih so na 

državnem povprečju. To so tiste naloge, ki preverjajo nižje taksonomske ravni, tj. razumevanje in 

poznavanje ter deloma uporabo znanja (po UN minimalne standarde). 

Naloge, ki odstopajo navzdol: 

- naloge, ki preverjajo zmožnost analize in vrednotenja ter samostojne ubeseditve odgovora (rdeče 

območje): učenci imajo težave z razumevanjem izhodiščnega besedila in iskanjem ustreznih podatkov 

iz besedila, čeprav gre po UN za minimalne standarde; šibko znanje kažejo tudi pri jezikovni 

zmožnosti, predvsem skladenjski (vstavljanje pravilnih oblik samostalnikov in samostalniških 

besednih zvez, samostojna tvorba krajšega zapisa z danimi iztočnicami);    

- naloge, ki preverjajo sintezo in analizo (najvišja taksonomska raven; modro območje): v jezikovnem 

delu so imeli učenci težave pri nalogah, ki so merile poimenovalno zmožnost (besedna družina, osebni 

zaimek, pridevnik, samostalnik), zmožnost selektivnega branja (bistveni podatki iz besedila), 

metajezikovno zmožnost (poznavanje, razumevanje in uporaba literarnovednega pojma – poosebitev) 

in skladenjsko zmožnost. Težava je samostojno ubesedovanje odgovorov z utemeljevanjem ali 

sklepanjem, še posebej, če se hkrati vrednoti tudi jezikovna pravilnost. Pri umetnostnem besedilu so se 

pokazali primanjkljaji v doseganju ciljev razvijanja percepcijske zmožnosti (tudi na državni ravni) – 

razumevanje pesemskega besedila in pisanje o in ob njem  ter primerjava pesemskih besedil. 

- Slabo reševanje dveh nalog na državni ravni, ki so ju uvrstili nad modro območje, je presenetilo tudi 

državno izpitno komisijo, in sicer izpis  glagolov (Za moje pojme ponesrečen izbor povedi, saj vsebuje 

členek lahko, ki deloma izraža naklonskost glagola.) ter izpis besednih zvez, ki kažeta na prijetno 

razpoloženje v pesmi; povprečen dosežek na državni ravni 0,08/1). 

Dosežki na ravni učenca: 

Višji dosežek od povprečnega na šoli je doseglo 17 učencev (54,84 % učencev 6. razreda),  12 učencev 

je doseglo tudi višji dosežek od državnega povprečja. Noben učenec ne dosega skupine tistih, katerih 

skupni dosežki določajo zgornjo desetino dosežkov.  



Rezultat, nižji od 40 %, je doseglo 14 učencev (45,16 %). Gre za učence z nižjo bralno pismenostjo, 

težave imajo z razumevanjem prebranega, z razumevanjem literarnovednih in jezikoslovnih pojmov, s 

samostojno tvorbo besedila (kljub dodatnim iztočnicam). Najnižji dosežek učenca je 2 % (1 točka), 

najvišji dosežek pa 68 % (34 točk). 

Sklepi in smernice za nadaljnje delo: 

- Državna izpitna komisija opaža, da učenci po prvih šestih letih šolanja ne dosegajo minimalnih 

standardov znanja, težave pa se kažejo predvsem v utemeljevanju s konkretnimi podatki iz 

izhodiščnega besedila. Težave se kažejo v tvorjenju zaokroženega besedila ob umetnostnem besedilu, 

predvsem pri jezikovni pravilnosti. Pokazalo se je, da je primerjava dveh pesemskih besedil za učence 

zelo zahtevna. S to trditvijo komisije se strinjam, saj mora učenec v kratkem času, ki ga ima na voljo 

prebrati in razumeti dve umetnostni besedili (prenesen pomen). 

- Državna izpitna komisija predlaga, da naj učitelji učence bolj usmerjamo v poglobljeno (ne le 

površinsko) branje in samostojen razmislek o besedilu in da naj pri pouku večkrat primerjajo besedila. 

- Prav tako naj se učenci definicij ne bi učili na pamet, temveč da bi svoje znanje znali tudi utemeljiti 

s konkretnimi podatki iz besedila, jezikovne napake pa odpravljali s samokorekcijo. 

- Zamisli predmetne komisije so zelo visoko leteče, učenci pa se za branje, niti površinsko niti 

poglobljeno, ne zanimajo. 

Viri za analizo dosežkov na NPZ pri predmetu slovenščina: 

Vir 1: Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ pri predmetu slovenščina 

Vir 2: Osnovni statistični podatki o dosežkih na NPZ na državni ravni in na ravni šole  

Vir 3: Grafične predstavitve dosežkov po posameznih predmetih z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole  

Vir 4: Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih (obarvanih) območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi  

Vir 5: Povprečni dosežki po nalogah v preizkusu za slovenščino na državni ravni in na ravni šole  

 

4.2.1.3. NPZ 6. razred – tuji jezik angleščina 

Poročilo pripravila Ajda Klanšek Šimunič: 

Nacionalni preizkus iz angleščine ob koncu 2. obdobja je pisalo 29 učencev 6. A in 6. B razreda. 

Reševali so osem  nalog, za kar so imeli 60 min časa. Preverjalo se je slušno razumevanje (2 nalogi), 

besedišče (3 naloge), bralno razumevanje (2 nalogi) in pisno sporočanje (kratek pisni sestavek). 

1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

Število učencev Povprečno št.  % točk 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje – 29 učencev             57,18 

      Podatki za Slovenijo - 17 022 učencev             57,38 

V primerjavi s povprečjem na nacionalni ravni so naši učenci le za 0,17 % povprečnega števila 

odstotnih točk pod slovenskim povprečjem. 

2. Primerjava dosežkov šole na  NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Naloge, ki odstopajo navzgor: 

- Prva naloga slušnega razumevanja, kjer so učenci poslušali besedilo o Havajih. 

- Druga naloga slušnega razumevanja, kjer so učenci poslušali besedilo o kuščarju Larryju. 

- Naloga, ki je preverjala rabo besedišča z dopolnjevanjem besedila brez nabora. 

Naloge, ki odstopajo navzdol: 

- Druga naloga bralnega razumevanja, kjer so učenci označevali pravilne, napačne ali nepodane 

trditve glede na prebrano besedilo o robotih. 

- Naloga, ki je preverjala rabo besedišča z dopolnjevanjem besedila z naborom besed; tema besedila: 

animals / Pigeons. 

- Naloga, ki je preverjala besedišče z označevanjem predmetov na sliki z naborom besed; tema: 

winter. 

Naloga, ki ne odstopa ne navzgor ne navzdol oz. so jo naši učenci reševali enako uspešno kot je 

slovensko povprečje, je naloga bralnega razumevanja s kratkimi odgovori. 



Pri pisnem sporočanju so naši učenci pri točkah za besedišče odstopali navzgor, pri slovnici in vsebini 

pa navzdol. 

3. Analize na ravni učencev: 

Boljše rezultate od državnega povprečja ima 13 učencev. Nižje rezultate od povprečja v državi je 

doseglo 16 učencev.  

4. Zaključek, smernice za nadaljnje delo: 

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja na šoli kaže, da so učenci izkazali znanje v skladu 

s svojimi sposobnostmi, obenem pa so odraz njihovega dela (neopravljanja domačih nalog) in relativno 

dobre prakse pri pouku angleščine.  

Najbolj uspešni so bili pri slušnem razumevanju. Najslabše so se odrezali pri nalogah, ki sta preverjali 

rabo besedišča, saj sta pri teh dveh nalogah odstopanji od slovenskega povprečja najbolj izraziti. 

Zanimivo je, da je učencem vstavljanje manjkajočih besed (z naborom ali brez) prineslo najmanj točk, 

medtem ko so pri pisnem sporočanju največ točk dobili ravno pri besedišču. 

V letošnjem šolskem letu smo se na pobudo nekaterih šestošolk dobivali vsak ponedeljek po pouku 

(februarja, marca in v začetku aprila) in se pripravljali na NPZ z reševanjem starih izpitnih pol, 

poslušanjem posnetkov iz slušnega razumevanja, pisanjem pisnih sestavkov in dodatno razlago 

posameznih primerov. Šlo je za obliko dodatnega pouka, ki v šestem razredu ni sistematizirana, zato 

ni zajeta v nobeno evidenco. Nekatere naloge oziroma pole so posamezni učenci tako rešili vsaj 

dvakrat, saj smo jih veliko obravnavali tudi pri pouku, predvsem v sklopu tedenske ure, kjer so učenci 

6. A in 6. B razdeljeni v skupini (nivojski pouk).  

V prihodnje bi veljalo več pozornosti nameniti bralnemu razumevanju in kratkim 

vprašanjem/odgovorom ter pisnemu sporočanju. Glede na to, da so delovni zvezki večinoma 

zastavljeni tako, da učenci utrjujejo besedišče in slovnico, bi bilo dobro, da smo dosledni pri 

dopolnjevanju in pregledovanju le-teh. Veliko učencev namreč delovnega zvezka ne izpolni v celoti. 

5. Viri za analizo dosežkov NPZ pri predmetu tuji jezik angleščina: 

Vir 1: Opisi dosežkov učencev 6. razreda na NPZ pri predmetu angleščina 

Vir 2: Osnovni statistični podatki o dosežkih na NPZ na državni ravni in na ravni šole 

Vir 3: Grafične predstavitve dosežkov po posameznih predmetih z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole 

Vir 4: Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih (obarvanih) območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi 

Vir 5: Povprečni dosežki po nalogah v preizkusu z angleščino na državni ravni in na ravni šole 

                                                                                                           

4.2.1.4. NPZ 6. razred – matematika 

Poročilo pripravila Jožica Rovšek 

1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

Osnovni statistični podatki 

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje 
Število učencev 

Povprečno število odstotnih točk 
Prijavljeni Opravljali 

31 30 43,53 

Podatki za Slovenijo 

Število učencev 
Povprečno število odstotnih točk 

Prijavljeni Opravljali 

18.296 17.567 49,42 

 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 5,89 % nižji od povprečja v državi. 

Iz grafične predstavitve dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike na 

državni ravni je razvidno, da se šolsko povprečje nahaja pod rumenim območjem dosežkov. To pomeni, 

da v povprečju učenci šole z manj kot 65 % verjetnostjo zaokrožijo števila na stotice oziroma na celo 

vrednost, pisno množijo naravna števila do milijona in izračunajo vrednost številskega izraza, preberejo 



število, ki je ponazorjeno na številskem poltraku, prepoznajo udrti kot in iz preglednice preberejo 

ustrezni podatek.  

Učenci: 

- števila zaokrožijo na stotice; 

- pisno množijo naravna števila do milijona; 

- izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih operacij; 

- decimalno število zaokrožijo na celo vrednost; 

- ugotovijo, katero decimalno število je predstavljeno z grafičnim prikazom; 

- razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni; 

- uporabljajo različne oblike predstavljanja problemske situacije (tabele). 

Iz grafične predstavitve dosežkov za matematiko na državni ravni je razvidno, da v povprečju učenci 

šole z več kot 65 % verjetnostjo: 

- izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke; 

- ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici; 

- uporabljajo pojem množica in ustrezno simboliko; 

- primerjajo kota po velikosti brez merjenja; 

- razlikujejo pravokotnik in kvadrat. 

2. Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Povprečno število točk na šoli je pri dvanajstih točkovanih enotah višje od povprečnega števila točk v 

državi, od tega je pri dveh točkovanih enotah povprečno število točk na šoli višje za najmanj 0,10. 

Točkovani enoti, pri katerih so v povprečju dosežki učencev na šoli v primerjavi z državnim 

povprečjem za najmanj 0,10 višji, se nanašata na naslednja učna cilja: 

- izračunati vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke; 

- pretvarjati večimenske kotne enote v istoimenske ter računati z njimi. 

Povprečno število točk na šoli je pri šestintridesetih točkovanih enotah nižje od povprečnega števila 

točk v državi, od tega je pri devetih točkovanih enotah povprečno število točk na šoli nižje za najmanj 

0,10, pri sedmih nalogah je povprečno število točk na šoli nižje za najmanj 0,20. 

Točkovane enote, pri katerih so v povprečju dosežki učencev na šoli v primerjavi z državnim 

povprečjem za najmanj 0,10 nižji, preverjajo doseganje naslednjih ciljev: 

- zaokrožiti decimalno število na dano število decimalk; 

- ponazoriti dani ulomek na številski premici; 

- pretvarjati med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in obratno) in računati s 

količinami; 

- uporabljati pojme množica, unija, presek in jih znati zapisati z ustrezno simboliko; 

- razlikovati vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, pravi kot; 

- usvojiti pojem velikost kota in primerjati kote po velikosti brez merjenja; 

- rešiti besedilno nalogo (problem); 

- izračunati ploščino pravokotnika brez uporabe obrazcev. 

3. Analize na ravni učencev: 

Višji dosežek od povprečnega dosežka na šoli je doseglo 18 učencev, kar predstavlja 60 % vseh 

učencev 6. razreda, ki so opravljali nacionalno preverjanje znanja, 12 učencev oziroma 40 % učencev 

6. razreda, ki so reševali preizkus znanja iz matematike, je doseglo višji dosežek od državnega 

povprečja. Niti en učenec 6. razreda ni nalog nacionalnega preverjanja znanja rešil z več kot 80 % 

uspešnostjo. 

V skupini učencev, katerih skupni dosežki določajo zgornjo desetino dosežkov, je en učenec naše šole, 

kar znaša 3,33 % učencev 6. razreda, ki so opravljali nacionalno preverjanje znanja. Iz opisa dosežkov 

je razvidno, da ta učenec z več kot 65 % verjetnostjo izračuna količnik dveh decimalnih števil, računa 

z dolžinskimi enotami, reši matematični problem iz vsakdanjega življenja ter odčita izmerjeno vrednost 

kota. 

Rezultat, nižji od 40 %, je doseglo enajst učencev, od tega imajo štirje učenci 6. razreda dosežek, nižji 

od 20 %. Vsi trije učenci, ki jim je na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo zaradi primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja omogočeno prilagojeno izvajanje izobraževalnega programa in 



zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, ki vključuje tudi dve uri učne pomoči tedensko, so na 

nacionalnem preverjanju znanja dosegli rezultat, nižji od 40 %. Učenec, ki ponavlja 6. razred osnovne 

šole, je naloge preizkusa rešil z 8 % uspešnostjo. 

Dosežki učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike, ki so sicer v skladu s sposobnostjo 

in prizadevnostjo učencev, kažejo na nizko stopnjo poznavanja dejstev in terminologije, prepoznavanja 

in razumevanja pojmov, učinkovitega obvladovanja algoritmov in procedur. Velik problem predstavlja 

ustrezna uporaba pravil in zakonov ter izbira in izvedba ustreznih strategij za reševanje nalog, vključno 

z ustrezno utemeljitvijo. Opazna je nizka stopnja uporabe znanja v novih situacijah, zlasti pri 

kompleksnejših nalogah in problemih, ki povezujejo več matematičnih področij, pri čemer je osnovni 

pogoj za uspešno reševanje matematičnih problemov razumevanje besedila naloge. 

4. Smernice za delo v prihodnje: 

- pregledna ponovitev računskih operacij v množici naravnih števil; 

- oblikovanje novih pojmov z uporabo različnih metod; 

- ustrezen poudarek na razumevanju in ne le izvajanju algoritmov in izurjenosti v njihovi uporabi;   

- poudarek na interakciji med konkretno in miselno aktivnostjo, na razvijanju matematičnega mišljenja 

in matematične pismenosti; 

- učenje strategij za izboljšanje bralnega razumevanja; 

- učenje stopenj reševanja nalog z besedilom; 

- razvijanje sposobnosti kritične presoje podatkov; 

- navajanje učencev na izdelavo načrta poteka reševanja sestavljenih nalog, izbiro ustrezne strategije, 

ustrezno predstavitev, kritično presojo in utemeljitev dobljenih rešitev, vključno s preverjanjem in 

analizo opravljenega dela; 

- reševanje nalog, ki preverjajo poznavanje problemskih in komunikacijskih znanj na področju 

minimalnih, temeljnih in zahtevnejših standardov znanja; 

- navajanje učencev na natančne in pregledne zapise matematičnih postopkov; 

- posebno pozornost je potrebno nameniti ustreznim predstavam o velikosti obravnavanih enot ter na 

ocenjevanje, povezano z merjenjem; 

- uporaba znanja s področja zbiranja in obdelave podatkov pri obravnavi drugih matematičnih vsebin. 

5. Viri: 

- Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu pri predmetu matematika;  

- Osnovni statistični podatki o dosežkih na nacionalnem preverjanju znanja na državni ravni in na ravni 

šole po predmetih; 

- Grafične predstavitve dosežkov pri predmetu matematika z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole; 

- Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi; 

- Povprečni dosežki po nalogah pri predmetu matematika na državni ravni in na ravni šole; 

- Izpis dosežkov učencev 6. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje na nacionalnem preverjanju 

znanja po poizvedbah.  

 

4.2.2. Nacionalno preverjanje znanja po zaključenem 3. VIO (9. razred) 

4.2.2.1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

    Osnovni statistični podatki: 101104 OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE 
Ime predmeta Število učencev Povp. št. % točk Stand. odklon 
Slovenščina 20 39,75 16,56 
Matematika 22 63,36 15,45 
Šport  19 62,36 11,24 

Podatki za Slovenijo 
Ime predmeta Število učencev Povp. št. % točk Stand. odklon 
Slovenščina 16.543 46,38 18,28 
Matematika 16.598 58,35 20,08 
Šport    4.011 64,41 11,81 



Povp. št. % točk je povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev na državni ravni 

oziroma na ravni šole. 

Stand. odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v 

preizkusu znanja; višja vrednost standardnega odklona predstavlja višjo razpršenost okrog 

povprečja.                                                                                                        Vir: Državni izpitni center, 2017 

 

Osnovni statistični podatki o dosežkih po predmetih na državni ravni in na ravni šole 

Predmet 

Število 

učencev 

na šoli 

Dosežek na državni ravni 

(povp. št. % točk) 

Dosežek na ravni šole 

(povp. št. % točk) 
Razlika 

Slovenščina       20  46,38 39,75 - 6,63 

Matematika 22  58,35 63,36 + 5,01 

Šport 19 64,41 62,36         - 2,05 

 

4.2.2.2. NPZ 9. razred – slovenski jezik 

Poročilo pripravila Jasna Drnovšek: 

Povprečni dosežek na NPZ pri predmetu slovenščina je na državni ravni  46,38 %, na naši šoli pa  

39,7%, torej za 6,68%  nižji. 

Predstavitev dosežkov za slovenščino na državni ravni: 

Povprečno število doseženih točk  na državni ravni je 46, 38, na naši šoli pa 39,75. Dekleta dosegajo 

običajno višji odstotek – 45,9%, fantje 35%. Naloge vsako leto temeljijo na različnih besedilih, tudi 

število učencev ni enako, zato rezultati po različnih letih niso primerljivi, čeprav naloge preverjajo iste 

standarde znanja. 

V skladu z učnim načrtom je 40% nalog v NPZ namenjenih preverjanju standardov znanja iz 

književnosti, 60% pa iz jezika. Test je sestavljen iz dveh delov: iz razčlembe neumetnostnega in iz 

razčlembe umetnostnega besedila. V prvem delu so učenci razčlenjevali odlomek iz pripovednega 

besedila, in sicer Slavka Pregla Srebro iz modre špilje. Naloge ob besedilih so preverjale recepcijsko 

zmožnost, to je zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega 

pisanja o oz. ob njem. Ena naloga je preverjala literarnovedno znanje. V drugem delu preizkusa so 

učenci prebrali  besedilo Veslanje stoje – sup, kaj je to? (avtor Andraž Vide Čeligoj), ki mu je bila 

dodana tudi fotografija. 

Izbrani besedili sta nagovarjali mladega bralca oz. naj bi bili aktualni in zanimivi za mlade bralce, saj 

naj bi identifikacija s tematiko branega besedila vplivala na motivacijo za branje in posledično na 

uspešnost reševanja preizkusa. 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Naloge, ki odstopajo navzgor: 

- naloga I-12, ki preverja literarnovedno znanje ( podatek iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika); 

naloga je sicer zahtevala utemeljitev, a je taksonomsko nezahtevna (raven prepoznavanja);  

- naloga II-2o, ki preverja metajezikovno zmožnost prepoznavanja pomenskih razmerij v zvezi dveh 

povedi (vezalno in stopnjevalno razmerje z uporabo abstraktnega znanja in logičnega mišljenja; 

- II-21c, ki se vrednoti  kot del tvorbne besedilne naloge pisanja besedilne vrste, predpisane z učnim 

načrtom (subjektivna predstavitev supanja sošolcem), v kateri so morali učenci samostojno ubesediti 

svoj odgovor v zaokroženem besedilu (prepričevalni govor), ob upoštevanju jezikovne pravilnosti.  

V večini so naši učenci naloge reševali v povprečju. 

Naloge, ki odstopajo navzdol: 

- naloga II-12b, ki preverja metajezikovno zmožnost prepoznavanja glagolskega vida;     

- naloga I-10, pri katerih so morali prepoznati  in razumeti književno perspektivo – najti humorne 

prvine, kar je očitno zanje zelo zahtevno. (Njihovo pojmovanje humorja je očitno povsem drugačno 

kot avtorjevo.)  

- naloga I-11a, ki je del tvorbne naloge, kjer se je vrednotila vsebina zmožnosti doživljanja, 

razumevanja in vrednotenja književne osebe (spreminjanje odnosa do druge osebe in utemeljevanje iz 

besedila), učenci so morali v zaokroženem besedilu pokazati tudi višje taksonomske ravni znanja (vse 

do vrednotenja), kar pa je za učence, zlasti tiste z nižjimi dosežki, zelo zahtevno. 



Dosežki na ravni učenca: 

Teste je pisalo 20 od 22 učencev. Višji dosežek od povprečnega na šoli je doseglo 8 učencev (40 % 

učencev 9. razreda),  toliko učencev je doseglo tudi višji dosežek od državnega povprečja. Najvišji 

procent je 78%.  

Rezultat, nižji od 40 %, je doseglo 11 učencev (52 %). Gre za učence z nižjo bralno pismenostjo, težave 

imajo z razumevanjem prebranega, z razumevanjem literarnovednih in jezikoslovnih pojmov, s 

samostojno tvorbo besedila (kljub dodatnim iztočnicam). Najnižji dosežek je 15 %. 

Sklepi in smernice za nadaljnje delo: 

Učenci so bili v letošnjem šolskem pri NPZ iz slovenščine za 6,68% odstotka pod državnim 

povprečjem.  Dva razmeroma uspešna učenca testov nista pisala. K slabšemu rezultatu doprinesejo vsi,  

ki imajo težave z branjem umetnostnih in daljših neumetnostnih besedil,  ki težko v tako kratkem času 

predelajo tako veliko število informacij, ki ne razumejo prenesenih pomenov, ki se jim zdijo strokovni 

izrazi nepotrebni in prezahtevni, ki v pisanje testov vložijo premalo resnosti in truda, saj se jim ne zdijo 

smiselni in odločujoči.. Malo je nalog, ki preverjajo konkretno znanje, ki ga učenci usvojijo pri pouku, 

preverja se predvsem bralna zmožnost. Veliko učencev ni navdušenih bralcev, obvladujejo le kratke, 

enostavne zapise v elektronskih medijih, zato je tak rezultat pričakovan. Razmeroma dobro so reševali 

jezikovne naloge (priredna razmerja, oblikoslovne lastnosti besed, skladenjske zmožnosti, pravopis). 

- V naslednjem šolskem letu bomo samostojnemu branju umetnostnih in neumetnostnih besedil ter 

samostojnim  zapisom o oz. ob njih posvetili še več časa, ob tem bomo poskusili  odpravljati lastne 

napake. 

- Učence bomo še bolj spodbujali k samostojnemu branju in razmišljanju o prebranem ter k analizi 

besedil na vseh jezikovnih ravneh. 

- Tudi v naslednjem šolskem letu bomo za vajo rešili nekaj NPZ-jev iz preteklih let.  

Viri za analizo dosežkov na NPZ pri predmetu slovenščina: 

Vir 1: Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ pri predmetu slovenščina 

Vir 2: Osnovni statistični podatki o dosežkih na NPZ na državni ravni in na ravni šole  

Vir 3: Grafične predstavitve dosežkov po posameznih predmetih z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole  

Vir 4: Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih (obarvanih) območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi  

Vir 5: Povprečni dosežki po nalogah v preizkusu za slovenščino na državni ravni in na ravni šole  

 

4.2.2.3. NPZ 9. razred – matematika 

Poročilo pripravila Jožica Rovšek: 

1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

Osnovni statistični podatki 

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje 
Število učencev 

Povprečno število odstotnih točk 
Prijavljeni Opravljali 

22 22 63,36 

Podatki za Slovenijo 

Število učencev 
Povprečno število odstotnih točk 

Prijavljeni Opravljali 

17.250 16.598 58,35 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 5,01 % višji od povprečja v državi. 

Iz grafične predstavitve dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike na 

državni ravni je razvidno, da se šolsko povprečje nahaja nad rumenim območjem dosežkov. To pomeni, 

da so v povprečju učenci šole z več kot 65 % verjetnostjo množili in delili racionalna števila ter pri 

računanju vrednosti številskega izraza upoštevali vrstni red računskih operacij, pretvarjali enote za 

merjenje ploščine in časa ter povezali votle mere s kubnimi. Z več kot 65 % verjetnostjo učenci pri 

reševanju linearnih enačb znajo odpraviti oklepaje ter ob danem podatku o odstotku in deležu 

izračunajo osnovo.  

Učenci: 



- množijo decimalni števili; 

- delijo ulomka; 

- pri računanju vrednosti številskega izraza upoštevajo vrstni red računskih operacij; 

- pretvarjajo med sosednjimi enotami za merjenje ploščine in enotami za merjenje časa ter računajo s 

količinami; 

- povežejo votle mere s kubnimi; 

- uporabljajo zakone o ohranitvi relacije enakosti pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo; 

- izračunajo osnovo, če je dan odstotek in delež; 

- razlikujejo liha in soda števila. 

Iz grafične predstavitve dosežkov za matematiko na državni ravni je razvidno, da v povprečju učenci 

šole z nižjo verjetnostjo kot 65 %: 

- izračunajo vrednost številskega izraza s koreni in kvadrati racionalnih števil; 

- uporabljajo kvadriranje in korenjenje kot obratni računski operaciji; 

- zrcalijo točko čez izbrano premico; 

- preberejo koordinati dane točke v koordinatnem sistemu in ju zapišejo kot urejen par števil; 

- rešijo besedilne naloge premega sorazmerja pri danem razmerju; 

- uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun neznanih količin ter rešijo 

indirektno besedilno nalogo; 

- določijo aritmetično sredino podatkov. 

2. Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Povprečno število točk na šoli je pri sedemintridesetih točkovanih enotah višje od povprečnega števila 

točk v državi, od tega je pri osmih točkovanih enotah povprečno število točk na šoli večje za najmanj 

0,10, pri treh nalogah je povprečno število točk na šoli večje za najmanj 0,20 in pri eni nalogi je 

navedeno povprečje točk od povprečnega števila točk v državi večje za 0,39. 

Točkovane enote, pri katerih so v povprečju dosežki učencev na šoli v primerjavi z državnim 

povprečjem za najmanj 0,10 višji, se nanašajo na naslednje učne cilje: 

- odštevati ulomke; 

- množiti decimalni števili; 

- deliti ulomke; 

- izračunati vrednost številskih izrazov; 

- zrcaliti točko čez izbrano premico; 

- prebrati koordinati dane točke v koordinatnem sistemu in ju zapisati kot urejen par števil; 

- razčleniti problemsko situacijo in rešiti problem; 

- določiti, kolikšen del celote prikazuje dana slika; 

- izračunati osnovo, če sta dana odstotek in delež; 

- določiti mediano za dane podatke. 

Povprečno število točk na šoli je pri štirih točkovanih enotah za več kot 0,10 in manj kot 0,20 nižje od 

povprečnega števila točk v državi. Točkovane enote preverjajo pretvarjanje večimenskih kotnih enot v 

istoimenske in obratno ter računanje z njimi, uporabo obrazca za površino kocke za izračun neznanih 

količin ter reševanje indirektnih besedilnih nalog. 

3. Analize na ravni učencev: 

Višji dosežek od povprečnega dosežka na šoli je doseglo 12 učencev, kar predstavlja 54,55 % vseh 

učencev 9. razreda, 13 učencev oziroma 59,09 % učencev 9. razreda je doseglo višji dosežek od 

državnega povprečja. Z več kot 80 % uspešnostjo so naloge na nacionalnem preverjanju znanja rešili 

štirje učenci 9. razreda, kar je 18,18 % vseh učencev.  

V skupini učencev, katerih skupni dosežki določajo zgornjo desetino dosežkov, so trije učenci naše 

šole, kar znaša 13,64 % učencev 9. razreda. Iz opisa dosežkov je razvidno, da ti učenci z več kot 65 % 

verjetnostjo pretvarjajo merske enote za votle mere na izbrano enoto in računajo z njimi, uporabljajo 

zakone o ohranitvi relacije enakosti pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo, uporabljajo 

Pitagorov izrek pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku, rešijo odprt 

geometrijski problem in razčlenijo problemsko situacijo, določijo, kolikšen del celote prikazuje dana 

slika, uporabljajo obrazec za izračun prostornine piramide ter določijo mediano za dane podatke. 



Rezultat, nižji od 40 %, sta dosegla dva učenca. Oba učenca sta imela pri matematiki številne učne 

težave že v drugem ter tudi v celotnem tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učenca sta v 8. razred 

napredovala po uspešno opravljenem popravnem izpitu iz matematike, en učenec je bil pri matematiki 

z negativno oceno ocenjen tudi ob koncu pouka v 8. razredu. Njune učne težave so se odražale tako pri 

poznavanju in razumevanju pojmov in dejstev kot tudi pri izvajanju rutinskih postopkov, uporabi pravil 

in obrazcev ter reševanju nesestavljenih nalog z malo podatki.  

Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike sta se udeležila tudi učenca, ki jima je bilo z odločbo 

Zavoda RS za šolstvo omogočeno prilagojeno izvajanje izobraževalnega programa in zagotavljanje 

dodatne strokovne pomoči. 

Analiza dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike na šoli kaže, da so učenci 

izkazali znanje v skladu s svojimi sposobnostmi in doseženimi standardi znanja ob koncu tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, hkrati pa so rezultati odraz njihove pripravljenosti za reševanje 

zahtevnih matematičnih problemov tako pri rednih urah pouka kot tudi v okviru ur dodatnega pouka. 

Kljub doseženemu rezultatu pa na dosežke učencev vpliva tudi manjša motivacija učencev kot 

posledica pomena nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli glede na to, da omenjeno preverjanje 

ne vpliva na zaključeno šolsko oceno iz predmeta niti nima več pomembne vloge za učence, ki se 

vpisujejo na šolo z omejitvijo vpisa. 

4. Smernice za delo v prihodnje: 

- poudarek na ustreznem poznavanju in razumevanju pojmov in dejstev; 

- reševanje nalog, ki preverjajo poznavanje problemskih in komunikacijskih znanj na področju 

minimalnih, temeljnih in zahtevnejših standardov znanja; 

- raziskovanje matematičnih problemov iz vsakdanjega življenja ali v povezavi z drugimi 

predmetnimi področji; 

- spodbujanje učencev k iskanju različnih poti reševanja, opisu in utemeljitvi izbrane poti, 

predstavitvi rešitve problema, oceni in analizi rezultata in preverjanju dobljene rešitve; 

- navajanje učencev na argumentirano utemeljevanje ter na razlikovanje takšnega utemeljevanja od 

slabega pojasnjevanja; 

- obravnavanje nalog z več rešitvami; 

- pogosto vključevanje nalog, ki zahtevajo tudi obdelavo podatkov (poudarek na aritmetični sredini, 

modusu, mediani, verjetnosti); 

- navajanje učencev na natančne in pregledne zapise matematičnih postopkov. 

5. Viri: 

- Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu pri predmetu matematika;  

- Osnovni statistični podatki o dosežkih na nacionalnem preverjanju znanja na državni ravni in na 

ravni šole po predmetih; 

- Grafične predstavitve dosežkov pri predmetu matematika z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole; 

- Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi; 

- Povprečni dosežki po nalogah pri predmetu matematika na državni ravni in na ravni šole; 

- Izpis dosežkov učencev 9. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje na nacionalnem 

preverjanju znanja po poizvedbah.  

 

4.2.2.4. NPZ 9. razred – šport 

Poročilo Gašper Ovnik: 

Nacionalni preizkus iz športa ob koncu 3. VIO je pisalo 19 učencev 9. A razreda. Reševali so 21  nalog, 

za kar so imeli 60 min časa. Preverjalo se je znanje iz splošnih športnih izrazov, telesnih značilnosti in 

gibalnih sposobnosti, športa in varnosti, športnega obnašanja, značilnostih športne vadbe in vpliv na 

človeka, ter vprašanja iz atletike, gimnastike, plesa, plavanja, smučanja, pohodništva, košarke, 

odbojke, rokometa in nogometa. 

1. Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem: 

Število učencev Povprečno št.  % točk 



OŠ Ivana Cankarja Trbovlje – 19 učencev             62,36 

      Podatki za Slovenijo - 4 011 učencev             64,41 

V primerjavi s povprečjem na nacionalni ravni so naši učenci  za 2,05 % povprečnega števila odstotnih 

točk pod slovenskim povprečjem. 

2. Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim povprečjem: 

Naloge, ki odstopajo navzgor: 

- Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, kjer so vsi učenci pravilno dopolnili manjkajočo besedo. 

- Šport, zdravje in prosti čas, kjer so vsi učenci obkrožili pravilni odgovor. 

- Gimnastika z ritmično izraznostjo, kjer so vsi učenci obkrožili pravilni odgovor. 

- Pohodništvo, kjer so vsi učenci obkrožili pravilni odgovor. 

Naloge, ki odstopajo navzdol: 

- Splošni športni izrazi, kjer je pravilno odgovorilo samo 11 % učencev.  

- Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, kjer je pravilno odgovorilo samo 21 % učencev. 

- Atletika, kjer je pravilno odgovorilo samo 21 % učencev. 

- Plavanje, kjer je pravilno odgovorilo samo 16 % učencev. 

Nalogi, ki ne odstopa ne navzgor ne navzdol oz. so jo naši učenci reševali enako uspešno kot je 

slovensko povprečje, sta 2 nalogi  o Zakonitostih športne vadbe in vplivu na človeka. 

3. Analize na ravni učencev: 

Boljše rezultate od državnega povprečja ima 9 učencev. Nižje rezultate od povprečja v državi je 

doseglo 10 učencev.  

4. Zaključek, smernice za nadaljnje delo: 

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja na šoli kaže, da so učenci izkazali znanje v skladu 

s svojimi sposobnostmi, obenem pa so odraz njihovega dela, angažiranosti in relativno dobre prakse 

pri pouku športa.  

Najbolj uspešni so bili pri reševanju nalog, kjer so bili vnaprej podani možni odgovori in so lahko tako 

z malo logičnega razmišljanja in »zdrave kmečke pameti« prišli do pravilnega odgovora. Največ napak 

se je pojavilo pri vprašanjih, ki so od njih zahtevali ali zahtevnejši odgovor ali pa specifično besedo za 

določen položaj ali športno nalogo.  

V bodoče se velja pri pouku športa bolj osredotočiti na strokovne termine določenih nalog, položajev, 

lokomotornega sistema, rekvizitov in situacij ter gibanja znotraj športnih iger. Kajti pri specifičnih 

vprašanjih se je pokazalo, da ne najdejo specifičnih odgovorov.                                                                                                              

5. Viri za analizo dosežkov NPZ pri predmetu šport: 

Vir 1: Opisi dosežkov učencev 9. razreda na NPZ pri predmetu šport 

Vir 2: Osnovni statistični podatki o dosežkih na NPZ na državni ravni in na ravni šole 

Vir 3: Grafične predstavitve dosežkov po posameznih predmetih z dodatno označenim povprečnim 

dosežkom šole 

Vir 4: Grafične predstavitve porazdelitve dosežkov učencev šole z barvno označenimi dosežki, ki se 

nahajajo v izbranih (obarvanih) območjih iz porazdelitve vseh dosežkov v državi 

Vir 5: Povprečni dosežki po nalogah v preizkusu za šport na državni ravni in na ravni šole 

 

5. Zdrav življenjski slog 

5.1. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga 

V letnem delovnem načrtu smo si  zastavili cilje za  krepitev in  razvoj zdravega življenjskega sloga. 

Celo šolsko leto smo ob rednem šolskem delu poudarjeno zasledovali cilje, ki vzgajajo učence v 

zdravem načinu življenja, ob zavedanju, da je vsaka oblika vzgoje, tudi za zdravje dolgotrajen proces. 

Vse leto smo učencem omogočali različne aktivnosti in jim zastavljali naloge, s pomočjo katerih  smo 

sledili zastavljenim ciljem in razvijali svoje potenciale. 

Ob vseh aktivnostih smo s skrbnim načrtovanjem in izvajanjem sledili viziji šole, ki poleg standardov 

znanja, določenih z učnimi načrti, ki jih morajo usvojiti učenci, poudarjali tudi spodbujanje telesnega, 

čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja ter pozitivne samopodobe. 



Šola se vključuje v projekte s katerimi lahko konkretiziramo aktivnosti, pri katerih učenci spoznavajo 

in  prakticirajo vsebine zdravja in zdravega načina življenja. V šolskem letu 2016/2017  smo nadaljevali 

izvajanje projekta Zdrav življenjski slog 2015-2017, ki promovira gibanje kot način življenja, s tem pa 

poudarjeno skrb za zdravje. 

Šola sodeluje v projektu Slovenske mreže zdravih šol, z načrtovanjem in izvajanjem konkretno 

določimo cilje in naloge s področja zdravja. 

Šola ima že vrsto let šolski vrt s pomočjo katerega učencem približujemo potencialne možnosti 

samooskrbe in zdrave prehrane. Ponosni smo na šolski čebelnjak, delo članov in še posebej mentorja 

čebelarskega krožka, ki otroke uči o pomenu čebel za zdravo življenje. 

Z vključitvijo šole v projekt razvijanja podjetništva, smo ob že oblikovanem zeliščnem vrtu razširili 

aktivnosti v potencialno ne samo uporabo, pač pa tudi podjetniške možnosti, ob delu  so učenci 

poglabljali znanja s področja zeliščarstva, krepili medsebojne odnose in samopodobo. 

Projekt Zlati sonček učence nižjih razredov spodbuja h gibanju, razvoju gibalnih spretnosti in s tem 

vzgaja za pomen zdravega in zadostnega gibanja tudi v prihodnosti 

Za medgeneracijsko sodelovanje, spoznavanje generacijskih razlik in spletanje drugačnih socialnih 

mrež, vsako leto poskrbimo z vključitvijo v projekt Simbioza (giba in računalniško opismenjevanje), 

ki skrbi tudi za socialni razvoj učencev.  

Kot vsako leto, smo tudi v tem šolskem letu izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, dejavnosti ob dnevu 

slovenske hrane: poleg tradicionalnih vrednot, šolske aktivnosti načrtujemo tako, da učenci oblikujejo 

zdrave prehranske navade in spoznavajo pomen zajtrka, sladijo se z doma pridelanim medom (šolski 

čebelnjak in čebelarski krožek). 

Šola sodeluje na vseh področjih z lokalno zdravstveno službo. Zobozdravstveno varstvo se zagotavlja 

s predavanji zobozdravnice (dr. Mikoš), z obiski zobozdravstvene asistentke (Ivi Čamer) v šoli in  s 

preventivnimi pregledi v zobni ambulanti.   

Izvedba predavanj s področja zdravja zob in ustne votline: 
Oddelek: Vsebina: 

1. A Kako in zakaj si umivamo zobe (Ivi Čamer) 

2. A in 2. B Predstavitev tekmovanja za zdrave zobe ob zdravi prehrani (Ivi Čamer) 

3. A  in 3. B Zdrava prehrana, Poškodbe zob (Ivi Čamer; 15 min) 

5. A  Kaj lahko sami naredimo za zdrave zobe (Ivi Čamer) 

7. A Moji zobje, moj izgled (Ivi Čamer) 

9. A Zdravo je lepo (S. Mikoš, dr. dent. med.), 15. 11. 2016 

Sistematični zdravstveni pregledi se izvajajo za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. Prvošolce so spremljali 

starši, kar zaposlenim v ZD Trbovlje ni bilo všeč. Ob zdravniških pregledih imajo učenci predavanja z 

različnih področij zdravstvene vzgoje.  

V tem šolskem letu je med rednim šolskim poukom dodatna predavanja s področja zdravstvene vzgoje 

za vse učence šole izvajala gospa Gabriela Hostnik iz Referata za zdravstveno vzgojo Zdravstvenega 

doma Trbovlje. Vsako predavanje je trajalo dve šolski uri in nekatera bi bilo smiselno tudi skrajšati. 

Za vsako predavanje je bila potrebna reorganizacija pouka. 
Razred Tema: Datum izvedbe: 

1. A Zdrave navade 18. 11. 2016 

2. A Osebna higiena 15. 9. 2016 

2. B Osebna higiena 8. 9. 2016 

3. A Zdrav način življenja 13. 9. 2016 

3. B Zdrav način življenja 14. 9. 2016 

4. A Preprečevanje poškodb 11. 4. 2017 

4. B Preprečevanje poškodb 11. 4. 2017 

5. A Zasvojenost 16. 9. 2016 

6. A Odraščanje 8. 9. 2016 

6. B Odraščanje 29. 9. 2016 

7. A Pozitivna samopodoba in stres 7. 9. 2016 

8. A Medosebni odnosi 13. 9. 2016 



9. A Vzgoja za zdravo spolnost 18. 11. 2016 

V dodatnih šolskih aktivnostih, kot npr. Nočenje pod zvezdami, Šport in špas, vključevanjem otrok v 

krožke (čebelarski krožek, krožki s področja športa), učenci lahko pridobijo ne le nova znanja in 

veščine, pač pa tudi razvijajo socialne stike in krepijo samopodobo. Učencem vsak dan omogočamo 

čim več gibanja, zelo radi se gibljejo na šolskem igrišču, kjer so jim ves čas na voljo tudi različne žoge; 

žal pa šola ne razpolaga z nobenimi zunanjimi igrali, ki jih otroci pri igri zelo pogrešajo. Ob gibanju 

pa oblikujejo tudi zdrave medsebojne odnose in ena od poudarjenih kvalitet naše šole je prav gotovo 

medgeneracijsko druženje učencev ob igri. Z vsakotedenskimi športnimi aktivnostmi, predvsem 

popoldanskim igranjem odbojke zaposleni na šoli, sedanji in bivši učenci šole, ter starši poskrbijo za 

svojo kondicijo, razgibanost, hkrati pa krepijo dobre medosebne odnose.  

Ves čas sledimo uresničevanju vzgojnega načrta šole s poudarjanjem sprotnega, doslednega reševanja 

konfliktov in prijazno dostopnostjo strokovnih delavcev šole. 

Pri načrtovanju in realizaciji različnih dni dejavnosti poskrbimo za vključevanje raznovrstnih vsebin, 

ki vključujejo znanja s področja zdravja in zdravega načina življenja. V naravoslovne dni v različnih 

razredih so bile tako vključene  neposredne vsebine zdravja in zdrave prehrane. 

Pri izvajanju športnih dni poleg upoštevanja različnih zmožnosti učencev poskrbimo tudi za možnost 

vključevanja učencev v različne aktivnosti glede na nagnjenja in spodbujanja spoznavanja različnih 

možnosti zdravega gibanja. 

V sodelovanju s starši šola v okviru roditeljskih sestankov, govorilnih ur, neformalnih druženj ob 

prireditvah, nastopih in predstavitvah poskrbi za vzgojo za zdravje in spodbuja starše v zdravem načinu 

življenja in dobrih medsebojnih odnosih. Vsako leto šola pripravi tudi izobraževanje za starše v obliki 

predavanja o različnih vidikih vzgoje. 

Šola je z vključevanjem in sodelovanjem v različnih projektih in natečajih, tudi takih, ki vključujejo 

področja družboslovja (literarni, likovni natečaji) poskrbela, da učenci  razvijajo svoje sposobnosti  in 

zdrav pozitiven odnos do sveta in sebe. Učenci so tako lahko razvijali dobre medsebojne odnose, 

odnose do zdravega okolja, medgeneracijske odnose. 

Zaposleni na šoli in vodstvo šole v formalnih in neformalnih oblikah aktivnosti ves čas skrbimo za 

zdrave medsebojne odnose in se udeležujemo različnih strokovnih izpopolnjevanj in ekskurzij, ki 

vključujejo znanja s področja zdravja. 

Učencem zagotavljamo zdravo delovno okolje, dobre medsebojne odnose in dobro delovno klimo, da 

bi dosegali čim boljše učne uspehe. Z vzgojo za zdrav življenjski slog bomo nadaljevali tudi prihodnje 

šolsko leto in tako zajeli čim več učencev v čim več različnih aktivnosti. 

 

5.2. Zdrav življenjski slog 2015-2017 
Poročilo o športnem programu Zdrav življenjski slog 2015-2017 sestavil Gašper Ovnik: 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo nadaljevali s programom Zdrav življenjski slog 2015-2017, ki 

učencem osnovnih šol ponuja dodatni 2 uri športa na teden. Tako so na začetku leta prav vsi učenci 

lahko izbirali še dodatno uro športa ali dve na teden. 

Število učencev: v program Zdrav življenjski slog 2015-2017 se je v šolskem letu 2016/2017 prijavilo 

128 učencev, kar predstavlja malo več kot polovico vseh učencev na naši šoli. Iz prvega razreda se je 

prijavilo 22 učencev, iz drugega 22 učencev, iz tretjega 23 učencev, iz četrtega 19 učencev, iz petega 

in šestega skupaj 23 učencev, iz sedmega, osmega in devetega pa skupaj 19.  

Število ur programa: V šolskem letu 2016/2017 smo izvajali veliko ur ZŽS tudi med počitnicami in ob 

sobotah. Ob sobotah smo plavali, bowlali, hodili v hribe in smučali. Med poletnimi počitnicami so se 

izvajale ure plavanja in igranja na trboveljskem odprtem bazenu. 

Vsebina programa: v vseh razredih se izvajajo pestre in raznolike športne aktivnosti. S tem se otroci 

zares spoznajo s športi, ki jih sicer pri rednih urah športa nimajo možnosti tako podrobno spoznati in 

igrati. Prav tako smo na šoli kupili dodatno opremo za izvedbo programa. Upamo, da bomo lahko ta 

program nadaljevali še v naslednjem šolskem letu. S tem namreč otroci intenzivno razvijajo svoje 

gibalne in motorične sposobnosti, se družijo in uživajo v zanimivih športih. 

Udeležba učencev v programu: učenci so z veseljem obiskovali ure v okviru programa Zdrav življenjski 

slog 2015-2017 in ga hitro sprejeli med svoje tedenske obveznosti. Prvi razredi so zelo redno obiskovali 



ure ZŽS in le redko izpustili kakšno urico športa. Prav tako sta bila 2. in 3. razred zelo vestna pri 

obiskovanju ZŽS. Tudi učenci drugega VIO so se redno udejstvovali. Učenci tretjega VIO pa so bili 

nepredvidljivi in zato je bilo občasno potrebno reorganiziranje dela.  

 

5.3. Mreža zdravih šol 

Poročilo pripravila Irena Štusej: 

Šola sodeluje v projektu Slovenske mreže zdravih šol, ki je vključena v Evropsko mrežo zdravih šol. Z 

aktivnostmi, ki jih načrtujemo v začetku šolskega leta sledimo splošnim ciljem mreže zdravih šol – 

podpiramo pozitivno samopodobo, skrbimo za dobre medsebojne odnose, izboljšujemo šolsko okolje, 

sodelujemo z ostalimi šolami in institucijami. Z aktivnostmi smo sledili vsakoletni rdeči niti mreže 

zdravih šol – izboljšanje duševnega zdravja. 

Šola sledi vzgoji za zdravje tudi z načrtovanjem in izvajanjem aktivnosti, ki niso neposredno vključene 

v načrt dela mreže zdravih šol. 

Učence glede na starostno stopnjo vključujemo v različne aktivnosti, ki poudarjajo promocijo zdravja 

in razvoj zdravega življenjskega sloga. Z načrtovanjem in izvajanjem aktivnosti pa skrbimo tudi za 

povezovanje šole z drugimi akterji promocije in skrbi za zdravje - srednjimi šolami, društvi, 

specializiranimi službami. 

V šolskem letu 2016/2017 smo aktivnosti načrtovali za celo šolsko leto; nekaterim ciljem smo z 

izvajanjem različnih aktivnosti sledili preko celega šolskega leta, nekatere cilje smo dosegli z 

izvajanjem enkratnih aktivnosti.  

Aktivnosti: 

Vsebina naravoslovnega dne za 8. razred vključuje osnove izvajanja prve pomoči, s to aktivnostjo se v 

izvedbi povezujemo s Srednjo šolo Zagorje, ki je tudi vključena v mrežo zdravih šol. 

Samopodoba in njena pozitivna krepitev je tema delavnic naravoslovnega dne za učence 9. razreda, pri 

pripravi in izvedbi aktivno sodelujeta  šolska svetovalna delavka in gospa pedopsihiatrinja Katja 

Kobilšek Guna iz Zdravstvenega doma Trbovlje. 

Vsebinam zdravja so namenjeni naravoslovni dnevi učencev na razredni stopnji, učiteljice izvedbo 

prilagodijo starostni stopnji in učnim vsebinam določenega razreda. 

Športne urice so namenjene športnim aktivnostim za vse učence, predvsem pa se ob tem vsi učenci 

medgeneracijsko družijo, tako spoznavajo različnost in pomen sodelovanja in pomoči. 

Rekreacija – medgeneracijsko je aktivnost, ki vključuje učitelje, učence, starše in bivše učence. Ob 

športnih aktivnostih, predvsem popoldanskem igranju odbojke ne krepijo le kondicije, pač pa tudi 

zdrave medsebojne odnose.  

V aktivnosti S plesom do zdravja predvsem učenke razredne stopnje spoznavajo alternativne možnosti 

gibanja na zabaven način, ki ga poglobijo s spoznavanjem svojih možnosti in sodelovanja z drugimi, 

krepijo socialne stike med vrstniki in krepijo samopodobo. 

Pri izvedbi nalog smo v šolskem letu 2016/2017 sodelovali s poleg že omenjenimi, tudi s  trboveljskim 

planinskim društvom, čebelarskim društvom, otroškim zobozdravstvenim dispanzerjem, Zasavskimi 

lekarnami, Rdečim križem itd. 

V tem šolskem letu smo zelo dobro sodelovali pri izvedbi nekaterih nalog s področja promocije zdravja 

z gospo Gabrielo Hostnik iz Referata za zdravstveno vzgojo Zdravstvenega doma Trbovlje. 

Šola se je vključila tudi v projekta Šport – špas gibanje in druženje vseh generacij (organizacija Media 

sport) in Tek podnebne solidarnosti (organizacija Slovenska Karitas). Na šoli se vključujemo v projekt 

Simbioze, Izvedli smo tradicionalni slovenski zajtrk in druge aktivnosti, ki spodbujajo zdravo življenje. 

Šola bo tudi v prihodnjem šolskem letu vključena v mrežo zdravih šol in sledila njenim ciljem, večino 

aktivnosti bomo vključili v načrtovanje, saj z evalvacijo ugotavljamo, da so se izkazale za dobre.  

 

5.4. Športni program Zlati sonček  

Poročilo pripravila Mojca Mahkovic: 

V programu Zlati sonček je sodelovalo 25 prvošolcev. Program smo izvajali učitelji pri urah športa, 

planinskemu krožku in pri urah OPB – ja. Namen, prednosti in naloge programa sem na začetku 

šolskega leta predstavila staršem in jih prosila za sodelovanje. Vsi starši so se strinjali z načinom 



izvajanja in so se bili pripravljeni vključiti v aktivnosti. Oba programa (Zlati sonček in Naučimo se 

plavati) sta bila letos za učence brezplačna, ker so stroški kriti  z denarjem, ki ga je šola dobila na 

razpisih za sofinanciranje  športnih  programov  na občini in  na Zavodu RS za šport Planica.  

Prvošolci smo letos  izvajali program B, ki smo ga prilagodili glede na zmožnosti in finančno stanje 

družin posameznih učencev.  

Športni program Zlati sonček je dobro zasnovan, saj imajo učenci možnost pokazati spretnosti, ki niso 

obvezne in predpisane v učnem načrtu. V letošnjem šolskem letu smo se ponovno  vključili tudi v 

program Naučimo se plavati in učencem omogočili kvalitetno in strokovno izvedene ure plavanja. 

Pomembno je sodelovanje s starši, saj morajo pri tem usklajeno sodelovati, ker nekaterih nalog 

(smučanje, drsanje) ne moremo opraviti v šoli. Učenci so aktivnosti radi izvajali, še posebej tiste pri 

katerih, so bili uspešni. Vsi so dobili priznanje za sodelovanje in vztrajnost pri izvajanju posameznih 

nalog.  

 

5.5. Športni program Krpan 

Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v 

popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. 

Sodobna vzgojna prizadevanja temeljijo na Ismailovi teoriji integriranega razvoja, po kateri obstajata 

medsebojna funkcionalna povezanost in soodvisnost med umskim, gibalnim, emocionalnim in 

socialnim razvojem. Zato so za najboljši celosten razvoj otroka pomembne kakovostne spodbude z 

vseh štirih področij. Ničesar ne bi smeli opuščati ali zapostavljati. Gibanje oziroma šport tudi razvojni 

psihologi štejejo za eno od najpomembnejših razsežnosti otrokovega celostnega osebnostnega razvoja. 

To spoznanje je vtkano tudi v zamisel in program Krpan. Cilj programa je v bogatenju življenja z 

raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj 

ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, 

zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo 

največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.  

 

5.6. Interpretacija in primerjalni opis dosežkov učencev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje pri 

testiranju za ŠVK v šolskem letu 2016/2017  

Poročilo sestavila Gašper Ovnik in Boris Žavbi: 

Šola se že vrsto let udeležuje nacionalnega preverjanja učencev in njihovih morfoloških značilnostih 

ter motoričnih sposobnosti. Tako smo tudi letos izvedli testiranje za ŠVK in v mesecu juniju prejeli 

rezultate, ki jih lahko primerjamo z državnim povprečjem osnovnih šol. 

Povprečje šole glede na državno povprečje: 

Morfološke značilnosti in motorične sposobnosti naših učencev kažejo, da smo rahlo pod državnim 

povprečjem. Največje odstopanje v negativno stran se kaže pri poligonu nazaj, kjer odstopamo za 4 

odstotne točke. Po pregledu XT vrednostih po razredih lahko sklepamo, da se pri omenjeni motorični 

nalogi odraža predvsem odnos do naloge in nemotiviranost za opravljanje le-te. Pri motoričnih 

sposobnostih pa smo najboljši pri teku na 60 m, kjer dosegamo boljše rezultate od državnega povprečja.  

Povprečja posameznih oddelkov glede na državno povprečje oddelkov: 

Najboljše dosežke pri ŠVK so na naši šoli, glede na njihovo starost dosegali učenci  9. a in 6. b razreda, 

kjer so presegli državno povprečje dosežkov za 6 oz. 4 odstotne točke. V obeh razredih se tako najdejo 

učenci, ki motorično in morfološko pozitivno izstopajo s svojimi rezultati (Drnovšek T., Markošek L., 

Lončar B. J., Klopčič L.).  

Najslabše dosežke pri ŠVK pa so na naši šoli, glede na njihovo starost dosegli učenci in učenke 2.b 

razreda. Tu so bila odstopanja v negativno smer za več kot 9 odstotnih točk. V tem primeru lahko 

vzroke za takšne rezultate iščemo v nepoznavanju nalog in vedenjski problematiki v razredu. 

Najboljša in najslabša naloga posameznega oddelka naših učencev glede na državno povprečje: 

Daleč najuspešnejšo nalogo, ki so jo učenci opravljali, je bila dviganje trupa, kjer so učenke 1. a razreda 

dosegle 10 odstotnih točk nad državnim povprečjem in se s tem uvrščajo med 16% najuspešnejših 

prvošolk v državi v tej nalogi.  



Neuspešno pa so učenke 3. a razreda opravljale nalogo dotikanje plošče z roko, kjer so za državnim 

povprečjem zaostale za krepkih 15 odstotnih točk in se s tem uvrščajo med najslabših 15 % učenk v 

državi. 

Skupni dosežki in interpretacija: 

Glede na to, da smo kot šola dosegli rezultate, ki so le malo pod državnim povprečjem, lahko pozitivno 

gledamo vnaprej. Kajti nekateri najuspešnejši učenci zaradi zdravstvenih ali drugih težav niso bili 

testirani in s tem niso pripomogli k izboljšanju rezultatov šole. Prav tako naša šola do letošnjega leta 

ni bila vključena v program Zdrav življenjski slog, s katerim se dosežki učencev vsako leto izboljšujejo. 

Kar pomeni, da lahko vnaprej kot šola le še napredujemo in s tem zagotovimo boljše športne dosežke, 

motorične sposobnosti in izboljšamo morfološke značilnosti naših učencev. A le z njihovo 

angažiranostjo in dobrim in kvalitetnim programom, ki bi jih odvrnil od odvečnega sedenja in 

neaktivnosti. 

 

6. Šolska skupnost  

Poročilo mentorice Jasne Drnovšek:  

Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci, učitelji in vsi delavci šole, ki z dogovarjanjem in z medsebojnim 

spoštovanjem poskrbijo za to, da sta življenje in delo na šoli za vse čim prijetnejša. Vedno delujemo v 

skladu z dogovorjenim vzgojnim vodilom naše šole –  vzgajamo odgovorne, strpne in solidarne ljudi.  

Trudimo se, da učencem omogočamo vse dejavnosti, v katerih lahko izkažejo svoja zanimanja, 

nadarjenosti in potrdijo svojo uspešnost, da se vadijo v javnem nastopanju, da preverjajo informacije 

in iščejo nove rešitve in poti. Veseli smo, da  posebno hudih konfliktov  ni bilo. Učence  navajamo na 

spoštljiv odnos do drugih, demokratičen dialog, na upoštevanje predlogov in argumentov drugih, na 

potrebo po dogovarjanju in sprejemanju kompromisov. Tako smo skušali rešiti tudi vse konflikte, 

probleme in potrebe. 

Ker se o vsem sproti dogovarjamo, v manjših skupinah, in ker učenci povedo svoje pripombe, predloge 

in želje, ki jih skušamo skupaj razrešiti, ne sestankujemo veliko.  

V začetku leta smo  sklenili, da bomo tudi v tem letu zbirali odpadni papir, kartuše, zamaške in tonerje. 

Po  podatkih  učencev samih smo zbrali 3235 paketov odpadnega papirja, največ 5.a – 1137 paketov.  

Zbirali smo tudi zvezke v akciji Podarimo zvezek. 

Organiziranih prireditev, raznih ogledov, tekmovanj, sodelovanja na natečajih, športnih in kulturnih 

prireditvah je bilo toliko, da je skoraj nemogoče vse našteti oziroma katere ne pozabiti – od  tečajev 

(plesnega za devetošolce, plavalnega, kolesarskega, jezikovnega – naša prostovoljka iz Slovaške Loula 

je učila španščino),  projektov (Začni mlad, tekmuj pošteno, Turizmu pomaga lastna glava, Rastem s 

knjigo, Zdrav življenjski slog, EVS – Contagious Creativity, Recycled Gifts v sodelovanju s šolo iz 

Požarevca, Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na 

področju kulture), akcij (Dediščina na Koroškem, otroški parlament, občinska čistilna akcija, 

Megakviz), preko natečajev (Vsaka vas ima svoj glas, Jaz v prometu, Po sledeh Josipine Turnograjske, 

Svet, v katerem živim, Bodi previden, Varno na kolesu, pisanje apelov, Jaz in Slovenija čez 25 let, Šola, 

Iz majhnega raste veliko, natečaj za strip, Zakaj je polje jezero, portret Ivana Cankarja, Mladi 

raziskovalci, Spodbujajmo prijateljstvo, Skupaj smo večji, Naj pesem, Lakonca machine, Role model, 

Pozitivno sporočilo za varno vožnjo) in šolskih prireditev (proslave ob vseh praznikih, gledališki 

predstavi Živžav v gozdu in Skrivnosti iz šolskega veceja, valeta, Melje,melje mlinček), nastopov izven 

šole (državna proslava ob 27. aprilu, revija pevskih zborov, proslava Ks Franc Fakin,  revija gledaliških 

krožkov, razstave likovnih izdelkov) do posebne »ponudbe» za nadarjene (EVS – neformalne oblike 

učenja, Rudarski maraton, delavnice ob mesecu knjige, Evropski dan mobilnosti, dan jezikov, Prvaki 

znanja, obisk Banke Slovenije, obisk Muzeja novejše zgodovine, podjetniški krožek, Trii, Turizmu 

pomaga lastna glava, Električni avtomobili, Simbioza, Muzej iluzij, ogled Katapulta) in še in še… 

Uspešno in z veseljem obdelujemo šolski vrt, pridelke ponudimo tudi obiskovalcem na različnih 

prireditvah. S prostovoljnimi prispevki lahko potem preko šolskega sklada pomagamo učencem naše 

šole, ko potrebujejo pomoč.  

Uspešno smo sodelovali (opravičujemo se, če smo koga od naših sodelavcev izpustili): z OŠ Trbovlje 

in OŠ Tončke Čeč, s Srednjo šolo Zagorje, z Gimnazijo in ekonomsko šolo Trbovlje, s Srednjo tehniško 



in  poklicno šolo Trbovlje, z OŠ narodnega heroja Rajka  Hrastnik, z Glasbeno šolo Trbovlje, z 

Zdravstvenim domom in Bolnico Trbovlje, Občino Trbovlje, s Centrom za socialno delo Trbovlje, z 

društvom Svoboda, z Društvom upokojencev, s Knjižnico Toneta Seliškarja, z Zasavskim muzejem, 

DPM, MCT, z Delavskim domom, z Zavodom za šport, s Čebelarskim društvom Trbovlje, s športnimi 

klubi in društvi, s humanitarnimi organizacijami – Karitasom, Rdečim križem, Evropo Donno in Anino 

zvezdico, s Planinskim društvom Trbovlje, z  Varstveno delovnim centrom Zagorje, s klekljaricami in 

karateisti,  z Društvom Rudolfa Maistra Zasavja, z Društvom za zdravilne rastline Zagorje, z  OŠ 

Slavka Gruma Zagorje, s Športnim rajem, s Felixom, z zavodom Socius,  z zagorskimi skavti, z Zon. 

si, z Obrtniško zbornico Trbovlje, s  PK Samba Pa Ti, z Radiem Kum in ETV-jem, s Šahovskim klubom 

Trbovlje, s kmetijami Zalokar, Požlep in Verk, z gostilno Dimnik, s policisti PP Trbovlje: na 

roditeljskih sestankih, dnevih podjetništva, dnevih strojništva, na naravoslovnih dnevih, koncertih, 

razstavah, pri obisku dedka Mraza, na delavnicah, na otroškem, občinskem in področnem parlamentu, 

na jezikovnih tečajih, pri socialnem podjetništvu, na planinskem izletu, na plesnem tečaju, pri krožkih, 

na  ogledih, tekmovanjih… 

Sodelovali smo tudi  z veliko ustanovami, društvi in zavodi izven Zasavja, npr. s Turistično zvezo  

Slovenije, z Atletsko zvezo Slovenije, z ZOTKS, s Finančno upravo RS, z  OŠ Bogojina, Celje, Vič, 

Muta, s Steklarno Hrastnik in Brodarskim društvom iz Hrastnika, z JSKD, s slovenskimi Univerzami, 

s Cankarjevim domom,  z  Založbo MK, z Etno servisom, s Centrom Janeza Levca, z Zvezo društev 

slepih in slabovidnih, z RTV Slovenija, z Rotary klubi Slovenije, s podjetjem Zolta, s Safe.si, z 

Jumicarjem, z vodstvom Plavalnega bazena v Hrastniku, z društvom Sobivanje, s Pionirskim domom 

Ljubljana, z Amnesty internacional, z Unicefom in Rdečim križem,  s  Socialno akademijo, z Društvom 

No Excuse, z Neodvisen.si, z društvom KuhnaPaTo, s Stripburgerjem, z ZOTKS Slovenije, z 

Inštitutom za zasvojenosti in travme, s Slogi, s Primorskim tehnološkim parkom, z društvom Bralna 

značka Slovenije, z Oxford centrom, z Zavodom Socios zaradi tekmovanj, tehniških, naravoslovnih in 

kulturnih dni, zaradi kvizov, sodelovanja na razpisih, zaradi dobrodelnih akcij, kulturnih prireditev, 

delavnic, razstav likovnih izdelkov. 

Želimo se povezovati s starejšimi in izmenjavati izkušnje: učenci so sodelovali v Simbiozi, z Media 

športom, z Društvom upokojenih pedagoških delavcev, z Gasilskim zavodom Trbovlje, z Društvom 

upokojencev Trbovlje. Prijazni starši in znanci naših učencev so nam v tednu otroka zanimivo 

predstavljali različne poklice, da bi učenci lažje razmišljali, česa si želijo in kako svoje cilje doseči. Pri 

rekreativnem igranju odbojke povezujemo predvsem sedanje in bivše učence, starše in stare starše tudi 

na posebnem športnem dnevu Šport in špas.  

Naše dejavnosti so bile predstavljene tudi na radiu Kum, v Infodromu RTV Slovenija, na Instagramu 

UNICEFa Slovenije, v Zasavskem tedniku, na Zon.si, v Sr(e)čno Trbovlje, v reviji Maistrov glas, v 

Šolskih razgledih, na e-Šolskih razgledih, v reviji Didakta.  

Pravzaprav je vse, kar na šoli poleg rednega učno-vzgojnega dela počnemo, dejavnost  ŠS. Menimo, 

da je delo vseh, ki sestavljamo ŠS OŠ Ivana Cankarja, glede na število učencev in vseh zaposlenih, 

zelo obsežno in tudi uspešno.  

 

7. Tekmovanja  

7.1. Pomen tekmovanj 

Ugled šole se dviguje z marsičim: obnašanjem učencev na kulturnih in športnih prireditvah, z 

izražanjem njihove solidarnosti, dobrodelnosti in empatije, na medgeneracijskem sodelovanju, 

sodelovanju v lokalni skupnosti in širše, pri ozaveščanju o zdravem življenjskem slogu, skrbi za 

naravo, v  izražanju domoljubja in še bi lahko naštevali. Ugleda šole in posameznikov ne dvigujejo 

samo dosežki na tekmovanjih, saj je za zdrav razvoj otrok pomembnih veliko dejavnikov. Se pa 

strinjamo, da je prav, da se uspešni učenci  udeležujejo različnih tekmovanj, natečajev, akcij, kjer 

tekmujejo v prvi vrsti sami s seboj, premikajo meje svojih zmožnosti in se istočasno primerjajo s 

svojimi vrstniki. Pri tem pa ne gre za ugled šole ampak za osmišljanje naučenega znanja in za 

pridobivanje otrokovih novih izkušenj, veščin in znanj. In učitelji, šola, lahko, tako kot starši in celotna 

družba, podpiramo pozitivne pobude mladih. 

 



7.2. Preglednica tekmovanj v šolskem letu 2016/2017: 

Tekmovanje Organiz

ator 

Mentor Čas Število 

tekmov. 

Priznanja Kraj / opombe 

Šolsko tekmovanje iz 

logike (5.-9. r) 

ZOTKS J. Rovšek 29. 9. 2016 31 (4.– 

9. raz. 

10 

(bronasto) 

OŠ I C T 

Državno tekmovanje 

iz logike (7.-9. r) 

ZOTKS J. Rovšek 22. 10. 

2016 

(sobota) 

3 - OŠ Gradec 

Šolsko tekmovanje iz 

kemije (8., 9. r.) 

ZOTKS I. Štusej 16. 1. 2017 11 0 OŠ I C T 

 

Državno tekmovanje 

iz kemije (8., 9. r.) 

ZOTKS I. Štusej 1. 4. 2017 

(sobota) 

2 0 OŠ L. 

Adamiča, 

Grosuplje 

Šolsko tekmovanje iz 

slovenščine  

(2. in 3. VIO) 

ZRSŠ J. Drnovšek 9. 12. 2016 3 1 bron. OŠ I C T 

Območno tekmovanje iz 
slovenščine 

(nismo se udeležili) 

ZRSŠ J. Drnovšek 25. 1. 2017 0  Ljubljana 

Državno tekmovanje iz 
slovenščine 

(nismo se udeležili) 

ZRSŠ J. Drnovšek 11. 3. 2017 0   

Šolsko tekmovanje iz 

angleščine (9. r.) 

ZRSŠ J. K. 

Šimunič 

17. 11. 

2016 

6 3 bron. OŠ I C T 

 
Regijsko tekmovanje iz 
angleščine (9. r.) 

ZRSŠ K. Šimunič 18. 1. 2017 0   

Državno tekmovanje iz 

angleščine (9. raz.) 

ZRSŠ K. Šimunič 21. 3. 2017 0   

Šolsko tekmovanje iz nemščine 
(9.r.) 

ZRSŠ B. Gombač 24. 11. 2016 0  OŠ I C T 

Državno tekmovanje iz 

nemščine  

ZRSŠ B. Gombač 14. 3. 2017 0   

Šolsko tekmovanje iz 

zgodovine  (8., 9. r.) 

ZRSŠ B. Kosec 1. 12. 2016 6 2 bron. OŠ I C T 

Območno tekmovanje 

iz zgodovine (8., 9. 

razred) 

ZRSŠ B. Kosec 1. 2. 2017 1 1 srebrno OŠ Litija 

Kresnička, šolsko 

tekmovanje iz naravos.   

(1.-7. r.) 
poteka le šolsko tekmovanje 

DMFA A. Ramšak 9. 2. 2017 56  18 OŠ I C 

Trbovlje 

Šolsko tekmovanje iz 

fizike (8., 9. r.) 

DMFA I. Skrinjar/ 

Rajšek 

9. 2. 2017 4 1 bronasto OŠ I C T; 

nadzor Alauf 

Področno tekmovanje 

iz fizike (8., 9. r.) 

DMFA J. Rajšek 17. 3. 2017 1 1 srebrno OŠ Trbovlje 

Šolsko tekmovanje iz 

matematike 

(1.-9. razred) 

DMFA J. Rovšek 16. 3. 2017 93 30 OŠ I C T 

 

Državno tekmovanje 

iz matematike 

DMFA J. Rovšek 22. 4. 2017 1  1 srebrno OŠ Šmartno 

pri Litiji 

Prvaki znanja, 

območno tekmovanje 

v Celju  (7. – 9. raz.) 

OŠ 

Bogojin

a 

B. Rotar 16. 11. 

2016 

8 0 OŠ Lava 

Celje 

Šolsko tekmovanje iz 

Cici vesele šole 

(1.- 3. razred)  

Založba 

MK 

B. Borštnar 14. 4. 2017 86 vsi prejeli 

pohvale 

OŠ I C T 

Šolsko tekmovanje iz 

Vesele šole  

Založba 

MK 

U.Cilenšek, 

T. Trugar 

9. 3. 2016 17  OŠ I C T 



Učenci niso 

naročeni na 

PIL 

Računanje je igra  

(1.razred) 

Založba 

Antus 

J. Sladič 31. 5. 2017 25 vsi prejeli 

priznanje 

OŠ I C T 

Turizmu pomaga 

lastna glava  

(naloga in video film) 

TZS U.Cilenšek, 

S. Potrbin 

23. 3. 2017 6 srebrno Celje (Center 

Mercator) 

Slovenska bralna 

značka  

(1.-9. razred) 

Društvo 

Bralna 

značka 

Slo. 

B. Gombač celo leto 160 11 zlatih 

bralcev 

OŠ I C T 

Angleška bralna 

značka (EPI, 5. - 9. 

razred) 

EPI, 

Center 

Oxford 

A. Klanšek 

Šimunič 

celo leto 55 17 zlato, 

22 srebrno 

OŠ I C T; 

težje je brati, 

ker šola ne 

kupi vseh 

knjig 

Nemška bralna značka Center 

Oxford 

B. Gombač celo leto 38 - OŠ I C T 

 

7.3. Prejemniki priznanj in nagrad v šolskem letu 2016 / 2017 

Tekmovanje iz znanja logike za učence 4. do 9. razreda: bronasta priznanja: Laura Bastič (7. 

razred), Nika Bajda (8. razred) in Matic Zakrajšek (9. razred); mentorica Jožica Rovšek. 

Tekmovanje iz znanja angleščine za devetošolce: bronasta priznanja: Ema Gospodarič, Neža Lesar, 

Matic Zadobovšek; mentorica Ajda Klanšek Šimunič. 

Tekmovanje iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razreda: bronasta priznanja: Rok Cencelj in A. 

M. Škvarč (9. razred), srebrno priznanje: Rok Cencelj (9. razred); mentor: Boštjan Kosec. 

Tekmovanje iz znanja slovenščine za učence od 6. do 9. razreda: bronasta priznanja:  Nika Bajda 

(8. razred); mentorica Jasna Drnovšek. 

Tekmovanje iz znanja kemije za učence 8. in 9. razreda, priznanj ni bilo. Mentorica Irena Štusej. 

Tekmovanje iz znanja fizike za osmošolce in devetošolce: Nika Bajda (8. razred) je prejela bronasto 

in srebrno priznanje; mentorja  Ivan Skrinjar/Jerica Rajšek. 

Kresnička – tekmovanje iz naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda, tekmovalo 56 otrok, 18 jih je 

prejelo priznanja; mentorica Alenka Ramšak. 

Tekmovanje iz znanja matematike za učence od 1. do 9. razreda: sodelovalo 93 učencev; bronasta 

priznanja: 30 učencev, srebrna priznanja: Teja Špilek (9. razred); mentorica: Jožica Rovšek. 

Tekmovanja Računanje je igra za učence 1. razreda se je udeležilo vseh 25 prvošolcev, vsi so prejeli 

priznanj; mentorica Jelka Sladič.  

Raziskovalna naloga:  priznanje na Festivalu Turizmu pomaga lastna glava (Celje, marec 2017). 

Prejeli srebrno priznanje. Mentorici Urška Cilenšek in Sabina Potrbin.  

Raziskovalni nalogi (ZOTKS): Maša Božjak (uvrstitev na državni nivo) in Nika Bajda (8. razred). 

Maša Božjak je po uvrstitvi na državno tekmovanje prejela srebrno priznanje; mentorica: Ines Kolar. 

Šolsko tekmovanje iz Vesele šole (marec 2017): sodelovalo 11 učencev, priznanj niso osvojili; 

mentorici: Tina Trugar in Urška Cilenšek. 

Tekmovanje iz Cici Vesele šole: sodelovalo  86 učencev od 1. do 3. razreda; pohvalo za sodelovanje 

so prejeli vsi sodelujoči; mentorica Barbka Borštnar. 

Slovensko bralno značko je osvojilo 160 učencev (66,66% vseh učencev na šoli). Zlatih bralcev je 

11. Mentorica Blanka Gombač. 

Angleško bralno značko (EPI Reading Badge) je opravilo 55 učencev od 5. do 9. razreda; 17 zlatih in 

22 srebrnih priznanj. Mentorica Ajda Klanšek Šimunič. 

Nemško bralno značko je osvojilo 38 učencev. 

Športna tekmovanja:  

- regijsko tekmovanje iz rokometa za fante, v Šmartnem pri Litiji, mentor: B. Žavbi (1. 12. 2016); 

- občinsko tekmovanje iz odbojke za fante, v Trbovljah, mentor: Gašper Ovnik (datum: 8. 12. 2016); 



- regijsko tekmovanje iz odbojke za fante, v Litiji, mentor Gašper Ovnik (datum: 11. 1. 2017); 

- četrtfinale odbojkarskega tekmovanja za dečke, organizator OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ŠD Polaj 

(9. 3. 2017), mentor: Gašper Ovnik. 

Individualna športna tekmovanja: 

- Leon Klopčič je dosegel 12.mesto na državnem tekmovanju v kolesarjenju v vožnji na čas, in sicer 

v kategoriji dečki 2005-2004 (spremljali so ga starši); 

- Anja Oplotnik je 15. 3. 2017 zmagala na državnem prvenstvu osnovnih šol iz paralelnega slaloma 

na Krvavcu (spremljali so jo starši). 

 

8. Šolska knjižnica  

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šolske knjižnice je sestavila Urška Cilenšek: 

Realizirane splošne naloge šolske knjižnice: 

Informiranje o knjižnih novostih prek zastopnikov založb, poslanih reklam in prek interneta. 

Nabava leposlovnega in strokovnega gradiva za potrebe učiteljev in učencev; v šolskem letu 2016/2017 

je bilo vnešenih 150 enot gradiva (147 enot in 40 kompletov gradiva bomo še kupili za potrebe 

učbeniškega sklada do konca avgusta 2017).  Gradivo smo pridobili z nakupom (71 enot), s prenosom 

starega fonda (9 enot), 70 enot pa je bilo podarjenih. 

Opremljanje starega in novo prispelega knjižnega gradiva – ovijanje knjig, nalepke in oskrba 

poškodovanih knjig. 

Knjižnico je obiskalo 2390 uporabnikov, izposojenih pa je bilo 2316 enot gradiva. 

Izločila in odpisala sem 4 enote gradiva, ki je bilo poškodovano in ga ni mogoče več izposojati.  

Vodenje knjižnične statistike. 

Priprava LDN za šolsko knjižnico ter učnih priprav za bibliopedagoško delo. 

Realizirane bibliopedagoške ure: 

Individualno delo z učenci 

Učencem sem svetovala pri iskanju in izbiri knjig za obvezno in prosto branje ter bralno značko. 

Skupinsko delo z učenci 

Izvedba KIZ po načrtu za učence vseh razredov – tudi letos je bilo načrtovanih več ur KIZ, kot je 

obvezno po učnem načrtu. V 1., 2., 3. in 4. razredu je bil poudarek ur na spodbujanju branja ter pisanja 

in ustvarjanja in so bile predvidene ure tudi realizirane, od 5. do 9. razreda pa je bil predviden poudarek 

na uporabi knjig kot virov za iskanje informacij ter citiranju in navajanju virov in ne le vir branja 

zgodbic. Izvedba naj bi potekala v medpredmetnih povezavah z različnimi predmeti, vendar pa zaradi 

moje odsotnosti veliko ur nismo mogli realizirati.  

Skupinska izposoja gradiva za prvošolce je zelo dobra praksa, saj se prvošolci navadijo na knjižnico, 

ni jih strah priti po knjige, saj je z njimi njihova učiteljica, vidijo, kaj si izposodijo njihovi sošolci in 

pri tem še sami dobijo kakšno idejo, kaj bi brali. 

Izvedene druge dejavnosti knjižnice: 

Obveščanje učencev o pomembnejših datumih (dan pismenosti, kulturni dan, dan žena in materinski 

dan …) v obliki plakatov v knjižnici.  

Obveščanje obiskovalcev knjižnice o knjižničnih novostih (na panoju). 

Sodelovanje z učitelji (npr. pri iskanju določenega gradiva, pri raziskovalnih nalogah, ob potrebnih 

nadomeščanjih…). 

Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta Noč pod zvezdami v okviru mednarodnega dneva knjige v 

mesecu maju 2017. 

Sodelovanje z lokalno knjižnico, to je Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje. 

Upravljanje učbeniškega sklada. 

Mentorstvo učenkam in učencu pri projektu Turizmu pomaga lastna glava – pri pisanju, pripravi in 

predstavitvi naloge na tržnici v Mercator centru v Celju (april 2017). 

Mentorstvo učenkam 7. do 9. razreda pri tekmovanju v Veseli šoli in izvedba šolskega tekmovanja.  

Sodelovanje na tekmovanju iz narečnega jezika v Muti (september 2016) z zgodbico Perkmandeljc in 

Rozi kuhata. 



Organizacija zaključne prireditve ob dnevu državnosti in koncu šolskega leta, kjer se podelijo priznanja 

učencem in učenkam, ki so osvojili bralno značko. 

S tem ugotavljam, da so bile naloge šolske knjižnice, predstavljene v letnem delovnem načrtu šolske 

knjižnice za leto 2016/2017 večinoma izpolnjene. Poleg strokovnega dela v knjižnici si v prihodnjem 

letu želim več realiziranih bibliopedagoških ur za učence višjih razredov ter sodelovanja pri več 

projektih (npr. Turizmu pomaga lastna glava ipd.) kot doslej. 

  

9. Učbeniški sklad 

Delovanje učbeniškega sklada v šolskem letu 2016/2017 - poročilo Urške Cilenšek, ki je upravljala 

šolski sklad:  

Učbeniški sklad je bil v šolskem letu 2016/2017 vzpostavljen za učence in učenke 2. VIO, učenci in 

učenke v 1. VIO pa so uporabljali delovne zvezke, ki so jih kupili starši. 

V šoli je bilo naročenih 154 učbeniških kompletov, ki so jih učenci prevzeli prvi dan šole.  

Za obnovo učbeniškega sklada smo kupili 406 enot novih učbenikov, za katere pa porabili 6.445,25 €. 

Seznam nakupljenih učbenikov: 
Naslov Cena Št. Izvodov Znesek 

Radovednih pet 4  14,00 € 43 602,00 € 

Berilo 5, na krilih besed 17,90 € 22 393,80 € 

Radovednih pet 5 učbenik za naravoslovje in tehniko 14,50 € 22 319,00 € 

Radovednih pet 5, učbenik za družbo 14,50 € 22 319,00 € 

Moja prva geografija 12,50 € 31 387,50 €  

Raziskujem preteklost 6 17,25 € 31 534,75 € 

Stičišče 6 17,90 € 31 554,90 € 

Geografija Evrope in Azije 13,90 € 18 250,20 € 

Raziskujem preteklost 7 18,85€ 18 339,30 € 

Geografija  Afrike in novega sveta 13,90 € 19 264,10 € 

Raziskujem preteklost 8 17,25 € 19 327,75 € 

Moja prva fizika 1 15,90 € 19 302,10 € 

Kemija danes 1 17,70 € 19 336,30 € 

Raziskujem preteklost 9 17,75€ 23 408,25 € 

Geografija Slovenije 14,30 € 23 328,90 € 

Kemija danes 2 17,90 € 23 411,70 € 

Moja prva fizika 2 15,90 € 23 365,70 € 

   6.445,25 € 

Predvidoma prvi šolski dan bodo lahko učenci, ki so naročili učbeniške komplete, le-te prevzeli v šolski 

knjižnici.  

Sredstva učbeniškega sklada smo po Pravilniku o upravljanju učbeniškega sklada porabili za nakup in 

dokup učbenikov. 
 

10. Raba informacijske tehnologije 

Poročilo je zapisala šolska računalnikarica, gospa Jerica Rajšek: 

Nakupi v šolskem letu 2016/2017:  

- 2x računalnik  pcplus school, 2x monitor, 2x miška, 2x tipkovnica, 2x projektor nec, 2x zvočniki in 

kabli za povezavo projektorja in računalnika v skupni vrednosti 2590,99 €. Za potrebe projiciranja na 

javnih prireditvah smo kupili projekcijsko platno v vrednosti 230,82 €. 

Naloženi so bili osnovni programi, brezžična povezava do interneta in tiskalnika in razporejeni v 

učilnici 4 in 17. Brez računalniške opreme je samo še učilnica TIT, za katero predlagam prenosni 

računalnik in projektor. Projektor bomo lahko uporabili za prireditve in se bo nahajal v tajništvu šole 

zaradi delovnih pogojev v učilnici tehnike. 

Za potrebe elektronske shrambe preko Logitusa in zaščite certifikatov, smo kupili tri pametne ključke 

(Rovšek, Rotar, Kolar) v vrednosti 116,86 €. Priprava ključkov in namestitev certifikatov je bila 

ovrednoteno s 26,57 €. 



Zaradi varnosti elektronske shrambe šolske dokumentacije smo februarja 2017 zaprosili za dostop do 

storitve Arnes shramba, kupili enoto Nas, preko katere se podatki iz tajništva, računovodstva in od 

ravnateljice shranjujejo v Arnes shrambo. Vrednost računalniških storitev in urejanje računalniške 

mreže je znašalo 19,84 €. Vsem učiteljem so bili urejeni Arnesovi spletni naslovi. 

Programske opreme je  dovolj, predvsem za poučevanje v 1. in 2. VIO, tako da lahko vsak učitelj 

kombinira pouk z računalnikom. Pri vseh predmetih se uporablja informacijska tehnologija v razredih 

in v računalniški učilnici. Računalniška učilnica je občasno na voljo učencem, ki so v OPB. Računalnik 

smo kot učni pripomoček uporabljali tudi pri individualnih urah dela z učenci. 

V šolskem letu 2017/2018 bo razpis SIO-2020, na katerega se bo šola prijavila z namenom opremljanja 

VIZ z IKT opremo. Na šoli potrebujemo dva prenosna računalnika (učilnica TIT in knjižnica), 

stacionarne računalnike (2 v zbornici, 1 v tajništvu, 1v knjižnici za delo učencev in en projektor za 

učilnico TIT. 

Knjigovodsko odpisani računalniki v letu 2016/2017: 

460153 se iz učilnice 1 prestavi v knjižnico. Zaradi dotrajanosti se odpiše računalnik 370151. Ta 

oprema se izloči iz uporabe (skladno z zakonom), ker njena zmogljivost ne zadošča potrebam delovnih 

procesov zavoda, stroški uničenja pa bi bili višji od pričakovane kupnine.). Prav tako ni bila opravljena 

cenitev opreme, saj vrednost kosa opreme ne presega 5.000 €.  

Rabljene  računalnike iz učilnic smo dali v uporabo za proces izobraževanja in seznanitev z načinom 

delovanja opreme in varno odstranili v skladu z veljavno zakonodajo tako, da se okolje obremenjuje 

na kar najmanjšo možno mero.  

Izobraževanje s področja IKT: 

V mesecu oktobru (25. 10. 2016) je bilo predavanje za zaposlene strokovne delavce šole in za starše, 

ki ga je izvedel Peter Topić. Naslov: Pasti odraščanja s tehnologijo. Predavanje je potekalo v Domu 

Svobode, kljub pomembni in zanimivi temi, se uporabnega predavanja ni udeležilo veliko staršev. Tisti 

najbolj odgovorni starši pa so dobili nekaj odgovorov na vprašanja, povezana z otrokovo oz. najstniško 

uporabo pametnih tehnologij. 

V mesecu februarju 2017 smo izvedli 10-urni tečaj računalništva v okviru programa Simbioza. 

Sodelovale so štiri udeleženke. Pri raziskovanju spletnih dogodivščin so jim pomagali osmošolci N. 

Bajda, A. N. Škvarč in A. Diaci P.. V računalniški učilnici smo se zbirali tri dni od 16.00 do 18.30 ure. 

Raziskovali smo splet in se urili v veščinah socialnih omrežij. Delo je bilo opravljeno z veliko 

zadovoljstva s strani udeleženk in prostovoljcev.  

Z učenci smo sodelovali na dogodku Kulturni na internetu. Mesec februar je mesec varne rabe 

interneta. Slogan leta 2017 na mednarodni ravni je Skupaj spremenimo internet na bolje. V ponedeljek, 

6. 2. 2017,  je tudi naša šola sodelovala na dogodku v organizaciji Safe.si. Na spletu smo preko on-line 

debate s Hipster Bedancem in dr. Benjaminom Lesjakom osvežili vedenje o kulturnem vedenju v 

komunikacijah preko spleta, spletni etiki in prijaznosti do drugih uporabnikov.  Učenci 7., 8., in 9. 

razreda so lahko prišli do zaključka, da se vedno znova naučimo kaj novega, še boljše pa je, če dobimo 

informacije na neformalen način. 

Prav tako je en tehniški dan namenjen izobraževanju o svetovnem spletu in njegovih pasteh. 

V mesecu oktobru smo pri (obveznem) izbirnem predmetu računalniška omrežja in pri neobveznem 

izbirnem predmetu računalništvo v 2. VIO sodelovali na Evropskem tednu programiranja. 

Učitelji se izobražujejo sami in ob pomoči, ko jih preko e-pošte obveščam o novostih in možnih 

izobraževanjih. Prav tako sodelujejo pri vseh oblikah dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o IKT, ki so 

namenjeni učencem. 

Predlog za prihodnje delo: 

Organizirati izobraževanje o novem načinu shranjevanja šolske dokumentacije, pregled dokumentacije 

in elektronsko podpisovanje. Tudi v naslednjem šolskem letu bomo sodelovati s Safe.si in tako na 

govorilnih urah, pri pouku in na ODS ozaveščali starše in učence o varni rabi interneta. Predlagam, da 

se pri naslednjih nakupih odločamo samo za bele table in da projekcijskih platen ne nabavljamo več. 

 

11. Aktivnosti učencev 



11.1. Otroški parlament 

Osnov demokracije so se učenci učili na pripravah za otroški parlament, delo je opisala mentorica 

Biserka Rotar: 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo na šoli izvedli otroški parlament. Na otroškem parlamentu so 

sodelovali predstavniki sedmega, osmega in devetega razreda, ki so se udeležili občinskega 

parlamenta. Učenci so razpravljali na temo "Otroci in načrtovanje prihodnosti". Pred izvedbo šolskega 

parlamenta smo od vseh učencev 2. in 3. VIO zbrali njihova razmišljanja o prihodnosti. Na list papirja 

so zapisali nekaj besed, misli, želja o prihodnosti. Učenci so bili enotnega mnenja, da je Slovenija dokaj 

varna država. Takšno si želijo ohraniti tudi v prihodnje. Želijo si, da bi na ravni celega sveta in 

človeštva bilo več strpnosti do različnih, drugačnih ljudi, da ne bi bilo vojn. Čutijo, da je družba vse 

bolj individualistično naravnana. Zavedajo se, da si kvalitetno, mirno, varno prihodnost lahko 

zagotovimo le s sodelovanjem, medsebojno pomočjo in če bomo držali skupaj. V prihodnosti si želijo 

krepiti medsebojno spoštovanje, razumevanje, moralne vrednote. Na trenutke si želijo ustaviti čas, brez 

hitenja, se več družiti s prijatelji in starši. Družina jim veliko pomeni. V prihodnosti si želijo ustvariti 

varen dom, upajo na službo z dostojnim plačilom in da ne bi živeli v pomanjkanju. Enotni so, da mora 

vsak posameznik skrbeti za ohranjanje narave, če želimo živeti v čistem okolju in ostati zdravi. Mnenja 

in razmišljanja so učenci (N. Lesar, E. Gospodarič, N. Bajda, A. N. Škvarč, E. Pušnik, N. Muhič in T. 

Čoklc) zastopali na občinskem parlamentu 22. 02. 2017, v sejni sobi Občine Trbovlje. Razpravo je 

vodila Ajda Nina Škvarč, ki je bila pri projektu Junior ambasador izbrana za županjo za en dan. Učenka 

Ela Pušnik pa je našo šolo zastopala na regijskem parlamentu, ki je bil 29. 3. 2017, v Trbovljah. Kot 

vsako leto so se tudi letos mladi parlamentarci srečali še enkrat v mesecu juniju. V sejni sobi Občine 

Trbovlje, so razpravljali na temo "Trbovlje danes". 

 

11. 2. Mednarodna izmenjava 

Devet učencev 7. in 8. razreda in dve učiteljici so bili na mednarodni petdnevni izmenjavi v oktobru 

(20. do 24. 10. 2016), in sicer v Požarevcu. Potovali so z vlakom; obiskali so šolo Sv Sava, spoznavali 

delo pri pouku in osnovne kulturne posebnosti mesta in države. Učenci so bili gostje pri vrstnikih, 

družine so jih izredno gostoljubno sprejele. Učiteljice so navezala strokovne in osebne stike z učitelji. 

Srbski partnerji so bili na obisku v Trbovljah v decembru; skupaj smo ustvarili večjo kulturno prireditev 

v veselem decembru. S tem smo zaključili trimesečni projekt, v katerem sta sodelovali obe šoli, izvedli 

pa smo ga s sredstvi Zavoda RS za šolstvo (za mednarodno sodelovanje) in zainteresiranih lokalnih 

firm.  

Otroci in pedagoški delavci se zavedamo pomena podobnih medkulturnih izmenjav  in se jim bomo 

priključili tudi v bodoče. 

 
11.3. Prireditve  
Poleg izvajanja kvalitetnega pouka, smo na šoli organizirali najrazličnejše aktivnosti, ki so omogočale 

udeležbo velikemu številu otrok, pač glede na njihove interese, sposobnosti ali želje. Izvedli smo 

skupne prireditve vseh učencev ob različnih priložnostih, večino smo izpeljali v šolski telovadnici, dve 

večji prireditvi pa sta potekali v Delavskem domu Trbovlje. Čim večkrat smo se skušali medpredmetno, 

medgeneracijsko in medinstitucionalno povezovati, kar smo zaposleni in lokalna skupnost prepoznali 

kot pomemben dejavnik delovanja šole.  

Zbirnik prireditev v šolskem letu 2016/2017: 
Naziv prireditve Čas Koordinator Vsebina 

program ob prvem šolskem 

dnevu 

1. 9. 2016 Tina Trugar, glasba 

Alenka Godec, teh.  

pomoč Miran Rus 

kulturni program: nastop 

šestošolcev in glasbeni nastop 

A. Godec 

Sprejem Gašperja Ovnika 5. 9. 2016 Sabina Potrbin 

(sprejem 

evropskega prvaka 

v košarki 3X3) 

sprejem, pesem otrok, pozdrav, 

čestitka; objava dogodka na 

RTV SLO Poročila ob 17.00. 



Tek učencev 1. VIO ob 

evropskem tednu teka 

16. 9. 2016 Barbka Borštnar projekt Začni mlad, tekmuj 

pošteno; tek 100 m po mestnem 

parku 

Dogodki ob tednu mobilnosti – 

občinske prireditve 

22. 9. 2016 S. Potrbin, J. 

Rajšek in K. Alauf 

stojnica, predstavitev dela 

zavoda, animacija otrok (na 

Ulici 1. junija) 

Dediščina na Koroškem  27. 9. 2016 (v 

tednu evropske 

kulturne 

dediščine) 

Jerica Rajšek  TD vseh učencev na šoli, 

razstava izdelkov-dobrodelni 

sejem in kulturna prireditev v 

šolski telovadnici 

Spoznavanja poklicev teden otroka  

(oktober 2016) 

Ines Kolar in 

Simona Božič 

predstavitve poklicev-starši 

(med poukom), obiski lokalnih 

firm (po pouku) 

Prijateljstva preko meja – 

decembrska šolska prireditev 

5. 12. 2016 Alenka Ramšak dobrodelni sejem in kulturna 

prireditev v DDT 

nastop učencev 5. A za 

upokojenke 

19. 12. 2016 Tina Trugar recitacije, pesmi, OŠICT 

Moja Slovenija – pred dnevom 

osamosvojitve 

23. 12. 2016 Jelka Sladič razstava likovnih del (v šolski 

telovadnici), kulturni nastop 

(recitacije in pesmi) 

Melje, melje mlinček 6. 2. 2017 Barbara Zupančič kulturni program ob odprtju 

razstave, DDT zvečer 

Pred slovenskim kulturnim 

praznikom; obisk Anje Štefan 

7. 2. 2017 Blanka Gombač nastop Anje Štefan; razstav lik. 

izdelkov na temo njenih lit. del 

Zapojemo pred praznikom – 

pred dnevom upora proti 

okupatorju  

26. 4. 2017 Tina Trugar recitacije in petje slovenskih 

pesmi (v šolski telovadnici) 

Državna proslava pred dnevom 

upora proti okupatorju 

26. 4. 2017 Tina Trugar, 

Blanka Gombač,  

Sabina Potrbin 

nastop učencev (žvižganje) v 

DDT  

Šport in špas- dan gibanja in 

druženja generacij 

5. 5. 2017 Irena Štusej šport, delavnice – sodelovanje z 

društvi 

Hiška eksperimentov 12. 5. 2017 M. L. Doberlet eksperimenti in kulturni 

program 

Valeta – slovo devetošolcev 14. 6. 2017 Ajda K. Šimunič kulturna prireditev, nastop 

učencev (DDT) 

Živela Slovenija – pred dnevom 

državnosti; Hura počitnice 

22. 6. 2017 Urška Cilenšek recitacije, pesmi, ples. podelitev 

BZ (v šolski telovadnici) 

 

11.4. Nastopi učencev izven zavoda 

Zaradi medgeneracijskega in medinstitucionalneega sodelovanja, smo sodelovali na različnih 

izvenšolskih dogodkih v lokalni skupnosti.  

Zbirnik večjih dogodkov/prireditev v lokalnem okolju, kjer so nastopali učenci šole: 
Kraj nastopa Čas Udeleženci / Mentor Dejavnost 

Trbovlje 22. 11. 2016, 

5. 12. 2016, 

9. 12. 2016, 

6. 2. 2017, 

7. 2. 2017, 

25. 3. 2017, 

12. 4. 2017, 

31. 5. 2017, 

10. 6. 2017 

pevski zbor / Tadeja Kreča pevski nastop zborov 

na Deželi pravljičnih 

nasmehov 

8. in 9. 12. 2016 plesni krožek/ K. Alauf 

pevski zbor / T. Kreča 

kulturni dogodek na 

občinskem sejmu 



DDT 5. 12. 2016 vsi učenci šole/ 

B. Gombač, A. Ramšak 

javna kulturna 

dobrodelna prireditev 

Državna proslava pred 

dnevom upora proti 

okupatorju 

26. 4. 2017  zbor žvižgačev/ 

Tina Trugar 

Ministrstvo za kulturo; 

DDT 

predstavitev raziskovalnih 

nalog ZOTKS  

29. 3. 2017 na GESŠ 

 

Maša Božjak in Nika 

Bajda, 8. razred /  

Ines Kolar 

predstavitev 

raziskovalnih nalog 

Društvo generala Maistra 

za Zasavje 

30. 3. 2017; Galerija 

Medija Zagorje 

Maša Božjak (8. razred) / 

Mojca L. Doberlet 

predstavitev nagrajenega 

spisa 

Gledališki krožek 

 (6. razred) 

11. 5. 2017 v Domu 

Svobode 

6. razred, krožek; Otroški 

živ žav / J. Drnovšek 

Srečanje gledaliških 

krožkov OŠ  

OIP gledališki klub 

(7. do 9. razred) 

21. 3. 2017 Gledališka igra Skrivnosti iz 

šolskega veceja /  

J. Drnovšek 

Revija JSKD 

Praznik KS FF ob dnevu 

Evrope 

5. 5. 2017, mestni 

park 

nastop zborčka in MePZ 

DUT / Tina Trugar, Jasna 

Drnovšek 

medgeneracijski 

glasbeni nastop v 

mestnem parku 

Otroški parlament 22. 11. 2016, 

22. 2. 2017, 

7. 6. 2017 

Junior ambasador, 

parlamentarna debata / 

Biserka Rotar 

Občina Trbovlje, DPM 

Valeta 14. 6. 2017 slovo devetošolcev /Ajda 

K. Šimunič 

DDT 

 

11.5. Medijske objave prispevkov učencev 

Preglednica objavljenih prispevkov naših učencev v javnih medijih: 
Čas Medij Vsebina 

3. 10. 2016 Elektronska objava pesmi: 1. 

zasavski festival mladinskega 

pesnjenja z naslovom Domovini 

pesmi učencev vseh treh VIO; mentorica B. Gombač; 

učenci: M. Barovič, E. Flojanc, E. Pušnik, J. Grošelj, 

T. Čoklc in M.Božjak  (organizacija OŠ Tončke Čeč) 

7. 10. 2016 Infodrom RTV Slovenija učenci predstavljajo dobrodelni sejem in kulturni 

nastop (Koroška-kulturna dediščina) 

junij 2017 Maistrov glas (številka 2/2017) objava spisa osmošolke Maše Božjak; mentorica: M. 

L. Doberlet 

junij 2017 Role Model – vzornik; Inštitut za 

etiko 

objava na spletni strani in poslano po pošti; 

mentorica barbara Zupančič, tehnična pomoč 

Marjetka Tratar (JD) 

 

11.6. Razstave 

Razstave izdelkov učencev naše šole so napolnile nekatere prostore v lokalni skupnosti z energijo 

mladih ustvarjalcev. Mentorice so bile njihove učiteljice. 

Preglednica razstav učencev naše šole v šolskem letu 2016/2017: 
Kraj in čas razstave Tema Udeleženci Mentor 

ZD Trbovlje, 

november 2016 

 

Jesen učenci 1. VIO Katja Alauf 

(Tehnična podpora M. Tratar) 

december 2016, 

februar 2017; 

Zavarovalnica Triglav 

Zimski motivi, 

Prešeren 

učenci 1. VIO Katja Alauf  

(Tehnična podpora M. Tratar) 

DDT, februar 2017  Melje, melje mlinček-

ilustracije del Anje 

Štefan 

izbrani izdelki vseh 

učencev šole 

Barbara Zupančič 

(Tehnična podpora M. Tratar) 

KTS, februar 2017 

 

Prešeren izbrani izdelki vseh 

učencev šole 

Barbara Zupančič 

(Tehnična podpora M. Tratar) 

KS Franc Salamon,  

12. 4. 2017 

Velikonočni izdelki učenci 1. VIO Barbka Borštnar 



Tiny Museum (pri 

DDT), 9. – 22. 6. 2017 

Lakonca OŠ Tončke Čeč in OŠ 

Ivana Cankarja Trb. 

Sabina Potrbin,  

Mojca L. Doberlet 

 

11.7. Pedagoški projekti, akcije 

V evropskem tednu teka smo 16. septembra 2016 sodelovali pri projektu Začni mlad, tekmuj pošteno 

(Start Young, Compete Clean), ki so ga organizirali Atletska zveza Slovenije, Unesco sklad za 

preprečevanje dopinga v športu, Olimpijski komite Slovenje in Zavod za šport Planica. 85 učencev 1. 

VIO je teklo (vsaj) 100 metrov po mestnem parku, nato pa so še družili na igralih v parku. 

Koordinatorica dogodka: Barbara Borštnar. 

Dogodki v tednu evropske kulturne dediščine (september 2016): TD za vse učence šole: Dediščina na 

Koroškem (delavnice, dobrodelni sejem in kulturna prireditev) in tek podnebne solidarnosti; 

koordinacija: Jerica Rajšek. 

Dogodki v tednu otroka (oktober 2016): športni dan za najmlajše, ekskurzije za 6. do 9. razred in 

predstavitev poklicev (koordinacija Ines Kolar in Simona Božič). 

Evropski dan jezikov: 6 učencev sodelovalo pri dogodku na OŠ Tončke Čeč, mentorica A. K. Šimunič. 

Pridružili smo se projektu Zdrav slovenski zajtrk, ki poteka na dan slovenske hrane, vsak tretji petek v 

novembru. Učenci so pojedli v šoli pridelan med. 

Ogled prireditve Speculum Artium v DDT (za vse učence od 5. do 9. razreda); koordinacija Jerica 

Rajšek.  

Občinski otroški parlament na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti je potekal 22. 2. 2017 na Občini 

Trbovlje. Ela Pušnik, učenka 7. A razreda se je uvrstila na regijsko zasedanje parlamenta (29. 3. 2017 

na Občini Trbovlje). Zasedanja se je udeležila tudi mlada županja, Junior ambasadorka, ki je to šolsko 

leto učenka 8. A razreda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Ajda N. Škvarč. Junija 2017 pa se je skupina 

učencev (v popoldanskem času) udeležila občinskega parlamenta na temo Trbovlje danes. Mentorica 

Biserka Rotar. 

Občinska čistilna akcija (v tednu pred 18. 3. 2017): sodelovali vsi učenci šole med poukom. Področje 

čiščenja: od šole do Komunale (po obeh straneh ceste). V soboto je skupino prostovoljcev, otrok in 

staršev, spremljala Katja Alauf, učiteljica razrednega pouka. 

Pridružili smo se slovenskemu projektu Turizmu pomaga lastna glava. Z raziskovalno nalogo Vikend 

u Trboulih in zanimivo video projekcijo predlaganega turističnega ogleda Trbovelj 

(https://www.youtube.com/watch?v=nE1ZBxGF6Gs, objavljeno 24. 3. 2017) so sodelovali 4 

devetošolci (J. Kunič, T. Špilek, S. Slapar, K. Stopinšek) in osmošolka (N. Bajda). Mentorici S. Potrbin 

in U. Cilenšek. Predstavitev na tržnici v Celju, 23. 3. 2017. 

Dve osmošolki (M. Božjak in N. Bajda) sta izdelali raziskovalni nalogi (marec 2017), organizator 

ZOTKS, potekalo v prostorih GESŠ Trbovlje; mentorica Ines Kolar. Maša Božjak se je uvrstila na 

državno tekmovanje;  

Spis Maše Božjak z naslovom Svet v katerem živim, je zmagal na literarnem natečaju Društva generala 

Maistra za Zasavje; skupaj z dedkom se je udeležila občnega zbora imenovanega društva (30. 3. 2017 

v Zagorju, Galerija Medija). Njen spis je bil objavljen v glasilu Maistrov glas. 

Mlajša gledališka skupina (6. razred) je nastopila s predstavo Živ žav v gozdu za vse učence 1. in 2. 

VIO in za starše (28. 3. 2017); mentorica Jasna Drnovšek. 

Šolska gledališka skupina (8. in 9. razred, OIP gledališki klub) je nastopila s predstavo Skrivnosti iz 

veceja (Olge Plavšič) na srečanju šolskih gledaliških skupin v organizaciji JSKD v Domu Svoboda 21. 

3. 2017; mentorica Jasna Drnovšek.  

Pevski zbor se je dvakrat povezal s starejšimi pevci, in sicer februarja 2017 s pevci Društva 

upokojencev (ki so dobili občinsko nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku) in s Katarinskimi fanti 

(marec 2017), ko so soustvarjali kulturni program na združenju Bilenčancev (v DDT; koordinacija: 

Tadeja Kreča). 

Otroški in mladinski pevski zbor sta nastopila na reviji pevskih zborov v DDT (12. 4. 2017, 

zborovodkinja Tadeja Kreča, korepetitorka: prostovoljno Tina Pangeršič)  

https://www.youtube.com/watch?v=nE1ZBxGF6Gs


Naši učenci so soustvarjali kulturni program na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 

(7. 2. 2017) in osrednjo državno proslavo pred dnevom upora prosti okupatorju (v DDT, 26. 4. 2017 – 

režiser Iztok Kovač, organizacija Ministrstvo za kulturo). 

19. 5. 2017: Jumicar, petošolci, sodelovanje z OŠ Trbovlje; mentorica Tina Trugar. Sponzor dogodka 

Občina Trbovlje. 

Junij 2017: zbirali smo zvezke za šolarje (sodelovanje s Slovensko karitas).  

V šolskem letu 2016/2017 smo nadaljevali z nacionalnim projektom Rastem s knjigo, ki ga Ministrstvo 

za kulturo izvaja v okviru splošnih in šolskih knjižnic. Namen projekta je spodbujati bralno kulturo in 

razvijati bralno pismenost v osnovnih in srednjih šolah. Učenci v OŠ so letos prejeli delo Vinka 

Möderndorferja z naslovom Kit na plaži. Mladinski roman je bil izbran zelo posrečeno, saj v središče 

postavlja deklico, ki ima brata s posebnimi potrebami. Knjiga ponuja pester nabor tem za pogovor z 

mladimi, kar smo pri pouku tudi izkoristili. Učenci so imeli knjigo na seznamu za domače branje. 

Učenci so znova lahko sodelovali v MegaKvizu. Naslov letošnjega je bil Naše malo veliko morje. V 

Knjižnico Toneta Seliškarja smo oddali 67 rešenih kvizov. Učenci so jih reševali pri urah slovenščine 

in sedmošolci na kulturnem dnevu v KTS. Učenci so žige muzeja pridobili z obiskom ZMT.  

Učenci lahko pridobijo slovensko, nemško in angleško bralno značko. Žal ugotavljamo, da se bralna 

kultura in bralna pismenost iz leta v leto znižujeta. Za to bi našli več vzrokov, ne le naraščanja uporabe 

tehnike, temveč tudi nizka bralna pismenost med starši, lagodnejše preletavanje spletnih strani kot 

branje, starost otroka – starejši so, manj je branje "knjig" zanje zanimivo. V šolskem letu 2016/2017 je 

slovensko bralno značko opravilo 160 učencev (66,66 % vseh učencev na šoli), kar je 22 učencev manj 

kot lani. Zlatih bralcev (osvojili bralno značko v vseh razredih osnovne šole) je 11. 

Nemško bralno značko je osvojilo 38 učencev, angleško pa 55 učencev (od 5. do 9. razreda). 

Uspešni smo bili pri pridobivanju (evropsko) sofinanciranih projektov: 

- od aprila 2016 do avgusta 2017: Zdrav življenjski slog 2015-2017 (Zavod za šport Planica); izvajalec 

Gašper Ovnik; 

- od avgusta 2016 do decembra 2016: mednarodno sodelovanje (ZRSŠ), projekt DIY Recycled Gifts; 

sodelovanje z OŠ Sveti Sava iz Požarevca; koordinatorica: Blanka Gombač; 

-  smo akreditirana organizacija kot gostitelj EVS (European Voluntery Service – evropska 

prostovoljska služba); v sodelovanju z MCT je bil naš projekt Contagious Creativity (v okviru 

Erasmus+, Movit Slovenije) sprejet in se je izvajal na šoli od januarja do junija 2017 - koordinatorica 

projekta na šoli: Barbara Zupančič; 

- kot partnerji bomo sodelovali v petletnem projektu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik 

učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture (JR ESS RIUO 2016–2021); sodelovanje s 

Slovenskim gledališkim inštitutom v projektu Gled(l)išče in z Art kino mrežo Slovenije Slovenj Gradec 

v projektu Filmska osnovna šola, koordinatorica Blanka Gombač; 

- kot partnerji bomo sodelovali v petletnem projektu MIZŠ Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih 

okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc; nosilec projekta Večjezičnost – Jeziki štejejo: 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani; koordinatorica na šoli: Ajda Klanšek Šimunič (od 24. 1. 2017 do 30. 

6. 2022). 

O dogajanju na šoli smo obveščali vse zainteresirane na šolski spletni strani ter v lokalnih (predvsem) 

elektronskih medijih. Nekaj naslovov: 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/najbolj-kulturna-osnovna-sola-je-v-grosuplju/403402; objavljeno 

22. 9. 2016; 

http://www.zasavc.net/zasavje-novice/pizza-in-baloni-za-zasavca-leta/; objavljeno 29. 3. 2017; 

https://www.zon.si/os-ivana-cankarja-v-mednarodnem-projektu/; objavljeno 1. 9. 2016; 

http://www.zasavc.net/novice-prva/prijateljstva-preko-meja/; objavljeno 10. 12. 2016; 

http://www.srcnotrbovlje.si/prireditev-prijateljstva-preko-meja-zakljucek-mednarodnega-projekta/; 

objavljeno 10. 12. 2016; 

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrcnoTrbovlje-december2016.pdf; o mladi 

županji in o mednarodni izmenjavi v Požarevcu; objava 1. 12. 2016; 

http://www.srcnotrbovlje.si/prireditev-prijateljstva-preko-meja-zakljucek-mednarodnega-projekta/; 

objava 10. 12. 2016; 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/najbolj-kulturna-osnovna-sola-je-v-grosuplju/403402
http://www.zasavc.net/zasavje-novice/pizza-in-baloni-za-zasavca-leta/
https://www.zon.si/os-ivana-cankarja-v-mednarodnem-projektu/
http://www.zasavc.net/novice-prva/prijateljstva-preko-meja/
http://www.srcnotrbovlje.si/prireditev-prijateljstva-preko-meja-zakljucek-mednarodnega-projekta/
http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrcnoTrbovlje-december2016.pdf
http://www.srcnotrbovlje.si/prireditev-prijateljstva-preko-meja-zakljucek-mednarodnega-projekta/


https://www.zon.si/ob-kulturnem-prazniku-na-cankarju/; objava 9. 2. 2017; 

http://www.zasavc.net/novice-prva/ob-kulturnem-prazniku-na-cankarju/; objava 10. 2. 2017; 

http://www.srcnotrbovlje.si/sport-in-spas-2017-na-os-ivana-cankarja/; objava 4. 5. 2017; 

http://www.zasavc.net/novice-prva/sport-in-spas-druzenje-generacij/; objava 6. 5. 2017. 

 

11.8. Natečaji 

Preglednica natečajev, ki so se jih udeležili učenci naše šole v šolskem letu 2016/2017: 
Ime natečaja Št/vrsta izdelkov Čas oddaje Mentor 

Vsaka vas ima svoj glas – narečni 

festival 

poslali video posnetek 

zgodbe Perkmandeljc 

in Rozi kuhata 

september 2016: zmaga na 

natečaju-udeležba na 

narečnem festivalu na Muti,  

30. 9. 2016  

Urška Cilenšek in 

Sabina Potrbin; 

sodelovanje med 

OŠ I C T in 

GESŠ; Radio 

Aktual Kum 

Trbovlje 

Jaz v prometu (natečaj radia 

Aktual) 

Likovni izdelki 

učencev 1. VIO 

12. 9. 2016, poslali 21 

risbic. 

2. A prejme nagrado 

(peresnice) 

B. Borštnar,  

J. Sladič, 

M. Mahkovic,  

A. Ramšak,  

S. Božič 

Po sledeh Josipine Turnograjske 

Natečaj za najboljše ljubezensko 

pismo med mladimi v Sloveniji – 

Ljubezen do domovine 

1 spis (ljubezensko 

pismo), Neža Lesar 

poslali 21. 9. 2016 M. L. Doberlet 

Cilji trajnostnega razvoja 

(Društvo za združene narode za 

Slovenijo, Cankarjeva 1/II, Lj. 

likovni/literarni 

natečaj 

poslali 3. 11. 2016 (Pušnik, 

Čoklc-7. razred in Božjak-

8. razred) 

Boštjan Kosec 

Svet, v katerem živim (Društvo 

Generala Maistra za Zasavje) 

likovno, literarni 

izdelki 

Nagrajenka: Maša Božjak 

(8. razred) 

Mojca L. 

Doberlet 

Deluj eko – ohrani čebelo in 

smreko 

 spletna prijava (7. 11. 

2016); sodelovali 

Irena Štusej, 

Marjetka Tratar 

Bodi previden pisanje pisma (4. 

razred) 

11. 1. 2017 B. Zupančič,  

K. Alauf  

Varno v vrtec in šolo (Društvo 

Sobivanje) 

Likovni natečaj; 

projektno delo 

do maja 2017 Katja Alauf 

Varno na kolesu 

(Butan plin s partnerji) 

3 sklopi od oktobra 2016 do marca 

2017  

 

Jerica Rajšek 

Pisanje apelov za izpustitev 

zapornikov (Amnesty 

International) 

likovni in pisni izdelki december 2016 Boštjan Kosec, 

Tina Trugar 

Potujem, torej sem  

(turistična naloga) 

seminarska naloga in 

družabna igra (za 

turistično tržnico) 

marec 2017 Sabina Potrbin,  

Urška Cilenšek 

Jaz in Slovenija čez 25 let 9. literarni natečaj 

"Moja rodna 

domovina" 

OŠ Vič 

14. marec 2017 (poslali 4 

spise;  nagrajenka Nika 

Bajda na celodnevni 

prireditvi v Ljubljani 19. 4. 

2017) 

Mojca Lazar 

Doberlet 

Šola 2. zasavski festival 

pesnjenja na temo Šola 

(org. OŠ Tončke Čeč) 

april 2017 Blanka Gombač, 

Jasna Drnovšek 

Naj pesem pove pesniški natečaj (OŠ 

Prebold 

marec-april 2017 Blanka Gombač,  

Tina Trugar 

https://www.zon.si/ob-kulturnem-prazniku-na-cankarju/
http://www.zasavc.net/novice-prva/ob-kulturnem-prazniku-na-cankarju/
http://www.srcnotrbovlje.si/sport-in-spas-2017-na-os-ivana-cankarja/
http://www.zasavc.net/novice-prva/sport-in-spas-druzenje-generacij/


Iz majhnega zraste veliko  3. ustvarjali natečaj 

Zavoda Enostavno 

prijatelji  

izdelava mini vrtička 

(prvošolci); poslali aprila 

2017 

Mojca Mahkovic 

in Irena Štusej 

Art Centre for Children and 

Young People 

Kankurinkatu 4-6 

FI 058000 Hyvinkää 

Finland 

4 likovni izdelki; 

učenke 5., 6. in 8. 

razred 

17. 3. 2017 Mojca Lazar 

Doberlet 

Natečaj za strip in animacijo; 

Stripburger/Forum Ljubljana, 

Metelkova 6, Ljubljana 

1 strip – likovni 

izdelek učenke, 6. 

razred 

22. 3. 2017 Jasna Drnovšek 

Zdravilna rastlina se predstavi: 

čemaž na 1001 način 

likovni in pisni izdelki poslali 4 izdelke 

petošolcev, 13. 4. 2017 

Tina Trugar 

Zakaj je polje jezero 

 

likovni natečaj JSKD 

Ljubljana in RTV Slo 

Na razstavi 2 izdelka učenk 

(Teja Špilek in Neža 

Lesar), maj 2017 

Daša Fajfar 

Portret Ivana Cankarja- natečaj 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Likovni izdelki; 

sodelovale  

OŠ TČ Trbovlje, 

OŠ Trbovlje, 

OŠ NHR Hrastnik, 

OŠ Litija, OŠ Gradec 

Litija, OŠ Ivan Cankar 

Zagreb, 

OŠ I C Trbovlje. 

Izdelki do 10. 4. 2017, 

Razglasitev nagrajencev  

26. 4. 2017 na šolski 

prireditvi 

Blanka Gombač  

 

 

 

 

*zahteva po 

vrnitvi risbe z 

natečaja leta 2015 

Zasavska transverzala seminarske naloge OŠ 

Tone Okrogar Zagorje, 

OŠ NHR Hrastnik 

dokončano junij 2017 Dejan Kramžar, 

Tina Šantej, 

Marjetka Tratar, 

M. L. Doberlet 

Mladi raziskovalci Slovenije 2017 raziskovalni nalogi 

ZOTKS 

Maša Božjak (naloga 

prejela bronasto priznanje 

na državnem tekmovanju), 

Nika Bajda (marec 2017) 

Ines Kolar 

Svet, v katerem želim živeti  

(Natečaj Evropa v šoli) 

Likovni in literarni 

natečaj  

do marca 2017 

likovni natečaj, 

literarni natečaj: 

nagrajeni: katarina Novak 

in Jakob Naraglav (1.r.), 

Laura Špilar (4. r.) in Neža 

lesar (9.r)-dogodek 11. 5. 

2017 v Lj. 

Mojca Mahkovic,  

Tina Trugar, 

B. Zupančič, 

Jasna Drnovšek  

Spodbujam prijateljstvo 

 

V organizaciji Društva 

Sobivanje; 

učenci 7. A razreda Sabina Potrbin 

Skupaj smo večji OŠ Brezovica pri 

Ljubljani 

likovno ustvarjanje v OPB, 

poslali 4. 5. 2017 18 

izdelkov učencev 1. VIO 

Sabina Potrbin 

EVJ Naj pesem 2017 poezija (pesmi 

petošolcev) 

poslali marca 2017 Blanka Gombač,  

Tina Trugar 

Lakonca machine likovno ustvarjanje  poslali 4. 5. 2017, 22 

likovnih izdelkov učencev 

(1. do 4. r.) 

Sabina Potrbin 

Role Model 

(Inštitut za etiko) 

literarno ustvarjanje  do 15. 6. 2017 B. Zupančič, 

M. L. Doberlet 

Pozitivno sporočilo slogan za varno vožnjo do 20. 9. 2017 B. Zupančič, 

M. L. Doberlet 

 



12. Prostovoljno delo 

- Alenka Godec in Miran Rus: glasbena spremljava na prvi šolski dan (1. 9. 2016). 

- Trenerji lokalnih športnih društev: nogomet, rokomet, košarka za deklice in dečke, judo, gimnastika 

so celo šolsko leto izvajali brezplačne športne krožke oz. dejavnosti v času OPB. 

- Šola je akreditirana organizacija kot gostitelj evropske prostovoljske službe; prva EVS je bila Lucia 

Masarykova Loula iz Slovaške, ki je v okviru evropsko financiranega projekta Contagious Creativity 

delala na šoli od januarja do junija 2017. V tem času je z neformalnim pristopom sodelovala pri rednem 

in razširjenem programu šole, izvajala tečaj španščine (za 5. razred) in tečaj plesa za najmlajše. 

- Unicef-ovi prostovoljci so izvedli brezplačne delavnice za učence 8. in 9. razreda v sklopu projekta 

Body COOLturen (38 otrok, 2 učiteljici, Trbovlje, 15. 9. 2016), brezplačno delavnico z naslovom 

Čigava odgovornost so otrokove dolžnosti za učence in posebej za njihove starše (Trbovlje, 29. 11. 

2016), dve brezplačni 90-minutni delavnici za učence dveh oddelkov 4. razreda v sklopu projekta Cilji 

trajnostnega razvoja (43 otrok in obe razredničarki, Trbovlje, 21. 2. 2017). 

- Številni posamezniki (L. Čop, M. Planinc, S. Živulović, I. Hribovšek in drugi) ter drugi deležniki v 

lokalni skupnosti (Bolnišnica Trbovlje, Radio Aktual Kum in drugi) so sodelovali pri (oktobrski) 

predstavitvi poklicev, ki je zelo pomembna za karierno orientacijo učencev. 

- Rok Janežič (Rdeči križ) in Gabriela Hostnik (ZD Trbovlje) in predstavniki lokalnih športnih društev 

so prostovoljno pomagali pri izvedbi šolskega dogodka Šport in špas, 5. 5. 2017. 

- Zdenka Deželak (ZD Trbovlje) je izvedla delavnico za prvošolce (v tednu Rdečega križa). 

- G. Milan Veteršek prostovoljno izvaja celoletni čebelarski krožek, pomaga pri izvedbi dni dejavnosti 

na šoli, izvede demonstracijo pretakanja medu in skrbi za "šolske" čebele. 

- Tina Pangeršič je bila prostovoljka – korepetitorka zborčku naše šole na vajah in na nastopu na reviji 

pevskih zborov v Trbovljah (april 2017), naša zaposlena delavka, Blanka Gombač, pa je bila 

prostovoljna mentorica Tini Pangeršič pri pripravi na opravljanje strokovnega izpita na področju 

vzgoje in izobraževanja, ki ga je uspešno opravila. 

- Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje pomagajo prve šolske dni v septembru in pri 

izvedbi kolesarskega izpita za petošolce. 

- Na šoli opravijo veliko prostovoljnega dela učitelji in drugi zaposleni, od zbiranja zvezkov, oblačil 

(eko sejmi), hrane (npr. Anina zvezdica itd.), Božiček za en dan (botrstvo), … 

Če povzamemo, na šoli se opravlja veliko prostovoljnega dela; učitelji želimo z zgledom učiti otroke 

solidarnosti, kar je tudi slogan naše šole.  

Dneve dejavnosti in tudi izvajanje drugih šolskih aktivnosti smo in nameravamo tudi v bodoče izvajati 

medpredmetno in medgeneracijsko in pri tem računamo na prostovoljno pomoč članov različnih 

društev, združenj in drugih javnih zavodov in zasebnih firm v lokalnem okolju. 

Za izvajanje brezplačnih-prostovoljnih športnih aktivnosti/krožkov bomo ohranili sodelovanje s 

trboveljskimi športnimi klubi; za izvajanje brezplačnih – prostovoljnih jezikovnih tečajev pa 

sodelovanje z MCT. Z novim šolskim letom se nam pridruži nova evropska prostovoljka. 

 

13. Priznanja šole, nagrade: 

Po izboru učiteljev je nagrado šole prejel devetošolec Martin Špajzer, ki je marljiv in odgovoren deček, 

motiviran za delo in za uspeh. Poleg rednega šolskega dela sodeluje pri številnih dejavnostih, saj je 

mlad gledališčnik in glasbenik, ki soustvarja šolske in občinske kulturne dogodke.  

Po izboru devetošolcev pa sta priznanje šole dobili učiteljici Jožica Rovšek ("ki res dobro uči") in 

Sabina Potrbin ("ki razume najstniške težave").  

Na enotedenski jezikovni tabor v Dolenjske toplice je z vrstniki iz drugih občin odšla osmošolka Ajda 

Nina Škvarč (sponzor Rotary klub Kum Zagorje), na izmenjavo v francoski Sallaumines (sponzor 

Občina Trbovlje) pa devetošolec Nejc Žagar. Še enega kandidata nismo uspeli najti. 

 

14. Sodelovanje  

14.1. Sodelovanje s starši 



je potekalo na planiranih roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Po ustaljenem urniku so skupne 

govorilne ure vsak zadnji delovni torek v mesecu, razen decembra in junija. Starše smo sproti obveščali 

o posebnostih, povezanih z njihovimi otroki (po telefonu ali osebno). 

Izvajali so se sestanki sveta zavoda, sveta staršev in upravnega odbora šolskega sklada. Posamezniki 

so sodelovali na predstavitvi poklicev (oktober 2016). Za starše smo pripravili dve predavanji, in sicer 

25. 10. 2016 (2 uri: Pasti odraščanja z sodobno tehnologijo; predavanje Petra Topića iz Inštituta za 

zasvojenosti in travme)  in 29. 11. 2016 (2 uri: Čigava odgovornost so otrokove dolžnosti, delavnica 

Unicef Slovenije – za starše osmošolcev). Zanimanja za kvalitetna strokovna predavanja za starše so 

žal zelo slaba, zelo malo odgovornih staršev se predavanj udeleži, čeprav se mnogi soočajo s težavami 

pri vzgoji svojih otrok. 

Staršem devetošolcev so bile, kot vsako leto, predstavljene možnosti vključevanja v srednjo šolo ter 

nudena pomoč pri vpisu tudi na individualnih sestankih.  

Potekali so tudi evalvacijski sestanki za otroke, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč (na osnovi 

odločb ZRSŠ), na katere so bili vabljeni starši oz. skrbniki teh otrok. Ugotavljamo, da starši ne želijo 

razumeti, da šola otrokom nudi kontinuum pomoči in da vlaganje vlog po dodatnih urah specialne 

pomoči ni vedno nujno oz. opravičeno.  

Pripravili smo roditeljski sestanek za bodoče prvošolce, pred tem pa zanje organizirali dan odprtih vrat 

in številne delavnice, kamor so se vključili tako bodoči učenci kot tudi njihovi starši oz. skrbniki. 

 

14.2. Sodelovanje z drugimi ustanovami v lokalni skupnosti in širše 
S kom Način sodelovanja Mentor/ji 

Unicef Slovenije  Brezplačna delavnica za osmošolce in devetošolce: 

BodyCOOLturen (15. 9. 2016); 

Junior ambasador (mladi župan), 22. 11. 2016;  

brezplačnai delavnici za osmošolce in posebej za njihove 

starše Čigava odgovornost so otrokove dolžnosti (29. 11. 

2016) 

brezplačni delavnici Cilji trajnostnega razvoja za 4. 

razreda (21. 2. 2017, po 90 minut vsaka delavnica). 

Biserka Rotar, 

 

Biserka Rotar, 

Jasna Drnovšek, Ines 

Kolar, Mojca L. Doberlet, 

 

K. Alauf, B. Zupančič 

 

Policijska postaja 

Trbovlje 

Varna pot v šolo (obisk pri prvošolcih, pri prehodu, 

roditeljski sestanek); 

spopadanje s problematiko nasilja; 

spremstvo na dnevih dejavnosti, pri evakuaciji (prometna 

varnost); kolesarski izpit 

M. Mahkovic, 

 

I. Kolar, 

M. l. Doberlet, 

J. Rajšek 

KOP Trbovlje Andraž Beravs, energetski menedžer - svetovanje;  

zaposleni na Toplarni-urejanje težav s centralnim 

ogrevanjem;  

V. M. Crnkovič-delavnice v mestnem parku v okviru 

evropskega tedna zmanjševanja odpadkov; 

ekskurzija v CEROZ na Uničnem (16. 6. 2017)- 1. in 7. 

razred 

M. L.  Doberlet, 

 

hišnik, 

T. Trugar, 

S. Potrbin, 

Simbioza Genesis, 

Lj. 

Simbioza giba (6. 10. 2016) 

Računalniško opismenjevanje 

M. Mahkovic, 

J. Rajšek 

OŠ Trbovlje,  

OŠ Tončke Čeč 

Trbovlje 

Skupni prevozi otrok na dejavnosti; dopolnjevanje učne / 

delovne obveznosti; skupni natečaji, obisk Hiške 

eksperimentov na naši šoli 

M. L. Doberlet,  

J. Rajšek 

GŠ Trbovlje Božično-novoletni koncert, pomladna matineja razredniki 

OŠ NHR Hrastnik Stekloslikarska kolonija (pomlad 2017),  

seminar 

B. Borštnar, 

M. L. Doberlet 

GESŠ Skupne dejavnosti; dopolnjevanje delovne obveznosti 

zaposlenih; podjetništvo; dan odprtih vrat, sodelovanje 

pri izvedbi dneva dejavnosti;  

regijsko tekmovanje ZOTKS. 

J. Rajšek, 

B. Kosec in U. Cilenšek, 

 

I. Kolar 

STPŠ Sodelovanje na 3. konferenci TRiii – predstavitev 

inovativnosti (DDT, 9. 5. 2017) 

J. Rajšek 

 



izvedba tehničnega dne za osmošolce, sodelovanje na TD 

Obrti in praznovanja na Koroškem. 

Srednja šola Zagorje sodelovanje pri izvedbi dni dejavnosti na šoli.  S. Potrbin 

ZD Trbovlje Sistematični zdravniški pregledi, predavanja, zobna 

preventiva, izvajanje predavanj iz tem javnega zdravja 

(G. Hostnik), Komisija za ugotavljanje pripravljenosti 

otrok na vstop v šolo; Komisija za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami, razstava likovnih izdelkov učencev 

(februar 2017, maj/junij),  

razredniki; 

I. Kolar,  

M. L. Doberlet,  

K. Alauf 

Zasavske lekarne  Šport in špas, maj 2017 I. Štusej 

Občina Trbovlje Junior ambasador; sprejem fotografa in srbske partnerske 

delegacije; otroški parlament, pogostitev ob obisku 

(pustno rajanje, obisk petošolcev, pojemo pred 

praznikom), pesem županji ob občinskem prazniku, 

občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 

državna proslava pred dnevom upora proti okupatorju;  

aktivnosti pred in med sanacijo šole 

I. Kolar,  

M. L. Doberlet, 

B. Rotar, 

J. Rajšek 

T. Trugar, 

B. Gombač 

ZMT Razstave v Trbovljah in Hrastniku, sodelovanje v 

šolskem projektu DIY Recycled Gifts 

razredniki,  

M. l. Doberlet 

JSKD Naziv: Kulturna šola 2016-2022; 

razglasitvi najbolj kulturne šole v Žalcu, 22. 9. 2016); 

Ogled in sodelovanje na revijah gledaliških skupin 

(marec 2017) 

B. Gombač in 

predstavnica Občine 

Trbovlje, 

J. Drnovšek 

DPM Sodelovanje učencev 4., 7. in 8. razreda na humanitarnem 

teku (Rudar, 8. 10. 2016), 

Mladi župan-Junior ambasador (naša učenka), 22. 11. 

2016, 

Ogled filmske in gledališke predstave v decembru, obisk 

Dedka Mraza (december 2016); otroški parlament;  

Boris Žavbi 

 

Biserka Rotar 

 

B. Gombač, B. Rotar 

MCT Koordinacija EVS v šoli; predstavitev dejavnosti MCT-ja 

za mlade (celo leto), priprava na otroški junijski 

parlament, priprava na projekt izmenjave z Lazarevcem 

in Valandovim (junij 2017) 

M. l. Doberlet,  

B. Rotar 

 

KTS Predstavitev šolskega projekta (november 2016);  

Razstavno okno (februar 2017) za otroške izdelke,  

ure v knjižnici, Tonček Knjigoljub (junij 2017), projekt 

Rastem s knjigo, Mega kviz 

B. Gombač, razredniki 

 

DDT Speculum Artium (dan dejavnosti), brezplačen najem 

dvorane za decembrsko prireditev in valeto; izvedba 

filmske vzgoje v kinodvorani,  izvedba prireditve (odprtje 

razstave likovnih izdelkov, februar 2017), razstava 

likovnih izdelkov naših učencev, muzej 4. dritl 

B. Gombač, 

J. Rajšek,  

A. K. Šimunič,  

B. Zupančič, 

M. L. Doberlet 

Dom Svobode 

Trbovlje 

Najem dvorane za predavanje za starše (oktober 2016).  M. L. Doberlet 

 

Center za socialno 

delo Trbovlje 

Sodelovanje pri skrbi za zdrav razvoj otrok in družin naše 

šole; okrogla miza o nasilju v družini;  

izvajanje dela v splošno družbeno korist. 

I. Kolar, 

M. L. Doberlet 

Humanitarne 

organizacije 

Zbiranje humanitarne pomoči, zvezkov vsi zaposleni 

Univerza v Ljubljani PF-praksa študentk in študenta; 

 

PF-projekt Večjezičnost - Jeziki štejejo 

T. Trugar, S. Potrbin, G. 

Ovnik in B. Zupančič; 

Ajda K. Šimunič 

Univerza v Mariboru - - 

Univerza v Kopru - - 

CŠOD ŠVN za 3. in 5. razred J. Sladič, K. Alauf,  

T. Trugar in B. Žavbi 



GML Ogled glasbenih predstav za učence v CD v Ljubljani 

(Glasbena mladina ljubljanska) 

razredničarke 

OŠ Bogojina Kviz Prvaki znanja B. Rotar 

OŠ po Sloveniji (in v 

Zagrebu) 

Likovni natečaj Portret Ivana Cankarja (december 2016). B. Gombač 

RTV Slovenija Infodrom M. l. D. Doberlet 

Felix Košarka v OPB, Zasavska košarkarska liga, Šport in špas 

2017 

I. Štusej 

Košarkarski klub 

Trbovlje 

Košarka fantje v OPB I. Štusej 

Čebelarsko društvo 

Trbovlje, g. Veteršek 

Čebelarstvo v OPB,  

ND za devetošolce 

I. Štusej 

Rokometni klub 

Trbovlje 

Rokomet v OPB I. Štusej 

Nogometni klub 

Trbovlje 

Nogomet v OPB I. Štusej 

Judo klub Trbovlje Judo med OPB, Šport in špas 2017 I. Štusej 

Karate klub Trbovlje Šport in špas 2017 I. Štusej 

Kolesarsko društvo 

Trbovlje 

kolesarski izpit za petošolce J. Rajšek 

Klekljarice Sodelovanje na dnevih dejavnosti M. l. Doberlet 

Planinsko društvo 

Trbovlje 

Sodelovanje s šolskim planinskim krožkom in na dneh 

dejavnosti 

S. Božič, M. Mahkovic 

Planinsko društvo 

Kum Trbovlje 

Šport in špas 2017 I. Štusej 

DGM za Zasavje Domovinska vzgoja pri pouku, sestanki s predstavniki, 

literarni natečaj za učence 

M. L. Doberlet 

Folklorna skupina 

Trbovlje KD 

Svoboda; 

KD Sava Hrastnik 

dan dejavnosti – sodelovanje na šolski prireditvi (dnevi 

kulturne dediščine) 

J. Rajšek 

PK Samba Pa Ti Plesni tečaj za devetošolce Nadstandard, zunanji 

izvajalec 

ETV Poročanje o dogodkih na šoli vsi 

Radio Aktual Kum 

Trbovlje 

Obveščanje, poročanje vsi 

Zasavski tednik, 

ZON; SrčnoTrbovlje, 

e Šolski razgledi, 

Zasavc 

Poročanje o dogodkih na šoli vsi 

OŠ dr. Slavko Grum 

Zagorje 

Sodelovanje na šolski prireditvi (Šport in špas 2017), 

strokovna podpora; Hiška eksperimentov 

I. Štusej, M. L. Doberlet 

Lokalna športna 

društva in 

posamezniki 

Najem telovadnice Koordinator za društva: 

Branko Krevl, Občina 

Trbovlje 

Amnesty 

International 

Pisanje apelov za politične zapornike B. Kosec 

Slovenska Karitas Tek okoljske ozaveščenosti, 

dobrodelno zbiranje zvezkov, zbiranje pokrovčkov 

I. Štusej, J. Drnovšek 

Rdeči križ Trbovlje Podpora vodstvu šole pri decembrski dobrodelni akciji; 

Šport in špas 2017-merjenje sladkorja; delavnice za 

prvošolce; 

ogled prostorov in zbiranje hrane (6. razred) 

M. L. Doberlet.  

I. Štusej,  

M Mahkovic, 

A. K. Šimunič 

Arnes, Safe.Si Izobraževanje-varna raba tehnologij; optika; razpis za 

sofinanciranje nakupa IKT 

J. Rajšek 



Sebastjan Jakša, 

Krško 

Obisk digitalnega planetarija na šoli (januar 2017) J. Rajšek 

Zavod za 

zaposlovanje  

Javna dela M. L. Doberlet 

Lions klub Brin 

Trbovlje 

Plakat miru in dogodek v DDT G. Ovnik 

Lions klub Viva 

Ljubljana 

Obdarovanje samo nekaterih otrok – kar je sprožilo 

številne negativne odzive staršev (december 2016) 

M. L. Doberlet 

Obrtniško 

podjetniška zbornica 

Trbovlje 

Karierna orientacija; podjetniški krožek, obisk MOS v 

Celju (15. 9. 2016) 

J. Rajšek 

S. Potrbin 

Zavod Socios Sodelovanje pri projektu Mladi socialni podjetniki M. L. Doberlet 

Kmetija pod hrastom 

(Zalokar, Trbovlje) 

Sprejem učencev, dejavnosti na kmetiji – težave zaradi 

načina plačila; reklama v šolski brošuri 

M. Mahkovic 

Kmetija Verk Sprejem učencev, ogled kmetije (november 2o16) T. Trugar 

Gostilna Dimnik Reklama v šolski brošuri; omizje od rojstnem dnevu Ane 

Dimnik (junij 2017), razstava portretov  

M. l. Doberlet, 

B. Kosec 

Brodarsko društvo 

Steklarna Hrastnik 

TD: predstavitev društva, zgodovina dela, srečanje z 

olimpijcem P. Kajzerjem (junij 2017) 

B. Zupančič, 

K. Alauf 

Steklarna Hrastnik TD: predstavitev dela tovarne (junij 2017) B. Zupančič, K. Alauf 

VDC Izvedba dneva dejavnosti S-. Potrbin, J. Rajšek 

Katapult predstavitev primera dobre prakse J. Rajšek 

 

14.3. Medgeneracijsko sodelovanje 

S kom Načini sodelovanja Mentor/ji 

Simbioz@ Gibanje in druženje J. Rajšek, M. Mahkovic 

Lokalna društva Izvedba  dni dejavnosti, podpora pri 

izvajanju ZŽS, krožki-dejavnosti v OPB 

J. Rajšek, S. Potrbin, G. Ovnik 

Media šport Šport in špas I. Štusej 

Pevski zbor (Katarinski 

fantje in Mešani PZ 

Društva upokojencev 

Trbovlje) 

Sodelovanje pri šolskih in občinskih 

proslavah 

T. Kreča, M. L. Doberlet 

Učenci in učitelji OŠ I C 

Trbovlje 

Trening odbojke J. Drnovšek, J. Rajšek 

 

15. Šolska svetovalna služba  

Šolsko svetovalno službo je vodila Ines Kolar, pedagoginja (določen čas, nadomeščanje). Pri svojem 

delu se je ukvarjala s svetovanjem učencem in staršem oz. skrbnikom pri reševanju različnih 

problemov, povezanih s šolskim delom, psihosocialnim razvojem in odnosi, pa tudi z  vpisom otrok v 

prvi razred, integracijo otrok s posebnimi potrebami, sodeluje pri ponudbi in razvrstitvi učencev k 

izbirnim predmetom, koordinira delo z nadarjenimi učenci in svetuje učencem pri izbiri srednje šole in 

poklica. 

Izvajala je dodatno strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih. Podrobno 

poročilo o delu šolske svetovalne službe v šolskem letu 2016/2017 je pripravila Ines Kolar: 

 

15. 1. Šolanje, učenje, poučevanje 

Prvošolci: postopek vpisa v 1. razred z individualnimi razgovori s starši in otroki sem izvedla v mesecu 

februarju 2017. Še pred tem je bil zanje organiziran informativni sestanek ter delavnice, ki so jih  

pripravile učiteljice. Vpisu je v maju 2017 sledil roditeljski sestanek za starše, ki mu je sledilo 

predavanje za starše, na katerem je gost, predavatelj Damjan Habe, strokovno pojasnil naslednja 

tematska področja: vzgoja med zahtevami, pohvalami in kritiko; kompetentni otroci; kompetentni 

odrasli; potrebe otrok in pričakovanja staršev; zakaj sreče ni moč dobiti.  Delo je vključevalo pripravo 

gradiv in vprašalnikov za starše, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi roditeljskega sestanka, 



sodelovanje z zunanjimi ustanovami (druge osnovne šole, zdravstveni dom, vrtec) v zvezi z vlogami 

za menjavo šolskega okoliša in odložitvijo všolanja, pridobivanje soglasij drugih šol ter evidentiranje 

potreb staršev in otrok glede jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, prehrane, prevoza. Za naslednje 

šolsko leto je vpisanih 40 otrok (od tega 14 iz drugih okolišev, 1 učenec pa bo ponavljal prvi razred). 

Za 2 učenca je komisija sprejela sklep o preložitvi všolanja na naslednje šolsko leto. 

Spremljanje že vključenih učencev v 1. razred nakazuje, da ima nekaj učencev malo težav s 

prilagajanjem (vedenjsko in čustveno problematiko je razredničarka izpostavila pri 2 učencih, 1 učenec 

pa ima poleg socialnih, čustvenih in vedenjskih primanjkljajev težave tudi na učnem področju). 

Učiteljica je redno sodelovala s starši otrok, o dilemah pa se je posvetovala tudi s šolsko svetovalno 

službo. Za učenca, ki bo ponavljal prvi razred, smo staršem predlagali, da vložijo zahtevo za usmeritev.   

Prešolanje: iz drugih okolišev se je k nam v 1. razred v šolskem letu 2017/2018 vpisalo 14 otrok iz 

okoliša OŠ Trbovlje, v naš okoliš pa se je preselil deček, ki je poprej zapadel v okoliš OŠ Tončke Čeč. 

Na OŠT se je iz našega okoliša v 1. razred vpisalo 6 otrok. S tem šolskim letom se je iz naše šole zaradi 

selitve prešolala tretješolka, osmošolka se je prešolala na OŠ TČ (na OŠ IC je prišla v šestem razredu, 

sedaj pa je izrazila željo, da želi osnovno šolo zaključiti s »starimi sošolci«). Prav tako sta se iz osmega 

razreda 2 učenki prepisali v program nižjega poklicnega izobraževanja.  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

bodo s septembrom pričeli obiskovati petošolec (iz OŠ Ivana Skvarče Zagorje), sedmošolec (iz OŠ 

Trbovlje), osmošolec (iz OŠ Trbovlje), devetošolec (naš bivši učenec, nato OŠ Veržej, tujina).  

V skladu z načrtovanjem sem sodelovala pri pripravi gradiv o izbirnih predmetih za učence in starše, 

svetovala, zbirala in evidentirala prijave, pripravila preglednice po oddelkih in predmetih oz. skupinah 

glede na interese učencev in vodila naknadna usklajevanja. Tudi letos se žal manjše število otrok pozna 

na številu in raznovrstnosti izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Pri izvedbi smo upoštevali 

načelo povpraševanja. Ponudili smo tudi neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.  

Vključevala sem se v življenje in delo učencev v okviru nadomeščanj in spremstev na dneve dejavnosti, 

hospitacij in izvajanja delavnic v okviru ur oddelčnih skupnosti.       

V zvezi z učenjem in učnimi težavami sem izvajala individualne konzultacije za posamezne učence, 

katerih razredniki oz. starši so izrazili prošnjo/potrebo po delu z njimi.   

Na svetovalne razgovore so zaradi težav na čustveno-vedenjskem področju prihajali otroci na željo 

staršev ali na lastno željo. V nekaj primerih so bili svetovalni razgovori izvedeni le s starši ali z otroki 

ob reševanju akutnih situacij (konflikti, težave v odraščanju). 

 

15. 2. Integracija otrok s posebnimi potrebami 

Dodatna strokovna pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Dodatna strokovna pomoč je potekala za vse učence, ki so jo potrebovali in so jo bili pripravljeni 

sprejeti. 

Če kljub kontinuumu pomoči (dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualna in skupinska pomoč) učenci 

niso bili uspešni, so zanje starši vložili vlogo za odločbe, po katerih se je izvajala ciljna pomoč 

(specifična pomoč otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih ali učna pomoč). 

Šolska strokovna skupina je podala predloge, odločbo pa je izdal Zavod RS za šolstvo oziroma 

strokovna komisija pod njegovim okriljem. 

Za vsakega otroka je bil na šoli izdelan individualni načrt pomoči, izvajale so se ure dodatne strokovne 

pomoči, tudi svetovalne storitve in redni evalvacijski sestanki. 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so bili: logopedinja (mobilna služba), specialni pedagoginji 

(mobilna služba),  pedagoginja in učitelji. 

Glede na majhnost šole je število otrok, ki imajo dodatno strokovno pomoč na osnovi odločb, relativno 

veliko: konec šolskega leta 2016/2017 je takih otrok 22 (od skupno 240 učencev šole), kar predstavlja 

9,2 % vseh učencev. V šolskem letu 2017/2018 pa bo otrok z odločbami še več, povečalo pa se bo tudi 

skupno število vseh otrok na šoli.  

Ob koncu pouka v šolskem letu 2016/2017 se je 22 učencem zagotavljalo 71 ur dodatne strokovne 

pomoči na teden: od tega 30 ur kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so 

jo izvajali: specialni pedagoginji (22 ur), logopedinja (5 ur) ter pedagoginja (3 ure) in 22 ur učne 



pomoči, ki so jo izvajali učitelji. Pomoč se izvaja individualno, v dvojicah ali v manjši skupini. Od 22 

učencev se pri 19-ih  učencih 1 ura dodatne strokovne pomoči na teden izvaja kot svetovalna storitev.  

Dodatna strokovna pomoč v obliki učne pomoči se je izvajala večinoma pri matematiki in slovenščini, 

v nekaj primerih tudi pri angleščini in po dogovoru tudi pri drugih predmetih. Potekala je izven oddelka 

v manjši skupini ob individualnem vodenju ali posamično. 

Zagotavljanje ustreznega strokovnega profila izvajalcev pomoči je bilo zahtevno zaradi kadrovskega 

primanjkljaja, organizacijskih omejitev in ker so nekatere odločbe pričele veljati sredi šolskega leta. 

Pri večini učencev se je v letošnjem šolskem letu zato pomoč izvajala v parih ali manjših skupinah. 

Dobro in ažurno je bilo sodelovanje svetovalne službe z vsemi izvajalci DSP in razredničarkami.  

V okviru dela šolskih strokovnih skupin za dodatno strokovno pomoč so bile opravljene naslednje 

aktivnosti:  

- izdelava individualiziranih načrtov učne pomoči, 

- izvedba evalvacijskih sestankov ob vsaki ocenjevalni konferenci, 

- zapis poročil šole, razgovori z učenci in izjava o vključenosti otrok v kontinuum pomoči za učence, 

ki so bili prvič v postopku usmerjanja oziroma samo poročilo, če so bili ponovno v postopku 

usmerjanja, 

- opravljanje razgovorov razrednikov, učiteljev in svetovalne službe s starši, specialnima 

pedagoginjama, logopedinjo, 

- organizacija svetovalnih storitev in drugih oblik individualne pomoči (učiteljev, delavcev preko 

javnih del, logopedinje in  pedagoginje, vrstnikov),  

- sodelovanje z Zavodom za šolstvo in s predstavniki Komisije za usmerjanje. 

Prilagoditve dela, preverjanja in ocenjevanja znanja so prispevale k uspešnemu napredovanju in 

usvajanju znanja ter zadovoljstvu otrok. Enako tudi aktivno sodelovanje staršev - težje so napredovali 

tisti otroci, kjer jim doma niso mogli pomagati pri utrjevanju znanja oz. jih niso spodbujali, naj se 

udeležijo drugih vrst pomoči na šoli. Tako smo ugotavljali, da kar nekaj otrok z dodatno strokovno 

pomočjo ne koristi drugih na šoli organiziranih oblik pomoči (dopolnilnega pouka, individualne in 

skupinske pomoči, pomoč delavcev, zaposlenih preko javnih del). Zato smo otroke in starše pozvali k 

spremembam.  

Učne težave učencev brez odločbe 

Sodelovala sem z razredničarkami, drugimi učitelji, logopedinjo in nekaterimi starši pri prepoznavi in 

pomoči učencem z učnimi težavami, ki niso imeli odločbe ZRSŠ o usmeritvi. Tako so obiskovali 

dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, pomoč svetovalne službe ali delavk, zaposlenih 

preko javnih del. 

Ponavljanje 

Za prihodnje šolsko leto smo ponavljanje predlagali staršem za učenca prvega razreda, starši so se s 

ponavljanjem razreda strinjali.  

 

15.3. Delo z nadarjenimi učenci 

Za 12 identificiranih nadarjenih učencev od šestega do devetega razreda so razredniki v sodelovanju z 

učenci, starši in svetovalno službo pripravili individualizirane načrte dela. Tudi letos smo ob evalvaciji 

opazili, da se učenci glede na cilje, interese in pripravljenostjo za delo med seboj precej razlikujejo. 

Nekateri niso zmogli uresničiti načrtov, ki so si jih zadali ob začetku šolskega leta, določeni pa so 

sodelovali še pri več aktivnostih, kot so sprva načrtovali. Opazno je bilo, da precej nadarjenih svoje 

potenciale nadgrajuje v izvenšolskih dejavnostih (glasbena šola, športni klubi…). V šoli so se 

predvsem pridno in uspešno udeleževali tekmovanj, krožkov, natečajev … Letos smo spomladi 

nadaljevali z nočitvijo na šoli za vedoželjne osmo- in devetošolce, na katerem so bile teme posvečene 

skrbi za zdrav razvoj, spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov, skrbi za kvalitetno preživljanje 

prostega časa in ustvarjanju. Tokratno "nočenje" na šoli smo izvedle J. Rajšek, S. Potrbin, svetovalna 

delavka Ines Kolar, U. Cilenšek in A. Klanšek Šimunič. Otroci so pokazali željo po še večjemu številu 

takšnih dogodkov pa tudi mentorice smo bile zadovoljne z izvedbo, zato v prihodnjem šolskem letu 

načrtujemo nov tovrstni dogodek, osnovo pa bomo ohranile. V delo z nadarjenimi učenci je sicer 

vključen celoten učiteljski zbor. 



Dve osmošolki sta se v letošnjem šolskem letu z raziskovalno nalogo prijavili na 2. regijsko srečanje 

mladih raziskovalcev Zasavja, ena izmed njiju se je uvrstila na državno srečanje mladih raziskovalcev 

Slovenije in prejela bronasto priznanje. 

V tem šolskem letu so dokazilo o odkriti nadarjenosti prejeli 4 učenci 9. razreda (18,2 % devetošolcev). 

V identifikacijskem postopku letos nisem obravnavala učencev, saj v sklopu evidentiranja morebitnih 

nadarjenih učencev med četrtošolci učitelji niso predlagali nikogar.  

 

15. 4. Šolska klima, kultura, vzgoja in red 

Preventivno delovanje 

Sodelovala sem na naravoslovnem dnevu za devetošolce z delavnico o motnjah hranjenja. Prav tako 

sem v okviru naravoslovnega dneva organizirala predavanje za osmošolce in devetošolce, ki ga je 

izvedla Anja Baš, ki je učencem pojasnila, kako je premagala bulimijo in se začela imeti rada. Njeno 

predavanje se je učencem zdelo poučno, saj so na osnovi osebne izkušnje gospe Baš izvedeli, kakšni 

so lahko življenjski dogodki, ki popačijo posameznikovo samopodobo in nenazadnje pripeljejo do 

motenj hranjenja. Spoznali so, kako težko se je s samo motnjo soočiti in kako pomembna je pri 

premagovanju motnje podpora družine in prijateljev.  

Izvedla sem ure za izboljšanje razredne klime v oddelčnih skupnostih  peto-, šesto- in sedmošolcev. Za 

starše otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja sem organizirala predavanje za starše, na 

katerem je gost, predavatelj Damjan Habe, strokovno pojasnil naslednja tematska področja: vzgoja 

med zahtevami, pohvalami in kritiko; kompetentni otroci; kompetentni odrasli; potrebe otrok in 

pričakovanja staršev; zakaj sreče ni moč dobiti.   

Mladi ljudje so tisti, ki bodo spreminjali sedanjost, oblikovali prihodnost in posledično svet, v katerem 

si vsi želimo živeti. Vse to pa jim lahko uspe le, če jih bomo mi, odrasli, opozarjali na pasti sodobne 

družbe, ki vse preveč pogosto vodijo v različne oblike odvisnosti. Mladi so zmotno prepričani, da jim 

lahko odvisnost ponudi umiritev, sprostitev in užitek, a žal je predobro znana resnica, da vsaka 

odvisnost, naj se le-ta nanaša na pretirano uporabo računalnika/mobilnih naprav, dovoljene in 

prepovedane droge, igre na srečo, odvisnost od hrane …, prej ali slej pripelje do pogube in v skrajnem 

primeru do neizbežne smrti. Z namenom priprave mladih na kakovostno življenje smo se v letošnjem 

šolskem letu prijavili na občinski razpis DROGE, katerega vodilo je preventivno delovanje na 

področju zlorabe drog in omejevanje težav z odvisnostjo, da bi prejeli sredstva, s katerimi bi lahko 

učencem in staršem omogočili seznanitev s pastmi odvisnostmi in možnost reševanja iz le-te. Finančna 

sredstva smo uspeli pridobiti, namenili smo jih izvedbi delavnic/predavanj za starše, učence in učitelje.  

Urejanje odnosov med učenci 

Nekajkrat sem posredovala v medosebnih sporih učencev ter pomagala sprtima stranema ali 

prizadetemu ter občasno pri tem sodelovala tudi s starši. Temelj vzdrževanja prijetne klime in kulture 

na šoli pa je sprotno spremljanje odnosov med odmori oziroma med poukom. Zato so dežurstva med 

glavnim odmorom potrebna in koristna tudi za dobre/boljše odnose med učitelji in učenci. V splošnem 

je bila večina posvetovanj z učitelji in vodstvom šole o vedenjskih problemih opravljenih na sestankih 

učiteljskega zbora in sproti, pogosto tudi med odmori. Pri določenih ponavljajočih se konfliktih sem 

opravila tudi delavnice za celotno oddelčno skupnost v okviru ur oddelčne skupnosti. Sicer pa se je 

večino težav uspešno reševalo brez vključevanja svetovalne službe.  

Sodelovanje  s  starši oz. skrbniki 

Nekateri starši so bili v rednih stikih s svetovalno službo. Zlasti to velja za starše otrok s posebnimi 

potrebami in tiste, ki so se name obrnili po pomoč pri reševanju učnih težav, čustvenih stisk ter 

vedenjskih problemov. Poleg teh sem opravila individualne pogovore s starši otrok, ki so se vpisali v 

1. razred in s starši devetošolcev v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Aktivno sem sodelovala na 

roditeljskih sestankih v bodočem 1. razredu, v 9. razredu (ob vstopu v šolo in karierni orientaciji ob 

prehodu na srednješolsko raven), v 4. razredu (pritiski staršev na učiteljico glede pridobljenih ocen) ter 

na izrednem roditeljskem sestanku za starše in učence sedmega razreda, ki ga je sklicala razredničarka 

(medosebni odnosi, medsebojna pomoč, solidarnost, zbadanje in žaljenje preko socialnih omrežij …). 

Svetovanje učiteljem 



Z učitelji sem redno sodelovala v zvezi z izboljšanjem kvalitete učenja in poučevanja – pri delu z učenci 

z učnimi težavami, nadarjenimi, oblikovanju individualiziranih učnih programov. Nudila sem 

svetovanje in oporo v zvezi z vzgojnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so jih opažali pri 

učencih oziroma z zapleti, ki so jih doživljali v odnosih z njimi oz. starši. Z nekaterimi sem sodelovala 

pri pripravi naravoslovnega dneva in ur oddelčne skupnosti. 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

Ob vpisu v 1. razred osnovne šole sem sodelovala s šolskim dispanzerjem ter Vrtcem Trbovlje in 

okoliškimi osnovnimi šolami. Zaradi vpisa v 1. letnik srednje šole sem bila v stiku s srednjimi šolami 

v Zasavju. V zvezi s karierno orientacijo sem bila v stiku tudi z lokalnimi podjetji oz. obrtniki, z 

Zavodom za zaposlovanje in s srednjimi šolami v Zasavju. Glede otrok s posebnimi potrebami redno 

sodelujemo z Zavodom za šolstvo, s pripadajočo Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Sodelovanje s CSD je bilo vezano na primere 

družinske problematike in na težave odraščanja naših učencev. Pri določenih učencih, ki so vodeni tudi 

pri specialistih v zdravstvu, sem sodelovala z zunanjimi strokovnjaki (Rakitna, pedopsihiatrija). 

 

15. 5. Karierna orientacija 

Za vse učence šole sem v okviru tednu otroka z učiteljico razrednega pouka Simono Božič 

soorganizirala spoznavanje različnih poklicev - na šolo so prišli predstavniki različnih poklicev iz 

okolice (vključili so se starši, stari starši učencev, bivši učenci šole ter čisto zunanji sodelavci), 

zainteresirani učenci pa so lahko obiskali tudi Radio Kum Aktual in policijsko postajo Trbovlje 

(zaposleni so jim razkazali prostore in predstavili svoje delo). Projekt se je izkazal kot zelo uspešen in 

bi ga bilo dobro izpeljati vsako šolsko leto. 

V okviru karierne orientacije sem v sodelovanju s Sabino Potrbin in GESŠ Trbovlje koordinirala dan 

dejavnosti (podjetništvo). Učenci so bili z obiskom na GESŠ zadovoljni, zato bomo tovrstno aktivnost 

nadaljevali tudi v bodoče, saj je učenje preko izkušenj privlačno, učenci pa si izoblikujejo realnejšo 

predstavo o nekem poklicu.  

Z učenci 9. razreda smo kar nekaj ur oddelčne skupnosti namenili karierni orientaciji. Najprej 

podrobnejšemu spoznavanju poklicev in šol  ter njihovim pogojem na  spletni strani mojaizbira.si, 

učenju učenja, nato izpolnjevanju spletnega Vprašalnika o poklicni poti in spoznavanja interaktivnega 

programa Kam in kako, pa predstavitvi Razpisa za vpis v srednjo šolo in pripravi na informativni dan. 

V januarju sem organizirala in sodelovala pri izvedbi roditeljskega sestanka za starše devetošolcev, 

kjer sem seznanila starše in učence z aktivnostmi pred vpisom, o možnostih vpisa in štipendiranja, nato 

pa so se predstavile zasavske srednje šole (vsaka šola je imela na voljo za predstavitev 7 min).  

Pred roditeljskim sestankom pa so imeli učenci in starši možnost obiskati stojnice posameznih srednjih 

šol, na katerih so prejeli informacije, ki so jih o določeni šoli zanimale. 

Prav tako v januarju sem organizirala termine za individualne razgovore z vsakim devetošolcem in 

njegovimi starši glede karierne orientacije in vpisa v srednjo šolo. Nato sem pri razredni uri vodila 

izpolnjevanje Prijave za vpis v srednje šole. Le-te smo kot vsako leto poslali na ustrezne naslove.  

Analiza vpisa devetošolcev v srednje šole je pokazala, da se bo v gimnazijske programe vključilo 32 

% učencev, v štiriletne strokovne programe pa preostalih 68 % učencev. Večina učencev (64 %) bo 

ostala v Zasavju, 32 % jih odide v Celje, 4 % pa v Maribor (po naknadnih podatkih s strani staršev smo 

izvedeli, da učenec, ki je želel šolanje nadaljevati v Mariboru, na želeno šolo ni bil sprejet, zato se je 

odločil za nadaljevanje šolanja na GESŠ Trbovlje).  

 

16. Delo Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 

predstavniki staršev, opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja ter odlokom o ustanovitvi. Poročilo o delu sveta zavoda je pripravila Jožica Rovšek, 

predsednica: 

Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 

predstavniki staršev, opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 



izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 

Cankarja Trbovlje. 

V šolskem letu 2016/2017 so se člani sveta zavoda sestali na štirih rednih sejah, poleg tega sta bili 

sklicani tudi dve korespondenčni seji. 

Svet zavoda je obravnaval in potrdil Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje za šolsko leto 2015/2016, Letni delovni načrt OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 

2016/2017, Končno poročilo izvedbe rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev 

Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje v letu 2016, Letno poslovno in finančno poročilo Osnovne šole 

Ivana Cankarja Trbovlje za leto 2016, vključno s potrditvijo ključa za razdelitev prihodkov od prodaje 

blaga in storitev na trgu za leto 2016, Realizacijo finančnega načrta Osnovne šole Ivana Cankarja 

Trbovlje za leto 2016, Program dela za leto 2017 – Poslovni načrt zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja 

Trbovlje za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, Finančni načrt Osnovne šole Ivana Cankarja 

Trbovlje za leto 2017, Kadrovski načrt za leto 2017 Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje za obdobje 

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Pravilnik o 

zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje, Pravila šolskega reda v OŠ 

Ivana Cankarja Trbovlje, Vzgojni načrt Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, Kriterije in postopek 

za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje za 

subvencioniranje šole v naravi ter Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje.  

Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, sprejetim 19. 12. 2016, ter s Poročilom o izvedeni 

notranji reviziji poslovanja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja 

Trbovlje.  

Svet zavoda je na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom, za ravnateljico Osnovne 

šole Ivana Cankarja Trbovlje imenoval mag. Mojco Lazar Doberlet. V skladu z Zakonom o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja je svet zavoda predlagal predstavnike šole v Upravni odbor 

šolskega sklada Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje.    

Svet zavoda je razpisal redne volitve petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Ivana 

Cankarja Trbovlje za mandatno obdobje 2017-2021, potrdil Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za 

redne volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje ter 

imenoval volilno komisijo za izvedbo rednih volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda.  

 

17. Delo Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Poročilo o delu Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za šolsko leto 2016/2017 je pripravila 

predsednica, gospa Petra Karba: 

Svet staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje sestavljajo predstavniki staršev, izvoljeni na prvem 

roditeljskem sestanku. Vodim ga Petra Karba, ki sem v stikih z vodstvom šole ob težavah in vprašanjih, 

ki se porajajo ob delu šole. Moj namestnik je Ervin Planinc. Skupaj premagujemo probleme, ki 

nastanejo v šolskem letu in uživamo v uspehih. 

V šolskem letu 2016/2017 smo se sestali štirikrat in imeli dve dopisni seji.  

Prvič smo se srečali 13. 9. 2016, kjer smo potrdili in obravnavali zapisnika 2. sestanka Sveta staršev 

OŠ Ivana Cankarja,  se seznanili z Realizacijo LDN za šolsko leto 2015/2016, obravnavali LDN za 

šolsko leto 2016/2017, se seznanili s šolskim pravilnikom o sprejemljivi rabi IT na OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje, izvolili in potrdili predstavnika Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje za tekoče šolsko 

leto ter izvolili in potrdili namestnika Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. 

Drugič smo se srečali 20. 12. 2016 zaradi problema, ki je nastal v okviru gledališke predstave in 

obdarovanja trboveljskih osnovnih šol v organizaciji Lions kluba Viva Ljubljana. Namen sklicanega 

sestanka je bil razjasnitev okoliščin glede dogodka, po burnem odzivu staršev na družabnem omrežju. 

Tretjič smo se srečali 9. 3. 2017, ker smo potrdili zapisnik 1. sestanka Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje, potrdili zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ki je potekala od 

14.10 2016 do 18.10 2016, potrdili zapisnik 2. sestanka Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, 

potrdili zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ki je potekala od 15.2 2017 

do 20.2 2017, obravnavali in potrdili smo Poslovnik o delu Sveta staršev na OŠ Ivana Cankarja 



Trbovlje in oblikovali mnenje o kandidatki mag. Mojci Lazar Doberlet za ravnateljico OŠ Ivana 

Cankarja Trbovlje. 

Četrtič in hkrati zadnjič smo se srečali 30.5 2017, kjer smo potrdili zapisnik 3. sestanka Sveta staršev 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje z dne 9.3 2017, potrdili smo delovne zvezke in druge šolske potrebščine 

za šolsko leto 2017/2018, imenovali smo dva predstavnika staršev v Upravni odbor šolskega sklada 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, obravnavali predloga Sveta zavoda o petih predstavnikih zaposlenih na 

šoli v Upravni odbor šolskega sklada in obravnavali imenovanje vseh članov Upravnega odbora 

šolskega sklada.  

Namen sklica 1. dopisne seje je bil potreben zaradi podaje soglasja sveta staršev k dopolnitvi Pravilnika 

o zavarovanju osebnih podatkov. 

Namen sklica 2. dopisne seje pa je bil potreben zaradi spremembe imena šole v OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje in posledično spremembe nekaterih notranjih šolskih aktov. Svet staršev je v dopisni seji 

obravnaval akte in podal svoje mnenje.  

K temu poročilu strokovni delavci šole dodajamo, da si želimo več konstruktivnega, konkretnega 

sodelovanja staršev oz. skrbnikov učencev naše šole pri skupnih akcijah, projektih (npr. dobrodelni 

sejmi, Šport in špas, kulturni dogodki itd.). 

 

18. Prostorski pogoji  
Sestava oddelčnih skupnosti na šoli  je taka, da je večje število učencev od 1. do 5. razreda in zato so 

potrebne prostorske reorganizacije vsako šolsko leto. V drugem nadstropju so učenci 1. VIO in en 

oddelek 4. razreda, drugi oddelek 4. razreda je v pritličju, oba šesta razreda pa sta imela matični učilnici 

v prvem nadstropju. Glede na urnik, prisotnost učiteljev na šoli in opremljenost učilnic, smo prilagodili 

tudi namembnost posameznih učilnic za predmetni pouk.  

Učilnica za tehniko je majhna, v kleti in ima zelo nizek strop; razmere za delo niso najboljše, je pa v 

učilnici urejena razsvetljava. 

Računalniška učilnica je premajhna in ne ustreza zahtevam kvalitetnega dela z računalniki.  

Sanitarni pogoji v razdeljevalnici kuhinje so slabi. Opravili smo nujna vzdrževalna dela, potrebna pa 

bo večja sanacija prostora (čiščenje prezračevalnih poti, zamenjava talne keramike, ureditev odtokov). 

Iz presežka finančnih sredstev za leto 2016 smo kupili omare po učilnicah, ki so zamenjala stare, 

dotrajane (iz leta 1994). 

Aktivno uporabljamo arhiv; poslovna sekretarka je odbrala staro dokumentacijo, ki je šla v uničenje.   

Telovadnico oddajamo v najem raznim društvom in posameznikom; z nekaterimi najemniki/uporabniki 

imamo negativne izkušnje v smislu varčevanja z energijo, ločenim zbiranjem odpadkov, upoštevanjem 

hišnega in požarnega reda. Razmere so se bistveno izboljšale, ko je nastopil delo delavec, ki  izvaja 

javno delo: nadzor in skrb za urejenost športnih objektov. Poleti 2016 je bila telovadnica delno in 

začasno sanirana. Julija 2017 pa so se začela večja sanacijska dela, ki j 

 

19.    Finančno poslovanje  

19.1. Finančna pomoč učencem 

Število učencev za subvencionirano malico se giblje od 117 do 129 otrok na mesec (od skupno 240 

učencev na šoli), za subvencionirano kosilo pa je to od 37 do 48 otrok na mesec. 

Marsikomu smo omogočili brezplačen obrok, kar je bilo mogoče zaradi prepozne odjave odsotnih otrok 

ali zaradi nenadne odsotnosti otrok od pouka in posledično neprevzete prehrane.  

Na šoli deluje šolski sklad, ki ga vodi osemčlanski upravni odbor s predsednico Katjo Čeh, v šolskem 

letu 2016/2017 jo je nadomeščala Branka Gospodarič (do maja 2017). Od formiranja novega UP 

šolskega sklada v maju 2017 je predsednica Sabina Potrbin, namestnica pa Tina Trugar. V šolskem 

skladu se zbirajo prostovoljni prispevki in donatorska sredstva. Poročilo o delu upravnega odbora 

šolskega sklada je pripravila namestnica predsednice, gospa Branka Gospodarič, predstavnica staršev 

v UO šolskega sklada:  

Člani upravnega odbora šolskega sklada so zasedali po potrebi, ko je sklad prejel donacijo oziroma so 

prispele vloge za subvencioniranje šolskih aktivnosti in pripomočkov (posameznim) učencem. Pregled 



in nadzor nad pomočjo so imeli poslovna sekretarka, računovodkinja in ravnateljica ter upravni odbor 

šolskega sklada, ki načrtuje in odloča o pomoči. Stanje na računu dne 5. 7. 2017 znaša 3.092,13 €. 

Šolski sklad je v šolskem letu 2016/2017 prejel 1.237,33 €, od tega: 

- donacija  s strani podjetja Prototip CC Trbovlje 266,00 € (za nahrbtnike za prvošolce), 

- prostovoljni prispevki 971,33 €. 

Iz šolskega sklada se je subvencioniralo stroške razširjenega programa osnovne šole v dobrobit 

oddelčnih skupnosti ali posameznih učencev. Izdatki v šolskem letu 2016/2017 so tako znašali 882,31 

€. Sofinancirali smo kar nekaj dejavnosti, namenjenih vsem učencem šole ali večji skupini: prevoz – 

narečni festival v Muti, dve delavnici o varni uporabi interneta, ogled Planetarija, prevoz učencev 3. 

razreda na ogled gledališke predstave v Zagorju, prevoz na turistično tržnico v Celje, prevoz učencev 

8. in 9. razreda na Dobovec (naravoslovni dan). 

Sofinancirali pa smo tudi razširjene dejavnosti posameznikom v finančni stiski. 

30. maja 2017 je svet staršev potrdil novi sestava UO šolskega sklada (mandat dve leti; to je do 30 5. 

2019), ki se je po vabilu ravnateljice prvič sestal v petek, 6. 7. 2017. Predsednica: Sabina Potrbin, 

namestnica: Tina Trugar. 

19.2. Oprema in drobni inventar kupljen v šolskem letu 2016/2017 

Podatke zbrala računovodkinja Marjana Mastnak (stanje 29. 8. 2017): 

Oprema in drobni inventar: Porabljena sredstva: 

zemljevidi za pouk geografije 364,00 

plastična posoda za prenašanje malice 221,00 

omare (8 kos), naravoslovni kotiček (2 kos), stojalo za zemljevide (1 kos) 2.163,13 

glasbila (7 kos) 96,14 

zastava Občine Trbovlje 39,24 

zastava EU 39,65 

pralni stroj 220,00 

omare (13 kos) 2.564,56 

žoge 234,08 

računalniki (2 kos), projektorji (2 kos) in računalniška oprema 2.025,07 

knjige za knjižnico  637,99 

prenosno projekcijsko platno 199,10 

računalniška oprema – NAS naprava 648,32 

bela tabla 187,76 

mikrofon 155,00 

uničevalec dokumentov 21,90 

glasbila (10 kos) 236,59 

žoga za sedenje 19,84 

delovna obleka 62,99 

štampiljke  74,54 

stol (2x) 37,81 

rezalnik dokumentov 81,25 

mreža za odbojko 95,00 

geo trikotnik za risanje na tablo 29,89 

športni rekviziti 579,39 

naprava za izdelovanje voščilnic, kuvert, škatlic (2 kos) 89,99 

zloženke (puzzle - 45 kos)  82,35 

SKUPAJ 11.206,58 

 

19. 3. Investicijsko vzdrževanje 

Podatke zbrala računovodkinja Marjana Mastnak, stanje 29. 8. 2017: 

Investicije v vzdrževanje Porabljena sredstva: 



ureditev strelovodne instalacije 2.978,46 

servis gasilnikov 473,73 

zamenjava radiatorja 164,70 

nabava in montaža elektromagnetnega ventila 224,72 

nabava in montaža elektromagnetnega ventila, umivalnika in vložka za 

stensko armaturo 

414,31 

beljenje stropa v zbornici 73,20 

SKUPAJ 4.329,12 

 

19.4. Stroški na razred v šolskem letu 2016/2017 

Zbrala Biserka Rotar, poslovna sekretarka: 

1. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na  učenca 

Pikin festival, Velenje 12,46€ 

Ogled predstave – »Bi se gnetli na tej metli«, Ljubljana                              12,11€ 

Družina – ogled predstave                                2,00€ 

Ogled prestave: Orkester, Peter in volk, Ljubljana 10,51€ 

SKUPAJ                              37,08€ 

2. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Ogled predstave – »Bi se gnetli na tej metli«, Ljubljana                              12,11€ 

Družina – ogled predstave  2,00€ 

Ogled prestave: Orkester, Peter in volk, Ljubljana 8,96€ 

Plavalni tečaj, Hrastnik 11,07€ 

SKUPAJ 34,14€ 

3. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Družina – ogled predstave                                 2,00€ 

Ogled prestave: Orkester, Peter in volk, Ljubljana                                              8,96€ 

CŠOD, plavalna šola v naravi, Fara                                              65,34€ 

SKUPAJ 76,30€ 

4. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Družina – ogled predstave  2,00€ 

Naravoslovni dan, obisk kmetije Pod hrastom 5,00€ 

Zimski športni dan 16,73€ 

Kulturni dan, Cankarjev dom 3,96€ 

Tehniški dan; Steklarna Hrastnik 2,61€ 

SKUPAJ 30,30€ 

5. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v € na učenca 

Kulturni dan, Celje 7,91€ 

Naravoslovni dan, ogled kmetije Verk  3,00€ 

Zimski športni dan             od 16,73 do 20,59€ 

Ogled predstave Jurka Burka, JSKD Trbovlje 2,00€ 

CŠOD Peca  104,94€ 

SKUPAJ          134,58 do 138,44€ 

6. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Tehniški dan- ekskurzija, Bistra, Cerkniško jezero, Rakov Škocjan  7,70€ 

Naravoslovni dan, ogled kmetije Požlep in pekarne Pod lipo 3,00€ 

Naravoslovni dan, Sprejemanje drugačnosti, VDC Zagorje                             1,80€                    

Zimski športni dan od 16,73 do 20,59 

Kulturni dan, Cankarjev dom, Planetarij                             5,81€ 



Ogled predstave Vse o Alici, JSKD Trbovlje                             2,00€ 

SKUPAJ       od 37,04 do 40,90€ 

7. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Tehniški dan- ekskurzija, Bistra, Cerkniško jezero, Rakov Škocjan  7,70€ 

Kulturni dan, Ljubljana ogled koncerta »Ljubezen je v zraku«  12,12€ 

Naravoslovni dan, Sprejemanje drugačnosti, VDC Zagorje                             1,80€ 

Zimski športni dan od 16,73 do 20,59€ 

SKUPAJ       od 38,35 do 42,21€ 

8. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Literarno geografska ekskurzija - Gorenjska 6,14€ 

Knjižni sejem, predstava »20000 milj pod morjem«                           12,46€ 

Zimski športni dan od 16,73 do 20,59€ 

Družina, ogled gledališke predstave v DDT                             2,00€ 

Tehniški dan na STPŠ 5,00€ 

SKUPAJ       od 42,33 do 46,19€ 

9. razred 
Kulturni dan, naravoslovni dan, športni dan, šola v naravi … stroški v  € na učenca 

Literarno geografska ekskurzija - Gorenjska 6,14€ 

Naravoslovni dan, Srednja šola Zagorje 1,80€ 

Zimski športni dan od 16,73 do 20,59€ 

Športni dan, Bled       od 69,40 do 83,20€ 

SKUPAJ     od 94,07 do 111,73€ 

 

 

20. Samoevalvacijsko poročilo 

Šolsko komisijo za izvajanje samoevalvacije sestavljajo: Jasna Drnovšek, Jerica Rajšek, Irena Štusej, 

Biserka Rotar, Jelka Sladič, Mojca Mahkovic. Slednja je zapisala poročilo komisije: 

V šoli smo strokovni delavci naravnani trajnostno in ne zasledujemo ciljev po  tednih in mesecih, ker 

želimo učence pripraviti za odgovorno življenje v družbi sedanjosti in prihodnosti. Delo strokovnih 

delavcev šole je dolgotrajen proces brez konca. Stalno se moramo spreminjati, prilagajati, biti 

vizionarji in predvidevati kaj lahko otrokom ponudimo za prihodnost, zato vsako uro, vsak dan 

zasledujemo cilje in jih vpletamo v naše vzgojno izobraževalno delo. Naše delo se ne da tehtati, meriti 

in ocenjevati, kajti rezultati bodo vidni šele v prihodnosti, če bomo uspeli pomagati vzgojiti odgovorne, 

samostojne, kreativne, delovne, poštene, miroljubne ljudi. To pa nam uspe lahko le, če delamo dobro.  

Ugotavljamo, da za evalviranje ne potrebujemo dodatnih kazalnikov, anket in meril za ocenjevanje  

kakovosti, saj smo številčno majhna šola, zato imamo učitelji in vsi drugi zaposleni na šoli 

vsakodnevne stike s starši, delavci med seboj in  učenci z učitelji in vsemi drugimi zaposlenimi na šoli. 

Redno se izvaja tudi zunanja evalvacija našega dela (zunanja preverjanja, ocena ravnatelja, mnenje 

staršev o delu na šoli, hospitacije), ki je tudi eden od pokazateljev kakovosti dela na šoli. Vsak učitelj 

se samoevalvira že med urami pouka, pa tudi po končanih dejavnostih s  pogovori med sodelavci. 

Cilj, ki smo ga letos posebej izpostavili je: izboljšanje medsebojnih odnosov, vedenja in 

komunikacije v razredu, odgovornosti. 

Strategije za doseganje cilja: 

- Ustvariti učno okolje, ki vsakemu učencu omogoči, da se potrdi 

- Spodbujanje medsebojne pomoči pri šolskem delu, posojanje stvari 

- Načrtovanje medsebojnega druženja učencev 

- Razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti 

- Vzgajanje odgovornih otrok 

- Spodbujati  izražanje pohval o sošolcih  

Dejavnosti: 



- Socialne igre in zgodbe za boljšo interakcijo v razredu s svetovalno delavko skozi celo šolsko leto 

za nekatere razrede. 

- Socialne igre v razredih z učitelji, ki poučujejo v razredu. 

- Delavnice  sproščanja in umirjanja pred poukom. 

- Spodbujanje medsebojne pomoči pri šolskem delu, posojanje stvari. 

- Oblikovanje nehomogenih skupin pri delu (naključni izbor). 

- Predavanja za starše. 

- Roditeljski sestanek z delavnico s to tematiko. 

- Samostojno razreševanje problemov, spodbujanje učencev, da se znajdejo v vlogi mediatorja. 

- Druženja učencev v popoldanskem času (obisk hribov, rekreacijskih prostorov, kulturnih ustanov, 

Nočenje pod zvezdami, kino v šoli, plesi, odbojka). 

- Izredni roditeljski sestanek (starši, učenci, učitelji, svetovalna delavka). 

- Sodelovanje v aktivnosti, ki jih prireja društvo Sobivanje (krepitev prijateljstva). 

- Dnevi dejavnosti (kulturni, športni, tehniški, naravoslovni). 

- Ure oddelčne skupnosti (razpravljanje o primernih oblikah vedenja, sodelovanja, pomoči). 

- Igre vlog, dramatizacije. 

- Pogovori z učitelji, s svetovalno službo. 

- Samostojno in  samoiniciativno  poiščejo pomoč pri šolskem delu pri svetovalni službi, učiteljih in 

sošolcih. 

- Priprava šolskih prireditev in proslav. 

- Sodelovanje na sestankih, šolskem in občinskem parlamentu.  

- Sodelovanje na prireditvah (valeta, proslave) vodenje, sestavljanje programa. 

- Pod mentorstvom svetovalne delavke in učiteljev so učenci  izvajali medsebojno pomoč pri učenju. 

- Ob konfliktnih situacijah je bilo  veliko sprotnih pogovorov med učenci, med učitelji in učenci, 

vključevali pa so se tudi svetovalni delavci.  

Ugotovitve in usmeritve:  

Člani komisije menimo, da dobra samoevalvacija izpostavi konkretne, izvedljive cilje, ne pa 

preambicioznih in lažnih ciljev. Zato si na šoli zastavljamo takšne cilje, ki jih bolj ali manj uspešno 

realiziramo. Učenci samostojno in kreativno sodelujejo pri reševanju konfliktov in  izboljševanju 

razredne klime. Učenci, ki so končali šolanje na naši šoli, še vedno radi sodelujejo v različnih 

aktivnostih (izvenšolske dejavnosti, kino, odbojka, noč pod  zvezdami). Strokovni delavci so pozitivno 

naravnani do izvajanja dejavnosti za doseganje teh ciljev in menijo, da bo nadaljevanje in vztrajanje 

v dejavnostih prineslo dolgoročne izboljšave. Dejavnosti bomo ves čas prilagajati oddelku oz. skupini, 

da bodo učenci primerno motivirani. Konflikte bomo sproti reševali. Izbrane dejavnosti bomo izvajali 

na razrednih urah, med poukom in na roditeljskih sestankih. Starše bomo vključili v dejavnosti na šoli 

(na roditeljskem sestanku, govorilnih urah, med poukom in drugih aktivnostih). V naslednjem šolskem 

letu bomo še vedno sledili tem ciljem, jih z dejavnostmi pri pouku in izven pouka krepili in utrdili. 

Menimo, da k izboljšanju odnosov, povečanju lastne odgovornosti in strpnejšemu reševanju 

medsebojnih konfliktov ne pripomorejo množice pravilnikov in predpisov, pač pa dober zgled, 

odkritost in umirjena komunikacija. 

Poročilo sestavili člani komisije: Jasna Drnovšek, Jerica Rajšek, Irena Štusej, Biserka Rotar, Jelka 

Sladič, Mojca Mahkovic. 

 

21. Sanacijska dela 

V juliju 2017 so se pričela izvajati sanacijska dela: energetska sanacija šole (fasada, sistem centralnega 

ogrevanja, zamenjava svetil) in popolna sanacija telovadnice. Dela opravlja izbrani izvajalec del, firma 

GES iz Celja s podizvajalci. Vsa dela je usmerjal in vodil investitor, Občina Trbovlje (zanj Jure 

Razpotnik, Kristjan Dolinšek, Jasna Gabrič-županja), nadzornik gradbenih del je bil Jožef Lukmar. 

Istočasno je potekala sanacija učilnic v pritličju; dela so izvajali lokalni izvajalci. 



Sredi avgusta se je preverilo stanje zaklonišča nasproti šole (Gasilski zavod Trbovlje, zanj Matjaž 

Lapi), zaradi izredno slabega stanja bo potrebna zamenjava vrat ter ureditev dostopa do zaklonišča (ki 

je brez električne napeljave) zaradi varnosti otrok in drugih, ki se gibljejo po šolskem dvorišču. 

Sredi avgusta so bili odpeljani večji športni rekviziti v hrambo v izpraznjene prostore bivše firme 

Zasavje; prevoz so izvedli delavci KOPa Trbovlje in šolski hišnik, organiziral pa jih je Jure Razpotnik. 

Koordinacijski sestanki glede sanacijskih del so potekali vsak ponedeljek ob 8.00. 

Dela so potekala tudi ob sobotah, občasno ob nedeljah, število delavcev se je spreminjalo, pač glede 

na letne dopuste. 

 

22. Zaključek 

Ta dokument opisuje realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017, to je pedagoške 

rezultate in osnovno kadrovsko politiko zavoda, vključuje tudi samoevalvacijsko poročilo. 

Podrobnejše poslovanje zavoda je opisano v letnem poslovnem in finančnem poročilu (za vsako 

posamezno koledarsko leto).  

V septembru 2016 je bil izveden redni inšpekcijski pregled električnih inštalacij in sistema zaščite pred 

strelo. Zaznane so bile pomanjkljivosti, ki so bile sanirane v sodelovanju z usposobljenimi izvajalci in 

ustanoviteljem, Občino Trbovlje. 

V jeseni 2016 je bila izvedena zunanja revizija finančnega poslovanja šole, ki jo je opravila 

pooblaščenka Občine Trbovlje, gospa Irena Kreča. Nepravilnosti niso bile zaznane; priporočila bomo 

upoštevali pri nadaljnjem poslovanju.  

Prijavljali smo se na več evropsko sofinanciranih programov (Erasmus+), žal neuspešno. 

Kot akreditirana gostiteljska organizacija za izvajanje evropske prostovoljske službe, smo uspešno 

izvedli sodelovanje s prvo prostovoljko, Loulo iz Slovaške. Mlade evropske prostovoljce bomo gostili 

še naprej (sodelovanje z MCT, projekt The Next Steps z izbrano mlado nemško prostovoljko). 

Kot pretekla leta, smo v šolskem letu 2016/2017 izvedli obvezni in razširjeni program šole v skladu z 

zakoni, pravilniki in načrtovanjem (LDN). Izvajamo kvalitetno strokovno učenje in poučevanje, 

skrbimo za skladen celostni razvoj učencev, za razvijanje etičnih in moralnih vrednot in domoljubja 

med učenci, sodelovanje s starši in drugimi deležniki in za poslovanje z najmanjšimi stroški. Zaradi 

izredno racionalnega zaposlovanja, je na šoli občasno težko organizirati delo ob odsotnosti zaposlenih 

iz različnih razlogov. Tudi vzdrževanje 116 stare zgradbe zahteva veliko iznajdljivosti in finančnih 

sredstev. Trudimo se po najboljših močeh, z veseljem pa smo sredi julija 2017 dočakali pričetek 

energetske sanacije šole in telovadnice. Zaradi poteka gradbenih del bomo v soglasju z MIZŠ novo 

šolsko leto (2017/2018) pričeli dan kasneje kot ostali slovenski šolarji, to je 4. 9. 2017. 


