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ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v šolskem letu 2021/2022 

I.     OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 
 
 

1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH 
 
1.1 Struktura pedagoških delavcev glede na izobrazbo    
 
1.1.1 Struktura pedagoških delavcev glede na izobrazbo – osnovnošolski program  
 
(Analiza glede na redno zaposlene delavce in ne glede na delež delovnega mesta; stanje na 
dan 31. 8. 2022.) 
 

STOPNJA IZOBRAZBE ŠT. PEDAG. DELAVCEV DELEŽ  

V. stopnja 4 6,78 % 

VI/1. stopnja  3 5,08 % 

VI/2. stopnja 4 6,78 % 
VII. stopnja 47 79,66 % 
VIII/1. stopnja 0 0 % 
VIII/2. stopnja 1 1,70 % 
skupaj 59 100 % 

 
1.1.2 Struktura pedagoških delavcev glede na izobrazbo – predšolski program 
 
(Analiza glede na redno zaposlene delavce in ne glede na delež delovnega mesta; stanje na 
dan 31. 8. 2022.) 
 

STOPNJA IZOBRAZBE ŠT. PEDAG. DELAVCEV DELEŽ 

V. stopnja 19 51,35 % 
VI/1. stopnja  2 5,41 % 
VI/2. stopnja  12 32,43 % 
VII. stopnja 4 10,81 % 
skupaj 37 100 % 

  

  



4 
 

1.2  Struktura pedagoških delavcev glede na naziv    
 
1.2.1 Struktura pedagoških delavcev glede na naziv – osnovnošolski program 
 
(Analiza glede na redno zaposlene delavce in ne glede na delež delovnega mesta; stanje na 
dan 31. 8. 2022.) 
 

NAZIV ŠT. PEDAG. DELAVCEV DELEŽ 
brez naziva 19 32,20 % 
mentor 16 27,12 % 
svetovalec 21 35,59 % 
svetnik 3 5,09 % 
skupaj 59 100 % 

 
 
1.2.2 Struktura pedagoških delavcev glede na naziv – predšolski program 
 
(Analiza glede na redno zaposlene delavce in ne glede na delež delovnega mesta; stanje na 
dan 31. 8. 2022.)  
 

NAZIV ŠT. PEDAG. DELAVCEV DELEŽ 

brez naziva 20 54,05 % 
mentor 6 16,22 % 
svetovalec 11 29,37 % 
svetnik 0 0,00 % 
skupaj 37 100 % 

 
 Pedagoška praksa/nastopi študentov/dijakov na šoli    

 
 Študentke Pedagoške fakultete, smer razredni pouk, so opravljale prakso pri 

razrednem pouku. 
 Študenta Fakultete za šport, Univerza na Primorskem, sta opravljala prakso pri 

športu, smer kineziologija. 
 Dva dijaka srednjih šol sta opravljala prakso v računovodstvu. 

 
 Pedagoška praksa študentov v vrtcu    

 
V šolskem letu 2021/2022 smo imeli na redni praksi šest dijakinj srednje vzgojiteljske šole 
(ena 3. letnik, ena 2. letnik, štiri 1. letnik). Praksa traja en teden.  
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1.3 Daljša nadomeščanja na šoli 
  
1.3.1 Daljša nadomeščanja – osnovnošolski program   
 
Na daljši odsotnosti z dela v šolskem letu 2021/2022 so bile tri učiteljice. Nadomeščali smo še 
porodniški dopust dveh učiteljic in daljšo odsotnost laboranta in delavca v varstvu vozačev. 
Zaradi daljših odsotnosti smo v različnih obdobjih v preteklem šolskem letu nadomeščali tudi 
6 čistilk in celo šolsko leto eno kuhinjsko pomočnico. 
 
1.3.2 Daljša nadomeščanja – predšolski program 
 
V letošnjem letu smo imeli več daljših odsotnosti. Nadomeščali smo bolniški in porodniški 
dopust dveh vzgojiteljic – pomočnic vzgojiteljice in ene vzgojiteljice. Ena vzgojiteljica – 
pomočnica vzgojiteljice ima skrajšan delovni čas v kombinaciji z bolniško. Ena vzgojiteljica – 
pomočnica vzgojiteljice, dve perici in pomočnica ravnatelja delajo 4 ure, polovično pa so 
invalidsko upokojene. Od 15. 2. 2021 dalje imamo še vedno nadomeščanje daljše bolniške 
odsotnosti čistilke. 
 
1.4  Struktura administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev    
 
(Analiza glede na redno zaposlene delavce, ne glede na delež delovnega mesta, stanje na dan 
31. 8. 2022.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DELOVNO MESTO 
ŠT. 

DELAVCEV 
ŠOLA/VRTEC 

tajnik VIZ 1 šola  
računovodja 1 šola  
finančnik 1 vrtec  
knjigovodja 1 šola  
hišnik 1 šola  
hišnik 1 šola, vrtec 
čistilec  5 vrtec  
čistilec  6 šola  
kuhar 2 šola  
kuharski pomočnik 4 šola  
kuhar 3 vrtec  
kuharski pomočnik 2 vrtec 
poslovni sekretar 1 vrtec 
perica 2 vrtec 
administrator 2 šola 
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ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v šolskem letu 2021/2022 

II. OSNOVNA ŠOLA 
            
 

1 ORGANIZACIJA DELA v šolskem letu 2021/2022 
 
1.1 Uvod 
 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvajali program devetletne osnovne šole v vseh razredih.  
 
1.2 Število oddelkov in učencev    

 
V šolskem letu 2021/2022 smo imeli oblikovanih 23 oddelkov, od tega 14 na razredni, 9 na 
predmetni stopnji in 11 oddelkov podaljšanega bivanja. 
 
Stanje na dan 24. 6. 2022: 

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OTROK 

1. 3 65 
2. 2 51 
3. 3 72 
4. 3 60 
5. 3 66 

Razredna stopnja 14 314 
6. 3 58 
7. 2 48 
8. 2 52 
9. 2 34 

Predmetna stopnja 9 192 

SKUPAJ ŠOLA 23 506 
 
 

1.3 Organizacija pouka 
 
Pouk je v šolskem letu 2021/2022 potekal v eni izmeni. Vsi učenci so začeli pouk 1. šolsko uro, 
to je ob 8.00. Šolske ure so bile dolge 45 minut, med njimi so bili petminutni odmori, razen 
odmorov za malico in kosilo, ki sta bila dolga po 20 minut. 
 
Zaradi povečane učne obveznosti učencev v III. triadi smo v šolskem času obdržali 20-minutni 
odmor za kosilo, po katerem so učenci nadaljevali s 7. in 8. šolsko uro. 
 
Pouk smo s pričetkom novega šolskega leta organizirali v skladu z navodili MIZŠ in priporočili 
NIJZ ter ga uspešno izvajali do konca šolskega leta. Šolanje na daljavo smo izvajali za 
posamezne oddelke, ki jim je bila odrejena karantena, in sicer: oktobra 2021: 1 oddelek, 
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novembra 2021: 15 oddelkov, decembra 2021: 5 oddelkov, januarja 2022: 6 oddelkov, 
februarja 2022: 1 oddelek. V karanteni je bilo tako skupno 28 oddelkov. 
Zaradi nujne reorganizacije dela ter potrebne pomoči posameznim učencem, tako na RS kot 
tudi na PS, so učitelji izvajali tudi pouk na daljavo ter dodatno nudili pomoč in podporo 
šibkejšim učencem.  
 
1.4 Varstvo vozačev    
 
Pred poukom smo imeli organizirano varstvo vozačev od 6.30 do 7.45 pod vodstvom enega 
učitelja, za razredno in predmetno stopnjo skupaj. Po pouku smo organizirali varstvo vozačev 
ob 11.30 in ga končali ob 15.00.   
Med 6.30 in 7.45 je varstvo vozačev potekalo v večnamenskem prostoru, med 11.30 in 15.00 
pa v pritlični učilnici novega prizidka šole, ki je bila v popoldanskem času namenjena izključno 
učencem vozačem. Učenci so lahko med čakanjem na pouk oz. po pouku med čakanjem na 
šolski kombi delali domače naloge, se igrali družabne igre, brali itd. Učitelj v varstvu vozačev 
je učencem večkrat pomagal pri učenju ali domačih nalogah. 
 
Varstvo vozačev je v šolskem letu 2021/2022 financirala Občina Borovnica. 
 
1.5 Oddelki podaljšanega bivanja  
 
1.5.1 Oddelki podaljšanega bivanja v šolskem letu 2021/2022 

Vsako šolsko leto je povpraševanje staršev po tovrstnih oblikah dela z učenci večje, zato smo 
glede na predhodne prijave staršev ter v skladu z normativi in soglasjem pristojnega 
ministrstva v šolskem letu 2021/2022 oblikovali 11 oddelkov podaljšanega bivanja. 
 
1.6 Jutranje varstvo  
 
Jutranje varstvo smo organizirali za učence prvega razreda med 5.45 in 7.45, v učilnici 1. a in 
v učilnici 1. b (7.00–7.45). Učence so v šolo pripeljali starši ali druga pooblaščena oseba, sprejel 
pa jih je učitelj. Učenci so imeli med jutranjim varstvom tudi zajtrk (ob 7. uri). 
 
Jutranje varstvo za prvošolce smo organizirali s financiranjem MIZŠ (v skladu z normativi in 
največ 2 DU na dan). 
 
Jutranje varstvo smo organizirali tudi za učence drugega in tretjega razreda med 5.45 in 7.45, 
v pritlični učilnici stare šole. Med jutranjim varstvom je bil ob 7. uri organiziran zajtrk. 
 
Jutranje varstvo za drugošolce in tretješolce je bilo sofinancirano s pomočjo Občine Borovnica 
ter z deležem staršev prijavljenih drugo- in tretješolcev. 
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2 PREGLED UČNEGA USPEHA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022 

 
2.1 Kvantitativna analiza učnega uspeha 

Opp: stanje na dan 24. 6. 2022 in 31. 8. 2022 
 

2.1.1 RAZREDNA STOPNJA 

Na dan 24. 6. 2022 in 31. 8. 2022: 

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NEGAT. % NEGAT. % POZIT. 
1. 65 0 0 % 100 % 
2. 51 0 0 % 100 % 
3. 72 0 0 % 100 % 
4. 60 0 0 % 100 % 
5. 66 0 0 % 100 % 

SKUPAJ 314 0 0 % 100 % 
 
2.1.2 PREDMETNA STOPNJA 

Na dan 24. 6. 2022 

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NEGAT. % NEGAT. % POZIT. 
6. 58 0 0 % 100 % 
7. 48 5 10,42 %  89,58 % 
8. 52 5 9,62 % 90,38 % 
9. 34 1 2,94 % 97,06 % 

SKUPAJ 192 11 5,73 % 94,26 % 
 
Na dan 31. 8. 2022 

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NEGAT. % NEGAT. % POZIT. 
6. 58 0 0 % 100 % 
7. 48 2 4,17 % 95,83 % 
8. 52 1 1,92 % 98,08 % 
9. 34 0 0 % 100 % 

SKUPAJ 192 3 1,56 % 98,44 % 
 
 
2.1.3 SKUPAJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Na dan 31. 8. 2022 

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NEGAT. % NEGAT. % POZIT. 
1.–5. 314 0 0 % 100 % 
6.–9. 192 3 1,56 % 98,44 % 

SKUPAJ 506 3 0,59 % 99,41 % 
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Komentar 
Učenci, ki ne napredujejo v višji razred, razred ponavljajo. Učence, ki so po sklepu učiteljskega 
zbora šole ocenjeni s pozitivnim učnim uspehom in napredujejo v višji razred, štejemo med 
tiste učence, ki kljub negativni oceni iz posameznega predmeta napredujejo. 
 

Učni uspeh v šolskem letu 2021/2022 je bil 97,84 % (stanje na dan: 24. 6. 2022). 
Trije učenci ne napredujejo v višji razred (razred ponavljajo).  
En učenec je izpolnil osnovnošolsko obveznost. 
Osem učencev ima popravne izpite.  
 
2.2 Poročilo o uspehu učencev 9. razreda devetletne osnovne šole 
 
Deveti razred osnovne šole je v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo 34 učencev, in sicer 15 
dečkov in 19 deklic. Ena učenka je imela popravni izpit, ki ga je uspešno opravila. Razred so 
tako uspešno končali vsi učenci. Učni uspeh je bil stoodstoten.  
 

2.3 Analiza prijav učencev glede na vpis v srednjo šolo    
 
Število učencev prijavljenih za vpis v SŠ:  
 

Razred Število učencev 
8. razred 1 
9. razred 34 
Skupaj 35 

 

a) Prijave za vpis na gimnazije: 11 učencev (31,43 %) 
 

Gimnazija Število učencev 
Gimnazija Ledina 1 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 1 
Gimnazija Vič 1 

Gimnazija Poljane 3 
Gimnazija Antona Aškerca 2 
Ekonomska šola Ljubljana 1 

Gimnazija in veterinarska šola 2 
 

b) Prijave za vpis v strokovne šole: 17 učencev (48,57 %) 
 

Strokovna šola Število učencev 
Srednja šola tehniških strok Šiška 2 
Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana 5 
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Lj. 1 
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 2 
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana 2 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2 
Šolski center Postojna 1 
Gimnazija in veterinarska šola 2 
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c) Prijave za vpis v poklicne šole: 6 učencev (17,14 %) 
 

Poklicna šola Število učencev 
Živilska šola Ljubljana 1 
Srednja frizerska šola Ljubljana 1 
Srednja šola tehniških strok Šiška 2 
Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2 

 
č) Prijave za vpis v nižje poklicno izobraževanje: 1 učenec (2,86 %) 
 

Poklicna šola Število učencev 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 1 

 
Opp.: stanje na dan: 15. 4. 2022 
 
 
 

3 REALIZACIJA NALOG LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE 

 
3.1 Realizacija prednostnih nalog letnega delovnega načrta  
 
V šolskem letu 2021/2022 smo uspešno realizirali vse prednostne naloge, zastavljene v Letnem 
delovnem načrtu za šolsko leto 2021/2022: 
  
 razvijanje pismenosti s povezovanjem vrtca in šole, 
 poudarjanje usvajanja bralno-učnih strategij,  
 izvajanje diferenciacije in individualizacije pri pouku,  
 izvajanje programa izbirnih predmetov v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu,  
 udejanjanje vzgojnega načrta šole, 
 skrb za domovinsko vzgojo, 
 skrb za ekološko osveščanje učencev in delavcev šole, 
 spremljanje šolske zakonodaje v praksi, 
 nadaljevanje nadstandardnega programa – šola v naravi in šola za življenje, 
 razširitev dejavnosti in aktivnosti šolskega parlamenta, 
 zagotavljanje ustreznega pedagoškega in strokovnega kadra ter skrb za napredek  
    posameznika ter individualno izobraževanje, 
 delovanje in sodelovanje strokovnih aktivov, prenos informacij in izkušenj, zlasti na     
    vertikalni ravni, 
 skrb za urejenost šolskega prostora in dobro počutje vseh. 
Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda smo uspešno izvedli, prav tako smo 
uspeli izpeljati zimske šole v naravi za lanskoletne učence 6. r.  
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3.2 Realizacija predmetnika 
 
3.2.1 Realizacija pouka  

V skladu z letno razporeditvijo ur dela učiteljev je bil realiziran: 
 pouk (38 tednov za učence od 1. do 8. razreda devetletke in 35 tednov pouka za 

učence 9. razreda), 
 dopolnilni in dodatni pouk, 
 individualna in skupinska pomoč, 
 interesne dejavnosti,  
 plavalno opismenjevanje (za učence 3. razreda), 
 dnevi dejavnosti (naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi).  
 

Kolesarski izpit za učence 5. razreda smo uspešno izvedli v mesecu maju in juniju 2022. 
 
3.2.2 Kolesarski izpit  

V šolskem letu 2021/2022 je kolesarski krožek obiskovalo 64 učencev 5. razreda. En učenec h 
kolesarskemu izpitu ni pristopil. 

Tudi letos so učenci teoretični del predelali v času pouka (10 ur pri naravoslovju in tehniki, 5 
ur pri družbi in 5 ur pri razrednih urah), nato pa so svoje znanje utrjevali in preverjali preko 
spletne učilnice SIO. Teoretični del izpita so po večkratnih poskusih opravili vsi učenci v mesecu 
aprilu 2022. 

Spretnostni in prometni poligon so učenci izvajali v obliki tehniškega dne, ki je potekal med 5. 
in 10. 5. 2022.  Ko sta bili obe nalogi uspešno opravljeni, je sledil še zadnji del izpita, praktična 
vožnja. Teoretični in praktični del izpita so učenci opravljali pod vodstvom mentorjev 
kolesarskega krožka – Klemna Jevnikarja, Igorja Abrama in Barbare Skopec Černigoj. Da 
je priprava na kolesarski izpit potekala karseda uspešno, se je za vse kandidate kolesarje 
organiziralo po pet ur praktične vožnje po prometnih površinah v Borovnici.  

Pot izpitne vožnje je potekala izpred šole po Paplerjevi cesti do Zalarjeve ceste, nato proti 
Kocki po Mejačevi cesti in do Mercatorja na Molkovem trgu.  

Pri izpitni vožnji je izpitna komisija preverjala pravilno zavijanje v desno in razvrščanje ter 
zavijanje v levo (izpitna pot obsega 3 zavoje v desno in 3 zavoje v levo).  

Izpitne vožnje so potekale med 25. 5. in 10. 6. 2022. V tem času dve učenki nista opravili 
kolesarskega izpita in bosta pristopili v jeseni 2022.  

Mentorji kolesarskega krožka: Igor Abram, Klemen Jevnikar, Barbara Skopec Černigoj 
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3.2.3 Plavalno opismenjevanje v 3. razredu 

V letošnjem šolskem letu 2021/2022 so imeli učenci 3. razredov plavalno opismenjevanje 
načrtovano v mesecu novembru 2021. Zaradi epidemioloških ukrepov in karanten celotnih 
razredov smo plavalno opismenjevanje izvedli v različnih terminih:  
 

 3. c:  17. 1.–21. 1. 2022 (v dopoldanskem času) 
 3. a: 4. 4.–8. 4. 2022 (v času podaljšanega bivanja) 
 3. b: 11. 4.–15. 4. 2022 (v času podaljšanega bivanja) 

Tamkajšnji vaditelji in učitelj športa Igor Abram so učence preko iger prilagajali na vodo in učili 
tehnik plavanja. Učenci so pri tem uspešno sodelovali in upoštevali red na bazenu.  
Učenci so dosegli sledeče rezultate:  
 

 učenca sta dosegla BRONASTEGA MORSKEGA KONJIČKA (drsi 5 sek), 
 učenci so dosegli SREBRNEGA  MORSKEGA KONJIČKA (plava 8 m), 
 15 učencev je doseglo ZLATEGA MORSKEGA KONJIČKA (plava 25 m), 
 9 učencev je doseglo DELFINČKA (plava 35 m), 
 26 učencev je doseglo BRONASTEGA DELFINČKA (plava 50 m + element varnosti), 
 15 učencev je doseglo SREBRNEGA DELFINČKA (plava 50 m s pravilno tehniko). 

Vse ostale dejavnosti (kosilo, podaljšano bivanje) so potekale po ustaljenem urniku. 
Zdravstvenih težav ni bilo.  
          Vodja plavalnega opismenjevanja: Barbara Skopec Černigoj 

 
3.3 Diferenciacija pri pouku   
 
Delo v manjših učnih skupinah smo izvajali pri temeljnih predmetih in pri drugih oblikah 
organiziranega dela tako, da je učitelj diferenciral delo z učenci glede na njihove zmožnosti. 
Pri vseh drugih oblikah pouka smo izvajali notranjo diferenciacijo. 
 
DRUGO VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
a) Delo v manjših učnih skupinah v 6. razredu 
 

Zaradi prostorske stiske fleksibilne diferenciacije nismo izvajali na enak način kot v preteklih 
letih (po eno uro tedensko pri pouku slovenščine, matematike in angleščine na treh ravneh 
zahtevnosti v treh skupinah).  
 
TRETJE VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
 
a) Delo v manjših učnih skupinah v 7. razredu 
 
Zaradi prostorske stiske fleksibilne diferenciacije nismo izvajali na enak način kot v preteklih 
letih (po eno uro tedensko pri pouku slovenščine, matematike in angleščine na treh ravneh 
zahtevnosti v treh skupinah).  
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b) Delo v manjših učnih skupinah v 8. razredu 
 
Delo v manjših učnih skupinah smo izvajali pri pouku slovenščine, angleščine in matematike, 
in sicer v štirih homogenih učnih skupinah skozi celotno šolsko leto. 
 
c) Delo v manjših učnih skupinah v 9. razredu 
 
Delo v manjših učnih skupinah smo izvajali pri pouku slovenščine, angleščine in matematike, 
in sicer v treh homogenih učnih skupinah skozi celotno šolsko leto. 

 
3.4 Učenci s posebnimi potrebami    
 
3.4.1 Učna pomoč 

 

3.4.1.1 Dodatna strokovna pomoč 

V šolskem letu 2021/2022 je imelo dodatno strokovno pomoč 70 učencev, in sicer 38 učencev 
na razredni ter 32 učencev na predmetni stopnji. Skupno so bili deležni 293 pedagoških ur 
učne pomoči tedensko. Od tega so 20 pedagoških ur (PU) izvajale učiteljice razredne stopnje, 
39 PU učitelji predmetne stopnje, 164 PU pa izvajalke dodatne strokovne pomoči (specialni in 
rehabilitacijski pedagog, pedagog, socialni pedagog, psiholog ter tiflopedagog). Izmed 293 ur 
jih je bilo 70 namenjenih svetovalni storitvi. Večina učencev z dodatno strokovno pomočjo je 
napredovala v naslednji razred. 1 učenec z odločbo razred ponavlja. 
 

3.4.1.2 Individualna in skupinska pomoč 

Na podlagi mnenj učiteljev, razrednikov ter svetovalne službe smo na zaključni konferenci v 
šolskem letu 2021/2022 predlagali učence, ki so potrebovali individualno oz. skupinsko učno 
pomoč. V skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI-UPB5) se za individualno in skupinsko pomoč iz državnega proračuna financira pol ure 
na oddelek. 
V šolskem letu 2021/2022 je individualno oziroma skupinsko pomoč potrebovalo 79 učencev, 
od tega 52 na razredni in 27 na predmetni stopnji. 
 

3.4.1.3 Dopolnilni pouk 

Na podlagi mnenj učiteljev, razrednikov ter svetovalne službe smo na zaključni konferenci v 
šolskem letu 2021/2022 oblikovali tudi seznam učencev, ki bi potrebovali spodbudo pri 
usvajanju učne snovi. Tako je dopolnilni pouk skupaj obiskovalo 67 učencev, od tega 16 na 
razredni in 51 na predmetni stopnji. 
 

3.4.1.4 Učna pomoč učenec učencu 

Učne pomoči učenec učencu v šolskem letu 2021/2022 nismo izvajali zaradi epidemioloških 
razmer. 
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3.4.2 Delo z nadarjenimi učenci  

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi 
evidentiranih 10 učencev 4. razreda. Potekalo je obveščanje učencev in staršev otrok, ki so bili 
identificirani (prepoznani kot nadarjeni) v preteklem šolskem letu. 
 
3.5 Delo skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta 
 
Skupnost učencev šole je sestavljalo 40 učencev. Sestanki skupnosti so potekali ločeno za 
razredno in predmetno stopnjo. Skupno smo realizirali pet sestankov. Z učenci smo reševali 
tekočo problematiko. Teme so bile osredinjene na šolsko prehrano, šolske in obšolske 
dejavnosti ter šolske prostore. Delo šolske skupnosti je zajemalo tudi vključitev v akcijo 
»Pokloni zvezek 2022«. 
 

Mentorica: Roberta Gvozdić 
 
3.6 Nacionalno preverjanje znanja 
 
Pomembna naloga šole je priprava učencev na nacionalno preverjanje znanja (NPZ). 
Nacionalno preverjanje znanja je v šolskem letu 2021/22 potekalo v skladu s šolskim 
koledarjem. NPZ smo izvedli za učence 6. in 9. razredov v rednem roku. Izvedeno je bilo tudi 
poskusno preverjanje znanja v 3. razredu. 
 
V 3. razredu se je preverjalo znanje pri slovenščini in matematiki. Prijavljenih je bilo 73 
učencev. Dvanajst učencev se nacionalnega preverjanja znanja ni udeležilio – eden je bil 
odsoten pri obeh predmetih, eden pri slovenščini in še deset pri matematiki. 
 
V 6. razredu se je preverjalo znanje pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku – angleščina. 
Prijavljenih je bilo 58 učencev. Trije učenci se nacionalnega preverjanja znanja niso udeležili – 
eden je bil odsoten pri vseh treh predmetih, eden pri matematiki in eden pri angleščini. 
 
V 9. razredu se je preverjalo znanje pri slovenščini, matematiki in tretjem predmetu – 
geografija. Prijavljenih je bilo 34 učencev. Trije učenci se niso udeležili nacionalnega 
preverjanja znanja iz geografije. 
 
Vrednotenje nalog učencev 3. razreda je potekalo ročno, izvedle so ga učiteljice razredničarke. 
Vrednotenje nalog učencev 6. in 9. razreda pa je potekalo na šoli v elektronski obliki. Vrednotili 
so prijavljeni učitelji v času, ki je bil določen za vrednotenje posameznega predmeta v koledarju 
NPZ za šolsko leto 2021/2022. 
 
1. Izvedba nacionalnega preverjanja znanja: 
 

a) Za 3. razred: 
– v ponedeljek, 28. 3. 2022, matematika; 
– v sredo, 30. 3. 2022, slovenščina. 
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b) Za 6. razred: 
– v sredo, 4. 5. 2022, slovenščina;  
– v petek, 6. 5. 2022, matematika; 
– v torek, 10. 5. 2022, tuji jezik – angleščina. 

 
c) b) Za 9. razred: 
– v sredo, 4. 5. 2022, slovenščina;  
– v petek, 6. 5. 2022, matematika; 
– v torek, 10. 5. 2022, tretji predmet – geografija. 

  
2. Osnovni statistični podatki 
 
Državni izpitni center je v juniju 2022 posredoval podatke o uspehih naših učencev na 
nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2021/22. 
 
2.1 Osnovni statistični podatki po predmetih za NPZ v 3. razredu OŠ 
 

 
2.2 Osnovni statistični podatki po predmetih za NPZ v 6. razredu OŠ 

 
 

2.3 Osnovni statistični podatki po predmetih za NPZ v 9. razredu OŠ 

 

NPZ v 3. 
razredu 

OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica 

Slovenija Razlika 

Predmet 
Št. 

udeleženih 
Povp. št. 

odstotnih točk 
Št. 

udeleženih 
Povp. št. 

odstotnih točk 
Razlika 

ods. točk 
Matematika 62 44,4 5904 50,4 6,0 
Slovenščina 71 49,0 5806 50,6 1,6 

NPZ v 6. 
razredu 

OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica 

Slovenija Razlika 

Predmet 
Št. 

udeleženih 
Povp. št. 

odstotnih točk 
Št. 

udeleženih 
Povp. št. 

odstotnih točk 
Razlika 

ods. točk 
Angleščina 56 68,9 20637 63,5 5,4 
Matematika 56 53,3 20855 49,7 3,6 
Slovenščina 57 48,7 20841 45,5 3,2 

NPZ v 9. 
razredu 

OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica 

Slovenija Razlika 

Predmet Št. udeleženih 
Povp. št. 

odstotnih točk 
Št. 

udeleženih 
Povp. št. odstotnih 

točk 
Razlika 

ods. točk 
Slovenščina 34 53,2 18441 49,1 4,1 
Matematika 34 68,1 18224 57,7 10,7 
Geografija 31 45,2 4524 42,5 2,7 
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Iz rezultatov lahko ugotovimo sledeče: 
a) Udeležba tretješolcev pri poskusnem nacionalnem preverjanju znanja je bila pri slovenščini 
97 % in pri matematiki 85 %. 
b) Udeležba šestošolcev pri nacionalnem preverjanju znanja je bila pri slovenščini 98 %, pri 
matematiki in angleščini pa 97 %. 
c) Udeležba devetošolcev pri nacionalnem preverjanju znanja pri matematiki in slovenščini 
je bila 100 %, pri geografiji pa 91 %. 
d) Tretješolci so pri obeh predmetih dosegli nižje povprečne odstotne točke od državnega 
povprečja. Pri slovenščini za 1,6 %, pri matematiki pa za 6%. 
e) Šestošolci so pri vseh treh predmetih dosegli višje povprečne odstotne točke od 
državnega povprečja. Pri slovenščini za 3,2 %, pri angleščini za 5,4 % in pri matematiki za 3,6 
%.  
f) Devetošolci so pri vseh treh predmetih dosegli višje povprečne odstotne točke od 
državnega povprečja. Pri slovenščini za 4,1 %, pri matematiki za 10,7 % in pri geografiji za 
2,7 %.  

Zapisala: Janja Kavčič 
 

3. Analiza rezultatov po razredih in predmetih 
 

SLOVENŠČINA, 3. razred 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo v 3. razredu na nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine prijavljenih 73 učencev, udeležilo pa se ga je 71.  
Pri preverjanju je bilo mogoče doseči 25 točk. Naši učenci so dosegli v povprečju 49,01 %, kar 
je 1,6 % pod slovenskim povprečjem (50,60 %).  
Učenci so se dobro izkazali na jezikovnem področju (upoštevanje pravopisnih pravil). Navodila 
so razumeli, zapisi so bili pri večini vsebinsko smiselni.  
Po besedilu so se dobro orientirali, tematike besedila nekateri niso razumeli najbolje, saj so 
napačno odgovarjali ali pa tovrstnih nalog niso rešili. Slabši bralci so se čez besedilo počasneje 
prebijali, zato so naloge, ki so preverjale bralno razumevanje, izpustili.  
Težave so imeli pri smiselni razlagi določene povedi (zapis s svojimi besedami), kar pripisujemo 
skromnemu besednemu zakladu.  
Dobra polovica učencev je bila uspešna pri tvorjenju samostojnega besedila, precej uspešni so 
bili v vsebinskem delu, v jezikovnem pa nekoliko slabši. Nekaj učencev zadnje naloge ni uspelo 
rešiti ali pa niso razumeli navodil. 
Pri nalogah iz poimenovalne in skladenjske zmožnosti je bila dobra polovica učencev uspešna. 
Učna snov podpomenke/nadpomenke do marca 2022 še ni bila obravnavana, zato so te naloge 
slabše reševali (naloge niso bile rešene oz. so bili podani napačni odgovori). 
 
Opažanja/usmeritve: 

– v razredu je veliko otrok, katerih materni jezik ni slovenščina – ti učenci so naloge 
jezikovno slabše reševali; 

– v preverjanju so bile vsebine, ki jih pri pouku tedaj še nismo predelali;  
– v bodoče bi bilo potrebnega več spodbujanja k samostojnemu pisanju, s poudarkom 

na jezikovni pravilnosti ter zavedanju o pomenu zapisanega;   
– učence bomo usmerjali k natančnosti pri branju in pisanju odgovorov, pri slednjem bo 

potrebno predvsem navajanje na samostojnost; 
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– poudarek bo na iskanju bistvenih podatkov v besedilu. 

Zapisale: Barbara Skopec Černigoj, Deša Stojanovič, Nataša Strah 
 

MATEMATIKA, 3. razred 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo v 3. razredu na nacionalno preverjanje znanja iz matematike 
prijavljenih 73 učencev, pisalo pa ga je 62 učencev.  
 
Pri preverjanju je bilo mogoče doseči 40 točk. Naši učenci so dosegli v povprečju 44,39 %, kar 
je 6 % pod slovenskim povprečjem (50,38 %).  
 
Slaba polovica učencev je najbolje reševala naloge prikazi s stolpci. Naloga je zahtevala 
računski operaciji deljenja in množenja ter bralno razumevanje. 
Več težav so imeli učenci pri besedilnih nalogah, kjer so morali izbrati ustrezno strategijo 
reševanja. Ker so bile naloge med seboj povezane, je bila naloga ovrednotena z nič točkami, 
če je bil prvi del naloge rešen napačno. Učenci s slabšimi številskimi predstavami so slabše 
reševali naloge, ki so bile vezane na stotični kvadrat in na nadaljnje naloge, ki so bile vezane 
na matematične pojme kot npr. izpiši večkratnike, napiši račun seštevanja, je za 3 večje … 
 
Iz nalog je razvidno, da učenci dobro obvladajo računske operacije seštevanje, odštevanje, 
množenje, deljenje. Zaznati je nekaj nejasnosti pri uporabi in razumevanju matematičnega 
jezika – vsota, deljenec, količnik. 
Veliko nalog je bilo besedilnega tipa, pri katerih so morali učenci logično sklepati.  
Merjenje smo spoznavali šele v mesecu maju, tako da ta snov še ni bila v celoti obdelana in 
utrjena. 
Najslabše rešena naloga je bila vezana na poznavanje geometrijskih pojmov ter na prostorsko 
predstavljivost. 

Opažanja/usmeritve:  
– po učnem načrtu nekaterih nalog še nismo utrdili in še niso usvojene (matematični 

pojmi, geometrija, merske enote, avtomatizirana poštevanka); 
– nekateri imajo šibke številske predstave, tudi v obsegu do 20;  
– navodila nalog so kompleksna, učenci jih na tej stopnji težje izluščijo; 
– matematični jezik nekaterim učencem še povzroča težave in zaradi tega se težje 

spopadajo z nalogami. 

Zapisale: Barbara Skopec Černigoj, Deša Stojanovič, Nataša Strah 
 

SLOVENŠČINA, 6. razred 
V šolskem letu 2021/2022 je bilo v 6. razredu na nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 
prijavljenih 58 učencev, pisalo pa ga je 57 učencev.  
Pri preverjanju je bilo mogoče doseči 45 točk. Naši učenci so dosegli v povprečju 48,7 %, kar 
je 3,2 % bolje kot slovensko povprečje (45,5 %). Najslabši rezultat je bil 13 % oz. 6 točk, 
najboljši pa 89 % oz. 40 točk. 32 učencev je doseglo 50 % ali manj, 25 učencev pa je doseglo 
rezultat nad 50 %. 
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Rezultati analize so pokazali, da so učenci dobro (boljše od slovenskega povprečja) usvojili te 
učne cilje oziroma rešili te naloge: 

o zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila; 
o besedoslovje: sopomenka in besedna družina; 
o razumevanje in uporaba podatkov iz neumetnostnega besedila; 
o osebni zaimki; 
o prepoznava in poimenovanje glag. časa: brezčasni sedanjik; 
o zmožnost pisnega tvorjenja ob neumetnostnem besedilu (prepoznavanje in ubeseditev 

podatkov iz diagrama v zaokroženo besedilo); 
o pretvorba premega govora v odvisni govor; 
o sklanjanje samostalnika. 

Slabše so učenci reševali te naloge: 
o poimenovanje kraja dogajanja v umetnostnem besedilu; 
o poimenovanje dveh značajskih lastnosti književne osebe z ustrezno utemeljitvijo; 
o recepcijska zmožnost ob umetnostnem besedilu 
o tvorbna naloga na podlagi umetnostnega besedila (prepoznava podatkov iz besedila, 

poimenovanje in utemeljevanje); 
o časovna razporeditev dogodkov v umetnostnem besedilu (oštevilčenje posameznih 

vsebinskih delov v časovnem zaporedju); 
o literarnovedno znanje:  

 opredelitev, ali je pripoved fantastična ali realistična, ter utemeljitev; 
 poimenovanje glavne teme pripovedi; 
 poimenovanje naslova književnega dela znanega pravljičarja. 

Rezultati analize so torej pokazali, da imajo učenci dobro razvito zmožnost sprejemanja 
neumetnostnega besedila, uporabo in vrednotenje podatkov ter poznavanje oblikoslovja 
(glagolski čas, osebni zaimek). Učenci imajo dobro razvito zmožnost tvorjenja zaokroženega 
neumetnostnega besedila tako z vidika vsebine kot tudi pravopisne zmožnosti.  
 
Slabše pa imajo učenci razvito recepcijsko zmožnost umetnostnega besedila. V književnem 
delu so se slabše odrezali pri prepoznavanju dogajalnega prostora iz odlomka izhodiščnega 
besedila ter pri opredelitvi teme tega besedila. Težave so imeli pri literarnovednem znanju in 
pri utemeljevanju lastnosti književnih oseb.  
Rezultati NPZ so pokazali, da moramo več časa nameniti nalogam višjih taksonomskih ravni 
(povezovanje, sklepanje, utemeljevanje) ter poznavanju literanovednih pojmov ter naslovov in 
imen avtorjev iz svetovne književnosti. 
 

       Učiteljice: Katarina Fekonja, Miriam Svete in Neža Gaberšček Demšar 
 

MATEMATIKA, 6. razred 
Nacionalnega preverjanja znanja se je udeležilo 56 šestošolcev. Učenci so na letošnjem 
nacionalnem preverjanju znanja dosegli 53,3 % možnih točk. Povprečje za Slovenijo je 49,7 
%, torej so naši učenci za 3,6 % nad slovenskim povprečjem. Analiza nalog je pokazala, da 
so bili naši učenci le pri dveh nalogah za nekaj stotink slabši od slovenskega povprečja.  
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Večina učencev je preverjanje dobro reševala, zato smo jih pri pouku pohvalile, vendar pa smo 
pri analizi opazile določene primanjkljaje.  

Podrobnejša analiza: 
Boljši ali enak rezultat od slovenskega povprečja so dosegli pri naslednjih ciljih iz učnega 
načrta: 

 Razlikujejo desetiške enote. 
 Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10).  
 Določijo delitelje števila. 
 Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona.  
 Števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice. 
 Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 10 000. 
 Množijo dve decimalni števili.  
 Decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk. 
 Primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila. 
 Določijo večkratnike danega števila. 
 Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota. 
 Izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic. 
 Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog. 
 Razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi 

kot, pravi kot. 
 Ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer). 
 Poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥, 𝐴 ∈  𝑝, 

𝐴 ∉  𝑝. 
 Pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računajo z njimi (tudi 

z uporabo žepnega računala). 
 Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje). 
 Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog. 
 Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo z 

ustrezno mersko enoto . 
 Rešijo besedilne naloge (probleme). 
 Učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna 

števila. 
 Izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake. 
 Ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza. 

Manj uspešni so bili pri računanju ploščine in obsega pravokotnika in kvadrata ter pri reševanju 
zahtevnega matematičnega problema. Učenci denarnih enot niso zapisali z decimalnim 
številom.  
 
Vzroki za slabše reševanje  
Zaradi dela na daljavo je bilo pri učencih potrebno ponovno ozavestiti pomen učenja in delovnih 
navad, prav tako ni bila predelana vsa učna snov (obsegi in ploščine likov). Potrebnega je bilo 
veliko utrjevanja in ponavljanja učne snovi. V letošnjem letu so učenci neredno opravljali 
domače naloge.  

V imenu aktiva matematikov zapisala: Mojca Gutnik 
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TUJI JEZIK ANGLEŠČINA, 6. razred 
Nacionalnega preverjanja znanja, ki je potekalo 10. 5. 2022, se je udeležilo 56 šestošolcev. 
Učenci so v povprečju dosegli 68,9 %. Glede na slovensko povprečje, ki je znašalo 63,5 %, 
so bili naši učenci 5,4 % nad povprečjem. Po številu točk so naši šestošolci v povprečju 
dosegli 36,41 točk (od 50 možnih). 
Podrobnejše rezultate podajamo v sledeči razpredelnici: 
 

Tip naloge 
Število 
možnih 

točk 

Povprečje 
doseženih točk 

v Sloveniji 

Povprečje 
doseženih točk 

na OŠ 
Borovnica 

Primerjava 
% 

Slušno razumevanje – 
1. nal. 

6 4,02 4,41 + 6,5 % 

Slušno razumevanje –
2. nal. 

6 4,31 4,50 + 3,1 % 

Bralno razumevanje –
1. nal. 

6 3,70 3,95 + 4,1 % 

Bralno razumevanje –
2. nal. 

6 3,96 4,25 + 4,8 % 

Besedišče – 1. nal. 5 3,06  3,09 + 0,6 % 
Besedišče – 2. nal. 6 4,83 5,39 + 9,3 % 
Besedišče – 3. nal. 5 3,64 4,07 + 8,6 % 
Pisno sporočanje 10 4,22 4,80 + 5,8 % 

 
Rezultati kažejo, da so bili naši šestošolci pri vseh nalogah nad slovenskim povprečjem. 
Najbolje so rešili 2. in 3. nalogo iz poznavanja besedišča ter 1. nalogo slušnega razumevanja. 
Najslabše so se odrezali pri 1. nalogi iz besedišča.  
 
Učiteljice angleščine smo še vedno mnenja, da je nujno potrebno, da se z učenci dodatno 
pripravljamo na NPZ, ker so izkušnje pokazale, da se dodatne vaje obrestujejo zaradi specifične 
narave nalog.  
 
Pri letošnji generaciji šestošolcev opažamo manjši razkorak v znanju angleščine, kot je bilo 
opaziti v prejšnjih letih. Eden od vzrokov je gotovo kontinuirano poučevanje angleščine od 1. 
razreda dalje, ko je bila angleščina neobvezni izbirni predmet.  
Kljub vsemu je med šestošolci 6 šibkih učencev, ki so dosegli sledeče rezultate: 2 učenca 28 
%, 2 učenca 36 %, 2 učenca 40 %. Na drugi strani pa imamo 14 odličnih učencev, ki so 
dosegli od 90 do 100 % uspeh, od tega je eden dosegel 100 % uspeh. 
Vse tri učiteljice angleščine smo lahko ponosne na izkazano znanje šestošolcev. 
 

Zapisale učiteljice angleščine: Tanja Plohl, Helena Svete Hladnik in Katja Vindiš 
 
SLOVENŠČINA, 9. razred 
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine je pisalo vseh 34 prijavljenih učencev. V 
povprečju so dosegli 53,2 % točk, slovensko povprečje pa je bilo 49 %, kar pomeni, da so bili 
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učenci naše šole 4,2 % nad slovenskim povprečjem. Najvišje število točk je bilo 48 (87 %), 
najnižje pa 13 (24 %). 
 

Učenci so dobro (boljše od slovenskega povprečja) pisali sledeče vrste nalog: 
o pregibanje samostalnikov; 
o tvorbna naloga na podlagi neumetnostnega besedila; 
o razumevanje in uporaba podatkov iz neumetnostnega besedila; 
o glagolski naklon in oblika glagola. 

Slabše so reševali sledeče naloge: 
o utemeljevanje rabe velike/male začetnice; 
o uvrščanje pisateljice v ustrezno literarno obdobje; 
o vrsta pripovedovalca v umetnostnem besedilu; 
o razumevanje/razlaga prenesenega pomena frazema; 
o tvorbna naloga na podlagi umetnostnega besedila; 
o določanje besedilne vrste neumetnostnega besedila. 

Aktiv slovenistk 
 

MATEMATIKA, 9. razred 
Nacionalnega preverjanja znanja se je udeležilo 34 devetošolcev. Učenci so na letošnjem 
preverjanju dosegli 68,1 % možnih točk. Povprečje za Slovenijo je bilo 57,7 %, torej so bili 
naši učenci za 10,4 % nad slovenskim povprečjem. Analiza nalog je pokazala, da so bili učenci 
naše šole pri vseh nalogah uspešnejši od slovenskega povprečja.  

Učence smo pohvalile za resen pristop pri pripravi na Nacionalno preverjanje znanja in pri 
reševanju. 

Podrobnejša analiza: 
Boljši ali enak rezultat od slovenskega povprečja so dosegli pri naslednjih ciljih iz učnega 
načrta: 

– Zapisujejo in berejo števila, večja od milijona. 
– Zapisujejo in berejo naravna števila, večja od 10 000. 
– Razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 (desetiški sestav). 
– Števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice. 
– Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10). 
– Določijo delitelje števila.  
– Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona.  
– Delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus.  
– Decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk. 
– Učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna 

števila. 
– Izračunajo vrednost potence naravnega števila. 
– Kvadrirajo racionalno število. 
– Izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil.  
– Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo. 
– Razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi 

kot, pravi kot. 
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– Ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer). 
– Poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost ||, pravokotnost ⊥, 𝐴 ∈ 𝑝, 

𝐴 ∉ 𝑝. 
– Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk. 
– Opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru (ob modelih) in 

odnose zapišejo s simboli. 
– Izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra.  
– Uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun neznanih 

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

ustrezno mersko enoto.  
– Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje). 
– Uporablja pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog. 
– Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo z 

ustrezno mersko enoto. 
– Zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 

5 dl, 0,5 l, 1/2 l ) ob primerih iz vsakdanjega življenja. 
– Opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo. 
– Razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo. 
– Določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke. 

Učiteljici: Simona Trček in Mojca Gutnik 

GEOGRAFIJA, 9. razred 
Nacionalnega preverjanja znanja, ki je potekalo 10. 5. 2022, se je udeležilo 31 (od 34) 
devetošolcev. Učenci so v povprečju dosegli 45,18 %. Glede na slovensko povprečje, ki je 
znašalo 42,32 %, so bili naši učenci 2,86 % nad povprečjem.  
 
Graf porazdelitve dosežkov nam pokaže, da je bilo 12 učencev pod slovenskim povprečjem, 
19 učencev pa nad slovenskim povprečjem. 
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Analiza po nalogah razkriva sledeče: 
– Pri nalogah minimalnega standarda so se učenci naše šole dobro odrezali. Pri štirih 

nalogah (1., 14., 24., 25. naloga) so bili nad slovenskim povprečjem; pri eni nalogi (15. 
nal.) so bili pod slovenskim povprečjem. 

– Pri nalogah temeljnega standarda so bili učenci naše šole pri dveh nalogah (9., 11.) 
nad slovenskim povprečjem; pri eni nalogi (27. naloga) so bili pod povprečjem. 

– Pri nalogah temeljnega standarda in nekoliko zahtevnejših standardov so bili naši 
učenci pri sedmih nalogah (3., 4., 12., 13., 14., 18. in 20 naloga) nad slovenskim 
povprečjem; pri dveh nalogah (7. in 28. naloga) pod slovenskim povprečjem. 

– Pri najtežjih nalogah so naši učenci izkazali dobro znanje, in sicer so bili nad slovenskim 
povprečjem pri petih nalogah (7., 8., 9., 16., 22. naloga), pri eni nalogi (2. naloga) so 
bili pod slovenskim povprečjem. 

Graf analize po nalogah: 

 
Na splošno so učenci slabše odgovarjali pri nalogah višje taksonomske ravni, ki so od njih 
zahtevale navedbo razlage nekega geografskega pojava. Učenci ne znajo dobro argumentirati, 
poslužujejo se presplošnih odgovorov, površni so tudi pri branju navodil. 
Kot pomočnica glavnega ocenjevalca za geografijo sem pregledala več kot 90 NPZ-jev (20 
NPZ-jev pred začetkom vrednotenja; ob spremljanju petnajstih učiteljev ocenjevalcev okoli 50–
60 NPZ-jev; 20 NPZ-jev sem morala tudi sama ovrednotiti), tako da sem dobila zelo dober 
vpogled. 
 
NPZ podaja tudi smernice za prihodnost. Večjo pozornost bo potrebno posvetiti nalogam 
temeljnih in zahtevnejših standardov. Učence bo potrebno še bolj usmerjati k pravilnemu 
argumentiranju podatkov iz nalog in k ustrezni razlagi geografskih pojmov. 
Z geografskim znanjem letošnjih devetošolcev sem zelo zadovoljna. 

Zapisala: Tanja Plohl 
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3.7 Dosežki učencev na tekmovanjih  
 
3.7.1 Dosežki učencev na športnih tekmovanjih  

3.7.1.1. Dosežki učencev na športnih tekmovanjih, ki jih je organizirala šola 

Zaradi epidemiološke situacije nekatera tekmovanja niso bila izvedena, nekaterih pa se nismo 
udeležili, saj nismo bili dovolj pripravljeni.  
Seznam tekmovanj, ki smo se jih udeležili: 

1. Državno prvenstvo v krosu (Zbilje, 21. 4. 2022) – tekmovanja se je udeležilo 20 
učencev, ki so dosegli solidne rezultate. 

2. Področno atletsko prvenstvo (Ljubljana, 25. 5. 2022) – na tekmovanju je nastopalo 28 
učencev naše šole. Nekateri učenci so dosegli dobre uvrstitve (Tine Zupančič – tek na 
60 m, Julija Turšič – met vorteksa, Adam Djonas in Jakob Aljaž Bratina – skok v daljavo, 
Žiga Ažbe – tek  na 600 m …), vendar pa niso bili uradno razvrščeni, saj smo zaradi 
prenove stadiona v Postojni gostovali na drugem področnem tekmovanju in 
nerazumljivo ostali brez uvrstitve. 

3. Področno prvenstvo v mali odbojki (Logatec, 31. 5. 2022) – v ekipi je bilo 12 
tekmovalcev (Jan Baškovč, Anže Košir, Val Stojanovič, Lev Nikolaj Zorič, Nik 
Stipančević, Adam Djonas, Mark Ivanović, Jakob Aljaž Bratina, Grega Sršan in Žiga 
Ažbe), osvojili smo 1. mesto. 

Zapisal: Klemen Stojanovič 
 

3.7.2 Dosežki učencev na tekmovanjih iz znanj 

CICI VESELA ŠOLA 
V šolskem letu 2021/2022 Cici Vesela šola ni bila izvedena zaradi epidemioloških razmer.  
 

Mentorica: Nina Oblak 
LOGIKA 
Na šolskem tekmovanju iz logike, ki je bilo 23. 9. 2021, je sodelovalo 71 tekmovalcev. Bronasto 
priznanje je prejelo 26 učencev od 5. do 7. razreda. Po novem Pravilniku o tekmovanju iz 
logike učenci 8 in 9. razreda prejmejo samo Priznanje o udeležbi. To priznanje je prejelo 6 
učencev. 
Na državno tekmovanje, ki je bilo 16. 10. 2021 na OŠ Stari Trg pri Ložu, sta se uvrstila 2 
sedmošolca, ki sta prejela srebrno in zlato priznanje. Na regijsko tekmovanje iz logike, ki je 
bilo tudi 16. 10. 2021 na isti OŠ, se je uvrstila 1 tekmovalka, ki je osvojila bronasto priznanje.  
 
Prejemniki bronastih priznanj so:  
5. razred: 
Gaja Žiberna, David Dugić, Zoya Zaveri, Matevž Jevnikar, Sara Bračko in Sara Korošec. 
6. razred: 
Eva Gornjak, Lucija Albreht, Ksenija Merela, Tisa Šušteršič, Lana Malnar, Ema Černetič, Rian 
Breškarozi. 
7. razred: 
Anže Košir, Tea Wallner, Nika Volk, Val Stojanovič, Alex Ristović, Taja Mevec, Jan Baškovč, 
Zoja Lampič, Adam Djonas, Liza Lampič, David Žitko, Emanuela Debevec, Žiga Ažbe. 
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Prejemniki priznanj o udeležbi so: 
8. razred: 
Neža Kovač, Bor Kovačič, Ian Hanželj. 
9. razred: 
Nika Zdravje, Tijana Debevec, Gal Celarc 
Regijsko tekmovanje: 
Nika Zdravje je  prejela bronasto priznanje. 
Državno tekmovanje: 
Anže Košir je prejel srebrno priznanje,  
Tea Walner  je prejela zlato priznanje, saj je bila na 12. mestu v državi. 
Mentorice vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo. 
 

Zapisala: Mojca Gutnik 
 
KEMIJA: TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE 
V šolskem letu 2021/2022 se je na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica šolskega tekmovanja iz 
znanja kemije za Preglovo priznanje udeležilo 20 učencev 8. in 9. razredov. 

 

Na šolskem tekmovanju 17. 1. 2022 sta priznanje za sodelovanje prejeli učenki: 
 Neža Kovač, 8. b 
 Tijana Debevec, 9. a 

 
Na regijsko tekmovanje  sta se uvrstili obe učenki. Bronasto priznanje je prejela Neža Kovač 
iz 8. b razreda. 

Učencem čestitam za dosežen uspeh, pohvale pa tudi vsem tistim, ki so sodelovali na 
tekmovanju. 

Mentorica: Edita Gradišar 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
V šolskem letu 2021/2022 se je na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica šolskega tekmovanja iz 
znanja o sladkorni bolezni udeležilo 6 učencev 8. in 9. razreda. 

Na šolskem tekmovanju 15. 10. 2021 so bronasto priznanje prejeli učenci: 
 Lara Dobrovoljc, 8. a 
 Tijana Debevec, 9. a 
 Tarisa Debevec, 9. a 
 Nika Zdravje, 9. b 

 

Na državno tekmovanje  se letos ni uvrstil nihče. 

 

Učencem čestitam za dosežen uspeh, pohvale pa tudi vsem tistim, ki so sodelovali na 
tekmovanju. 

Mentorica: Edita Gradišar 
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POROČILO O IZVEDBI TEKMOVANJA za CANKARJEVO PRIZNANJE – MEHURČKI 
V šolskem letu 2021/2022 so se učenci 1. triade v zimskih in spomladanskih mesecih pod 
vodstvom učiteljic (razredničark) pripravljali na tekmovanje za Cankarjevo priznanje – 
Mehurčki.  
Tekmovanje je bilo osnovano na književnih delih slovenskih pisateljev. Učenci 1. razreda so se 
na tekmovanje pripravljali s prebiranjem in analiziranjem pravljice/slikanice Saše Vegri: Jure 
kvak kvak, učenci 2. in 3. razreda pa z literarnim delom Andreja E. Skubica: Babi nima več 
telefona.  
Tekmovanje smo izvedli v torek, 29. 3. 2022, na ravni šole. Predsednica tekmovanja, Neža 
Gaberšček Demšar, je učiteljicam pripravila oz. razdelila tekmovalne pole. S tekmovanjem smo 
pričeli ob 10.45 in ga zaključili ob 11.46 oz. prej. Tekmovanja se je udeležilo 44 učencev in 
učenk 1. razreda, 22 učencev in učenk 2. razreda in 49 učencev in učenk 3. razreda; skupno 
je tekmovalo 115 učencev 1. triade. 
Po končanem vrednotenju tekmovalnih nalog in vnosu podatkov o doseženem številu točk za 
posamezne učence so vsi učenci, ki so se tekmovanja udeležili, prejeli priznanje za 
sodelovanje. 
 

Prejemniki priznanja na tekmovanju za Cankarjevo priznanje – Mehurčki so: 
- 16 učencev 1. a razreda – mentorica Karmen Turšič:  

Laura Babič, Alex Erjavec, Tijan Groznik, Tim Groznik, Maša Kontarček, Daris Martinaj, 
Luka Mavec, Tara Pajunović, Anja Rogič, Taja Strnad, Leon Turšič, Anej Maj Vrbetič, 
Nadežda Vukovič, Daša Zalar, Taja Zalar, Žan Žitko. 
 

- 16 učencev 1. b razreda – mentorica Polona Pogačar:  
Tilen Bajec, Bine Brancelj, Katja Erjavec, Denial Hušidić, Anika Jesenšek, Žiga Lovrin 
Karlo, Nejc Pristavec, Katarina Rejec, Jakob Ribarski, Doroteja Sedej, Žan Steinberger 
Stojčevski, Luka Stupar, Ula Suhadolc, Lara Vuga, Anastasia Zdravje, Tamara Zelič. 
 

- 12 učencev 1. c razreda – mentorica Staša Juršič:  
Evita Rosa Banić, Patrik Bitenc, Panakeja Farkaš, Dina Habibović, Ajda Kogovšek, 
Manca Mavsar, Saša Mesarič, Maks Pivk, Kristjan Šivic, David Tašanović, Maruša 
Tomšič, Vid Vlašič. 
 

- 14 učencev 2. a razreda – mentorica Nina Oblak:  
Valentina Čičerov, Erik Dugon Frobe, Miha Erjavec, Rok Grmič, Kan Hrustanović, Neža 
Jelovšek, Julija Jokič, Lovro Korošec, Vitan Pergar, Ema Pirnat, Blaž Steinberger 
Stojčevski, Mark Subotić, Inja Šebenik, Ana Turšič. 
 

- 8 učencev 2. b razreda – mentorica Marinka Šivec:  
Enej Gabrijel, Julija Gornjak Petelin, Tjaš Hrnja, Oton Laharnar, Martin Meserko, Gal 
Petrena, Benjamin Anže Plevnik, Kris Zimic Nikolavčič. 
 

- 10 učencev 3. a razreda – mentorica Barbara Skopec Černigoj:  
Vai Breškarozi, Miha Jevnikar, Čarna Jevšek, Alica Koprivšek, Jakob Koprivšek, Anže 
Leben, Maks Šemrov, Miša Šemrov, Rok Troha, Žana Zalar. 
 

- 20 učencev 3. b razreda – mentorica Deša Stojanovič  
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Rok Cimerman, Izak Černetič, Hana Debevec, Filip Efremov, Zala Hribar, Tara Ivanušec, 
Hana Korošec, Lia Kralj, Filip Kržič, Nal Kržič, Ula Lenarčič, Lara Lipovšek, Brina Molek, 
Lara Nežič, Boris Ribarski, Vid Starc, Ema Stipančević, Katja Svete, Veronica Svetoslava 
Petrova, April Škrbec. 
 

- 19 učencev 3. c razreda – mentorica Nataša Strah:  
Žana Brezovšček, Patrik Cerk, Tisa Erčulj, Tine Filipič, Linnea Humar, Jovana Jeremić, 
Lyn Justin Stjepanović, Neža Kralj, Maks Kržič, Arian Mesić, Ivana Pantelić, David 
Peršin, Nik Pirjevec, Filip Prodanović, Vencelj Pušnik Starc, Matic Rode, Enej Šibila, Nika 
Vrabl, Val Žibert. 

Zapisala vodja tekmovanja za 1. triado: Karmen Turšič 
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
Letos je Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje potekalo pod naslovom 
Vedre bližine med nami.  
 
Učenci so morali pred tekmovanjem prebrati in z mentorji analizirati sledeča besedila: 
 

4. in 5. razred 
Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka 
 

6. in 7. razred 
Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke 
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori 
 

8. in 9. razred 
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne 
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor 
 
Šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo skupno 97 učencev, je potekalo 9. 11. 2021.  
 
Dobitniki bronastih priznanj v 4. in 5. razredu: 
TEKMOVALEC/KA RAZRED MENTOR/ICA 
Bine Preglau 4. c Vesna Strašek 
Nika Sluga 4. c Vesna Strašek 
Gašper Lampe 4. a Sabina Ferbežar 
Medeja Vajnhandl 4. b Mateja Praprotnik Lesjak 
Ajda Gornjak  4. c Vesna Strašek 
Neža Hacin Petročnik 4. a Sabina Ferbežar 
Akos Benedek Horváth 4. b Mateja Praprotnik Lesjak 

 
TEKMOVALEC/KA RAZRED MENTOR/ICA 
Alina Telič Verovšek 5. a Alma Leskovic Grošelj 
Sara Korošec 5. c Alma Leskovic Grošelj 
Sofija Petrič 5. c Alma Leskovic Grošelj 
Brina Kordež Čebela 5. a Alma Leskovic Grošelj 
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Vita Varšek  5. c Alma Leskovic Grošelj 
Allegra Kenig 5. a Alma Leskovic Grošelj 
Sara Bračko 5. a Alma Leskovic Grošelj 
Neža Košir 5. c Alma Leskovic Grošelj 
Zala Lovrin Karlo 5. b Alma Leskovic Grošelj 
Žana Poženel 5. c Alma Leskovic Grošelj 

 

 
Dobitniki bronastih priznanj v 6., 7. in 9. razredu: 
TEKMOVALEC/KA RAZRED MENTOR/ICA 
Lucija Albreht 6. a Katarina Fekonja 
Sarolta Julija Horváth 6. a Katarina Fekonja 
Ema Černetič 6. a Katarina Fekonja 
Liza Lampič 7. b Katarina Fekonja 
Alex Ristović  7. b Katarina Fekonja 
Lara Dobrovoljc 8. a Neža Gaberšček Demšar 
Krištof Svete 8. a Neža Gaberšček Demšar 
Kaja Stipančević 8. a Neža Gaberšček Demšar 
Neža Kovač 8. b Neža Gaberšček Demšar 
Tarisa Debevec 9. a Miriam Svete 
Tijana Debevec 9. a Miriam Svete 
Gal Celarc 9. a Miriam Svete 

 
Regijskega tekmovanja, ki je potekalo 9. 12. 2021, so se udeležile tri učenke: Lara Dobrovoljc, 
Neža Kovač, Tarisa Debevec. 
 

Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki za 1., 2. in 3. razred je potekalo na šoli, in sicer 
29. 3. 2022.  
Pred tekmovanjem so morali prebrati sledeča besedila: 
 

1. razred 
Saša Vegri: Jure kvak kvak 
 

2. in 3. razred 
Andrej Skubic: Babi nima več telefona 
 
Vseh 115 učencev je prejelo priznanje za udeležbo. 

 

Vodja tekmovanja: Neža Gaberšček Demšar 
GEOGRAFSKO TEKMOVANJE  
V torek, 16. 11. 2021, smo izvedli geografsko tekmovanje. 
Tekmovalo je 19 učencev od 7. do 9. razreda. 
 
Bronasto priznanje so osvojili: 

– Tijana Debevec, 9.a 
– Tarisa Debevec, 9.a  
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– Nika Zdravje, 9.b  
– Vid Petelin, 9.,  
– Zala Košir, 9.a  
– Gal Celarc, 9.a. 

Na območno tekmovanje sta se uvrstili Tijana Debevec in Nika Zdravje. 
 
Tijana Debevec je prejela srebrno priznanje. 

Mentorica: Tanja Plohl 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE, 8. RAZRED 
Šolsko tekmovanje za angleščino za osmošolce je potekalo 11. 11. 2021, med 13.00 in 14.00. 
 
Tekmovalo je 8 učencev, trije učenci (Vanesa Tabaković, Nik Pesjak in Anastazija Petrovčič 
Horvat) so prejeli bronasta priznanja. 

Mentorica: Tanja Plohl 
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE, 9. RAZRED 
Šolska raven tekmovanja je potekala 11. 11. 2021. Sodelovalo je 15 devetošolcev, od tega 3 
učenci po videopovezavi zaradi karantene na domu. Bronasto priznanje so osvojili štirje 
učenci, in sicer Maks Šorli Hall, Ajda Škoda, Blaž Vidmar in Žiga Žohar. 

Prvouvrščeni Maks Šorli Hall je na šolskem tekmovanju osvojil več kot 85 % točk, zato je bil 
uvrščen na državno  tekmovanje, ki je potekalo 16. 3. 2022 na daljavo preko videopovezave.  
Za to stopnjo tekmovanja je moral prebrati literarno delo z naslovom Turtles all the Way Down 
sodobnega ameriškega avtorja Johna Greena v izvirniku.  
Maks Šorli Hall je bil zelo uspešen, saj je osvojil srebrno priznanje. 
 

Mentorica: Helena Svete Hladnik 
 
NATEČAJ ZA ANGLEŠKO KRATKO ZGODBO – Short story competition 
Tekmovanju smo se pridružili v šolskem letu 2020/2021. Organizira ga Gimnazija Vič, trenutno 
pri tem sodeluje 8 osnovnih in srednjih šol. Učenci na določeno temo napišejo izvirno kratko 
zgodbo. Najboljše so objavljene v biltenu in nagrajene s knjižno nagrado. 
Letos je na natečaju sodelovalo 13 devetošolcev in 17 osmošolcev. V biltenu je bilo objavljenih 
8 zgodb. Zgodba Tijane Debevec je dobila posebno priznanje. 

 

Mentorici: Tanja Plohl in Helena Svete Hladnik 
 
TEKMOVANJE »ZDRAV DIH ZA NAVDIH« 
Razred: 7., 8., 9. 
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je v šolskem letu 2021/22 razpisalo državno 
tekmovanje »Zdrav dih za navdih« in povabilo k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih 
šol z območja Republike Slovenije.  
 
Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva okolja 
na dihala ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja 
med mladimi bi radi opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k ozaveščanju o škodljivih 
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posledicah uživanja tobaka. Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno. Tema letošnjega 
tekmovanja »Zdrav dih za navdih« je bila: ČAS SPOPADANJA Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO – 
»ČAS KORONE«. 
 
Zaradi epidemiološke situacije tekmovanja na naši šoli nismo izpeljali. 

Mentorica: Edita Gradišar 
 
TEKMOVANJE IZ KEMIJSKEGA POSKUSA 
Razred: 8., 9. 
Na Gimnaziji Moste so v okviru Enote za raziskave, razvoj, razvijanje ustvarjalnosti in inovacije 
Gimnazije Moste v sodelovanju z institucijami, ki skrbijo za izobraževanje in razvoj kadrov s 
področja kemijskega izobraževanja, že osmič organizirali tekmovanje iz kemijskega poskusa 
za osnovne šole in ga sedmič izpeljali tudi na državni ravni. 
 
Tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki imajo veselje do kemije, 
eksperimentiranja, so pri tem ustvarjalni in bi svoj inovativni poskus z veseljem izvedli in 
predstavili. Tekmovanje poteka na dveh ravneh: izbirno tekmovanje, na katerem se podeljujejo 
bronasta priznanja, in državno tekmovanje, na katerem se podeljujejo srebrna in zlata 
priznanja.  
 
Zaradi epidemiološke situacije tekmovanja na naši šoli nismo izpeljali. 
 

Mentorica: Edita Gradišar 

 

3.8 Zdravstveno varstvo učencev  
 
Splošni sistematski pregledi (izvaja jih pediater) in sistematski zobozdravstveni pregledi so 
potekali po letnem razporedu, ki ga pripravijo v Zdravstvenem domu Vrhnika oz. v šolski zobni 
ambulanti Borovnica zaradi izrednih epidemioloških razmer. 
V šolskem letu 2021/2022 so bili realizirani vsi sistematski pregledi zob za vse razrede, prav 
tako splošni sistematski pregledi.  
 
Zobozdravniški pregledi 
Sistematski pregledi zob so bili v celoti izvedeni. Pregledi za učence PS so potekali v času pred 
poukom, za RS pa v času pouka. Ordinacijo je vodila dr. dent. med. Tjaša Kumer Kos. 
 
Splošni sistematski pregledi 
V letošnjem šolskem letu so bili načrtovani sistematski pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. r. V 
skladu z načrtom so bili organizirani in izpeljani sistematski pregledi za vse učence. Pregledi so 
potekali v ZD Vrhnika v spremstvu razrednikov in spremljevalcev. Izvedli smo vse načrtovane 
sistematske preglede. 
 
Zdravstvena vzgoja  
Zaradi epidemioloških razmer zdravstvena vzgoja ni potekala po predvidenem načrtu. 
Predavanja zdravstvene vzgoje so bila tako izpeljana zgolj na razredni stopnji, izvajala pa jih 
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je dipl. m. s. Andreja Jurca. V 2. a in b razredu je bila tema predavanja osebna higiena, v 4. 
a, b in c preprečevanje poškodb, 5. a, b in c razred pa sta poslušala predavanje o zasvojenosti.  
 
Čisti zobki  
Zaradi epidemije covid-19 se tudi letos nismo udeležili tekmovanja za čiste zobe.  
 
3.9 Delo šolske knjižnice  
 
3.9.1 Naloge šolske knjižnice 

Osnovna naloga šolske knjižnice je, da s knjižničnim gradivom in različnimi oblikami dela bogati 
vse faze učno-vzgojnega dela na šoli, oskrbuje učence in učitelje s knjižnim gradivom in jim 
nudi ugodne pogoje za učenje, motivira posameznike in skupine za uporabo knjižnice, njenega 
knjižnega gradiva in informacijskih virov, da svetuje in pomaga pri iskanju, izboru, vrednotenju, 
uporabi in predstavitvi informacij ter sodeluje pri učenju uporabe knjižnice. 
Z vključitvijo šolske knjižnice v vzgojno-izobraževalni proces na šoli so učenci pridobili osnovne 
pojme o knjižnici, njenem delu, o uporabi in namenu knjižnega gradiva za vsa področja, ki so 
jih spoznavali med šolanjem. 
 
3.9.2. Interno bibliotekarsko delo 
 
V šolskem letu 2021/2022 je bila knjižnica naročena na 42 naslovov revij in časopisov, 
namenjenih učencem in učiteljem. Nekatere revije so bile na razpolago v knjižnici, nekatere 
prejmejo učitelji za delo v razredu oz. ozko strokovne za osebno uporabo in jih hranijo v 
kabinetih oz. matičnih učilnicah. 
 

V šolskem letu 2021/2022 (31. 8. 2021–24. 6. 2022) je bil prirast knjižnega gradiva 223 enot, 
od tega je bilo 14 enot namenjenih učiteljem. Vse novo gradivo je bilo ustrezno strokovno 
obdelano in zaščiteno s samolepilno folijo. Prirast knjižnega gradiva se je glede na lansko 
šolsko leto zmanjšal za 18 enot, pri čemer se število učencev na šoli povečuje. 
 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo izposojenih 7922 enot knjižnega gradiva, kar je 4857 več kot  
prejšnje šolsko leto, ko je pouk štiri mesece potekal na daljavo. Učenci so si izposojali knjige 
po vnaprej dogovorjenem urniku za posamezni razred, s čimer smo zagotavljali, da se učenci 
različnih oddelkov niso srečevali v istem prostoru. Učenci so v knjižnico prihajali v manjših 
skupinah. Knjige so oddajali v škatlo pred knjižnico.  
 
3.9.3 Bibliopedagoško delo 

3.9.3.1 Skupinsko bibliopedagoško delo 

Pri urah knjižnično-informacijskih znanj sva učence navajali na uporabo knjižnice, jih seznanjali 
s pravili izposoje in postavitvijo knjig v knjižnici ter jih spodbujali k branju. Z učenci razredne 
stopnje smo odkrivali pravljični svet ob prebiranju raznovrstnih slikanic.  
 
Po eno uro knjižnično-informacijskih znanj sva izpeljali v vseh oddelkih. V mesecu juniju so 
šolsko knjižnico obiskali tudi bodoči prvošolci. V 7. razredu smo zelo uspešno izpeljali projekt 
Rastem s knjigo, v okviru katerega smo se povezali tudi s krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik. 
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3.9.3.2 Individualno pedagoško delo 

Knjižnica je bila za učence odprta vsak dan po sledečem urniku: 
 

DAN IZPOSOJA KNJIG 
PONEDELJEK 8.00–14.00 

TOREK 8.00–14.00 

SREDA 8.00–14.00 

ČETRTEK 8.00–14.00 

PETEK 9.00–13.30 

 
Pri izposoji sva učence usmerjali, jim svetovali pri izbiri knjig za govorne nastope, referate, 
bralno značko in jim nudili pomoč pri iskanju informacij. Učence sva seznanjali z novostmi in 
jih navduševali za branje.  
Za spletno stran šole sva pripravili prispevke, povezane z razstavami šolske knjižnice.  
 

Št. Naslov razstave Prispevek za spletno stran 
šole 

Termin 

1. 17. SEPTEMBER – ZAČETEK NOVE 
BRALNE SEZONE, BERIMO SKUPAJ 

Berimo skupaj 
(Tanja Komadina – ilustratorka, 
striparka, likovna urednica, 
avtorica podobe Nacionalnega 
meseca skupnega branja 
(NMSB) 21) 

september 2021 

2. TEDEN OTROKA (RAZIGRAN UŽIVAJ 
DAN), SVETOVNI DAN UČITELJEV 

Učenec in učitelj med igro in 
učenjem 

oktober 2021 

3. ZAKAJ JE POMEMBNO BRATI? (TEDEN 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC) 

Pot od šolske do splošne 
knjižnice 
(krajevna Knjižnica dr. Marje 
Boršnik, dr. Marja Boršnik)  

november 2021 

4. DRAGI PRVOŠOLČKI, DOBRODOŠLI V 
ŠOLI. 

Prvošolčki v šolski knjižnici december 2021 

5. TEDEN PISANJA Z ROKO  
(v večnamenskem prostoru) 

Kako do lepega zapisa januar 2022 

6. VALENTINOVO Z roko v roki …  februar 2022 
7. STRIP (v večnamenskem prostoru) Rišemo, pišemo – živel strip! marec 2022 
8. 2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG 

ZA OTROKE  
(v večnamenskem prostoru) 

Zgodbe so krila, ki te vsak dan 
ponesejo kvišku … 

april 2022 

9. 70. OBLETNICA SINJEGA GALEBA (v 
večnamenskem prostoru) 

Zbirka Sinji galeb praznuje maj 2022 

10. NEPOZABNE ŽENSKE; SLADKO 
BRANJE MED POČITNICAMI  
(v večnamenskem prostoru) 

Koliko kepic sladoleda in kateri 
tudi bralni okus izbereš pa ti? 

junij 2022 

 
Prispevki so dostopni na povezavi Dogodki v knjižnici: 
http://osborovnica.splet.arnes.si/dogodki-v-knjiznici/. 
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Ob zgoraj navedenem sva iz raznih medijev redno izbirali ter oblikovali gradivo (članke o 
vzgoji in izobraževanju, intervjuje o aktualnih temah, motivacijske misli, obvestila o 
dogodkih, predavanjih, koncertih, razstavah …) tudi za oglasno desko oz. razstavni kotiček 
na razredni in predmetni stopnji ter predvsem za oglasno desko v glavni zbornici. 
 

3.9.3.3 Sodelovanje z učitelji 

Z učitelji in ostalimi delavci sva se posvetovali o nakupu knjig za posamezna področja. Učitelje 
sva z novo strokovno literaturo in periodiko seznanjali na pedagoških konferencah in osebno. 
Pripravili sva seznam knjig za Cankarjevo bralno značko in domače branje.  
 

3.9.3.4 Strokovno izpopolnjevanje 

Spremljali sva strokovno literaturo s področja bibliotekarstva. 
Udeležili sva se naslednjih izobraževanj s področja bibliotekarstva: 

– Nacionalni medresorski posvet »Motiviranje najstnikov za prostočasno branje«, 
– Bralnice pod slamnikom »Čar pustolovskih in zgodovinskih mladinskih knjig«, 
– razvojna naloga »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje«, 
– študijska skupina za knjižničarje. 

Zapisali: Miriam Svete in Mateja Kovačič 
 
3.10 Delo organizatorja prehrane  
 
Delo organizatorja prehrane v šoli opravlja prof. biologije in gospodinjstva Simon Lukan. 
V šolskem letu 2021/2022 je delovala komisija za šolsko prehrano. Komisija v sestavi: Mateja 
Praprotnik Lesjak, Tina Vahčič, Igor Abram, Zdenka Hren in Simon Lukan se je sestajala enkrat 
mesečno. Pregledali smo jedilnik in ga v skladu s pripombami popravili. Hkrati smo tudi 
analizirali obroke v preteklem mesecu ter razpravljali o tem, kaj je bilo dobro in kaj bi bilo 
potrebno še izboljšati. Trudili smo se, da so dobili otroci čim pestrejši izbor živil in da se jedi 
niso preveč ponavljale. V šolskem letu 2021/2022 smo v šolski kuhinji izvajali tudi dvanajst 
različnih dietnih jedilnikov za skupno štirinajst otrok. 
V šolskem letu 2021/2022 smo imeli en redni pregled sanitarne inšpekcije. 
 

Sanitarna inšpektorica je v skladu s pogodbo pregledala HACCP dokumentacijo, opravila je 
pregled vzorca vode in brise delovnih površin ter jedilne posode. Pri inšpekcijskem nadzoru je 
odredila pleskanje stropa v skladiščnem prostoru, kar naj bi opravili v času poletnih počitnic. 
Neskladna sta bila tudi brisa deske in noža za zelenjavo. Vse deske smo sanirali – na novo 
pobrusili in izvedli dodatno čiščenje kuhinje. Ga. Neža Nježić Zajc – organizatorka prehrane v 
vrtcu – je za celotno kuhinjsko osebje izvedla tudi izobraževanje o navzkrižnem onesnaževanju 
živil z mikroorganizmi. 
 

Celotno šolsko leto smo tudi na področju prehranjevanja izvajali ukrepe za preprečevanje 
okužbe s koronavirusno boleznijo. 
 

Kot sistem notranjega nadzora uporabljamo sistem HACCP. 
 

Zapisal vodja šolske prehrane: Simon Lukan 
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3.11 Šole v naravi in tabori 
 
V šolskem letu 2021/2022 smo načrtovali šole v naravi za učence 5., 6., 7., 8. in 9. razreda. 
 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PED. VODJA 

5. r. Debeli rtič 4.–8. 10. 2021 
letna šola v naravi 

(plavanje) 
Igor Abram 

6. r. Kope 7.–11. 3. 2022 
zimska šola v naravi 

(smučanje) 
Zala Rupnik 

7. r. Kope 20.–24. 12. 2021  
zimska šola v naravi 

(smučanje) 
Zala Rupnik 

8. r. CŠOD Ajda 24.–28. 1. 2022 
teden dejavnosti 

(prva pomoč) 
Nataša Lipovšek-

Hrga 

9. r. Kranjska Gora 14.–17. 9. 2021 šola za življenje Klemen Stojanovič 

6.–9. 
r. 

Vojsko 22.–24. 12. 2021  Tabor za nadarjene Klemen Jevnikar 

 

Vse šole v naravi ter tabor za nadarjene so se odvijali po vnaprej zastavljenem programu oz. 
časovnem načrtu. Šole v naravi so se v običajni obliki udeležili vsi načrtovani razredi. Zimsko 
šolo za lanskoletne učence 6. r. smo izvedli v skladu z načrtom. Visok delež finančne pomoči 
za naše učence prispevata MIZŠ (za šolo plavanja) ter Občina Borovnica (šola plavanja, šola 
smučanja in šola za življenje). 
 
ŠOLA V NARAVI za 5. razred 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli letno oz. plavalno šolo v naravi na Debelem rtiču za 5. 
a, 5. b in 5. c razred. Šola v naravi je bila izvedena v terminu od 4. 10. do 8. 10. 2021. 
 
Tudi letos nam je nekaj skrbi pri izvedbi povzročala epidemija covid-19, saj je bila izvedba 
vprašljiva do zadnjega trenutka. K sreči se epidemiološka slika do odhoda ni poslabšala in so 
bili pred odhodom vsi učenci zdravi, tako da se je šole v naravi udeležilo 61 od 65 učencev. 4 
učenci se je zaradi različnih razlogov (osebni, zdravstveni) niso udeležili. Nekaj učencev (5) jo 
je naknadno zapustilo šolo zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov. 2 učenca tako nista bila 
končno ocenjena oz. testirana za pridobitev delfinčkov. 
Ob načrtovanju šole v naravi je bilo potrebno pred odhodom obvestiti starše, učence in učitelje 
o izvajanju nekaterih zaščitnih ukrepov in priporočil s strani Mladinskega zdravilišča in letovišča 
Debeli rtič, da je potekala izvedba varno in po protokolu (uvedba zaščitnih ukrepov v jedilnici, 
na bazenu in ostalih površinah mladinskega centra idr.). Prav tako smo se z učitelji, 
spremljevalci in ravnateljem na sestanku pred odhodom dogovorili o poteku in programu šole 
v naravi, pripravili svoj protokol v primeru pojava okužbe s covid-19 ter pripravili potrebno 
opremo in pripomočke.  
 
Prvi dan smo načrtovani ogled Škocjanskega zatoka izpustili, saj smo v dopoldanskem času 
raje izkoristili pridobljeni termin bazena. Tako smo takoj po prihodu preverili znanje plavanja 
učencev ter jih razporedili v skupine. Učenje plavanja smo izvajali šolski učitelji (Klemen 
Stojanovič, Zala Rupnik in Igor Abram) ter trije učitelji iz lokalnih plavalnih šol. Učenje plavanja 
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smo izvajali v notranjem bazenu hotela Arija, in sicer dvakrat dnevno, v dopoldanskem in 
popoldanskem terminu. Z nekaterimi skupinami smo plavali tudi v morju. Vsi udeleženi učenci 
so postali plavalci in osvojili vsaj bronastega delfina. Na koncu so učenci dosegli 20 zlatih, 16 
srebrnih in 23 bronastih delfinov. Učenje plavanja je potekalo v skladu z načrti, tako da smo 
bili z delom in rezultati zelo zadovoljni. 
 
V letošnji šoli v naravi smo poleg plavanja izvedli še ostale načrtovane dejavnosti. Razredne 
učiteljice so skupaj s spremljevalci izvedle naravoslovni, tehniški in športni dan. Poleg tega 
smo se udeležili tudi nekaterih ponujenih brezplačnih delavnic, ki jih izvajajo v mladinskem 
letovišču (lov za zakladom, ogled mediteranskega parka). Odpravili smo se tudi na izlet z ladjico 
do Kopra, kjer smo si ogledali del mesta in si privoščili okusen sladoled. Naše druženje na 
Debelem rtiču smo zapolnili še z družabnimi in športnimi igrami, sprehodi, plesnimi večeri, 
filmskim večerom, izdelavo predmeta, pisanjem dnevnika, pisanjem kartic ipd.   
 
Nastanjeni smo bili v depandansi Bor, ki je glede števila ležišč zadostovala našim potrebam. 
Depandansa se nahaja znotraj kompleksa mladinskega zdravilišča in letovišča, ki je umeščena 
v prečudovit park v zavarovanem okolju tik nad obalo oz. na začetku klifa. Od plaže smo bili 
oddaljeni približno 50 metrov in od notranjega bazena 200 metrov. Učenci in učitelji smo bili 
nameščeni v sobah z 2–5 ležišč ter straniščem in kopalnico. Vse obroke smo imeli v restavraciji 
v naši depandansi. Hrano so tokrat zaradi epidemioloških ukrepov delili kuharji. Ponudba hrane 
je bila pestra in količinsko ustrezna – učenci so vedno lahko dobili dodatek. Imeli smo tudi 
dopoldansko in popoldansko malico, na voljo so bili različni napitki. 
 
Zaradi protokola glede epidemije covid-19 je naša šola imela ves čas na razpolago svoj velik 
večnamenski prostor v depandansi. To nam je bilo v veliko pomoč, saj smo si prostor pripravili 
in ga uporabljali kadarkoli, odvisno od dejavnosti.  
 
Osebje v zdravilišču je bilo zelo prijazno in ustrežljivo, pripravljeno pomagati ob vsakem 
trenutku. 
 
Izvedbo ŠVN ter pogoje za delo ocenjujem kot zelo ustrezne, kvalitetne in se za aktivno 
sodelovanje pri izvedbi zahvaljujem razrednim učiteljicam in spremljevalcem.  
  

Igor Abram, vodja ŠVN 
 
ŠOLA V NARAVI za 6. razred 
Kope, 7.–11. 3. 2022 
Spremljevalci: Zala Rupnik, Klemen Stojanovič, Igor Abram, Katarina Fekonja, Darjan Geohelli 
V času med 7. in 11. 3. 2022 smo na Kopah izpeljali zimsko (smučarsko) šolo v naravi za 
šestošolce. 
Bivali smo v hotelu Luka na Kopah. Šole v naravi se je udeležilo 52 od skupno 57 učencev in 
5 učiteljev spremljevalcev. Prvi dan je ŠVN zaključil eden učenec zaradi bolezni. 
Za vse aktivnosti, ki smo jih izvajali, so bile razmere zelo dobre. Kljub bolj spomladanskemu 
terminu so bile temperature zelo nizke, zato je bil sneg čez cel teden zelo primeren za učenje 
smučanja. 
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Učitelji športa smo  smučanje poučevali v treh skupinah, poleg internih učiteljev pa smo preko 
smučarske šole Nitro najeli še 3 dodatne učitelje.  
Poleg vsakodnevnega smučanja smo imeli v popoldanskem in večernem času organizirane 
razne aktivnosti – pohod, sankanje, tek na smučeh, kviz, ples, igranje družabnih iger, 
predavanje policista o varnosti na smučišču, tako da smo v sklopu ŠVN izpeljali tudi športni 
dan (Večerni pohod) in tehniški dan (Varnost na smučišču).  
Pri vseh aktivnostih, sploh pa med njimi in po koncu sta nam bila v pomoč razrednika, ki sta 
pomagala tudi pri razrednih opravilih 6. a, učitelj Klemen Stojanovič je bil namreč na splošno 
zelo obremenjen (učenje smučanja, teka na smučeh in ostale športne aktivnosti). Razrednika 
sta sproti ocenjevala pospravljenost sob in učenci z najlepše urejenimi sobami so bili nagrajeni. 
Veseli nas, da so se vsi učenci naučili smučati, boljši smučarji pa so smučarsko tehniko še 
izboljšali. Navdušeni so bili tudi nad tekom na smučeh. V četrtek smo učencem pripravili še 
interno tekmovanje, tako da so se seznanili tudi z občutkom vožnje med smučarskimi količki. 
Ponovno je za nami odlična šola v naravi, veselilo nas je zadovoljstvo učencev ob koncu. 
Zahvalila bi se celotni ekipi za izpeljavo še ene lepe šole v naravi. 
 

Zala Rupnik, vodja zimske šole v naravi 
 
ŠOLA V NARAVI za 7. razred 
Kope, 20.–24. 12. 2021 
Spremljevalci: Zala Rupnik, Saša Bohorč, Klemen Stojanovič, Igor Abram 
 
V času med 20. in 24. 12. 2022 smo na Kopah izpeljali zimsko (smučarsko) šolo v naravi za 
sedmošolce. Šlo je za nadomestni termin, saj je ŠVN marca 2021 zaradi epidemije covid-19 
odpadla. 
Bivali smo v hotelu Luka na Kopah. Šole v naravi se je udeležilo 43 od skupno 47 učencev in 
4 učitelji spremljevalci. Predčasno je ŠVN zaradi bolezni zaključil učenec 7. b razreda. 
Organizacija ŠVN je bila zelo zahtevna zaradi prilagajanj epidemiološkim razmeram. Dodatno 
smo morali opraviti 3 samotestiranja z učenci, ki virusa niso preboleli oz. niso bili cepljeni. Do 
zadnjega nismo vedeli, ali bo izpeljava sploh mogoča, vendar se je na koncu izšlo. Tudi razmere 
za smučanje so bile zelo dobre.  
Učitelji športa  smo smučanje poučevali v treh skupinah, poleg internih učiteljev pa smo preko 
smučarske šole Nitro najeli še 2 učitelja smučanja. Razredničarka je pomagala pri ostalih 
aktivnostih, redu pri kosilu, bujenju, spravljanju k počitku, spremstvu na smučišče … 
Poleg vsakodnevnega smučanja smo imeli v popoldanskem in večernem času organizirane 
razne aktivnosti – pohod, sankanje, tek na smučeh, ples, igranje družabnih iger, predavanje 
policista o varnosti na smučišču … 
Šola v naravi je potekala v skladu z načrti in ob upoštevanju vseh koronskih ukrepov – 
nošenjem mask v zaprtih prostorih, razkuževanjem, skrbnim umivanjem rok. 
Veseli nas, da so se vsi učenci naučili smučati, boljši smučarji pa so izboljšali smučarsko 
tehniko. Navdušeni so bili tudi nad tekom na smučeh. 
Kot vodja šole v naravi bi se rada zahvalila spremljevalcem, ki so tako kot prejšnja leta izvrstno 
opravili svoje delo, brez njih bi vse skupaj težko potekalo na takšnem nivoju. 
 

Zala Rupnik, vodja zimske šole v naravi 
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ŠOLA V NARAVI za 8. razred 
Projektni teden PRVA POMOČ  
CŠOD Ajda, 8. razred, od 24. do 28. januarja 2022 
 

Šole v naravi se je udeležilo 41 učencev (21 iz 8. a in 20 iz 8. b) od najavljenih 49 (26 iz 8. a 
in 23 iz 8. b); 8 učencev je bilo odsotnih zaradi izolacije oz. karantene. Spremljevalke smo bile 
tri, razredničarki 8.a in 8. b, Nataša Lipovšek – Hrga in Tanja Plohl, ter študentka Liza Mirtič, 
ki je bila spremljevalka za 2 sladkorna bolnika. 
 

Odhod avtobusa je bil v ponedeljek, 24. 1. 2022, ob 8.20, izjemoma izpred šole, saj so 
se morali nekateri učenci še samotestirati. Sledila je vožnja proti Libeliški Gori. Na poti do 
Koroške smo naredili postanek za (šolsko) malico v bližini Velenja in nadaljevali pot do CŠOD 
Ajda, kamor smo prispeli okrog 11.30. Po sprejemu in namestitvi v sobe sta sledila uvodni 
sestanek in kosilo.  
Nato smo nadaljevali z delom po programu. Razporeditev učencev po sobah je bila po razredih 
ter spolu, učenci so bili pri dejavnostih razdeljeni v 2 skupini (8. a in 8. b razred).  

Šola v naravi je, kljub kadrovski podhranjenosti osebja v CŠOD, potekala v skladu z načrtom. 
Osebje v domu je zelo profesionalno in pozitivno naravnano, zato mislim, da so učenci preživeli 
lep teden v naravi. Okolica doma nudi možnosti številnih prostočasnih dejavnosti (športna 
igrišča, šah, namizni tenis …), kar so lahko izkoristili vsak dan po kosilu.  
 

V sklopu PROJEKTNEGA TEDNA – PRVA POMOČ smo izvedli 2 naravoslovna dneva, 2 
športna dneva ter 1 tehniški dan.  

 Naravoslovna dneva – PRVA POMOČ sta bila izvedena s strani učiteljev CŠOD. 
Obravnavane teme: TPO/AED, poškodbe kosti in sklepov, krvavitve in rane, torbica PP, 
piki in ugrizi, transport ponesrečenca, bivališča in zavetišča, termične poškodbe. 
Učenci so tekom tedna spoznali, da z znanjem prve pomoči rešujemo življenja in 
zdravje. Ko pride do poškodbe, alergije, nenadne nezavesti, zastoja srca …, je usoda 
človeka odvisna od ukrepanja najbližje prisotnega. Učenci so spoznali, da je treba v 
tem primeru ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. 

 Športna dneva sta prav tako potekala v izvedbi učiteljev CŠOD. Učenci so se sankali, 
tekli na smučeh, preizkušali svojo moč na plezalni steni, spoznali igro »leteči krožnik« 
ter se udeležili več sprehodov v naravo. Zadnji večer so za učence organizirali tudi 
plesne igre. 

 Tehniški dan smo organizirali zadnji dan ŠN, ob povratku. Izvedli sva ga razredničarki. 
Obiskali smo Podzemlje Pece, na poti do rudnika pa spoznali Mežiško dolino. 
 

Zadnji dan ŠN, v petek, 28.1.2022, smo po zajtrku zapustili CŠOD Ajda in se odpravili proti 
Mežici, kjer smo obiskali rudnik »Podzemlje Pece«; obisk je trajal od 11. do 13. ure. Za na pot 
so nam v CŠOD Ajda pripravili lunch paket, s katerim smo zadostili dopoldanski malici in kosilu. 
Po ogledu turističnega rudnika so imeli učenci še nekaj prostega časa (»kosilo«, nakup 
spominkov, WC …). Malo pred 14.00 smo zapustili Mežico in se pripeljali v Borovnico okrog 
16.30.       

Nataša Lipovšek – Hrga (vodja dejavnosti) 
 
 



41 
 

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE za 9. razred  
Dne 14. 9. 2021 smo se podali na tako želeno šolo v naravi. Prisotnih je bilo 33 prijavljenih  
učencev z razredničarkama, Heleno Svete Hladnik ter Edito Gradišar. Šole za življenje se ni 
udeležila ena učenka, tik pred odhodom pa je udeležbo odpovedala še ena.  
Prvi dan nas je pot vodila po Gorenjski. Obiskali smo Gorenjski muzej v Kranju, Prešernov gaj, 
Vrbo, Doslovče in Breznico. V popoldanskem času smo prispeli v Kranjsko Goro in se namestili 
po sobah. Večer je minil v prijetnem vzdušju ob glasbi, plesu, petju in igrah. Priprave na počitek 
so potekale po planu, vendar se je izkazalo, da učencem energija ostaja. Nekaj smo je usmerili 
v pripravo koncepta za filmsko delavnico in pripravili nekaj idej za snemanje med samim 
pohodom naslednjega dne. 
Naslednje jutro smo se podali na Martuljške slapove. Vodja pohoda je učencem dal 
podrobnejša navodila in pot se je pričela. Krenili smo takoj po zajtrku. Tudi tokrat smo imeli 
srečo, da smo lahko hodili po soteski tik ob vodi. Na vrhu smo se najprej odpočili, nato pa je 
učitelj Klemen izvedel še geografsko – orientacijsko delavnico. Popoldan smo uspešno izvedli 
interaktivno in filmsko delavnico, v katero smo vključili vso generacijo. Učenci so uživali v 
kreiranju filmske zgodbe. Letošnji film se je odvijal v duhu razlik med spoloma, ki je ključen 
dejavnik odraščanja vsake generacije. Večino učencev so zgodba in ideje, kako kaj posneti, 
prevzele, saj so bile zelo domiselne. Sledila je okrogla miza pod vodstvom Erika Vidmarja, ki 
nas je v okviru strokovnega predavanja do solz nasmejal. Učenci so mu na koncu spontano 
zaploskali, jaz pa sem se mu zahvalil tudi zato, ker skupaj z nami vztraja že osemindvajseto 
leto. Večer smo zaključili v vedrem vzdušju plesa, petja in ob ogledu filma. Po večerji so bili 
učenci videti nekoliko bolj utrujeni kot prejšnji večer, vendar jih to ni oviralo. 
V četrtek smo po zajtrku izvedli priprave na orientacijo ter dali učencem nekaj prostega časa 
za igre v naravi. Po kosilu smo se odpravili na orientacijski tek. Proga je bila lepo pripravljena 
in vse je teklo po načrtu. Po večerji smo organizirali družabni večer s tremi točkami: ogled 
posnetkov filmske delavnice, analiza in podelitev nagrad najboljšim na orientacijskem teku ter 
zaključni večer s plesom in družabnimi igrami. Večer nam je fantastično uspel.  
Zadnji dan smo obiskali podružnico Mauthausna na Podljubelju ter se sprehodili po prekrasni 
Dovžanovi soteski. Imeli smo lepo vreme. Utrujeni in zadovoljni smo se okrog 17. ure vrnili v 
Borovnico. 

Vodja: Darjan Geohelli 
 
TABOR ZA NADARJENE 
Tabor za nadarjene smo izvedli v CŠOD Vojsko, in sicer od 22. 12. do 24. 12. 2021. 
 
Udeležilo se ga je 23 učencev (vsi prijavljeni) s predmetne stopnje. Izmed 34 identificiranih 
nadarjenih učencev (6.–9. r.) se jih je tabora udeležilo 19, kar pomeni 56 %. Štirje udeleženi 
učenci so bili povabljeni kot neidentificirani nadarjeni. Pogoj za udeležbo neidentificiranega 
učenca je, da zanj tridnevni izostanek od pouka ne sme predstavljati težave. Dveh učencev 
tako nismo sprejeli. 
 
Izveden je bil predviden program v kombinaciji naravoslovnih in družboslovnih vsebin, ki ga 
posebej za nadarjene učence pripravljajo v CŠOD, in sicer Robotika z Lego Mindstorms ter 
Spoznajmo in povežimo se. Vsebine smo prepletli z gibanjem zunaj na snegu (orientacija, tek 
na smučeh). 
 



42 
 

Učitelja spremljevalca sva imela pripravljenih več dejavnosti s področja športnih, socialnih in 
miselnih iger. Zaradi ugodnega vremena smo večino preostalega časa preživeli zunaj ob 
različnih športnih dejavnostih, znotraj pa ob družabnih igrah in pogovoru. 
 
Učenci so sodelovali vzorno in bili s strani delavcev CŠOD pohvaljeni. 
 
Po mnenju učiteljev spremljevalcev je bil tabor izveden zelo uspešno, tudi z izvedbo CŠOD 
Vojsko smo bili vsi zelo zadovoljni. 

Vodja: Klemen Jevnikar  
 

3.12 Zaključne ekskurzije 
 
Letošnje šolsko leto nam je bilo bolj naklonjeno pri izpeljevanju in izvedbi zaključnih ekskurzij. 
Vse načrtovane ekskurzije smo izvedli v skladu z načrtom. 
 
3.13 Bralna značka in bralni projekti 
 

3.13.1 Cankarjeva bralna značka 

Bralna značka je gibanje, ki v Sloveniji že več kot 60 let spodbuja mlade k branju. Tudi s 
pomočjo bralne značke učenci razvijajo bralno motivacijo, globlje razumevanje ter socialno in 
moralno občutljivost; predvsem pa bralna značka pripomore k razvoju bralne pismenosti vseh 
vključenih učencev. 
Bralna značka sloni na prostovoljnem pristopu, zato je poleg učiteljevih bralnih spodbud 
pomemben tudi odnos do branja v domačem okolju.  
V šolskem letu 2021/2022 je za bralno značko bralo 294 učencev od 507, kar pomeni 59 % 
vseh učencev. V prvi triadi je bilo uspešnih 150 učencev oz. 79 %, v drugi triadi 106 učencev 
oz. 57 %, v tretji triadi pa 38 učencev oz. 28 %. 
Število učencev, ki so se vključili v bralno značko: 
 

Razred 
Število 

učencev 
Dečki Deklice 

Skupaj opravilo 
BZ 

Odstotek 
končanih 

BZ 
1. r. 65 26 27 53 81 % 
2. r. 51 25 16 41 80 % 
3. r. 73 28 28 56 77 % 
4. r. 60 19 15 34 56 % 
5. r. 66 16 26 42 63 % 
6. r. 58 9 21 30 52 % 
7. r. 48 8 6 14 29 % 
8. r. 52 7 7 14 27 % 
9. r. 34 2 8 10 29 % 

 
Učenci so bili za trud nagrajeni s spominskim priznanjem Društva Bralna značka Slovenije – 
ZPMS. Učenci 1., 4. in 7. razreda pa so poleg priznanja prejeli tudi mapo. 
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Tudi v letošnjem šolskem letu je društvo nadaljevalo s projektom Zlati bralec. Učenci, ki so 
vseh devet let ostali zvesti branju in končali bralno značko, so prejeli knjigo Damjana Šinigoja 
Kjer veter spi. 
Učiteljice slovenščine na predmetni stopnji še vedno zaznavamo trend upadanja zanimanja za 
branje, s čimer se niža tudi sposobnost za funkcionalno branje in razumevanje prebranega.
   

        Mentorica BZ: Miriam Svete 
 

3.13.2 Angleška bralna značka 

EPI Reading Badge  oz. angleška bralna značka poteka na šoli že vrsto let. Branja željni 
učenci spoznajo, da je branje tudi v tujem jeziku lahko zabavno in zanimivo, predvsem pa ne 
prezahtevno. Knjižice, ki so jih morali učenci prebrati, so primerne njihovi starosti in stopnji 
predznanja. Tekmovanje že 26. leto organizira Šolski Epicenter DZS iz Ljubljane. Prijavljeni 
učenci so brali od oktobra do marca, ko so na izbrani datum pisali tekmovalno nalogo. 

Na razredni stopnji je na tekmovanju sodelovalo 68 učencev, ki so uspeli prebrati vse knjige, 
in sicer v v 2. razredu dve, v 3. in 4. razredu tri in v 5. razredu štiri. Skupno so osvojili 24 
zlatih, 29 srebrnih in 15 priznanj za sodelovanje.  

2. razred:  
Zlato priznanje: Zala Bokalič, Katarina Debevec, Enej Gabrijel, Rok Grmič, Maja Hočevar, Kan 
Hrustanovič, Adam Pervinšek, Tim Stupar, Zoja Dodič, Neža Jelovšek, Inja Šebenik, Jul Kovačič 
in Matic Mazi 
Srebrno priznanje: Julija Jokić, Kaja Palčič, Tena Skokić, Oton Laharnar in Benjamin Anže 
Plevnik 
Priznanje za sodelovanje: Julija Kržič, Ana Turšič in Lana Molk 
 

3. razred:  
Zlato priznanje: Vai Breškarozi, Samuel Herga, Alica Koprivšek, Veronica Svetloslavova 
Petrova, Ɖorđe Rogić, Katja Svete, Nika Vrabl in Rok Troha 
Srebrno priznanje: Vencelj Pušnik Starc, Lara Lipovšek, Miša Šemrov, Patrik Cerk, Čarna 
Jevšek, Matic Rode, Maks Šemrov, Lara Nežič in Jakob Koprivšek 

 

4. razred:  
Zlato priznanje: Gašper Lampe, Gal Novak in Žan Bernard Plevnik 
Srebrno priznanje: Tinkara Laharnar, Lili Groff, Filip Janželj, Dora Frobe Dugon, Neža Hacin 
Petročnik, Lana Bajec, Ajda Gornjak, Erik Petrovčič, Anastasia Cvijetić in Nika Sluga 
Priznanje za sodelovanje:  Klara Zver, Akos Benedek Hrvath, Sara Valentina Cerk, Din Šišić in 
Kris Jularić 
 

5. razred:  
Srebrno priznanje: Matevž Jevnikar, Gaja Žiberna, Allegra Kenig, Jernej Turšič in David Dugić 
Priznanje za sodelovanje: Maks Bučan, Petra Debevec, Neža Košir, Amna Šestan, Manuela 
Smiljanić, Ognjen Kusić in Urban Pergar 
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Na predmetni stopnji je na tekmovanju sodelovalo 29 učencev, ki so uspeli prebrati vseh 5 
knjig. Skupno so osvojili 7 zlatih, 12 srebrnih in 10 priznanj za sodelovanje. Učenci 9. razreda 
niso bilo vključeni v tekmovanje, brali pa so knjige iz šolske knjižnice po lastnem izboru v obliki 
domačega branja. 

6. razred:  
Zlato priznanje: Tisa Šušteršič, Filip Milač, Tine Kenda, Veronika Sočič, Markus Čičerov, Lana 
Malnar 
Srebrno priznanje: Sarolta Julija Horvath, Ledjona Martinaj, Taja Mazi Petrovčič, Lucija Albreht, 
Katjuša Kovač, Klavdija Sočič 
Priznanje za sodelovanje: Bleona Martinaj, Maja Turšič, Tia Petrena, Lucija Turšič, Dunja 
Jeremič, Aryan Zaveri, Gaber Novak 
 

7. razred:  
Zlato priznanje: Nika Volk 
Srebrno priznanje: Liza Lampič, Adam Djonas, David Bečaj 
 

8. razred:   
Srebrno priznanje: Anastazija Petrovčič Horvat, Neža Kovač, Gal Rozin  
Priznanje za sodelovanje: Ian Hanželj, Krištof Svete, Bor Kovačič 

    Mentorici na razredni stopnji: Katja Vindiš in Tatjana Maksimović 
Mentorice na predmetni stopnji: Tanja Plohl, Helena Svete Hladnik, Katja Vindiš 

3.13.3 Nemška bralna značka 

4. razred 
Tekmovanje EPI LESEPREIS oz. Tekmovanje iz nemške bralne značke za 4. razred je v 
letošnjem šol. letu potekalo 9. marca. 
Učenci so knjigi z naslovoma Mein Körper ter Das Corona Virus ob pomoči mentorice doma 
temeljito prebrali in razčlenili dogajanja po poglavjih, nato pa so sledile še »urice za 
interpretacijo«. Pri teh urah so se učenci pogovarjali o tematiki, sledila je razlaga neznanih 
besed, izdelava miselnih vzorcev za boljše razumevanje vsebine, učenci so podajali lastna 
mnenja ter reševali delovne liste, ki so pripomogli k lažjemu pomnjenju prebranega. Priprave 
smo obogatili tudi z interaktivnimi nalogami v spletni učilnici. Učenci so v delo vložili veliko 
truda, kar se je vsekakor obrestovalo pri rezultatih. 

Na tekmovanju je sodelovalo dvajset učencev 4., 5. in 6. razreda, ki so sicer obiskovali 
neobvezni izbirni predmet N2N 1. Štiri učenke so prejele zlato priznanje, to so Ula Bračko, 
Isabel Carrera Lovše, Zoya Zaveri in Niki Zaveri. Štirinajst priznanj je bilo srebrnih, dva učenca 
sta prejela priznanje za sodelovanje.  

Mentorica: Sara Malečkar 
 
 

5.–8. razred:  
V šolskem letu 2021/2022 bralna značka»Epi Lesepreis«  ni bilo izvedena zaradi velike 
odsotnosti ter nezainteresiranosti učencev.       

Mentorica: Polona Zupančič 
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3.13.4 Španska bralna značka – EPI LECTURA 

Španska bralna značka se izvaja z namenom spodbujanja ekstenzivnega branja pri 
poučevanju/učenju španščine kot tujega jezika, spodbujanja splošne bralne kulture in 
razvijanja sposobnosti za samostojno učenje španskega jezika. 
Nekatere učenke obveznega izbirnega predmeta Španščina 2 (9. a) so v šolskem letu 
2021/2022 opravljale špansko bralno značko, ki je bila razpisana za 8. razred osnovne šole. 
Priprava se je izvajala delno v okviru pouka španskega jezika in delno preko spletne učilnice 
(dodatno gradivo za pripravo). 
Ponovno branje smo izvedli, ko so zainteresirane učenke doma že prebrale knjižici Gafas y 
Ruedas: ¡Atrapa al bufón! in Aventuras para 3: El triángulo de oro en el al-Andalús. 
Prav tako smo skupaj predelali gradiva/učne liste z nalogami. 
Tekmovalni dan španske bralne značke EPI Lectura smo na Osnovni šoli dr. Ivana Korošca 
izvedli 24. marca 2022.  

V letošnjem letu so prijava, vnos podatkov in rezultatov pionirsko za tekmovanje iz španske 
bralne značke potekali preko strežnika DMFA. 

Na tekmovanje za špansko bralno značko EPI LECTURA je bilo prijavljenih 7 učencev, 
udeležile so se ga 3 učenke in dosegle:  

1 zlato priznanje: Tijana Debevec, 9. a 

1 srebrno priznanje: Klara Drašler, 9. a 

1 priznanje za sodelovanje: Valentina Čejvanović, 9. a 

Čestitke! iEnhorabuena! 

Mentorica: Denija Marmilić Peršič 
 
3.13.5 Rastem s knjigo 

V šol. l. 2021/2022 smo se že šestnajstič vključili v projekt Rastem s knjigo, ki ga pripravlja 
Javna agencija za knjigo RS. Uradno se je projekt pričel 8. 9. 2021 na mednarodni dan 
pismenosti. Projekt je namenjen slovenskim sedmošolcem, da bi bolje spoznali slovensko 
leposlovje. V šolskem letu 2021/2022 je vsak sedmošolec prejel knjigo Vinka Möderndorferja 
Jaz sem Andrej. 
 
Projekt smo izpeljali v sodelovanju s Krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik. Glede na lanskoletne 
dobre izkušnje smo projekt v celoti izpeljali v šoli, in sicer 15. 3. 2022 za učence 7. a in 17. 3. 
2022 za učence 7. b. Vsak oddelek smo razdelili v dve skupini. Prva skupina je v računalniški 
učilnici skupaj s knjižničarko Simono Stražišar spoznavala zgodovino in delovanje krajevne 
knjižnice v Borovnici ter se seznanila z domoznanstvom. Spoznali so Vzajemni bibliografski 
sistem Cobiss ter se ob pripravljenih nalogah urili iskati gradivo po njem. Druga skupina pa je 
imela v šolski knjižnici predstavitev projekta ter pogovor o skrivnostih odraščanja. Telesni vidik 
odraščanja sta predstavila biologa Simon Lukan za 7. a; Edita Gradišar za 7. b; o čustvenem 
vidiku odraščanja pa so se pogovarjali s šolsko psihologinjo Roberto Gvozdić. Ob koncu so 
učenci prejeli v dar knjigo. 
 



46 
 

Podarjeno knjigo so vsi učenci tudi prebrali za domače branje. O prebranem besedilu so se 
pogovarjali pri urah slovenščine. Ob projektu so reševali tudi zbirko nalog. Vse njihovo delo v 
projektu smo tudi ocenili.  
 
Učenci so bili zelo zadovoljni z izvedbo projekta, še posebej jim je bil všeč pogovor o 
odraščanju. Prav vsi učenci so knjigo tudi prebrali in jo dobro sprejeli. Po branju so se razvili 
zelo zanimivi pogovori. Ocenjujem, da je projekt dosegel svoj namen. 
 

Miriam Svete, vodja projekta 
 
 

3.14 Šolski projekti in dejavnosti 
 
3.14.1 Šolska shema 

V šolskem letu 2021/22 smo na šoli nadaljevali s projektom Šolska shema. 
To je ukrep ki ga je podprla Evropska skupnost z namenom pospeševanja porabe sadja in 
zelenjave ter mleka v prehrani učencev. V okviru šolske sheme smo razdeljevali sadje. V šoli 
smo v ta namen izvedli 36 razdelitev svežega sadja in zelenjave. V načrtu je bilo, da sadje 
razdeljujemo enkrat tedensko ob sredah. Sadje in zelenjavo smo delili kot dodatek šolski malici, 
kar je bilo na jedilnikih tudi ustrezno označeno. 
 
V celem šolskem letu smo razdelili 665,45 kg jabolk, 172,75 kg mandarin, 89 kg breskev in 
nektarin, 73,25 kg hrušk, 66,15 kg jagod, 36 kg češenj,35 kg marelic, 34,65 kg paradižnika, 
29,2 kg kakija, 21,8 kg kumar, 18,95 kg redkvic, 17,8 kg paprike, 15,8 kg zelja, 15,5 kg sliv, 
8,5 kg solate, 7,5 kg suhega sadja, 7 kg kivija in 6 kg orehov. 
 
Skupaj smo razdelili 1320,30 kg sadja in zelenjave. 
Učenci so sheme šolskega sadja že vajeni in jo dobro sprejemajo. Ker smo kot šola vključeni 
v šolsko shemo, moramo sodelovati tudi v raziskavi. V ta namen so učenci 4. a, 6. a in 8. a 
razreda reševali anonimno anketo. Prvič so jo reševali oktobra in drugič junija. Rezultatov 
ankete nam NIJZ žal ne posreduje. 
 

Zapisal: Simon Lukan 
 
3.14.2 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Dan slovenske hrane – tradicionalni slovenski zajtrk – je bil predviden za petek, 19. 11. 2021. 
Zaradi obveznega testiranja, odsotnosti učencev (karantene oddelkov …) smo zajtrk prestavili 
na torek, 23. 11. 2022. S tem smo se pridružili slovenskim osnovnim šolam in vrtcem. 
Razredniki so učence, ki so bili v karanteni, pozvali, da so imeli zajtrk doma. 
 
Kot spremljevalno dejavnost sem pripravil nekaj videogradiv, ki so si jih lahko učenci in učitelji 
tudi ogledali. 
 

Zapisal in povzel: Simon Lukan 
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3.14.3 Ekološki projekt 

V šolskem letu 2021/2022 je na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica potekal Ekološki projekt, v 
katerega so bili vključeni vsi učenci, učitelji, strokovni delavci in tehniško osebje šole. Namen 
projekta je bilo ozaveščanje in izobraževanje o pomenu ekologije v našem vsakdanu. Na ta 
način smo pripomogli k večji ozaveščenosti glede skrbi za sočloveka in njegovo zdravje ter o 
ohranjanju okolja in narave.  
Aktivnosti so potekale vse leto, največ dogodkov je bilo strnjenih v Eko dnevu, ki je potekal 
22. 4. 2022. Celotno šolsko leto so potekali sledeči projetki: zbiranje rabljenih kartuš, tonerjev, 
baterij in telefonov, zamaškov za društvo Vesele nogice, ločeno zbiranje odpadkov, skrb za 
šolski vrt in sadovnjak, priprava zdrave hrane in shema šolskega sadja.  
Izvedli smo tradicionalni slovenski zajtrk z lokalno ekološko pridelanim sadjem in medom. 
Učenci devetih razredov so organizirali dve akciji zbiranja starega papirja. Člani vrtnarskega 
krožka so skrbeli za šolski vrt in sadovnjak. Zaradi izrednih razmer in šolanja na daljavo se 
nismo udeležili čistilne akcije, ki jo organizira Občina Borovnica. 
 
3.14.4 Projekt Bralno-učne strategije  

Projekt Bralno-učne strategije je namenjen povečanju bralne pismenosti tretješolcev. Namen 
projekta je bil pri učencih razvijati tiste bralne veščine, ki vodijo k boljši funkcionalni pismenosti. 
Del projekta je bil namenjen avtomatizaciji tehnike branja, drugi del pa enostavnejšim bralnim 
strategijam, ki jih učenec uporablja pri predelavi besedila. Učenci so spoznavali strategije za 
aktiviranje predznanja ter predelavo besedila po prvem branju, kot so določanje in povzemanje 
bistva ter različne grafične oblike prikazov povzetega bistva. Projekt smo izvajali pri pouku 
slovenščine, spoznavanja okolja ter pri Cankarjevi bralni znački celotno šolsko leto. Izbor 
bralnih učnih strategij smo črpali iz strokovne literature Sonje Pečjak in Mire Kramarič: Bralne 
strategije. 
 
3.14.5 Projekt Vsak mesec jezikamo drugače 

Učiteljice jezikov na OŠ Borovnica smo pripravile Teden jezikov (20.–24. 9. 2022) v okviru 
Evropskega dneva jezikov, ki ga vsako leto obeležujemo 26. septembra. Začetek ur 
jezikovnega pouka smo dotični teden bolj usmerjeno namenile branju. Izvedle smo jezikovni 
kviz ter glasbene odmore v jezikih, ki se jih učenci učijo na naši šoli. V petek smo 
nagradile izžrebane učenke in učence.  
 
Jezikovna tabla (na stopnišču pred vhodom v večnamenski prostor) se dopolnjuje skozi 
celotno šolsko leto: Mesečno so se izmenjevali ali sovpadali angleški, nemški in španski 
jezik: učiteljice tujih jezikov smo s svojimi učenci pripravile besedišče ter ga dopolnile s 
slikovnim gradivom na naslednje teme:  

 
MESEC TEMA 

september uvodni pozdrav (vsi jeziki) 
september dan jezikov (vsi jeziki) 

oktober barve jeseni (španščina) 
november tangram (angleščina RS) 
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december novo leto (vsi jeziki) 
januar zima (slovenščina) 
februar valentinovo (nemščina) 
marec English Camp (angleščina PS)  
april bralna značka, promoviranje branja v tujih jezikih (vsi) 
maj bralna značka, promoviranje branja v tujih jezikih (vsi) 
junij dan državnosti Republike Slovenije (vsi) 

 

Zapisala: Denija Marmilić Peršič 

3.14.6 Projekt Evropejčki na Vrhniki 

Zaradi izrednih razmer v povezavi s pandemijo covid-19 projekta Evropejčki na Vrhniki nismo 
izvedli. 
 
3.14.7 Projekt Šolski vrt 

V letošnjem šolskem letu se je šola zopet priključila nacionalnemu programu Šolski ekovrtovi, 
ki ga pripravlja Inštitut za trajnostni razvoj. V programu so učenci spoznavali delo na vrtu 
(predvsem v spomladanskem času) in spoznavali postopek vzgoje sadike od semena naprej (v 
okviru interesne dejavnosti vrtnarski krožek). Vrtnine smo vzgojili sami (paradižnik – volovsko 
srce, novosadski jabučar; paprike) iz ekoloških semen in jih nato ponudili delavcem šole. Na 
visoko gredo na Košutovem vrtu smo v poznih spomladanskih mesecih posadili semena koruze 
pokovke, ki jo bomo jeseni obrali in ponudili na novoletnem sejmu v mesecu decembru. V 
projekt je bilo vključenih 29 učencev iz 1. razreda. Projekt je bil kljub izrednim razmeram v 
jesenskem in zimskem času uspešno izpeljan. Vodja projekta je bila Karmen Turšič, pomočnica 
pa Mateja Praprotnik Lesjak. 

Zapisala: Karmen Turšič 
 
3.14.8 Kaj veš o prometu? 

Tekmovanje Kaj veš o prometu? je bilo v šolskem letu 2021 odpovedano zaradi epidemije 
covid-19 v Sloveniji. 
V letu 2022 pa se bo tekmovanje predvidoma izvedlo 21. aprila 2022.  
 
V kratkem času po prejemu vabila sem pridobil 6 prijav in začel s pripravami, vendar smo 
sodelovanje na tekmovanju odpovedali zaradi obvezne prisotnosti na izobraževanju ORCA v 
istem terminu. 

Mentor: Klemen Jevnikar 
 

3.14.9 Kamišibaj 

Ta dejavnost izhaja iz Japonske – kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Kot mentorica sem 
izbrala pravljice, jih obravnavala in učenci so jih ilustrirali. Pravljice so pripovedovali na odru 
in vzporedno s pripovedovanjem menjali slike/ilustracije. Te prikazujejo pomembne dogodke 
v zgodbi. Izvirnost risanja ter sugestivnost pripovedovanja potegneta gledalca globoko v 
vrtinec dogodkov in razvijata domišljijski svet. Cilj je bil branje, likovno in ustno poustvarjanje 
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besedila z uporabo različnih bralnih strategij. Kamišibaj je lahko tudi odlično sredstvo za 
vzpostavitev stika z vrstniki. Glavni dve fazi sta likovna ilustracija in sam nastop, pri katerem 
se besedilo in slike stkejo v likovno pripoved oziroma kamišibaj. 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli kulturni dan  Kamišibaj. Učenci so spoznali in nadgradili 
kamišibaj – japonsko umetniško obliko pripovedovanja zgodb ob slikah, poslušali zgodbe ter 
izdelali svoj kamišibaj. Dejavnost sta nam s pomočjo videoposnetka predstavila Jerca Cvetko 
(performerka kamišibaj gledališča) in Jure Engelsberger (ilustrator in glasbenik). 
Učenci so kljub spremenjenim razmeram v družbi zaradi epidemije v času rednega pouka v 
spomladanskem času izdelali kar nekaj kamišibajev. Z veseljem so hodili zjutraj (predure) in 
ilustrirali in pisali zgodbice. Ob zaključku ID smo se predstavili tudi na zaključni prireditvi.  

Menim, da je treba s projektom nadaljevati, saj učenci pridobivajo veščine na kulturnem in 
jezikovnem področju, likovno rastejo in tako bogatijo svoje znanje. 

Zapisala: Alma Leskovic Grošelj 

3.14.10 Razvijanje pismenosti in bralno-učne strategije 

V šolskem letu 2021/2022 smo nadaljevali z razvijanjem bralne pismenosti. Učitelji so bralno-
učne strategije izvajali v sklopu načrtovanih ur skozi celotno šolsko leto. Septembra so v 1. 
razredu izdelali mapo, v katero so učiteljice med letom vlagale primerke različnih bralno-učnih 
strategij za vsakega učenca. Bralno-učne strategije so bile skrbno izbrane glede na zahtevnost 
uporabe in razred, ki se je s posamezno strategijo seznanjal.  

 
3.14.11 Evropski teden mobilnosti 

Evropski teden mobilnosti (ETM) 2021 je potekal pod geslom »Trajnostno 
povezani!«. Potekal je od 16. do 22. septembra 2021. 

V sodelovanju z Občino Borovnica so bile v petek, 24. 9. 2021, izvedene še naslednje 
dejavnosti: 

– celotedenske dejavnosti promocije in usposabljanja za kolesarjenje otrok, ki obiskujejo 
vrtec; 

– zanimivo potopisno predavanje Liljana Kogovšek o preživljanju počitnic s pešačenjem 
na dolge razdalje po znanih evropskih pešpoteh; 

– predstavitve in preizkus el. skirojev in el. koles; 
– predstavitve el. avtomobilov, ki jih uporabljajo naši občani in člani DEMS ter srečanja 

občanov in lastnikov el. vozil; 
– prometne igre in slikanje prometnih in prometno-okoljskih motivov s kredo na asfalt; 
– predstavitev električnega tricikla JP KVP, reciklaže odsluženih koles v okviru projekta 

Zero Waste in osnovnega servisa koles; 
– nagradni kviz o prometu in okolju ter varni vožnji el. koles in skirojev s predstavitvijo 

zavarovanja kolesarske odgovornosti; 
– kolesarski izlet preko barja v Tehniški muzej Slovenije z vodenim ogledom prometne 

zbirke. 
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Tudi letos so bili nad ponujenimi možnostmi najbolj navdušeni otroci, odrasli pa se še vedno 
držijo nekako ob strani. 
Zaradi bolezni sta odpadli predavanji o varni in pravilni uporabi električnih skirojev v prometu. 
 

Zapisal: Klemen Jevnikar 

3.14.12 Skrb za šolo in šolsko okolico 

Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer smo predvideni izvedbeni načrt projekta 
prilagodili tako, da so urejanje okolice šole samoiniciativno izvajali posamezni oddelki šole v 
okviru oddelčnih skupnosti, učnih ur ali dnevov dejavnosti. 
 
3.14.13 Prostovoljstvo 

V šolskem letu 2021/2022 je v projektu Prostovoljstvo sodelovalo 25 učencev, ki so delovali 
na različnih področjih: učna pomoč, zbiralne akcije, dobrodelnost. S prostovoljci smo se 
srečevali na sestankih, katerih glavni cilji so bili izmenjava izkušenj, pomoč in svetovanje.  
 
Področja dela 

1. Učna pomoč  
15 učencev je nudilo učno pomoč 16 učencem z učnimi težavami. Učenci prostovoljci so učno 
pomoč izvajali enkrat tedensko. Učencem so pomagali pri domačih nalogah ter jim nudili 
dodatno razlago učne snovi.  
 

2. Zbiralne akcije 
V sklopu prostovoljstva smo na ravni šole aktivno sodelovali pri različnih zbiralnih akcijah.  
Tekom celega šolskega leta smo zbirali plastične zamaške za dečka s cerebralno paralizo. 
Zbrane zamaške smo družini predali dvakrat; enkrat smo jih odpeljali k dečkovi družini, drugič 
pa jih je v šoli prevzela dečkova mama. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem 
letu. 
Sodelovali smo pri projektu Anina zvezdica, kjer smo zbirali živila z daljšim rokom uporabe ter 
higienske pripomočke. 
Za dobrodelno akcijo Mala pozornost za veliko veselje smo zbirali ročno izdelane in napisane 
voščilnice, ki so jih prejeli starejši v domovih za starejše občane. 
Vključili smo se tudi v dobrodelno akcijo Mehak objem, ki tolaži srce, kjer smo zbirali plišaste 
igrače za starejše ljudi z demenco, ki bivajo v domovih za starejše občane. 
 

3. Dobrodelnost  
V prazničnem decembrskem času smo v sklopu prostovoljstva izvedli ustvarjalno delavnico, 
kjer smo izdelali voščilnice za starejše občane Borovnice. Želeli smo se spomniti na njih ter jim 
na ta način polepšati praznike. Voščilnice smo razdelili med občane. 
                                                                 

Mentorji: Olga Pogačnik Janežič, Klemen Jevnikar, Teja Debevec 
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3.15 Prireditve 

 

3.15.1 Prvi šolski dan za prvošolce  

Prvošolci so se skupaj s starši, ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ-ja, zbrali v večnamenskem 
prostoru ob 10. uri. Učence, starše in učitelje je prijazno nagovoril gospod ravnatelj. Po 
uvodnem pozdravu je bilo podanih nekaj osnovnih informacij in spodbudnih besed. Ozračje je 
potem napolnilo vzdušje sreče, saj je sledila zanimiva predstava za najmlajše 
Po ogledu so prvošolci spoznali razredničarke in drugi strokovni delavki. Razredničarke so 
učence odpeljale v matične učilnice in se z njimi spoznale. Medtem so starši dobili nekaj 
začetnih informacij o poteku pouka, delu v oddelku podaljšanega bivanja, jutranjem varstvu, 
izvajanju neobveznega tujega jezika angleščine, varnosti in črti zaupanja. Prireditev smo v 
prijetnem vzdušju zaključili ob 11.30. 
 

         Vodja: Janja Rožanc 
3.15.2 Novoletni sejem 

V šolskem letu 2021/2022 smo se na sejah šolskega sklada, ki sta potekali,  9. 11. 2021 in 23. 
11. 2021, dogovorili, da bomo zaradi koronavirusa sledili zgledu vrtca Borovnica in letošnji 
novoletni sejem pripravili v spletni obliki. Predstavnici šole, Nina Oblak in Karmen Turšič, sta 
oblikovali spletno vabilo na novoletni sejem in ga objavili na spletni strani šole.  
Učenci in učenke od 1. do 5. razreda so v razrednih skupnostih pripravili izdelke za sejem in 
jih predali članicam šolskega sklada. Predstavnici šole, Nina Oblak in Karmen Turšič, sta 
oblikovali spletno trgovino. Izdelke sta poslikali in poleg izdelkov zapisali njihov opis ter 
priporočen znesek. Izdelki so bili učencem, učenkam, učiteljem, krajanom … na voljo v spletni 
trgovini od 27. 11. 2021 do 1. 12. 2021. V četrtek, 2. 12. 2021, pa so naročniki lahko svoje 
naročene izdelke prevzeli na dvorišču OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, od 16. 00 do 20.30.  
Izdelke za spletni novoletni sejem so pripravili učenci:  
 

– 1. a pod mentorstvom Karmen Turšič in Teje Debevec, 
– 1. b pod mentorstvom Polone Pogačar in Jerce Potrebuješ, 
– 1. c pod mentorstvom Staše Juršič in Jerce Potrebuješ, 
– 2. a pod mentorstvom Nine Oblak in Denije Marmilić Peršič, 
– 2. b pod mentorstvom Marinke Šivec, 
– 3. a pod mentorstvom Barbare Skopec Černigoj, 
– 3. b pod mentorstvom Deše Stojanovič, 
– 3. c pod mentorstvom Nataše Strah, 
– 4. a pod mentorstvom Sabine Ferbežar, 
– 4. b pod mentorstvom Mateje Praprotnik Lesjak, 
– 4. c pod mentorstvom Vesne Strašek, 
– 5. a pod mentorstvom Ksenije Pavlič, 
– 5. b pod mentorstvom Lare Beličič, 
– 5. c pod mentorstvom Alme Leskovic Grošelj. 

Učenci so pripravili: 
– mešanico suhih sestavin za kolačke v steklenem kozarcu, 
– namizne svečnike (velike, male) iz steklenih kozarcev za vlaganje, 
– jelenčka Rudolfa in snežaka iz glinenih lončkov, 
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– božično žito z navodili – pripravljeno za sajenje, 
– voščilnice, 
– snežne krogle iz malih kozarcev za vlaganje,  
– namizne dekoracije, 
– milo z vonjem sivke, 
– skodelice, 
– adventne venčke 
– snežake iz odpadne embalaže, 
– krogle za novoletno jelko, 
– lesene jaslice. 

Sejmu so se pridružili tudi učenci 9. a in 9. b razreda s svojimi izdelki (podolgovat lesen svečnik, 
voščilnice z lesenimi okraski, leseni svečniki, leseni adventni venčki). Učenci so na ta način 
zbirali denar za zaključno ekskurzijo.  
 

Sejem je bil uspešen. Zbrali smo sredstva za šolski sklad. 
 

Zapisala predstavnica šole v šolskem skladu: Karmen Turšič 

 
3.15.3 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bila predvajana 24. 12. 2021. Zaradi 
epidemioloških ukrepov je bila prireditev predhodno posneta, posnetek pa je bil objavljen na 
spletni strani OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Ogledali so si jo učenci in delavci OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica in širša javnost.  
Na prireditvi so bili predstavljeni uradni simboli Slovenije, ki jih je predstavil 5. b pod 
mentorstvom Lare Beličič. Sledile so znamenitosti, ki predstavljajo Slovenijo tudi izven njenih 
meja: Triglav (deklamacija v izvedbi učencev 8. a pod mentorstvom Katarine Fekonja), Planica 
(petje pesmi Planica v izvedbi 1. b pod mojim mentorstvom in igranje pesmi na harmoniko v 
izvedbi Primoža Koširja iz 4. b razreda), Avseniki (polko je na pesem Golica zaplesal 1. a pod 
mentorstvom Karmen Turšič), Lipico in lipicance je predstavil 3. b pod mentorstvom Deše 
Stojanovič, Soča (deklamacijo Gregorčičeve Soči je izvedel dodatni pouk slovenščine 9. r. pod 
mentorstvom Miriam Svete), ajda je bila predstavljena s strani 5. c pod mentorstvom Alme 
Leskovic Grošelj, čebele (pesem Čebelar je zaigral Matic Hrovatin), panjske končnice, ki jih je 
predstavil 5. a pod mentorstvom Ksenije Pavlič, ribniška suha roba (pesem Ribnčani je bila 
izvedena s strani 1. a pod mentorstvom Tine Vahčič), slovenska potica je bila predstavljena s 
strani 1. c pod mentorstvom Staše Juršič. Najdišče najstarejše piščali na svetu je bilo 
ponazorjeno s pesmijo Jingle Bells, ki jo je na prečno flavto zaigrala učenka 4. b, Lana Bajec.  
Na prireditvi je vse zbrane nagovoril ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Daniel Horvat. 
Govor pa je pripravil tudi podpredsednik OZVVS Vrhnika-Borovnica Jože Zorman. 

 

Vodja prireditve: Polona Pogačar 
 

3.15.4 Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

V petek, 4. 2. 2022, je na šoli potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Proslava 
je bila izvedena na daljavo zaradi izrednih zdravstvenih razmer. Učitelji razredniki razredne 
stopnje so si jo skupaj z učenci ogledali tekom dneva, predmetni razredniki pa ob 10. uri. 
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Po uvodni Zdravljici in življenjepisu pesnika Franceta Prešerna so učenci 1. a z učiteljicama 
Karmen Turšič in Tejo Debevec deklamirali sodobno pesem Urška avtorja Andreja Rozmana 
Roze. Sledil je intervju s pesnikom, ki so ga pripravili učenci OPB 1. b z učiteljico Saro Malečkar. 
Učenci 3. b z učiteljicama Dešo Stojanovič in Bojano Rejc Gantar so zapeli pesem Pod oknom. 
Učenci 2. b z učiteljico Marinko Šivec so recitirali pesem Lipica. Učiteljica Alma Leskovic Grošelj 
se je z učenci 5. c predstavila s kamišibajem Lepa Vida. Učitelj Jernej Spruk je vodil zborček, 
ki je zapel pesem. Učenci 3. a z učiteljico Barbaro Skopec Černigoj so zaplesali ples Izak, Jakob, 
Abraham. Učenci 4. b so prebrali Povodnega moža pod vodstvom učiteljice Mateje Praprotnik 
Lesjak. Učenec Maks Šorli Hall je na klavir zaigral Chopinov Valček v A molu pod vodstvom 
učiteljice Katarine Filipič. Učenci 4. a so pod mojim mentorstvom za konec zapeli pesem Yelow 
Submarine skupine The Beatles. 
Uvodno besedilo je zapisala učiteljica Miriam Svete, ozadje so izdelali učenci 3. b, snemalec je 
bil računalnikar Miran Garafolj, montažer pa Mitja Zotti. 
Vsem sodelujočim se zahvaljujem za aktivno in ustvarjalno sodelovanje. 
 

Vodja prireditve: Sabina Ferbežar 
 

3.15.5 Eko dan  

V petek, 22. 4. 2022, smo za celotno šolo organizirali EKO DAN. Vodji sva bili Nina Oblak za 
razredno stopnjo in Tanja Plohl za predmetno stopnjo.  
Eko dan smo na razredni stopnji pričeli v razredih, kjer smo se pogovorili o poteku dneva. Po 
določenem urniku so razredi prihajali v izmenjevalnico igrač, kjer so si igrače ogledovali in si 
jih izmenjali ravno toliko, kolikor so jih prinesli.  
Načrtovana je bila tudi čistilna akcija po Borovnici. Žal nam vreme ni bilo naklonjeno, zato smo 
se dogovorili, da jo izvedemo kasneje.  
Vsi učitelji so imeli tudi možnost, da si izposodijo USB ključek, na katerem so shranjeni posnetki 
ekološke vsebine in so primerni za učence razredne stopnje.  
Pred in po izmenjevanju igrač pa so v posameznih razredih potekale različne dejavnosti.  
 
Prvošolci so pisali zaobljube Zemlji in izdelovali izdelke iz odpadne embalaže.  
 
Drugošolci so si ogledali posnetke ekoloških vsebin in izdelali plakate ter sadili rastline, rože. 
 
Tretješolci so izdelovali izdelek iz odpadne embalaže, si ogledali posnetke ekoloških vsebin 
in sadili rastline.  
 
Četrtošolci so prav tako izdelovali različne izdelke iz odpadne embalaže.  
 
Petošolce pa so obiskali olimpijci, saj so bili na natečaju, na katerem so sodelovali, zelo 
uspešni. 
 
Šestošolci so odšli na ogled dveh ekoloških kmetij v Zabočevem. Spoznali so pomen 
ekološkega kmetovanja, se seznanili z življenjem na kmetiji, spekli kruh ter poskusili domače 
pridelke (kruh, salama, sir, piškoti, jabolčni sok). 
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Sedmošolci so odšli na ogled Komunalnega podjetja Vrhnika, kjer so imeli predavanje o 
odpadkih in pravilnem ločevanju. Ogledali so si tudi sortirnico. Nato so odšli na ogled trgovine 
Depo, kjer lahko kupite rabljene in obnovljene predmete. 
 
Osmošolci so si pod vodstvom zunanjih izvajalcem iz Krajinskega parka Ljubljansko barje 
ogledali pot Barjanska okna (Skrivnostne poti voda Ljubljanskega barja) in spoznali pomen 
ohranjanja čistosti voda. 
 
Devetošolci so že v četrtek popoldne pričeli z zbiralno akcijo starega papirja. S tem so v petek 
dopoldne nadaljevali. 
 
Vsi razredi so na ta dan še posebej osvestili pomen EKO DNEVA in varovanje narave.  
 

Vodji EKO DNEVA: Nina Oblak in Tanja Plohl 
 

3.15.6 Valeta 

Zaključna prireditev letošnjih devetošolcev se je odvijala v torek, 14. junija 2022, v 
večnamenskem prostoru šole. Začela se je ob 18. uri s  plesnimi točkami. Devetošolci so v 
programu prikazali nekaj zabavnih dogodkov iz šole na daljavo v obliki skečev ter predstavili 
svoje talente, s katerimi smo jih spoznali v drugačni luči, kot smo jih videvali pri pouku. 
Program je bil izpeljan sproščeno in suvereno. 
 
V nadaljevanju valete si je občinstvo ogledalo film, posnet v Kranjski Gori, v okviru Šole za 
življenje. Sledila je predaja ključa osmošolcem, ki so si ga priborili s predhodno opravljenimi 
nalogami in zaprisego. V zaključnem delu so se učenci zahvalili staršem, ravnatelju, učiteljem 
in ostalim delavcem šole, ki so jih spremljali tekom osnovne šole in nazadnje tudi županu. Tudi 
razredničarki sva namenili nekaj besed svojima razredoma. Sledila je podelitev priznanj in 
pohval devetošolcem, ki so se izkazali na tekmovanjih iz znanj, pri bralnih značkah, na natečajih 
in tistim, ki so veliko pomagali sošolcem in se posebno potrudili v oddelčni skupnosti. 
Program se je zaključil ob 19.40. Sledilo je skupinsko fotografiranje generacije. 
 
Tudi nekaj učiteljev je pripomoglo k odlično izpeljanim točkam programa, in sicer:  

– Klemen Stojanovič, ki jih je učil osnov plesa, 
– Jernej Spruk, ki jim je pomagal pri uglasbitvi himne, 
– Miriam Svete pri podelitvi priznanj, 
– Denija Marmilić Peršič in Polona Zupančič s točko v tujem jeziku, 
– Neža Gaberšček Demšar pri pregledu besedila za valeto, 
– Darjan Geohelli pri oblikovanju simbola in snemanju filma, 
– Miran Garafolj pri snemanju dogodka, 
– Marjan Debevec pri ozvočenju in 
– Mitja Zotti pri računalniških projekcijah. 

 
Razredničarki: Edita Gradišar in Helena Svete Hladnik 
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3.15.7 Prireditev ob dnevu državnosti 

Prireditev ob dnevu državnosti je potekala v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica, v petek, 24. 6. 2022, ob 8.30. Na prireditev so bili vabljeni učenci in učenke OŠ, 
vodstvo šole, župan občine Borovnica, g. Peter Črnilogar, in člani območnega združenja vojnih 
veteranov Slovenije. 
Na prireditvi so bili predstavljeni dosežki, ki so jih Slovenija oz. njeni državljani dosegli v 31. 
letih in s katerimi so Slovenijo postavili ob bok evropskim in svetovnim velesilam.  
Na prireditvi je bila najprej predstavljena vloga književnosti in književnikov pri vzpostavljanju 
narodne zavesti. Učenci 1. a razreda so pod mentorstvom Teje Debevec deklamirali dve pesmi 
pesnice in pisateljice Anje Štefan. Učenci 4. c so pod mentorstvom Vesne Strašek deklamirali 
dve pesmi pesnika in pisatelja Andreja Rozmana Roze. Mladinski pevski zbor pa je pod 
mentorstvom Jerneja Spruka zapel pesem pesnika Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi.  
Sledila je predstavitev kulinaričnih dosežkov Slovenije. Učenke 5. c so pod mentorstvom Alme 
Leskovic Grošelj predstavile življenjsko pot kuharice Ane Roš z gledališčem Kamišibaj. Učenci 
2. b razreda pod mentorstvom Marinke Šivec pa so predstavili nekaj tradicionalnih slovenskih 
jedi (vrhniški štruklji, idrijski žlikrofi, jurjeva kapa, bloška trojka …).  
Na prireditvi smo spoznali pomembno vlogo slovenskega filma in poslušali naslovno pesem 
drugega najbolj gledanega slovenskega filma, Gremo mi po svoje z naslovom Vsak po svoje, 
ki so jo pripravili učenci 2. a razreda pod mentorstvom Nine Oblak in Denije Marmilić Peršič.  
V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi dveh kulturnih spomenikov, ki sta bila v zadnjih 31. 
letih vpisana pod Unesco svetovno dediščino. Predstavila sta jo učenca 5. b razreda pod 
mentorstvom Ksenije Pavlič. Prisluhnili smo predstavitvi rudnika živega srebra v Idriji in 
koliščarjev, ki so živeli na Ljubljanskem barju. 
Sledila je plesna koreografija učencev 3. b razreda, ki so pod mentorstvom Deše Stojanovič 
zaplesali ples Aiko, aiko. Ogledali smo si tudi predstavitvi dveh slovenskih športnikov – Luke 
Dončiča in Janje Garenbret, ki so ju pripravili učenci 1. b razreda pod mentorstvom Polone 
Pogačar.  
Ob zaključku prireditve je učiteljski pevski zbor pod mentorstvom Tine Vahčič zapel pesem Vse 
tičice lepo pojo. Otroški in mladinski pevski zbor pa sta pod mentorstvom Jerneja Spruka zapela 
pesem Če bi se svet nazaj vrtel in pesem Zgodba o prijateljstvu. Vsi pevski zbori so ob zaključku 
zapeli pesem Vse najboljše, Slovenija.  
Na prireditvi so vse zbrane nagovorili ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, g. Daniel 
Horvat, župan občine Borovnica, g. Peter Črnilogar, in predsednik OZVVS Vrhnika-Borovnica, 
Jože Zorman. Slednji je g. ravnatelju, Danielu Horvatu, predal spominski znak za zgledno 
sodelovanje med OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in območnim združenjem vojnih veteranov 
Vrhnika-Borovnica, saj v mesecu oktobru vsako leto obeležijo domovinski dan.  
 

Vodja prireditve: Karmen Turšič 
 

3.15.8 Pustni ples 

Zaradi ponovnega epidemiološkega stanja in smernic MIZŠ ter priporočil NIJZ nismo izpeljali 
tradicionalnega pustnega plesa. 
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3.15.9 Festival Hola chicos 

Zaradi epidemiološkega stanja in smernic MIZŠ ter priporočil NIJZ je bil odpovedan festival 
Hola chicos. 
 
3.15.10 Božično-novoletni koncert 

Tradicionalnega božično-novoletnega koncerta nismo izvedli. Upamo, da nam ga bo uspelo 
organizirati v prihodnjem šolskem letu. 
 
3.16 Vaja evakuacije 
 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica je 7. 9. 2021 izvedla vajo evakuacije, in sicer ob 10.15. Pri 
vaji evakuacije je sodelovalo 74 zaposlenih ter 516 učencev. 
Vaja evakuacije je bila izvedena po smernicah, ki jih je pripravilo pooblaščeno podjetje za 
varstvo pred požari Borštnar & CO. Ljubljana, objavljenih na spletni strani www.varnost-
solstva.com.  
Po prirejenem scenariju se je požar začel v KUHINJI. 
Alarmiranje smo izvedli s požarnim alarmom ter opozarjanjem po zvočniku (sireno, 
ozvočenjem, zvoncem …). Vaja evakuacije je v celoti uspela. 
 

Evakuacija se je pričela ob 10.15. Evakuacija je bila napovedana za ta dan, ura je bila 
napovedana le okvirno. Izvedli smo jo zato, da obnovimo poznavanje evakuacijskih poti. 
Evakuacija je potekala zgledno in utečeno, učenci in delavci šole so šolo zapustili po 
predvidenih evakuacijskih poteh.  
Šola je bila prazna v 7 minutah. Število učencev se iz leta v leto povečuje. Na izhodih in ozkih 
grlih je prihajalo do krajših zastojev. Učenci in delavci šole smo se zbrali deloma na parkirišču 
za učitelje, večinoma pa na košarkarskem igrišču, ker se nogometno igrišče obnavlja.  
Učitelji so v evakuaciji primerno postopali, učence so prešteli, preden so zapustili prostor, in 
po tem, ko so se evakuirali na ustrezno mesto.  
Še vedno ugotavljamo, da se alarm v več učilnicah preslabo sliši (poročanje učiteljev). V 
razredu se sliši samo, če je popolna tišina. To zagato rešujemo začasno tako, da ravnatelj 
obvesti o požaru preko zvočnika, vendar to ni dolgoročna rešitev. V finančni plan za koledarsko 
leto 2022 smo dali nakup novih siren, ki so nujno potrebne. 
Evakuacija je potekala v skladu s priporočili in navodili NIJZ, kar pomeni, da so učenci in delavci 
šole v skupnih prostorih nosili maske, ob prihodu nazaj v šolo so si razkužili roke. Zaradi večje 
koncentracije ljudi na košarkarskem igrišču so morali maske nositi tudi na prostem. 
 
1. NADSTROPJE: 
a) Učenci in delavci šole iz učilnic za GOS, TJA in MAT ter delavci v zbornici so zapustili šolo 
tako, da so odšli po stopnicah v pritličje, desno skozi garderobe in uporabili stranski izhod 
pri telovadnici.  
b) Učenci in delavci šole iz učilnic za GEO, 5. b in 5. c so zapustili šolo tako, da so odšli po 
novih stopnicah v pritličje in uporabili stranski vhod v prizidek.  
1. PRITLIČJE: 
a) Učenci in delavci šole iz učilnic SLO 1, SLO 2, TIT ter LUM so zapustili šolo tako, da so odšli 
skozi garderobe in uporabili stranski  izhod pri telovadnici.  
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b) Učenci in delavci šole iz učilnic RAČ, NAR, FIZ, 5. a in 5. c ter LAB. UČILNICE so zapustili 
šolo tako, da so uporabili stranski vhod v prizidek. 
Šolo smo zapustili v dobrih 6 minutah, saj se število učencev povečuje. Na izhodih je prihajalo 
do krajših zastojev. 
Učitelji so v evakuaciji primerno postopali, učence so prešteli, preden so zapustili prostor in po 
tem, ko so se evakuirali na ustrezno mesto.  
Še vedno ugotavljam, da se alarm preslabo sliši (poročanje učiteljev). V razredu se sliši samo, 
če je popolna tišina. To zagato začasno rešujemo tako, da ravnatelj obvesti o požaru preko 
zvočnika, vendar to ni dolgoročna rešitev.  
Evakuacija je potekala v skladu s priporočili in navodili NIJZ, kar pomeni, da so učenci in delavci 
šole v skupnih prostorih nosili maske, ob vhodu nazaj v šolo so si razkužili roke. 
Odgovorni osebi za izvedbo evakuacije: 

1. Tanja Plohl, poverjenica za civilno zaščito na OŠ Borovnica. 
2. Daniel Horvat, ravnatelj šole. 

Zapisala Tanja Plohl,  poverjenica za civilno zaščito na OŠ Borovnica 
 
3.17 Druge dejavnosti 
 
3.17.1 Revija pevskih zborov občine Borovnica 

Zaradi epidemije letos nismo izvedli tradicionalne revije borovniških pevskih zborov. 
 
3.17.2 Angleški tabor 

V tednu od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022 smo na šoli v sodelovanju z jezikovno šolo The English 
Experience iz mesta Norwich (Velika Britanija) že tretjič (po dvoletnem premoru zaradi razmer, 
povezanih z covid-19) izvedli enotedenski tabor English camp. Tabora se je udeležilo 44 
učencev od 1. do 9. razreda. Bili so razdeljeni v tri skupine, poučevali so jih štirje naravni 
govorci angleščine. Preizkusili so se v umetnostnih, športnih, dramskih aktivnostih in angleških 
igrah. V angleščini so bili dejavni približno 30 ur v celem tednu, kar je približno polovica 
celoletnih ur za angleščino v 4. razredu oz. četrtina celoletnih ur za angleščino v 7. razredu. 
Menim, da je veliko učencev izkoristilo priložnost aktivne rabe angleščine z naravnim govorcem 
na drugačen način, kot jo ponuja slovenski šolski sistem. S taborom so dobili nepozabno 
izkušnjo. Angleški tabor bomo staršem ponudili tudi v šolskem letu 2022/2023. 
 

Tanja Plohl, koordinatorica za Angleški tabor 
 
3.17.3 Zbiralni akciji odpadnega papirja 

Borovniški devetošolci so tudi letos organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. 11. in 12. 
oktobra 2021 so se kljub kislemu vremenu odpravili od vrat do vrat. Krajani so nam izročali 
zaloge starega papirja, ki so ga zbirali več mesecev. Marljivo delo se je obrestovalo, saj so 
zbrali 15.340 kg odpadnega papirja in zaslužili 2.301,00 €. Aprila, ob dnevu Zemlje, so akcijo 
ponovno izvedli. Tokrat so nabrali 17.810 kg odpadnega papirja in zaslužili še 2.395,00 €, 
skupno so imeli na računu 4.696,30 €. 
Zadovoljni smo, da pomagamo varovati naše okolje in da zmoremo sami kaj zaslužiti. 
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Za pomoč pri izvedbi zbiralne akcije se zahvaljujemo staršem, hišnikoma g. Marjanu Debevcu 
in g. Marku Žitku ter vsem Borovničanom, ki so vestno hranili odpadni papir.  
Zahvaljujemo se tudi učiteljem, ki so nam pri tem dodatno priskočili na pomoč: 

1) Klemen Jevnikar, 
2) Miriam Svete, 
3) Katarina Filipič. 

Razredničarki: Edita Gradišar in Helena Svete Hladnik 
 

3.17.4 Strokovna ekskurzija učencev   

»V ČOKOLADNICO ZOTTER in SPREHOD SKOZI GRAZ« 
 
Z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet NEMŠČINA ter interesni dejavnosti turistični krožek in 
MIHA, popotniški krožek, smo se v petek, 17. 6. 2022, podali na enodnevno strokovno 
ekskurzijo »V ČOKOLADNICO ZOTTER in SPREHOD SKOZI GRAZ«. 
Zbor učencev je bil ob 6.30 pred železniško postajo v Borovnici, nato smo se mimo Celja in 
Maribora pripeljali do Avstrije, vse do mesteca Riegersburg, kjer se nahaja znana tovarna 
čokolade in čokoladnih izdelkov Zotter. Ogledali smo si predstavitveni film, proizvodnjo in na 
koncu degustirali čokolado in čokoladne sestavine. Po sladkanju s čokolado smo se odpeljali 
do Gradca, kjer smo lahko uživali v mestnem vrvežu. Ogledali smo si mesto in njegove 
znamenitosti (Hauptplatz, Deželna hiša, katedrala, številni mestni parki in dvorci …), do katerih 
so nas popeljali in nam jih predstavili učenci naše šole v vlogi turističnih vodnikov.  
Učenci, ki se učijo nemščino, so izvedli nekaj praktičnih preizkusov iz znanja nemščine. V 
dialogih v nemškem jeziku so predstavili situacije, v katerih se lahko znajdejo turisti na poti: 
slišali smo dialog med obmejnim policistom in vodnikom avtobusa, med domačinom in 
turistom, ki se ne zna orientirati v mestu, ter dialog v restavraciji v zvezi z naročilom kosila.  
Nekaj prostega časa so učenci preživeli v središču Graza, lačne želodčke smo napolnili v 
graškem McDonaldsu, malo pred peto popoldan pa smo se odpeljali proti Sloveniji in prišli v 
Borovnico v večernih urah. 
Strokovne ekskurzije se je udeležilo 45 učencev 6., 7. in 8. razredov, na pot so odšli v 
spremstvu Polone Zupančič, Dajane Jovanovič in Nataše Lipovšek - Hrga. 
Imeli smo se super, našo pot in doživetja smo ves čas fotografirali in snemali, vse skupaj pa 
povezali v kratek filmček, ki smo ga objavili na šolski spletni strani. 
 

Nataša Lipovšek - Hrga, vodja dejavnosti
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3.17.5 Tabor za nadarjene učence 

Tabor za nadarjene smo izvedli v CŠOD Vojsko, in sicer od 22. 12. do 24. 12. 2021. 
 
Udeležilo se ga je 23 učencev od 6. do 9. razreda. Izveden je bil program v kombinaciji 
naravoslovnih in družboslovnih vsebin, in sicer Robotika z Lego Mindstorms ter 
Spoznajmo in povežimo se. Vsebine smo prepletli z gibanjem zunaj na snegu 
(orientacija, tek na smučeh).  
Po mnenju učiteljev in učencev je bil tabor odličen. Daljši opis tabora je v razdelku 
Šole v naravi in tabori. 

            Klemen Jevnikar, vodja tabora 

 

3.17.6 Tekmovanje elastomobilov 

Hiša eksperimentov je v soboto, 26. marca 2022, organizirala 19. državno Tekmovanje 
elastomobilov. Tekmovanje je potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani. 
 

Tekmovanja smo se udeležili z eno ekipo z imenom TIŽAMA: 
1.    Nace Kenda, 8. b 
2.    Tine Kenda, 6. b 
3.    Žan Bokalič, 5. c 
4.    Matevž Jevnikar, 5. a 

Skupina je zasedla 17. mesto. 
 

Imeli smo izrazito mlado zasedbo, saj je tekmovanje praviloma namenjeno učencem 
3. triade. Učenci so nastopili brez predhodnih izkušenj, upoštevajoč, da se zaradi 
epidemične situacije preteklih dveh tekmovanj nismo udeležili. 
Učenci so se tekmovanja udeležili s svojimi starši, saj sem bil v tednu pred 
tekmovanjem bolniško odsoten. 
Glede na vse okoliščine smo bili vsi z udeležbo zelo zadovoljni. Seveda pa imamo že 
ideje za prihodnost. 
Več o tekmovanju na: http://www.he.si/elastomobili. 

Mentor: Klemen Jevnikar 
 

3.17.7 Tekmovanje iz znanja španščine, A ver si lo sabes 

V petek, 20. maja 2022, je na Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica potekalo 
mednarodno tekmovanje iz znanja španščine za osnovnošolce Pokaži, kaj znaš (A 
ver si lo sabes). Tekmovanje je trajalo 60 minut. Udeležile so se ga 4 učenke 
obveznega izbirnega predmeta Španščina 2 (8. in 9. razred) in dosegle naslednje 
rezultate: 
2 srebrni priznanji: Tijana Debevec, 9. a in Klara Drašler, 9. a 
1 bronasto priznanje: Nadja Lipuš, 9. a 
1 priznanje za sodelovanje: Valentina Čejvanović, 9. a  
 

Mentorica: Denija Marmilić Peršič 
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3.17.8 Proteusovo tekmovanje  

V šolskem letu 2021/2022 so bili osrednja tema tekmovanja za Proteusovo priznanje 
pajkovci. 
 
Učenci so spoznali splošne značilnosti pajkovcev (zgradba telesa, življenjski cikel, 
življenjska okolja, prehranjevanje), življenjske stile pajkovcev, ekologijo in vedenje 
pajkovcev ter njihovo vlogo v ekosistemu. 
Spoznali so tudi sedem skupin pajkovcev in njihove značilnosti. 
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 20. 10. 2021, je sodelovalo 12 učencev iz 8. in 
9. razreda. 
Bronasto priznanje so osvojili: Bor Kovačič, 8. a; Krištof Svete, 8. a; Nace Kenda, 8. b; 
Klara Drašler, 9. a; Tijana Debevec, 9. a; Tarisa Debevec, 9. a in Vid Petelin, 9. b. 
Žal nihče od naštetih učencev ni zbral dovolj točk za udeležbo na državnem 
tekmovanju. 

Mentor: Simon Lukan 
 

3.17.9 Tekmovanje iz nemškega jezika 

V sredo, 23. 3. 2022 ob 14:00, je na osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica potekalo 
državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika za devetošolce. Tekmovanje je trajalo 
70 minut. Udeležila se ga je učenka Tarisa Debevc in dosegla srebrno priznanje.  
 

Ime in priimek Število doseženih točk Rezultat 
Tarisa Debevec 51/70 Srebrno priznanje 

 
Mentorica: Polona Zupančič  

 

3.17.10 Naravoslovno tekmovanje Kresnička 

V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 9. tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička. 
Šolsko tekmovanje je bilo 14. aprila 2022 na Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, 
sodelovalo je 77 tekmovalcev, ki so osvojili 34 bronastih priznanj.  
 
Bronasto priznanje 

– Karin Andročec, Sara Golob, Tim Horvat Barunčić, Patricija Koblar, Saša 
Mesarič, Maks Pivk, Kristjan Šivic, David Tašanović, Vid Vlašić (mentorica: Staša 
Juršič); 

– Žan Bokalič, Stella Hanželj (mentorica: Alma Leskovic Grošelj); 
– Lucija Albreht, David Bečaj, Anže Košir, Taja Mevec, Tea Wallner (mentor: 

Simon Lukan); 
– Matevž Jevnikar, Alina Telič Verovšek (mentorica: Ksenija Pavlič); 
– Matic Borovnik, Bine Brancelj, Anika Jesenšek, Nejc Pristavec, Katarina Rejec, 

Doroteja Sedej, Luka Stupar (mentorica: Polona Pogačar); 
– Akos Benedek Horváth, Aljaž Jelovšek (mentorica: Mateja Praprotnik Lesjak); 
– Bine Preglau (mentorica: Vesna Strašek); 
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– Laura Babič, Samo Babič, Vida Ivana Meserko, Tara Pajunović, Sara Salmič, 

Nadežda Vuković (mentorica: Karmen Turšič). 
     

Vodja tekmovanja na šoli: Simon Lukan 
 

3.17.11 Vesela šola  

V letošnjem šolskem letu je potekala Vesela šola od novembra 2021 do junija 2022. 
Krožek je obiskovalo 7 otrok.  
 
Celotna vsebina Vesele šole  je bila objavljena na njihovi spletni strani: 
www.veselasola.net. Vesela šola je izhajala tudi kot posebna priloga revije Pil. Spletno 
mesto Vesele šole je ponujalo naloge iz določenih tem v obliki učnih poti z lažjimi in 
težjimi nalogami.  
 
Teme letošnje Vesele šole so  bile sledeče: Na krilih Sinjega galeba v svet knjige; Bil 
je en sam svet. Dva naj bosta; Umetna inteligenca; E-odpadki; Antarktika – celina 
pustolovcev, Slovenija v srcu Evropske unije; Iskanje besed za skulpturo: Migajmo z 
rokami in nogami. 
Interesna dejavnost je potekala enkrat do dvakrat mesečno ob torkih, 6. šolsko uro za 
učence razredne stopnje v računalniški učilnici. Vse teme so bile zasnovane kot 
interaktivne učne poti za razredno in predmetno stopnjo. Učenci so na zabaven način 
spoznavali posamezne vsebine in teme, ki so bile vezane na aktualno dogajanje 
današnjega časa ali pa so dopolnjevali svoje znanje z določenega področja. 
 
Teme vesele šole so bile zajete tudi v tekmovanju iz znanju Vesele šole. 9. 3. 2022 je 
potekalo šolsko tekmovanje. Tekmovalo je 7 učencev. Na državno tekmovanje iz 
Vesele šole se ni uvrstil nihče. 
 
3.17.12 Vegovo tekmovanje   

V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 58. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju 
matematike za Vegovo priznanja. Šolsko tekmovanje je bilo 17. marca 2022 na 
Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, sodelovalo je 241 tekmovalcev, ki so osvojili 
84 priznanj. Regijsko tekmovanje je bilo za učence od 6. do 9. razreda 6. aprila 2022 
na Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika, sodelovalo je 11 tekmovalcev, ki so osvojili 8 
bronastih priznanj. Državno tekmovanje je bilo 23. aprila 2022 v Osnovni šoli Sostro, 
sodelovali so 3 tekmovalci, ki so osvojili 2 srebrni in 1 zlato priznanje.  
 
OSVOJENA PRIZNANJA 
Na šolskem tekmovanju so priznanje Kenguru prejeli: 

1. razred: 
Laura Babič, Samo Babič, Vanja Kusić, Luka Mavec, Jurij Ribarski, Sara Salmič, 
Taja Zalar, Žan Žitko, Evita Rosa Banić, Sara Golob, Dina Habibović, Patricija 
Koblar, Ajda Kogovšek, Manca Mavsar, Saša Mesarič, Maks Pivk, Kristjan Šivic, 
Maruša Tomšič, Vid Vlašić, Bine Brancelj, Anika Jesenšek, Katarina Rejec 
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2. razred: 
Erik Dugon Fröbe, Miha Erjavec, Adam Pervinšek, Nika Raktelj, Tim Stupar, 
Inja Šebenik, Erik Brancelj, Julija Gornjak Petelin, Maja Hočevar, Tjaš Hrnja, 
Kiara Kenig, Oton Laharnar, Matic Mazi, Martin Meserko, Tine Šebenik 

3. razred: 
Vai Breškarozi, Miha Jevnikar, Rok Troha, Izak Černetič, Tara Ivanušec, Lia 
Kralj, Filip Kržič, Lara Lipovšek, Brina Molek, Lara Nežič, Boris Ribarski, Ema 
Stipančević, Katja Svete, Veronica Svetoslavova Petrova 

4. razred: 
Gašper Lampe, Gal Novak, Maksim Telenta, Aljaž Jelovšek, Ula Bračko, Isabel 
Carrera Lovše, Liam Mali, Bine Preglau, Nika Sluga 

5. razred: 
David Dugić, Matevž Jevnikar, Niki Zaveri, Zoya Zaveri, Enej Kralj 

6. razred: 
Rian Breškarozi, Tisa Šušteršič, Veronika Sočič, Manca Kogovšek, Gaber Novak 

7. razred: 
Tea Wallner, Anže Košir, Jakob Aljaž Bratina, Vid Debevec, Taja Mevec, David 
Žitko, Tjaša Vidmar 

8. razred: 
Nejc Kogovšek, Bor Kovačič, Nace Kenda, Krištof Svete 

9. razred: 
Vid Petelin, Tijana Debevec, Nika Zdravje  

 
Na regijskem tekmovanju so bronasto priznanje prejeli: 
Jakob Aljaž Bratina, 7. a 
Anže Košir, 7. a 
Taja Mevec, 7. a 
Tea Wallner, 7. a 
Nejc Kogovšek, 8. a 
Bor Kovačič, 8. a 
Tijana Debevec, 9. a 
Vid Petelin, 9. b 
 
Na državnem tekmovanju sta srebrno priznanje prejela Bor Kovačič, 8. a in 
Anže Košir, 7. a. Zlato priznanje je prejela Tea Wallner, 7. a. 
 
Priznanje Diamantni Kenguru je prejel učenec 9. b, Vid Petelin.  
 

Mentorici tekmovanja: Ksenija Pavlič (razredna stopnja),  
Andreja Dragovan (predmetna stopnja)  

 

3.17.13 Štefanovo tekmovanje iz fizike   

ŠOLSKO tekmovanje je potekalo 2. 2. 2022 na naši šoli. Udeležilo se ga je osem 
učencev 8. razreda in šest učencev 9. razreda. 
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Priznanje Čmrlj so prejeli: osmošolca Nejc Kogovšek in Neža Kovač ter devetošolke 
Tarisa Debevec, Tijana Debevec, Zala Košir in Nika Zdravje. 
REGIJSKO tekmovanje je potekalo 14. 4. 2022 na OŠ Šmarje - Sap. Bronasto Stefanovo 
priznanje je prejela Tijana Debevec. 

Mentorica: Simona Trček 
 
3.17.14 Tekmovanje iz zgodovine 

V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 32. tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne 
šole s področja zgodovine. Šolsko tekmovanje je bilo 7. decembra 2021 na Osnovni 
šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, sodelovalo je 16 tekmovalcev, ki so osvojili 7 
bronastih priznanj.  
Državno tekmovanje je bilo 10. marca 2022 na Osnovni šoli Venclja Perka, Domžale, 
sodeloval je 1 tekmovalec.  
 
Šolsko tekmovanje 
Bronasto priznanje 
Tarisa Debevec, Tijana Debevec, Klara Drašler, Neža Kovač, Eva Osredkar, Anastazija 
Petrovčič Horvat, Zala Pirnat Turšič. 

Mentorica: Saša Bohorč 
 
3.17.15 Čistilne akcije 

Očiščevalna akcija Očistimo Barje 
 
Vsako leto se s skupino šolarjev pridružimo očiščevalni akciji, ki jo organizira kraj 
Borovnica oziroma Občina Borovnica. V letošnjem šolskem letu smo, zaradi še 
nepredvidljivih epidemioloških razmer, izvedbo čistilne akcije umestili v dan dejavnosti 
– eko dan, vendar zaradi deževnega vremena na ta dan akcija ni bila izvedena.  
 
3.17.16 Odprto prvenstvo Ljubljane v sledenju črti 2022 

OŠ N. H. Maksa Pečarja je v četrtek, 12. maja 2022, organizirala tekmovanje v robotiki 
Odprto prvenstvo Ljubljane v sledenju črti 2022. Tekmovanje je potekalo na omenjeni 
šoli v Črnučah, LJ. 
 

Tekmovanja smo se udeležili z dvema ekipama: 
1.    EKIPA: Nace Kenda, 8. b; Žan Bokalič, 5. c 
2.    EKIPA: Tine Kenda, 6. b; Matevž Jevnikar, 5. a 
Ekipi sta zasedli 9. in 10. mesto izmed 12 ekip. 
 
Tovrstnega tekmovanja smo se udeležili prvič, saj smo šele letos dobili primerno 
opremo (tri prenosne računalnike) za resnejše delo s kompleti Lego Mindstorms. 
Vsekakor pa bi potrebovali še kakšen dodaten komplet. 
Izkušnja je bila pozitivna, prihodnje leto bi se radi udeležili tudi tekmovanj Sumobot in 
Robot reševalec. 
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Organizacija tekmovanja je bila zelo dobra, učenci so imeli na voljo prigrizek, ob koncu 
prejeli priznanje in čokolado. Po tekmovanju pa smo šli še na sladoled.  
Z učenci smo opravili še nakup nekaj tehniških pripomočkov in gradiv. 
Tako učenci kot mentor smo bili tako z dnevom zadovoljni. 

Mentor: Klemen Jevnikar 

3.17.17 Sodelovanje z lokalnimi društvi in organizacijami 

a) Sodelovanje z Društvom upokojencev 
Tudi v letošnjem šolskem letu ni bilo sodelovanja z društvom upokojencev. 
 
b) Sodelovanje z Občino Borovnica 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2021 pod geslom »Trajnostno povezani!« je 
od 16. do 22. septembra 2021 šola v sodelovanju z Občino Borovnica izvedla sledeče 
dejavnosti: 
– celotedenske dejavnosti promocije in usposabljanja za kolesarjenje otrok, ki 
obiskujejo vrtec; 
– predstavitve in preizkusi el. skirojev in el. koles; 
– predstavitve el. avtomobilov, ki jih uporabljajo naši občani in člani DEMS, ter 
srečanje občanov in lastnikov el. vozil; 
– prometne igre in slikanje prometnih in prometno-okoljskih motivov s kredo na 
asfalt; 
– predstavitev električnega tricikla JP KVP, reciklaže odsluženih koles v okviru 
projekta Zero Waste in osnovnega servisa koles; 
– nagradni kviz o prometu in okolju ter varni vožnji el. koles in skirojev s 
predstavitvijo zavarovanja kolesarske odgovornosti. 

Zapisal: Klemen Jevnikar 
 

c) Sodelovanje z Društvom Zveza borcev 
V letošnjem letu 2021/2022 smo v okviru domovinskega dneva 22. 10. 2021 v 
sodelovanju z Društvom Zveze borcev in Društvom Karel Barjanski že petič organizirali 
izlet v Park vojaške zgodovine Pivka za 9. razrede (9. a in 9. b). 
Predstavniki veteranov O ZVVS Vrhnika-Borovnica so nas že na avtobusu na poti 
seznanili z dogodki iz prve roke med slovensko osamosvojitveno vojno, ki je potekala 
leta 1991, in si ogledali Park vojaške zgodovine, muzej, depoje in podmornico. 
 

Zapisala: Darjan Geohelli in Saša Bohorč 
č) Sodelovanje s HUD Karel Barjanski 
V letošnjem šolskem letu zaradi epidemije covid-19 šola ob eko dnevu ni mogla 
sodelovati z društvom HUD Karel Barjanski. 
 
d) Sodelovanje s Kulturnim društvom Borovnica  
Zaradi epidemije covid-19 je bilo sodelovanje s Kulturnim društvom Borovnica 
okrnjeno. 
 
e) Sodelovanje z lokalnimi društvi in posamezniki v Borovnici  
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Zaradi epidemije covid-19 sodelovanja z lokalnimi društvi in posamezniki ni bilo 
mogoče izvesti. 
 
f) Sodelovanje s Šahovskim društvom Borovnica 
Tudi v letošnjem šolskem letu so člani Šahovskega društva Borovnica na šoli vodili 
brezplačno interesno dejavnost. Dejavnost se je izvajala skozi celo šolsko leto. 
 
g) Sodelovanje s Sadjarskim društvom Borovnica 
V šolskem letu 2021/2022 šola v okviru projekta ekološke vsebine oz. vrtnarskega 
krožka zaradi negotovih epidemioloških razmer ni uspela sodelovati s Sadjarskim 
društvom Borovnica tako kot v prejšnjih letih. S predsednikom Sadjarskega društva, 
Rudijem Cerkom, smo sodelovali le pogovorno – kot svetovanje mentorjem krožka.  
 

Zapisala: Mateja Praprostnik Lesjak  
h) Sodelovanje s Čebelarskim društvom Borovnica 
V šolskem letu 2021/2022 nismo sodelovali s čebelarskim društvom.  

 
Zapisala: Mateja Praprotnik Lesjak 

 
3.18 Sodelovanje z MIZŠ, visokošolskimi organizacijami, inštituti ter zavodi 
 
3.18.1 Sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Ljubljani  

SODELOVANJE S FILOZOFSKO FAKULTETO V LJUBLJANI, ODDELEK ZA 
GEOGRAFIJO 

V preteklem šolskem letu nismo sodelovali s Filozofsko fakulteto.                                                    

Zapisala: Tanja Plohl 

3.18.2 Sodelovanje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in na Primorskem ter 
s srednjimi šolami  

Pedagoška praksa, ki so jo študenti opravljali na šoli:    
 Študentka smeri predšolska vzgoja (PeF v Ljubljani) je pedagoško prakso 

opravljala med 11. 4. 2022 in 15. 4. 2022 v 1. a razredu pod mentorstvom 
učiteljice Karmen Turšič.  

 Študentka smeri razredni pouk (PeF na Primorskem) je opravljala prakso v 
obdobju med 4. 4. 2022 in 15. 4. 2022 pod mentorstvom Nataše Strah v 3. c. 

 Študentka smeri razredni pouk (PeF na Primorskem) je opravljala prakso v 
obdobju med 9. 5. 2022 in 27. 5. 2022 pod mentorstvom Barbare Skopec 
Černigoj v 3. a. 

 Študentka smeri razredni pouk (Pedagoška fakulteta v Ljubljani) je opravljala 
prakso v obdobju med 15. 11. in 19. 11. 2021 ter 11. 4. in 15. 4. 2022 pod 
mentorstvom Nine Oblak v 2. a. 
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 Študent smeri kineziologija Fakultete za šport (Univerza na Primorskem) je 
opravljal prakso pri urah športa med 8. 4. in 1. 6. 2022 pod mentorstvom 
Klemna Stojanoviča. 

 Študentka smeri kineziologija Fakultete za šport (Univerza na Primorskem) je 
opravljala prakso pri urah športa med 8. 4. in 1. 6. 2022 pod mentorstvom Zale 
Rupnik. 

 Dijakinja 3. letnika (Srednja ekonomska šola v Ljubljani) je opravljala prakso v 
obdobju med 10. 6. 2022 in 22. 6. 2022 pod mentorstvom Damijane Stražišar. 

 Dijak 3. letnika (Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 
Ljubljana) je opravljal prakso med 3. 5. in 27. 5. 2022 pod mentorstvom Mateje 
Gerdina. 

Pedagoška praksa, ki so jo dijaki in študenti opravljali v vrtcu:    
V letošnjem letu smo imeli na redni praksi šest dijakinj srednje vzgojiteljske šole (ena 
3. letnik, ena 2. letnik, štiri 1. letnik). Praksa traja en teden. Na praksi v vrtcu je bila 
tudi ena študentka predšolske vzgoje iz PeF na Primorskem, praksa je trajala dva 
tedna. 
 
3.18.3 Sodelovanje z zavodi 
 
Sodelovanje z Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica je potekalo pri izmenjavi 
prvošolcev in vrtčevskih otrok. 

Gasilska društva Borovnica, Breg – Pako in Brezovica pri Borovnici so pomagala pri 
izvedbi evakuacije. Starejše skupine so obiskale in si ogledale gasilski dom v Borovnici, 
mlajše skupine pa so spoznavale osnove gasilstva pred vrtcem. 

V sodelovanju z Občino Borovnica in zavodom Tri-Niti smo aprila izvedli čistilno akcijo. 

Že vrsto let sodelujemo s šolsko in Krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik, letos je bilo 
sodelovanje omejeno le na vzgojiteljice. 

Z lokalnimi pridelovalci, Čebelarsko zvezo in Ministrstvom za kmetijstvo smo izvedli 
tradicionalni slovenski zajtrk. 

V vrtcu na Bregu se nam je novembra pridružila terapevtska psička Lady 
iz Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, v juniju pa je 
obiskala še oddelek v šoli. 

Zdravstveni dom Vrhnika je v marcu izvedel zobozdravstvene delavnice za otroke 
drugega starostnega obdobja, v maju pa so imeli še zdravstveno vzgojo. 

Otroci so obiskali čebelarja Toneta Palčiča. 

Redno sodelujemo s Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani in pedagoškima fakultetama 
v Kopru in Ljubljani. 

Podjetje Bitea je zbiralo odpadne tonerje in kartuše, ki so jih otroci prinesli v vrtec. 
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3.18.4 Sodelovanje z Goethe Institutom 
 
V šolskem V šolskem letu 2021/2022 je bil za učence 7. razreda načrtovan obisk 
Goethe Instituta v Ljubljani, vendar zaradi epidemioloških ukrepov obisk večino 
šolskega leta ni bil mogoč. 

  Zapisala: Polona Zupančič 
 

4 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE UČITELJEVEGA DELA 
 
V preteklem šolskem letu sem izvedel spremljanje pedagoškega dela v skladu z LDN, 
in sicer pri izvajanju dejavnosti učiteljev začetnikov in izvajanju pouka pri učiteljih, ki 
so izvajali mentorstvo študentom. Posebno pozornost sem namenil programu 
hkratnega opismenjevanja velikih in malih črk v 1. razredu ter bralno-učnim 
strategijam, ki so jih začeli učitelji intenzivno izvajati v vseh razredih in pri posameznih 
predmetih. Splošna ugotovitev je, da so programi bogati in kakovostno izvedeni. 
 
Hospitacije sem opravil še v posameznih razrednih skupnostih, kjer sem večjo 
pozornost posvetil doslednosti v izvajanju učnega programa. Opravil sem tudi 
nenapovedane hospitacije, pri katerih sem preverjal stanje in kakovost izvajanja 
pouka. 
 
 
Borovnica, 31. 8. 2022      Daniel Horvat, ravnatelj 
 
 
 
 
 
 
Zaključno poročilo o delu OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v šolskem letu 
2021/2022 je bilo potrjeno na____. seji Sveta zavoda OŠ dr. Ivana Korošca 
Borovnica, dne _______. 

__________, 
Predsednik/predsednica Sveta zavoda
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1. VIZIJA NAŠEGA VRTCA 
 
V letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu trudili uresničevati vizijo, ki se je glasila: »PUSTIMO 
OTROKU BITI OTROK«. Glavni cilji so bili usmerjeni v otroka, njegovo igro, učenje preko gibanja 
in vzpostavitev primernega odnosa med sovrstniki. Pri slednjem je bil poudarek na sprejemanju otrok 
iz tujih okolij, saj smo želeli, da omenjeni otroci kljub spremembi okolja uživajo otroška leta.  
Vsak otrok se razvija na svoj način in v svojem ritmu. Z lastno aktivnostjo, raziskovanjem, 
preizkušanjem in možnostjo izbire oblikuje svoja spoznanja, pri čemer mu strokovni delavci zgolj 
pomagamo in ga vzpodbujamo. Spoštujemo različnost in smo odkritosrčni. Zavedamo se, da je vsak 
otrok osebnost zase, ima različne sposobnosti in interese ter potrebe po znanju, kar skušamo pri delu 
z njimi v največji meri upoštevati.  
Skupaj s starši in vsemi tistimi, ki jim je pomembna otrokova dobrobit, smo poskrbeli, da je bil naš 
vrtec prostor pozitivnih izkušenj in prijetnih doživetij.  
 
Vsi zaposleni smo se trudili za dobre medsebojne odnose v kolektivu ter spoštljivo in odkrito 
komunikacijo s starši in sodelavci. Dobro počutje v kolektivu in tandemu, optimizem, tolerantnost in 
odkrivanje medsebojnih odnosov so podlaga za dobro delovno klimo, ki se odraža v zadovoljstvu otrok 
in staršev. 
 
Ena izmed temeljnih nalog vrtca je bila tudi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, ki je temeljila 
na skupnem cilju – omogočanju optimalne vzgoje ter stalnem razvoju in napredku otroka. S skupnim 
sodelovanjem, zaupanjem in profesionalnostjo smo poskrbeli, da je bilo otrokom v našem vrtcu 
prijetno in so radi prihajali v to okolje. 
 
 

2. CILJI – IZVEDBA KURIKULA IN NALOGE VRTCA 
 
2.1 Uvod 
 
Vzgojno-izobraževalno delo našega vrtca temelji na Kurikulu za vrtce (1999). V njem so temeljna 
načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovani so različni programi, dejavnosti ter raznoliki pristopi in 
metode. Delo ves čas dopolnjujemo z novimi pedagoškimi in vzgojnimi spoznanji, s katerimi se 
seznanjamo na izobraževanjih, jih delimo s kolektivom in vnašamo v prakso. 
 
2.2 Cilji in naloge vrtca 
 
Cilji kurikula za vrtce in načela se prepletajo skozi vse dejavnosti, ki jih v posameznih skupinah izvajajo 
strokovne delavke. Prav tako se odražajo v vseh projektih ter prednostnih nalogah oddelkov in vrtca. 
Cilji nam služijo za izvedbo posameznih vsebin in projektov. Če se tesno prepletajo med seboj, je delo 
bolj kakovostno, otroci so dobro umeščeni v celotno dogajanje, s tem so aktivnejši in bolj motivirani.  
 
2.3  Prednostna naloga vrtca  
 
Naša prednostna naloga se je osredotočala na področje narave in družbe:  
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»Skrbim zase in za okolje, ki me obdaja, saj gledam na jutri kot na dan, ki pripada vsem 
nam.« 

 
 
Za dobro počutje sta medsebojno spoštovanje in sodelovanje ključnega pomena. Naše okolje je 
podeželsko, zato smo lahko veliko časa preživeli v naravi in spodbujali izkustveno učenje. Otroke 
smo navajali na varno in odgovorno obnašanje ter razvijali skrb za osebno higieno in varnost.  
Skrbeli smo za zelišča na Zalarjevem in Košutovem vrtu. Spoznavali smo različno hrano in 
pridobivali navade zdravega in raznolikega prehranjevanja. V sestavo jedilnika smo vključevali tudi 
hrano z lokalnih ekoloških kmetij in s tem pripomogli k razvoju podeželja.  
 
Naučili smo se, da smo v naravi ljudje močno povezani z rastlinami in živalmi. Drug brez drugega ne 
moremo preživeti, hkrati pa je človek tisti, ki lahko omogoči obstoj ali povzroči propad določene 
vrste. 
 
Učili smo se odgovornega in spoštljivega odnosa do narave. Otroke smo spodbujali k zavedanju, da 
s svojim lastnim ravnanjem in odgovornostjo pripomorejo k izboljšanju odnosa do svojega okolja, 
kajti prav otroci, ki danes obiskujejo vrtce in šole, so soustvarjalci naše prihodnosti.  
 
Otroke smo  seznanjali z vlogo narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem. Pri bivanju v naravi 
smo spoznavali osnovne varstvene ukrepe, ki so potrebni za izvajanje gibalnih dejavnosti, in s tem 
ozaveščali skrb za lastno varnost ter varnost drugih. Otroci so izkusili, kako sami in kako drugi 
vplivajo na naravo in kako lahko sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega 
okolja. Ozaveščali smo jih o pravilnem ravnanju z odpadki, varčevanju z električno energijo in vodo 
ter potrošnim materialom, kot so milo, papirnate brisačke ipd. 
 
2.4  Prednostna naloga oddelkov   
 

ODDELEK  VZGOJITELJICA NALOGA 

1–2 Klara Bajec 

»Preko igre in gibanja opazujemo, raziskujemo in spoznavamo 
življenje okoli nas.« 
 
Igra in gibanje sta osnovni otrokovi potrebi. Preko njiju se 
razvija na vseh področjih: telesnem, socialnem, čustvenem in 
gibalnem, zato sva ju sva s sodelavko Matejo Mušič 
vsakodnevno vpletli v vrtčevsko življenje. Otroci so gibalno 
pismenost pridobivali z naravnimi oblikami gibanja (lazenje, 
plazenje, skoki, poskoki, tek, hoja) in z različnimi rekviziti (žoge, 
baloni, obroči in kolebnice). Omogočili sva, da so se vsak dan 
urili v razvijanju gibalnih spretnosti – moč, ravnotežje, 
koordinacija, gibljivost. 
Na sprehodih so se poleg hoje urili tudi v teku, hoji nazaj, skokih 
z robnikov, hoji po neravnem terenu ter po klančini navzgor in 
navzdol. Ob tem smo hkrati spoznavali naše okolje in življenje 
v njem. 
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1–2 Tamina Juvan 

»Biba leze, biba gre.« 
 
Poglavitne dejavnosti, ki sva jih izvajali s sodelavko Sofijo 
Deronja, so bile: spontano gibanje ob gibalnih izzivih (ves čas 
je bila postavljena vsaj ena polivalentna blazina – skoraj vsak 
dan druga), igre na prostem ter izvajanje naravnih oblik gibanja 
(NOG). 
Otroci so zelo napredovali na gibalnem področju. Pri 
preizkušanju svojih zmogljivosti so bolj samozavestni, znajo 
iskati lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, seznanili so 
se s primernim načinom uporabe igral, se naučili hoditi v koloni 
s pomočjo vrvice in se držati. Letos smo v naravo hodili manj, 
kot sem načrtovala, saj so otroci precej pozno shodili. V začetku 
leta ni hodilo 5 otrok, ob koncu leta je shodil še zadnji otrok. 
Za sprehode po vasi smo tako uporabljali voziček – avtobus. Za 
raziskovanje narave smo uporabljali kar naše igrišče.  
Glavni cilj, ki je zajemal sproščeno izvajanje NOG in zavedanje 
telesa v prostoru ter veselje do gibanja, je bil dosežen. 

1–2  
Nina Kacjan Ben 
Taher 

»Pomagaj mi, da naredim sam.« 
 
Prednostna naloga je bila priprava okolja za spodbujanje 
samostojnosti, otroke pa sva s sodelavko Živo Košir že kmalu 
po zaključenem uvajalnem obdobju ves čas postavljali pred 
izzive, ki so zahtevali samostojnost, in jih pri tem vzpodbujali. 
Upoštevali sva interes vsakega posameznika in njegov razvoj. 
Usvajanje samostojnosti je potekalo postopoma. 
Najina prednostna naloga je usmerjala tudi izbor novoletnih 
daril. Naročili sva didaktično senzorično igračo v obliki krokodila 
in pingvine, ki se jih združi z plastično zaponko, pritiskači, ježki 
in gumbi.  
Večina otrok je že zelo spretnih pri oblačenju in slačenju, saj 
smo se na to navajali od samega začetka.  
Prav tako smo otrokom večkrat ponudili odpadni material – 
plastenke in razne posode z različno oblikovanimi pokrovi, da 
so se lahko ves čas preizkušali v odpiranju/zapiranju in 
odvijanju/navijanju. 
Verjeli sva v otroke in njihove sposobnosti, predvsem pa sva se 
z njimi iskreno veselili ob uspehu in jih spodbujali. Vztrajnost in 
vložen trud sta se obrestovala, za konec pa lahko rečeva, da 
sva na »najine Žabice« res ponosni.   

1–3 
Maša Gala/Tjaša 
Javornik 

»Vsi smo prijatelji.« 
 
Posebno pozornost sva s sodelavko Majo Čot namenili 
sodelovanju, saj je skupina starostno precej razgibana. Skrbeli 
sva, da so bile dejavnosti primerne za vse. Otroci so se zaradi 
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tega med seboj dobro povezali, sodelovali in že kazali zametke 
skupne igre. Spoznavali smo nove gibalne in rajalne igre. S 
tem so izboljšali pozornost, prepoznavo čustev in gradili 
pozitiven odnos do sebe in drugih.  

2–3 Lea Maček 
Kržmanc 

»Pomagaj mi, da naredim sam.« 
 
Otroke sva celo leto učili samostojnosti. Prava pozitivna 
samopodoba se razvija le ob otrokovih uspehih, ki jih doživlja, 
kadar je sam aktiven in samostojen. Tako sva s sodelavko 
Stanko Švigelj otroke pohvalili, ko so se sami obuli, sezuli, 
opravili potrebo na kahlico, pospravili za seboj, rešili miselni 
izziv. Delovne navade so nadgradnja otrokove samostojnosti. 
Notranja motivacija pomeni, da si otrok sam želi opraviti 
določeno delo, npr. se obuti, obleči. Če mu te možnosti ne 
ponudimo, motivacija pade. Pomembno je, da odrasli  
izkoristimo to naravno težnjo v otroku, tako da ga opazujemo, 
mu sledimo in ga upoštevamo.  
Na področjih, kjer je bil otrok uspešen, motivacija običajno ni 
bila problem. Na področjih, ki otroku niso bila zanimiva, pa sva 
jo krepili tako, da so v dejavnosti našli smisel in pomen. 
Samostojnost sva razvijali korak za korakom. Če bi bile 
zahteve previsoke za razvojno stopnjo, bi otrok izgubil pogum. 
Če bi bile zahteve prenizke, pa otroku ne bi predstavljale 
izziva. Pomembno je bilo, da je otrok občutil zadovoljstvo, ko 
je nekaj opravil samostojno. 
Samostojnost sva spodbujali preko igre. Dejavnost, ki otroku 
omogoča samostojnost, sva predstavili kot igro, npr. metanje 
v koš, igra oblačenja, igrajmo se, da smo sesalnik za igrače ... 
Tudi sami sva bili zgled otrokom, ker se otrok od odraslih uči 
odnosa do dela in samostojnosti. Vzgoja je predvsem 
vztrajnost. 

2–3 Polonca Gabriel 

»Jaz sem tak, ti si drugačen.« 
 
Otroci v skupini so se med seboj že poznali. Kljub temu smo se 
še naprej spoznavali med seboj, spoznavali družinske člane, 
navade ... Različna vedenja, družinske navade in družinske 
odnose smo spoznavali tudi preko različnih zgodb. Otroci so 
spoznavali vrtčevsko življenje in rutino, prevzemali določena 
samostojna opravila in odgovornosti. Pri tem sva se s sodelavko 
Bojano Doljšak trudili, da se je vsak posameznik počutil varnega 
in sprejetega. 
Jeseni smo sprejeli 2 nova otroka, zato sva več pozornosti 
namenili individualnemu stiku z njima – vsakodnevni kratki 
pogovori, skozi katere sva ju pobliže spoznali, omogočili igre, ki 
sta jih imela rada, ali pa se z njima igrali v manjših skupinah. 
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Spodbujali sva vključevanje v igre v manjših skupinicah in 
tandemih. Tako so se otroci dodobra spoznali in ustvarili 
prijetno vzdušje za skupno igro, ustvarjanje in učenje.  
Otroci so napredovali tudi v komunikaciji, zato sva jih 
spodbujali, da so določene zaplete pri igrah poskušali reševati 
sami in s tem še bolj razvijali komunikacijske spretnosti 
dogovora, reševanja problemov ter vključevanja v določene 
igre.  

2–3  Tina Klemenčič 

»Negujemo jezik in kulturo besede.« 
 
Letos sva s sodelavko Tinko Šraj veliko časa namenili uporabi 
jezika kot sredstva sporazumevanja v vsakdanjem življenju. 
Skozi igro, dejavnosti in rutino smo se učili, da je jezik 
pomembno orodje za doseganje ciljev, reševanje vsakodnevnih 
težav ter dobro medsebojno sodelovanje. Skozi jezik smo 
ustvarjali in krepili medsebojne socialne odnose (spoštovanje, 
vljudnost, bonton), učili smo se, da je kultura besede 
pomembna za ohranjanje pristnih odnosov in kakovostno 
komunikacijo (razreševanje konfliktov s pomočjo govora, 
izražanje čustev skozi pogovor). Z opisovanjem in spodbudami 
smo si utirali pot do samostojnosti pri obuvanju, oblačenju in 
negi. 
Spoznavali smo kakovostna besedila (slikanice, poezija) 
različnih avtorjev, se seznanjali s samostojnim 
pripovedovanjem in opisovanjem. S pomočjo jezika smo 
spoznavali raznolikost sveta in ljudi: opisovanje in raziskovanje 
narave, pogovor o spoznanjih, razmišljanje in pogovor o ljudeh, 
ki nas obdajajo, nas imajo radi, za nas skrbijo. 
Spoznavali smo, da je razumevanje jezika pomembno pri 
razvoju lastne identitete - jezik je most med posamezniki in 
most do pripadnosti kvalitetni družbi. 

3–4  Alja Drole / Maja 
Komotar 

»Pridite, igrajmo se skupaj (v naravi).« 
 
Bližino narave smo izkoristili za »igralnico v naravi«. Marsikatero 
dejavnost smo izvedli v naravi ali pa sva s sodelavko Natašo 
Gabršček v igralnico prinesli naravni material. Otroci so preko 
igre z nestrukturiranim naravnim materialom razvijali domišljijo 
in ustvarjalnost. Igra se je preko leta nadgrajevala in razvijala, 
otroci so vključevali različna znanja, ki so jih pridobivali preko 
tematskih sklopov. 

3–4  Pia Janja Kranjez 

»Različnost nas bogati in povezuje z novimi socialnimi igrami.« 
 
Naš vsakodnevni ritual je bilo srečanje v jutranjem krogu, kjer 
je imel vsak posameznik možnost sodelovati, pripovedovati, 
poslušati, se udeležiti rajalnih, gibalnih in socialnih iger. Tako 
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smo se igrali igrice za vidno in slušno zaznavanje, igrice 
sodelovanja, kjer se je prenašala informacija od enega do 
drugega, igrice za timsko harmonijo. Preko njih so se otroci 
umsko, čustveno in socialno razvijali, prav tako so nama 
omogočale, da sva s sodelavko Anjo Debevec spoznavali, kdo 
ima težave na teh področjih. Igre smo izvajali tudi med vadbeno 
uro v dvorani, pa tudi v času pred kosilom. Pri teh igrah je 
večina otrok zelo uživala. Otroci so se preko iger povezali in 
začeli sodelovati tudi na drugih področjih. 

3–4  Anja Bole 

»Postajam samostojen/a.« 
 
Prednostne naloge oddelka sva se s sodelavko Niko Zorman 
dosledno držali. V začetku šolskega leta je bil največji poudarek 
na samostojnem oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju. K 
temu je pripomoglo tudi vsakodnevno slačenje pred počitkom.  
Veliko časa je bilo namenjenega pripovedovanju in nastopanju 
otrok, predvsem v jutranjih krogih. Nekaterim je postalo 
pripovedovanje/nastopanje nekaj samoumevnega, drugi pa so 
potrebovali spodbude. 
Spoznali smo, kaj je dežurstvo. Otroci so ga takoj usvojili, sedaj 
pa ga samo še nadgrajujemo z dodajanjem težjih zadolžitev. 
Otroci so se navadili, da je za dobro sodelovanje pomembno 
medsebojno poslušanje. Včasih si pomagamo z dvigom rok, da 
se vzpostavi mirno stanje. Tekom leta so se začeli bolje 
poslušati in spoštovati. 

4–5  Jana Sedej 

»Po znanje v naravo.« 
 
S sodelavko Romano Grdina sva se trudili, da smo čim več časa 
preživeli na svežem zraku, zunaj v gozdu. Tako smo s seboj 
odnesli blazine, kamor smo se usedli, prebrali pravljico na jasi 
ter se tam tudi pogovarjali. Na prostem smo velikokrat popili 
vodo, ki smo jo imeli s seboj, in pojedli malico. 
Opazovali smo naravo, telovadili, izvajali gibalne igre in plesali. 
Spoznavali smo načine, kako ohranjati naš planet čim bolj čist. 
Prav tako sva dali velik pomen skrbi za naše lastno zdravje.  
Urili smo se v finomotoriki, kot so trganje, striženje, 
prepletanje, vtikanje, kar pripomore k začetku risanja vzorčkov 
in pripravi na opismenjevanje.  

4–5  
Mateja 
Milosavljević 

»Lepo se imamo, saj se poslušamo, upoštevamo in si 
pomagamo.« 
 
Pri ciljih, ki sva si jih s sodelavko Zvonko Makovec zastavili v 
naši prednostni nalogi, sva bili le delno uspešni. Otroci so začeli 
dosledno uporabljati nekatere vljudnostne izraze, malo se jim 
še zatika pri pozdravu ob prihodu v vrtec. Eden do drugega so 
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pozorni, čuteči, prijateljski in si radi pomagajo. Njihova šibka 
točka pa je medsebojna komunikacija, saj si še vedno skačejo 
v besedo in hočejo preglasiti drug drugega oziroma vsi hkrati 
pripovedovati.  
Primernega pogovora sva jih poskušali naučiti z zgledom in s 
pomočjo lutke, a nisva bili najbolj uspešni. Na tem področju 
bomo morali še veliko vaditi, poskusili bova  z uporabo 
»mikrofona« – besedo bo imel zgolj tisti otrok, ki ga bo dobil v 
roke. Otroci so bili večinoma zelo glasni, utišati nama jih je 
uspelo samo z uporabo zvončka. Veliko težav so imeli pri 
reševanju sporov; čeprav sva jih spodbujali, naj si povedo, če 
jim kaj ni všeč, so se po pomoč večinoma obračali na naju, 
nekateri pa so zelo radi tožili. 

5–6  Natalija Strmšek 

»Vzgoja za zdravje in varnost.« 
 
Poudarek je bil na gibalni dejavnosti otrok in socialnih igrah. 
Otroci so pridobili na samozavesti in pozitivni samopodobi. 
Samostojni so postali pri oblačenju in obuvanju (zavezovanju 
vezalk) ter toaletnem treningu, prav tako so se razvijale 
grafomotorične spretnosti. 
Poudarek je bil na vzgoji za varnost, v jesenskem času na 
varnosti v prometu, v zimskem na zdravju (higiena rok, 
zračenje), spomladi smo imeli zdravstveno in zobozdravstveno 
delavnico ter poleti delavnico varnega gibanja na soncu. 
Tematski sklopi, ki sva jih izvedli s sodelavko Barbaro Grom, so 
bili: Lisičke – to smo mi, Matematična jesen, TKD, Veseli 
december, Zima zima bela, Mesec kulture, Jaz in moja družina, 
Gibamo se, Življenje nekoč, Varno s soncem. 
V mesecu aprilu je v naši skupini v okviru Pedagoške fakultete 
obvezno prakso izvajala Živa Košir, ki nam je ponudila veliko 
zanimivih vsebin in dejavnosti. 

5–6  Tina Mazi 

»Vsi tukaj, vsi skupaj.« 
 
V okviru prednostne naloge sva s sodelavko Matejo Korotaj 
skozi različne teme in povezovanje v organizirane dejavnosti 
vključevali čim več iger, plesov, pesmi, deklamacij, ki so 
vključevale prepoznavanje, poimenovanje in povezovanje otrok 
med seboj ter sprejemanje drugačnosti. Otrokom sva približali 
slovenski jezik in jezikovne igre tako, da smo s pomočjo 
večjezičnih tablic usvajali osnovne izraze, pozdrave, geste, se 
igrali rime, iskali besede na dano črko in poiskali podobnosti v 
jeziku priseljencev. 
Tako so otroci začutili svoj materni jezik kot del vsakdana tudi 
v vrtcu in slovenski jezik kot paralelni stik z okoljem, ki je nujno 
potreben za sporazumevanje v družbi, v kateri trenutno bivajo. 
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Skozi dejavnosti so usvajali izraze, besede, besedne zveze in 
bogatili slovenski besedni zaklad.  
Otroci, ki so prišli iz različnih vrtčevskih skupin, so bili različno 
stari, imeli različna predznanja in predvsem različno stopnjo 
uporabe slovenskega jezika.  
Otroci priseljenih družin so slovenski jezik uporabljali največkrat 
kot drugi jezik ali pa so ga uporabljali le v vrtcu. Dosegli sva, da 
so otroci slovenski jezik bolje spoznali, ga sprejeli in začeli še v 
večji meri uporabljati tudi doma. 

5–6  Mojca Rebula 

»V naravi se gibam, prijateljstvo gradim, ustvarjam, raziskujem, 
se šole veselim.« 
 
V letošnjem letu smo veliko časa preživeli na prostem. Pogosto 
smo obiskovali gozd in opravili kar nekaj pohodov, dva sta bila 
daljša (Zabočevo, Breg), kjer so se otroci zelo dobro izkazali. 
Skozi celo leto smo med vsakdanjo rutino in v tematskem 
sklopu (preko pravljic, pogovorov, sprehodov, iger) poudarjali 
pomen varovanja in ohranjanja čistega okolja. Otroke sva s 
sodelavko Uršo Pečar spodbujali k strpnosti, kar se vidi tudi po 
prijateljski klimi v skupini. S pomočjo glasbe sva krepili dobro 
počutje v skupini, preko socialnih in drugih miselnih iger pa sva 
razvijali pozornost otrok. 

 
 

3. PROJEKTI 
 
3.1 Skupni projekti na državnem nivoju 
 
3.1.1 ZDRAVJE V VRTCU  
Koordinatorica: Sabina Miklavčič 
 
V projekt so bile vključene vse vrtčevske skupine in strokovni delavci. NIJZ je organiziral jesensko in 
spomladansko izobraževanje, ki je potekalo preko spleta. Nekaj strokovnih delavk se je udeležilo 
samo enega dela izobraževanja, ostale pa so si ogledale vse spletne vsebine. 8 vzgojiteljic je oddalo 
svoje poročilo, za ostalih 7 skupin sem poročala koordinatorica projekta. 
Dejavnosti so potekale celo leto, nekaj smo jih izvedli na ravni celotnega vrtca, večino pa so izvajale 
strokovne delavke v oddelkih. Dejavnosti so bile prilagojene številu in starosti otrok. 
 
Rdeča nit KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN SVOJO SKUPNOST je potekala celo šolsko leto. Velik 
pomen smo ji namenili med uvajalnim obdobjem, ko so otroci potrebovali več čustvene opore pri 
premagovanju stisk ob slovesu od staršev. Otrokom smo pomagali pri izražanju čustev ter jim 
ponujali raznolike dejavnosti, ki so jih preusmerile in jim prikazale vrtec kot prostor, kjer se lahko 
počutijo prijetno. Izvajali smo različne socialne igre in se trudili, da so se vsi otroci počutili sprejete. 
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Skozi pravljice in pripovedovanje zgodbic smo se pogovarjali o prijateljstvu, sodelovanju, različnosti, 
sprejemanju, vživljanju v položaj drugega in varnem druženju s sovrstniki. Z veseljem smo 
uporabljali senzorno sobo v vrtcu.  
 
Pomemben poudarek smo dali ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa: osebni higieni rok, 
higieni kašlja, pomenu varnostne razdalje, pomenu nošenja mask, zračenju prostorov, preživljanju 
časa zunaj. 
 
Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj lahko storimo, da ostanemo zdravi. V vsakodnevno rutino smo 
vpeljali gibalne minutke – plesna dejavnost, gibalne igre, BrainGym, sprostilne vaje, vaje za 
raztezanje telesa. Pogovarjali smo se o zdravi in nezdravi hrani. V jedilnik smo vključevali lokalno 
pridelano hrano.  
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika smo izvedli zdravstvene delavnice za otroke od 3 do 
6 let. Skupine so se seznanile s človeškim telesom, osebno higieno, najpogostejšimi poškodbami in 
zdravimi navadami (gibanje, prehrana …). Zaradi epidemiološke situacije v zvezi s koronavirusom 
otroci niso opravili preventivnega zobozdravstvenega pregleda v zobni ambulanti zdravstvene 
postaje v Borovnici.  
 
Ker se zavedamo pomembnosti gibanja v predšolskem obdobju, smo izvajali veliko gibalnih 
dejavnosti, ki so potekale na prostem in v dvorani nad vrtcem.  
 
Na pobudo vzgojiteljic smo večji vrt zasnovali kot senzorno-zeliščni vrt. Da bi zadostili vsem 
varnostno-tehničnim zahtevam, smo letos na njem posadili le nekaj zelišč. Z oblikovanjem vrta 
bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.  
 
 
3.1.2  VARNO S SONCEM  
Koordinatorica: Sabina Miklavčič 
 
Strokovne delavke so se v drugi polovici maja udeležile spletnega izobraževanja. Dejavnosti so 
potekale od maja do avgusta, tudi v času poletnega združevanja. Z otroki smo se preko prebranih 
zgodbic pogovarjali o vplivu sončnih žarkov ter o pravilnem zaščitnem ravnanju. Skrbeli smo, da so 
bili otroci na prostem kmalu po zajtrku, ko še ni bilo tako vroče, nato pa smo se umaknili v igralnice. 
Redno smo spremljali UV-indeks in po potrebi ostajali v igralnicah tudi v popoldanskem času. 
 
Pozorni smo bili na zadosten vnos tekočine, otrokom sta bila vedno na voljo voda ali nesladkan čaj. 
Ker vsebine potekajo vsako leto in se priporočil dosledno držijo tudi starši (zaščitna pokrivala, 
zaščitna krema glede na dogovor v skupini, primerna oblačila), otroci ob odhodu na prosto že sami 
poskrbijo, da so ustrezno opremljeni.  
 
Otroci so spoznavali povezavo med soncem in senco, se naučili novih pesmic in iger na temo sonca, 
izdelali plakate, igro spomin, se šli igro vlog na temo »Na plaži«. 
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3.1.3 MALI SONČEK  
Koordinatorica: Sabina Miklavčič 
V šolskem letu 2021/2022 je v programu Mali sonček sodelovalo 219 otrok. Od tega je bilo 47 otrok 
v starosti 2–3 leta, 56 otrok, starih 3–4 leta, 48 otrok, starih 4–5 let, ter 68 otrok, starih 5–6 let. 

Gre za gibalno-športni program, kjer morajo otroci opraviti določene naloge s področja pohodov, 
naravnih oblik gibanja, iger na snegu in v vodi, kolesarjenja oziroma vožnje s poganjalci, iger z 
žogo, ustvarjanja z ritmom ter z elementi atletske in gimnastične abecede. Zahtevnost je 
prilagojena starosti otrok. 

Za osvojen športni program so vsi otroci ob koncu šolskega leta dobili priznanja, otroci v starosti 5–
6 let pa za zaključen celoten program medalje.  

 
3.1.4 TEDEN EVROPSKE MOBILNOSTI 
Koordinatorica: Sabina Miklavčič 
 
Ljudje se vse bolj zavedamo pomena hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem 
življenju. Otroci so skozi organizirane dejavnosti spoznali, da vsak človek s svojim delovanjem in 
odločitvami vpliva na naravno in družbeno okolje.  
 
Otroci so preko zgodb spoznavali pravila varnega obnašanja v prometu, vpliv prometa na okolje in 
telo. Beležili so način prihoda v vrtec. Mlajši otroci so izvajali aktivnosti s skiroji in poganjalci, starejši 
s kolesi. Nekateri so se priključili projektu Štejemo korake v organizaciji Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. 
 
Teden se je zaključil z obeležitvijo Dneva brez avtomobila. Na parkirišču pred vrtcem so skupine 
izvajale igre, otroci so risali po asfaltu in se preizkusili v spretnostni vožnji s poganjalci ter kolesi. 
Starejši so obiskali tudi dejavnosti, ki so v organizaciji občine potekale na Paplerjevi ulici: predstavitev 
e-koles, poslikava čelad, servis koles. 
 
3.1.5 TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE   
Koordinatorica: Tina Mazi 
  
SLOGAN: »Dober tek.«   
               
V projektu so sodelovale vse skupine, potekal pa je med 27. 9. in 8. 10. 2021. Otroci so preko različnih 
platform (knjige, slikanice, recepti, PPT predstavitve) spoznali, kako pridemo od zrna do kruha oz. 
katere so posamezne sestavine tradicionalnih slovenskih jedi. Nekateri smo se osredotočili na 
tradicionalne slovenske jedi, drugi na kruh in recepte naših babic.  
 
Otroci so se seznanjali z različnimi vrstami žitaric, jih tipali, mleli na ročni in električni mlinček. Naučili 
smo se nekaj starih ljudskih pesmi: Ob bistrem potočku je mlin, Po Koroškem po Kranjskem, Na 
planincah, Kruh. Izdelali smo primerjalni plakat jedi nekoč in danes, otroci so v vrtec prinesli stare 
posode, recepte svojih babic za tradicionalne jedi, kuhinjske pripomočke, naredili smo zbirko starih 
receptov, prinesli stare kuharske knjige in organizirali skupno razstavo. Spoznali smo, kako so do 
moke prišli včasih in kako danes. Spoznavali smo pot od zrna do kruha, ličkali koruzo, iz ličja izdelovali 
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punčke, mleli različno zrnje, spekli kruh, pico, jabolčni zavitek, skuhali koruzne in ajdove žgance ter 
bučno juho. Brali smo slovenske ljudske pravljice, ki govorijo o hrani, jedli z lesenimi žlicami, se igrali 
v kotičku kuhinja z zrnjem, iz slanega testa oblikovali piškote. Veliko nam je pomagala knjiga Bilo je 
nekoč na deželi (C. Sokolov).  
 
Uporabili smo tudi različne kratke pravljice iz Cicidojev in drugih knjig. Za zaključek projekta smo 
obiskali Mestni muzej v Ljubljani in sodelovali pri delavnici »Dom nekoč«. Starejše skupine so se preko 
celega leta zvrstile na ekološki kmetiji Pr' Laškar. 

 
3.2 Projekti na nivoju vrtca 
 
3.2.1 OHRANIMO NAŠ PLANET 
Koordinatorica: Tina Mazi 
 
V projektu smo s pomočjo staršev celo leto zbirali odpadne tonerje, kartuše in PVC pokrovčke za 
društvo Vesele nogice, ki pomaga otrokom s cerebralno paralizo. Skrbeli smo za varčno uporabo vode 
in elektrike. Otroke smo navajali na to, da so med miljenjem rok zapirali vodo. Letošnje poletje je bilo 
to še posebej pomembno zaradi suše. Ugašali smo luči ob odhodu iz prostorov in ob dnevni svetlobi. 
V vsaki igralnici smo dosledno skrbeli za ločevanje odpadkov. 
Za ustvarjanje izdelkov smo v veliki meri uporabljali odpadni material, kot so papirni odrezki, karton, 
tulci, ostanki blaga, plastična embalaža. Vključevali smo tudi naravne materiale. 
Aprila 2022 smo sodelovali pri čistilni akciji, ki jo je organizirala občina v sodelovanju z zavodom Tri- 
Niti.  
 
3.2.2 EKO VRT 
Koordinatorici projekta: Natalija Strmšek in Anja Bole 
 
Eko vrt smo v letošnjem šolskem letu oblikovali tako, da so ga otroci lahko spoznavali preko čutil. 
Oblikovan je v dveh sklopih: del z zelišči in senzorični del – čutna pot, nekaj prostora pa smo namenili 
prosti rasti različnih sadik.  
Na Košutovem vrtu imamo še vedno nekaj gredic, na katerih gojimo različna zelišča in nekaj medovitih 
cvetlic (poprova meta, citronska melisa, žajbelj, drobnjak, ognjič, boreč, sivka). Zelišča poleti in jeseni 
nabiramo ter sušimo za čajne mešanice in dišavne vrečke. 
Otroci so opazovali, kako nastanejo semena, spoznavali so postopke za obdelovanje zemlje in v njih 
sodelovali. Zanimale so jih tudi drobne živali, različne žuželke, deževniki, slepci in kuščarice, ki smo 
jih velikokrat opazili na vrtu in ob pogovorih so spoznavali njihov pomen za zdravo zemljo. 
  
                                            
3.2.3 KNJIŽNA VZGOJA 
 
Dejavnosti so se izvajale v oddelkih, prilagojeno starosti otrok. Otroci so v vrtcu prebirali kakovostne 
pravljice, se učili pesmic in izštevank. V knjižnih kotičkih so imeli vedno na voljo knjižno in neknjižno 
gradivo. Razumevanje prebranega smo večkrat preverjali ob ilustracijah, obnavljali vsebine in se 
pogovarjali. 
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V sodelovanju s starši so se izvajali bralni projekti (bralna značka, knjižni nahrbtnik), katerih namen 
je spodbujati branje v domačem okolju in vzpodbuditi zanimanje za knjige. Otroci so doma prebrano 
zgodbico ali pesmico predstavili otrokom v skupini in se ob tem učili samozavestnega nastopanja pred 
drugimi, premagovanja treme in pridobivanja zaupanja vase. Spodbujali smo otroke k opisovanju 
slikanic in obnavljanju vsebine. 
 
Mednarodni dan otroške knjige (sobota, 2. 4.) smo obeležili 5. 4. 2022 s Pravljico na potepu. 
Vzgojiteljice so gostovale v drugih skupinah, otrokom so prebrale pravljico in pripravile dejavnosti in 
socialne igre v povezavi z vsebino predstavljene knjige. 
 
Skozi različne dejavnosti in igre so otroci bogatili besedni zaklad, razvijali zanimanje za črke in glasove, 
spoznavali pesmice, rime, šaljivke in uganke. 
 
3.2.4 TEDEN OTROKA 
Vodilo letošnjega tedna otroka, ki je potekal med 4. 10. in 10. 10. 2021,  je bilo: »Razigran uživaj 
dan«. Popestrili smo ga z rajalnimi plesi, igralnimi kotički, ustvarjalnimi delavnicami z naravnimi 
materiali ter izleti v naravo. Starejši otroci so izdelali lutke in z njimi uprizorili igro. Babice so se odzvale 
vabilu in v skupini prebrale pravljico.  
 
3.2.5 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  
Tradicionalni slovenski zajtrk smo pripravili 19. 11. 2021. Jedli smo bio pirin kruh, med, maslo s 
kmetije, rezine jabolka ter spili skodelico mleka. Tudi za kosilo smo izbrali slovensko tradicionalno jed 
– joto s kislim zeljem.  
Otroke smo seznanjali s pomenom zajtrka, zdrave in predvsem lokalno ter ekološko pridelane hrane. 
Leto 2021 je bilo razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato je bil poudarek tudi na 
temah domačega sadja in zelenjave. Otrokom smo predstavili vlogo kmetijstva in čebelarstva. 
Pogovarjali smo se o zdravem načinu življenja, gibanju in športnih aktivnostih. 
 
Pod vodstvom koordinatorice Maje Komotar smo 20. 5. 2022 obeležili tudi svetovni dan čebel. Prva 
dejavnost je bila ogled dveh kratkih poučnih posnetkov, eden je predstavljal čebelarjevo delo, drugi 
pa življenjski cikel čebele. Posnetka so si otroci ogledali v dveh skupinah. Maja Komotar je otrokom 
povedala še različne zanimivosti o čebelah in čebelarju. Pokazala je panjske končnice in čebelji vosek. 
Po koncu sta obe skupini zapeli pesem Slavka Avsenika, Čebelar.  
Nato so se skupine otrok odpravile k čebelnjaku ob šoli, kjer so se igrale didaktično igro leta čebel. 
Ob zvoku triangla so čebele letale in nabirale medičino, ob zvoku ropotulje pa so se skrile pred dežjem.  
Z delom smo nadaljevali v igralnicah. Vsak otrok je s pomočjo kartona ustvaril svojo panjsko končnico. 
Z njimi smo po vhodih sestavili svoje čebelnjake.  
 
 
 
 
  



 

82 
 

3.2.6  VESELI DECEMBER  
Koordinatorica: Nina Kacjan Ben Taher 
 
Praznični mesec je minil v ustvarjalnem vzdušju vzgojiteljic in otrok. Pripravljali smo se na novoletno 
spletno tržnico. Miklavž nas je razveselil z dobrim zajtrkom. Pekli smo praznične piškote in si pripravili 
tople sendviče. Dramatizacije pravljic in novoletni ples smo zaradi zdravstvenih razmer izvedli v okviru 
skupin. 
Dedek Mraz je obiskal vse otroke, ki so mu z veseljem zapeli pesmice. V Mavrici smo ga pričakali kar 
zunaj, igrače pa je odložil v naše igralnice.  
 
3.2.7 KULTURNI MESEC  
Koordinatorica: Maša Gala 
 
Koncert glasbene šole je odpadel zaradi priporočil NIJZ. Dejavnosti so potekale v okviru skupin. Kar 
nekaj staršev in drugih se je odzvalo vabilu vzgojiteljic ter otrokom predstavilo inštrumente ter zaigralo 
nanje. Nekateri so prišli prebrat pravljico. 
 
Ob kulturnem prazniku so otroci spoznavali Franceta Prešerna, državne simbole in himno. Spoznavali 
so domači kraj in njegovo preteklost. Igrali so se z rimami, glasovi in črkami. Skozi ves mesec so se 
učili deklamacij, pesmic in izštevank. Otroci so pod vodstvom vzgojiteljic ustvarjali dramatizacije. 
Spoznavali so slovenske pisatelje in ilustratorje ter se preizkušali v reševanju ugank. Likovno so 
poustvarjali prebrano gradivo in ustvarili galerijo otroških umetnin. 
 
Kulturni mesec smo zaključili s pustno zabavo po skupinah, 1. marca 2022, v dopoldanskem času. 

6. 4. 2022 je Klobučke, Murenčke, Kapljice in Mačkone obiskala glasbena skupina D Brincl Bend, ki 
igra tradicionalno irsko glasbo. Njihova značilnost je, da med irske pesmi vpleta tudi dele slovenskih 
tradicionalnih pesmi. Otrokom so predstavili inštrumente, odigrali nekaj pesmi in jim tudi pustili, da 
so si jih pobliže pogledali ter celo poskusili igrati nanje. 
 
3.2.8 CICI VESELA ŠOLA 
Na Cici Veseli šoli, ki je potekala 19. 5. 2022, so sodelovali otroci iz skupin Lastovke, Želvice in Lisičke. 
Naloge so reševali v vrtcu skupaj oz. v manjših skupinah. Sodelovalo je 68 otrok in vsi so si zaslužili 
priznanja za sodelovanje. 
 
3.2.9 CICI MATURA IN IZMENJAVA OTROK 
Koordinatorica: Mojca Rebula  
 
Izvedli smo jo 14. 6. 2022 dopoldan na vrtčevskem igrišču. V njej so sodelovali oddelki Lastovke, 
Želvice in Lisičke. Vsaka skupina je imela na glavi prepoznavne svojevrstne klobučke. Vzgojiteljice 
smo pripravile krajši program za bodoče predšolske skupine (Pravljična vas in Mačkoni) in jim po 
uspešno opravljenih testih tudi predale pisan klobuček. Bodoči prvošolci so ponosno odpeli 
Cicimaturantsko himno. Prireditev si je ogledalo tudi nekaj staršev in starih staršev bodočih 
prvošolcev.       
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Izmenjava prvošolcev in predšolskih otrok je bila 16. 6. 2022. Predšolski otroci so z učiteljicami 
prvih razredov za eno šolsko uro odšli v šolo, kjer so spoznali prostore in bodoče učilnice, v vrtec pa 
so prišli prvošolci. Ta oblika seznanjanja s šolo je za predšolske otroke pozitivna, saj je njihov prvi 
stik s šolo sproščen in prijazen, šolarji pa tudi radi obiščejo vrtec in obujajo spomine.  

 
3.3  Popoldanska srečanja s starši  
 
3.3.1 JESENSKI POHOD  
Ob svetovnem dnevu hoje 15. 10. 2021 so se skupine podale na pohod v bližnjo okolico skupaj s 
starši. Obiskali so hišo Muce Copatarice, čuvajnico 666, Lužarjev laz, Dol, imeli orientacijski pohod do 
Dolinskega mostu in druženje na Dolu.  
 
3.3.2 NOVOLETNI SEJEM  
Novoletni sejem smo izpeljali preko spleta. Vzgojiteljice so v vrtcu same in z otroki ter doma pripravile 
izdelke za sejem. Prevzem izdelkov in zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski sklad  smo po vnaprej 
določenem urniku in v skladu s priporočili NIJZ opravili v enoti Kapljica v zdravstvenem domu. 
Letošnja ponudba je bila še bolj pestra, tako da se je v šolskem skladu nabralo kar nekaj novih 
sredstev. 
 
3.3.3 MATERINSKI DAN 
Letošnje dejavnosti ob materinskem dnevu smo organizirali po skupinah. Otroci so naredili darilca za 
starše. Pripravili so nastope s pesmicami, deklamacijami in dramatizacijami. Druženja so bila prijetna, 
saj so bila prva po dolgem času. 
 
3.3.4 GUMBKOV TEK – IGRE BREZ MEJA 
Koordinatorica: Nina Kacjan Ben Taher 

Po dveh letih prekinitve smo ponovno organizirali tradicionalno popoldansko srečanje s starši vseh 
skupin. Zaradi zožanja tekaške proge smo se odločili, da namesto teka organiziramo pestre in zabavne 
igre po postajah, temu primerno smo prilagodili tudi poimenovanje srečanja.  
Za namen zbiranja prostovoljnih prispevkov za šolski sklad (za obnovo vlaka) smo uspešno izvedli 
tudi dve posebni postaji. Prva je bila ugibanje števila sladkarij v kozarcu. Zmagovalec je bil na 
koncu nagrajen s tem kozarcem. Na drugi postaji pa se je izvajala poslikava obraza, ki je bila 
otrokom zelo privlačna.  
 
Uvodni in zaključni del smo popestrili s plesno-gibalnim ogrevanjem s pesmijo Od glave do peta (Č. 
Grega) in avtorsko koreografijo (Nina K. B. T.) na pesem Avtobus (Čuki). Ples Avtobus so strokovne 
delavke predhodno naučile svoje skupine preko poslanega videoposnetka, zato so otroci na srečanju 
zelo aktivno sodelovali. 
 
Tradicionalno so se nam pridružili tudi zaposleni iz Centra za krepitev zdravja Vrhnika, ki so na dveh 
stojnicah na zanimiv in konkreten način podajali informacije o zobni preventivi ter sladkorju v hrani. 
Opaziti je bilo, da se starši in otroci zabavajo, njihova udeležba in aktivnost na vseh postajah pa je 
bila velika. Po dveh dolgih letih omejitev je bilo srečanje zelo sproščeno.  
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3.3.5 PRAVLJIČNE POTI  
Zaradi koronskih ukrepov, porodniškega dopusta in bolniške odsotnosti strokovnih delavk, ki naj bi 
sodelovale pri pripravi in izvedbi pravljičnih poti, dejavnost ni bila realizirana v načrtovanem obsegu 
in terminu. V poletnem času sta pripravljeni dve pravljično-gibalni poti. Prva pot je bila na voljo od 
24. 6. 2022, druga pa od sredine julija. 
 
3.4  Dobrodelne dejavnosti 
 
Zbiranje pokrovčkov je uspešno potekalo celo leto. Sproti so jih prevzemali starši otrok iz društva 
Vesele nogice. 
Starši so v vrtec redno prinašali odpadne kartuše in tonerje. Oddali smo jih podjetju BITEA, ki potem 
vrtcu nakaže simbolični znesek glede na zbrano količino. Nekateri starši pa so v podjetjih, kjer so 
zaposleni, zbrana sredstva od odpeljanih kartuš prav tako nakazali na račun vrtca. 
V decembru smo s pomočjo Karitasa zbirali hrano in higienske pripomočke, da smo polepšali praznične 
dni družinam v stiski. V marcu in aprilu pa smo zbirali materialno pomoč za prebivalce Ukrajine. 
Spomladi smo se pridružili še Karitasovi akciji Podari zvezek. Otroci so maja in junija pridno prinašali 
zvezke in druge likovne potrebščine za šolarje iz socialno šibkih družin.  
 
 

4. ORGANIZACIJA DELA 
 
4.1 Uvod 
 
Septembra 2021 smo začeli novo šolsko leto s petnajstimi oddelki, devet oddelkov v centralni enoti 
Mavrica, po en oddelek v šoli in zdravstveni postaji ter po dva oddelka na Bregu in v stanovanju bloka 
Ob Borovniščici. 
 
Imeli smo sedem oddelkov I. starostnega obdobja in osem oddelkov II. starostnega obdobja. V 
začetku septembra je bilo vpisanih 256 otrok.  
Prosta mesta smo do konca šolskega leta večinoma zapolnili.  
 
Staršem smo tudi letos ponudili poldnevni program. Ta program so obiskovali predvsem otroci, ki 
imajo doma stare starše ali pa so mamice na porodniškem dopustu in jih pridejo iskat po kosilu.  
 
Poslovni čas enote Mavrica je bil od 5.30 do 17. ure. V zdravstveni postaji, na Bregu in v šoli so bile 
enote odprta od 6.00 do 16.00, v bloku pa od 6.00 do 16.30. V času krajših počitnic je bilo varstvo 
organizirano v enoti Mavrica.  
Poleti je bilo manj otrok, ker so starši uveljavljali rezervacije, zato je delo potekalo samo v centralni 
enoti Mavrica.  
 
Glede na sprejeto sistemizacijo smo imeli v deležu zaposlene naslednje strokovne delavce: 
organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima (OPZHR), psihologinjo/specialno 
pedagoginjo in računalnikarja. 
 



 

85 
 

V letošnjem letu smo imeli več daljših odsotnosti. Nadomeščali smo bolniški in porodniški dopust dveh 
vzgojiteljic – pomočnic vzgojiteljice in ene vzgojiteljice. Ena vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice ima 
skrajšan delovni čas v kombinaciji z bolniško. Ena vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, dve perici in 
pomočnica ravnatelja delajo 4 ure, polovično pa so invalidsko upokojene. Od 15. 2. 2021 dalje imamo 
še vedno nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti čistilke. 
 
Krajše odsotnosti smo pokrivali z notranjimi prerazporeditvami, v delo v oddelku se je vključevala tudi 
pomočnica ravnatelja. V času velikega števila odsotnosti, ko notranje prerazporeditve niso bile 
mogoče, smo odsotnosti pokrivali s študentskim delom.  
 
Pomočnica ravnatelja je dopolnjevala delo v oddelkih v času zajtrka, kosila in zbujanja otrok, 
nadomeščala krajše odsotnosti delavk, spremljala otroke na taboru na kmetiji ter na obiskih in izletih 
izven vrtca.  
 
4.2 Delo hišnika – vzdrževalca 
Hišnik: Marko Žitko 
 
Vsako jutro naredi obhod, preveri stanje igral in odstrani morebitne smeti. Za oddelke v šoli, na Bregu, 
v bloku in v zdravstveni postaji dvakrat dnevno vozi hrano. Opravi vsa tekoča vzdrževanja na objektih 
in v okolici, skrbi za košnjo in obrezovanje dreves. Ob večjih okvarah poskrbi, da pridejo vzdrževalci 
in serviserji. Pri delu se dopolnjujeta vrtčevski in šolski hišnik, ki si pomagata in dobro sodelujeta.  
 
4.3 Delo svetovalne delavke 
Svetovalna delavka: Katarina Filipič  
 
V šolskem letu 2021/22 so imeli v vrtcu dodatno strokovno pomoč štirje otroci. Pomoč sem občasno 
nudila tudi otrokom brez odločbe o usmeritvi, ki so imeli težave na socialnem, čustvenem ali 
vedenjskem področju. Za predšolske otroke sem izdelala program grafomotorike in opazovanja. Na 
podlagi ugotovitev sem opravila razgovor s starši in jih usmerila k pridobitvi zunanje pomoči (logoped, 
specialni pedagog …). Šestim otrokom je bilo odloženo šolanje za eno šolsko leto. 
 
Sodelovala sem z vzgojiteljicami otrok, ki so imeli dodatno strokovno pomoč. Prav tako sem redno 
sodelovala z vzgojiteljicami, ki so v skupini imele težavne otroke. O vseh problemih smo se sproti 
dogovarjale na timskih sestankih. Po potrebi sem opazovala otroke v skupini. 
 
S starši obravnavanih otrok sem redno sodelovala. Komunicirali smo po elektronski pošti, telefonu, 
prihajali so na govorilne ure in timske sestanke. Imeli smo sestanke z Razvojno ambulanto s centrom 
za zgodnjo obravnavo ter Zdravstvenim domom Vič. Stike sem vzdrževala tudi s Centrom za avtizem. 
 
Skozi celo leto sem prejemala vloge za vpis v vrtec, vodila vpisne sezname in obveščala starše o 
nadaljnjih postopkih vpisa ter sodelovala s pomočnicama ravnatelja pri reševanju konfliktov in 
nesoglasij. Prav tako sem sodelovala z zunanjimi institucijami v zvezi z reševanjem zahtevnejše 
vedenjske problematike otrok. Prisotna sem bila na različnih timskih sestankih s šolsko svetovalno 
službo, starši, z otroki in z vodstvom šole.  
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4.4 Delo organizatorja prehrane 
Vodja prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Neža Nježić Zajc  
 
V šolskem letu 2021/2022 smo uporabljali smernice zdravega prehranjevanja. Skupina za pripravo 
jedilnikov je v začetku šolskega leta zaradi epidemije sodelovala na daljavo, preko elektronske pošte. 
Ob sproščanju ukrepov smo se začeli sestajati v živo in tudi izvedli nekaj sprememb v jedilnikih glede 
na zmogljivosti vrtčevske kuhinje.  
 
Dodali smo nekaj novih namazov (špinačni in korenčkov namaz, tunin namaz z zelenjavo, namaz z 
orehi). Vpeljali smo večje število zelenjavnih juh, da bi povečali delež zaužite zelenjave pri predšolskih 
otrocih.  
 
Opravljen je bil redni notranji nadzor kuhinje vrtca s strani NLZOH. V skladu s pogodbo so pregledali 
HACCP dokumentacijo in vzeli vzorce brisa na snažnost. Z zaposlenimi smo se pogovarjali o temeljitem 
izvajanju čiščenja pripomočkov, ustreznem sušenju in shranjevanju na namenskih površinah. Izvedla 
sem tudi izobraževanje na temo navzkrižne kontaminacije.  
 
Spremljam nabavo živil in nadzorujem cene, načrtujem nakup strojev, pripomočkov in kuhinjske 
posode. V letošnjem šolskem letu so dobavitelji kljub sklenjenim pogodbam skušali povišati cene živil. 
Prve podražitve smo uspeli zadržati in jih večino znižati na raven inflacije.  
 
Posodobila sem dokumentacijo igrišč. Opravljen je bil redni letni pregled igrišča. Nekaj manjših 
neskladij je hišnik takoj saniral. Na obnovo čaka eno igralo. Pod dvojno gugalnico je bila zamenjana 
zaščitna podlaga. 
 
Na področju zdravstveno-higienskega režima sem organizirala izobraževanje za čistilke, izpostavili 
smo tehnike čiščenja. Zaradi epidemije smo ves čas dodatno razkuževali bolj izpostavljene dele 
(kljuke, telefoni, stikala), pogostejše je bilo pranje hišnega perila in čiščenje igrač. 
 
Navodila za zaposlene za delo v času epidemije koronavirusa sem ves čas posodabljala, da so bila v 
skladu s priporočili NIJZ, okrožnicami ministrstva in odloki vlade. 
 
Četrto leto zapored sem vodila obljubljanski aktiv organizatorjev prehrane in ZHR ter sodelovala z 
republiškim aktivom organizatorjev prehrane in ZHR. 
 
4.5 Delo vzdrževalca računalniške opreme  
Računalnikar: Miran Garafolj 
 
 Izveden je bil projekt posodobitve računalniškega omrežja na celotni lokaciji vrtca: 

o    Ureditev obstoječe komunikacijske omare. 
o    Nova komunikacijska omara (poleg pisarne vodstva vrtce). 
o Nova komunikacijska omara (spodnja pedagoška). 
o Ureditev fizičnega in WiFi omrežja. 
o Ureditev fizičnega in WiFi omrežja tudi po dislociranih lokacijah. 
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 Nabava in postavitev nove opreme: 
o 2x namizni računalnik. 
o 2x prenosni računalnik. 
o 1x monitor. 
o 3x spletna kamera. 

 
Poleg tega se je izvedlo še: 

o Načrt sredstev in nabav za odbobje od 2021 do 2023. 
o Ozaveščanje o pomembnosti vlaganja v IKT skladno s potrebami vrtca. 
o Popis računalniške opreme za lastno evidenco in evidenco OS. 
o Ureditev in posodobitev AAI računov. 
o Izobraževanja 

o Skupni sestanek / anketa. 
o Izvedba: 

 ZOOM; 
 Uporaba opreme v skupnem prostoru (projektor, računalnik …); 
 Individualna izobraževanja glede na potrebe; 
 Uporaba Arnes okolja; 

 AAI prijava, 
 Splošna uporaba, 

 Plan za naprej. 
Redno je potekalo vzdrževanje strojne in programske opreme, posodabljanje računalnikov in urejanje 
spletne strani skupaj s sodelavcem Mitjo. 

 

5. PROGRAMI 
 
Poleg standardnih celodnevnih in poldnevnih programov smo načrtovali tudi obogatitvene dejavnosti, 
ki so se izvajale v okviru kurikula. Namenjene so dopolnjevanju dela v oddelku ter prilagajanju 
interesom otrok in staršev. Zaradi zdravstvene situacije pa so bile letos še okrnjene. 
 
5.1 Interesne dejavnosti, ki potekajo izven oddelkov in jih izvajajo strokovne delavke 
vrtca  
 
 
5.1.1 PREDŠOLSKI PEVSKI ZBOR » MAVRICA«   
Mentorica: Tina Mazi 
 
Z zborčkom smo s pomočjo Nike Zorman s spremljavo na klavirju začeli v mesecu oktobru 2021, a 
smo hitro končali zaradi epidemioloških ukrepov in omejitev.  
Z vajami smo nadaljevali marca 2022. Imeli smo 11 srečanj in se naučili 7 pesmic, plesov in bansov. 
Na vajah nam je večkrat pomagala vzgojiteljica Mojca Rebula.  
 



 

88 
 

23. 6. 2022 smo za starše pripravili kratek koncert oz. prikaz usvajanja pesmic ter na odru v OŠ 
Borovnica zapeli pesmi: Ringaraja, Kuža Pazi, Kukavica, Moj bratec, Muca Maca, Če si slabe volje, 
Majhna sem bila. Na nastopu nas je na klavirju spremljala Polonca Gabriel. 
Starši so se ob zaključku zahvalili za trud in tako prijetno zaključili naše srečanje. 
 
5.1.2 OTROŠKE IZMIŠLJARIJE 
Mentorica: Klara Bajec 
 
Interesna dejavnostje je letos odpadla, ker so se koronski ukrepi sprostili šele spomladi, planirana pa 
je bila izvedba v trimesečnih sklopih.  
 
5.1.3. PALČKI POHAJALČKI 
Mentorica: Klara Bajec 
 
Prvi izlet smo izvedli, ko so bili sproščeni epidemiološki ukrepi.  
Opravili smo naslednje pohode: 

 Nočni pohod z lučkami na sv. Ano ( 4. 3. 2022). 
 Vrhe nad Dobrovo (13. 5. 2022). 
 Pohod na sv. Ano po nemarkirani gozdni poti (24. 6. 2022) je nadomestil izlet na Debeli hrib. 

 
5.2 Gledališke in druge predstave zunanjih izvajalcev 
  
Dopoldneve v vrtcu so nam popestrile predstave v izvedbi vzgojiteljic v okviru skupine ali vhoda. Tudi 
otroci so pripravili nekaj dramatizacij. 
Obiskali so nas sledeči lutkovni izvajalci: 
 

NASLOV PREDSTAVE  IZVAJALEC  ČAS IZVAJANJA  

Cepetavček Gledališče Ku-Kuc 20. 4. 2022 
Krtek Zlatko ali kakec, ki je padel z neba Lutkovno gledališče Fru-Fru 10. 5. 2022 
Ti in jaz (izvedba na Bregu) Umetniško društvo AEIOU 15. 4. 2022 
Borovniški godci Dramska skupina Šotki 7. 6. 2022 
Muca Japonkarica Dramska skupina vzgojiteljic 22. 6. 2022 

 
5.3 Obogatvene dejavnosti, ki se izvajajo izven vrtca 
  
Dejavnosti vključujejo izvedbeni kurikulum in storitveno dejavnost, izvajajo jih zunanji izvajalci ob 
pomoči vzgojiteljic. 
 
5.3.1 Tabor v Logarski dolini  
 
Potekal je 11.–13. 10. 2021 za skupino Lisičke in 13.–15. 10. 2021 za skupini Želvice in Lastovke. 
Udeležilo se ga je 57 otrok. Nastanjeni so bili v Eko hiši »Na razpotju«. Otroci so z gozdno pedagoginjo 
spoznavali logarske gozdove, s pastirico Mico so v skednju filcali in obiskali Pravljični gozd. Iskali so 
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skriti zaklad, se srečali s škratom Nejkom in imeli v skednju večerno zabavo. Otroci in vzgojiteljice so 
bili z nastanitvijo, programom in osebjem zelo zadovoljni. 
 
5.3.2 Plavalni tečaj  
 
Plavalni tečaj v Logatcu smo izvajali med 31. 1. in 4. 2. 2022. Udeležili so se ga otroci iz skupin Lisičke, 
Želvice in Lastovke. Vsaka skupina je imela zaradi zdravstvenih omejitev svoj termin, tako da smo 
imeli en prevoz več kot običajno in posledično je bila v ceni ta postavka višja. Otroci so z veseljem 
obiskovali tečaj in prav vsi so se v bazenu gibali sproščeno.  
 
5.3.3 Tabor na kmetiji  
 
Tabora na kmetijah Davčen in Tavčar v vasi Četena Ravan med 23. 5. in 25. 5. 2022 sta se letos 
udeležili 2 skupini, Pravljični junaki in Mačkoni. Otroci so spoznavali živali na kmetiji in jih hranili. 
Poskusili so se v kmečkih opravilih – košnja trave, grabljenje, molža, peka kruha. Spoznali smo pot 
od zrna do kruha in se seznanili s čebelarjenjem. Šli smo na pohod do smučišča na Starem vrhu. 
Zvečer smo pripravili kres. Obiskali smo tudi otrokom prilagojen adrenalinski park. Otroci so pri vseh 
dejavnostih uživali. 
 
5.4 Obisk institucij, prireditev, razstav, izleti 
 
Vzgojiteljice smo organizirale in izvedle naslednje načrtovane izlete:  
 

PREVOZ VSEBINA SKUPINA ČAS 

avtobus 
 

Zavod Škrateljc: Škratji Kras 
(Škrati v Štanjelu) Lastovke 22. 9. 2021  

Mestni muzej – Dom nekoč Želvice 
Lisičke 

3. 11. 2021 
4. 11. 2021 

Ljubljanski grad, vožnja z 
vzpenjačo, lutkovni muzej 

Pravljični junaki, Mačkoni 
Lisičke, Želvice 

7. 10. 2021 
21 .4. 2022 

Kino Dvor Pravljični junaki, Mačkoni 14. 2. 2022 

Obisk lutkovnega gledališča 
Ljubljana 

Lastovke, Lisičke, Želvice 
Murenčki, Kapljice, Klobučki 
Mačkoni, Pravljični junaki 

16. 3. 2022 
7. 4. 2022  
25. 3., 8. in 
22.4.2022 

 

Polhkov doživljajski park Želvice, Lisičke 
Mačkoni, Pravljični junaki 

        12. 5. 2022 
15. 6. 2022 

Izlet v Močilnik – Retovje, 
nadomestili s Sveto Trojico Klobučki, Kapljice, Murenčki 11. 5. 2022 

Kekčeva dežela – odpoved, 
nadomestili z Arboretumom Lastovke, Lisičke, Želvice 17. 6. 2022 

 
Obisk železniškega muzeja in pohod na Planino nad Vrhniko sta odpadla zaradi zdravstvenih omejitev, 
zaključni pravljični Šumberk pa so Lastovke v dogovoru s straši nadomestile s piknikom. 
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5.5 Popoldanske interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih sodelavcev 
 
PLES 
Plesna šola Diana Dance je izvajala plesne urice za otroke, stare od 3 do 6 let. Plesali so ob sredah 
od 15.30 do 16.15 v dvorani TVD. Sodelovalo je 40 otrok. Zaključna plesna predstavitev je bila 1. 6. 
2022 v večnamenskem prostoru šole. 
 
OTROŠKA GIMNASTIKA  
Program otroške gimnastike je potekal ob torkih od 17.00 do 17.45 za Lastovke, Lisičke in Želvice, ob 
četrtkih od 16.30 do 17.15 za Mačkone in Pravljične junake ter od 17.15 do 18.00 za Kapljice, 
Murenčke in Klobučke. 
 

6. DELO ORGANOV 
 
6.1 Svet staršev vrtca  
 
Svet staršev se je v šolskem letu 2021/2022 sestal dvakrat. 
 
23. 9. 2021 smo obravnavali in potrdili LDN za šolsko leto 2021/2022.  
 
23. 6. 2022 smo pregledali realizacijo letnega delovnega načrta, predstavljeni so bili tudi novi predlogi 
za naslednje šolsko leto. Starši so bili z delom zadovoljni, vsa vprašanja pa smo reševali sproti s 
pogovori.  
 
6.2 Vzgojiteljski zbor 
 
26. 8. 2021 smo imeli prvi vzgojiteljski zbor, na katerem smo podali smernice za LDN, potrdili 
evalvacijo in organizirali delo za novo šolsko leto.  
 
Na drugem vzgojiteljskem zboru 16. 9. 2021 smo potrdili LDN vrtca in se še enkrat natančno seznanili 
z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa covid-19.  
 
16. 6. 2022 smo imeli zadnji vzgojiteljski zbor v tem letu. Pregledali smo realizacijo letnih delovnih 
načrtov, se pogovarjali o delu v poletnih mesecih ter predlagali nekaj dejavnosti za načrtovanje 
letnega delovnega načrta za naslednje šolsko leto. Predstavili smo vrste oddelkov in okvirno razdelitev 
kadra za naslednje šolsko leto. Enota Kapljica se mora umakniti iz zdravstvene postaje.  
 
6.3 Strokovni aktivi 
Vodja: Klara Bajec  
 
V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli 4 strokovne aktive z vodilno temo Gibalni razvoj predšolskih 
otrok. Dodajali pa smo še aktualne teme. 
 
Na prvem aktivu, 25. 11. 2021, smo poleg teorije gibanja analizirali uvajalno obdobje ter prisluhnili 
poročilu vzgojiteljice Tine Mazi s seminarja Delo s priseljenci. 
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Za drugi aktiv, 10. 3. 2022, sem pripravila teme o razvojnih mejnikih, naravnih oblikah gibanja in o 
smereh gibalnega razvoja. Vzgojiteljice so dobile gradivo s konkretnimi primeri vaj, s katerimi so si 
pomagale pri načrtovanju dejavnosti, ki so jih izvedle v skupini. 
Na tretjem aktivu, 14. 4. 2022, so si vzgojiteljice izmenjale izkušnje glede izvedbe gibalnih aktivnosti. 
 
Zaradi številnih novih tujejezičnih otrok je na četrtem aktivu, 12. 2. 2022, vzgojiteljica Maja Komotar 
predstavila temo, s katero se pri svojem delu vse pogosteje srečujemo. Seznanili smo se z zaporedjem 
usvajanja drugega jezika. Naštela je vse dejavnosti, ki razvijajo predbralne in predpisalne zmožnosti 
pri predšolskem otroku. Razčlenila je vidno zaznavanje in razločevanje ter slušno zaznavanje in 
razločevanje. Pokazala je konkretne dejavnosti, s katerimi določene spretnosti razvijamo pri otroku. 
Teoretično je opredelila tudi ravni jezikovnega zavedanja. Na konkretnih primerih je predstavila 
načine, kako razvijati predbralne in predpisalne zmožnosti pri otrocih, ki jim je slovenščina drugi jezik 
in na katere stvari je pri tem potrebno biti pozoren. Na nekaj primerih je predstavila tudi vidik otroka, 
ki se znajde v situaciji, kjer jezik zelo slabo razume ali pa ga sploh ne. 
 
6.4 Delovni sestanki 
 

Prvi del leta so delovni sestanki potekali v popoldanskem času po ZOOM-u, spomladi pa smo se srečali 
v živo. Načrtovali smo mesečne dejavnosti, strokovne delavke so poročale o informacijah, pridobljenih 
na izobraževanjih, prav tako smo se pogovarjali o aktualni problematiki. 
Na timskih sestankih, ki so potekali v času pedagoške ure, so bile prisotne vzgojiteljice oddelkov.  
Na sestankih smo načrtovali skupne dopoldanske dejavnosti in popoldanska srečanja s starši v okviru 
skupin. 
 
6.5 Hospitacije, delo z dijaki in študenti 
 
Hospitacije so potekale pri sodelavkah, ki so opravljale nastope v okviru prakse pri študiju ob delu. 
 

V letošnjem letu smo imeli na redni praksi šest dijakinj srednje vzgojiteljske šole (ena 3. letnik, ena 
2. letnik, štiri 1. letnik). Praksa traja en teden. Na praksi v vrtcu je bila tudi ena študentka predšolske 
vzgoje iz PeF na Primorskem, praksa je trajala dva tedna. 
 

7. SODELOVANJE S STARŠI 

 
Vse skupine so izvajale pogovorne urice in načrtovane roditeljske sestanke, nekaj jih je bilo po ZOOM-
u, kasneje pa tudi v živo. Strokovne delavke so starše obveščale po elektronski pošti in preko oglasnih 
desk pred igralnicami. Potekali so tudi vsakodnevni kratki pogovori ob sprejemu ali odhodu otrok ter 
pri popoldanskih srečanjih in druženjih. 
 

Najlepše se zahvaljujemo staršem in ostalim, ki so nam donirali uporabne stvari (slikanice, papir za 
risanje, ostanke blaga, odpadno embalažo, dobro ohranjene igrače, sestavljanke, didaktični material, 
eko lončke Posadi drevo, slovenske in evropske zastavice ...) ali nam obogatili vsakdan z različnimi 
nastopi v posamezni skupini (nastop glasbene skupine, nastop s kitaro in mandolino, saksofonom, 
harmoniko, branje pravljice). 

Hvala vsem staršem za prispevke za šolski sklad ter za sodelovanje v dobrodelnih akcijah. 
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8. VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE 
 
Sodelovanje z različnimi zunanjimi sodelavci obogati naše dejavnosti, otroke dodatno motivira za delo 
in nas strokovno bogati. 
 
Sodelovanje z Osnovno šolo dr. Ivana Korošca Borovnica je potekalo pri izmenjavi prvošolcev in 
vrtčevskih otrok.  
Gasilska društva Borovnica, Breg - Pako in Brezovica pri Borovnici so pomagala pri izvedbi evakuacije. 
Starejše skupine so obiskale in si ogledale gasilski dom v Borovnici, mlajše skupine pa so spoznavale 
osnove gasilstva pred vrtcem. 
V sodelovanju z Občino Borovnica in zavodom Tri-Niti smo aprila izvedli čistilno akcijo.  
Že vrsto let sodelujemo s šolsko in Krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik, letos je bilo sodelovanje 
omejeno le na vzgojiteljice. 
Z lokalnimi pridelovalci, Čebelarsko zvezo in Ministrstvom za kmetijstvo smo izvedli tradicionalni 
slovenski zajtrk. 
V vrtcu na Bregu se nam je novembra pridružila terapevtska psička Lady iz Slovenskega društva za 
terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, v juniju pa je obiskala še oddelek v šoli.  
Zdravstveni dom Vrhnika je v marcu izvedel zobozdravstvene delavnice za otroke drugega starostnega 
obdobja, v maju pa so imeli še zdravstveno vzgojo. 
Otroci so obiskali čebelarja Toneta Palčiča. 
Redno sodelujemo s Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani in pedagoškima fakultetama v Kopru in 
Ljubljani. 
Podjetje Bitea je zbiralo odpadne tonerje in kartuše, ki so jih otroci prinesli v vrtec.  
 
 

9. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 
Cilj strokovnega izpopolnjevanja je profesionalni razvoj in osebnostna rast strokovnih delavcev, 
povečevanje kakovosti in učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela ter posodabljanje programa in 
didaktičnega materiala.  
 
Z novostmi smo se seznanjali v okviru študijskih skupin in individualnih izobraževanj.  
 
Pomočnica ravnatelja se je udeležila izobraževanj Skupnosti vrtcev in Zavoda za šolstvo. Sodelovala 
je na srečanjih ravnateljev naše regije. Sodelovala je tudi na posvetu Mehek prehod iz vrtca v šolo v 
organizaciji Pedagoškega inštituta. 
 
Strokovne delavke so se udeležile naslednjih izobraževanj: 
 

o Zdravje v vrtcu – jesenski in spomladanski del  
o Zborovska šola za vrtce, Zavod za šolstvo, 5. in 6. 10. 2021 
o Novosti o zelenem javnem naročanju, Ministrstvo za okolje in prostor, november 2021 
o Otroci priseljencev v vrtcu, Društvo Realka, 25. 10. 2021 in 10.–11. 1. 2022 
o Varno s soncem – maj 2022 
o Pomoč otrokom s težavami v vedenju – Damjana Šmid, 13. 1. 2022 in 3. 2. 2022 
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o Joga za otroke s Kačalinko 
o Izobraževanje za uporabo aplikacije Web vrtec, 6. 1. 2022 
o Delo s starši – izziv sodobnega vrtca, Mladinski center Nove Jarše, 11.–13. 2. 2022 
o Varstvo pri delu, Borštner in co., november 2021  
o Ustvarjalnost v plesu, 4 srečanja od 24. 2. 2022 do 24. 3. 2022 
o Ciciakademija: Kako spodbujati razvoj zgodnje pismenosti, Kako te beseda objame, Glasbena 

vzgoja v vrtcih, Gibanje in predšolski otroci, Likovno ustvarjanje v predšolskem obdobju 
o Kako se izogniti okužbi in nalezljivi bolezni v vrtcih, NIJZ, 23. 3. 2022  
o Krepitev povezanosti poklicnih/strokovnih združenj in njihovih članov na področju javnega 

zdravja ter preprečevanja prihodnjih pandemij, 7. in 8. 4. 2022 
o Organizacija Zoom srečanja in uporaba IKT, Miran Garafolj, 10. 5. 2022 
o Uvajalno usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, Center za zaščito in reševanje na Igu, 30. 8. 2022  

 

10. MATERIALNI IN TEHNIČNI POGOJI  
 

Na Bregu in v Mavrici imamo nove igralne hiške. Oddelek v šoli je dobil igralni kotiček »kuhinja«. 
Vrtčevsko igrišče smo dopolnili z novim ravnotežnostnim poligonom, sestavljenim iz štirih postaj.  
 
Zamenjali smo:  
 

o zaščito okrog hidrantov na igrišču,  
o podlago pod dvojno gugalnico, 
o parno likalno postajo, 
o klimi v dveh igralnicah.  

V obnovi je igralo vlak. Izvajali smo tudi vsa ostala manjša popravila in vzdrževanje.  
Kuhinja je na novo opremljena s klimo. Sproti smo dopolnjevali didaktični material ter knjižnico. 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k realizaciji letnega delovnega načrta. 

 
Zaposleni v enoti vrtca pri OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

 
 
 
 
Borovnica, 31. 8. 2022       Daniel Horvat,  

           ravnatelj 


