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1 UVOD 
 

Tudi šolsko leto 2020/2021 je zaznamovala epidemija novega korona virusa.   
 
Poročilo o izvedbi Letnega delovnega načrta je sestavljeno za obe enoti ločeno: 
 
● MATIČNA ŠOLA, 
● PODRUŽNIČNA ŠOLA KORTE.  
 
Šolsko leto smo pričeli vsi v šoli, a ob strogem upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Glede na to smo že v 
septembru izvajali pouk v matičnih učilnicah s prilagojenimi urniki odmorov in kosil. To 
je oviralo izvajanje, zlasti glede možnosti uporabe ustreznih pripomočkov in učil. 
Materiale za poskuse in druga učila so učitelji prenašali iz razreda v razred, vsega pa ni 
bilo mogoče prenašati (glasbila …). Vse to smo vzeli »v zakup« in iz situacije izluščili in se 
naučili najboljše, kar smo lahko.  
 

- 19. 10. 2020 se je za učence od 6. – 9. razreda ponovno začelo šolanje na daljavo.   
- Jesenske počitnice so se zaradi epidemije podaljšale za teden dni, s poukom smo 

nadaljevali 8. 11. 2020, in sicer vsi učenci, od 1. do 9. razreda, so se takrat pričeli 
šolati na daljavo. Pouk na daljavo je za vse učence trajal do 25. 1. 2021. 

- 26. 1. 2021 so se v šolske klopi vrnili učenci 1. triade, drugi učenci so se še vedno 
šolali na daljavo. 

- 15. 2. 2021 smo se v šolo vrnili vsi, pouk na šoli je potekal do 31. 3. 2021. 
- 1. 4. 2021 – 11.4.2021 je Vlada ponovno odredila šolanje na daljavo.  

 
POSLANSTVO ŠOLE – Zagotoviti varno in spodbudno okolje za oblikovanje kritičnih, 
vedoželjnih, razgledanih, motiviranih, odgovornih in strpnih ljudi, ki bodo okoljsko 
ozaveščeni in dejavni člani lokalne skupnosti in širše družbe. – ter  
VIZIJO ŠOLE – Učenje v varnem in spodbudnem okolju povečuje kakovost življenja. – smo 
uresničevali preko temeljnih nalog in ciljev splošne šolske zakonodaje, načrtovanih letnih 
ciljev šolskega leta ter razvojnega načrta šole. Za realizacijo smo poskrbeli s sodelovanjem 
učiteljev in drugih sodelavcev, učencev in staršev. Cilji so večinoma procesno naravnani, 
dolgoročni in jih dosegamo postopoma. 
 
Dokumentacija o načrtovanju in realizaciji dela posameznih organov, delavcev in o 
dejavnostih šole je skladno s Pravilnikom o šolski dokumentaciji hranjena na šoli.  
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2 OSNOVNI PODATKI O ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 
2020/2021 

 

2.1 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV  
 

Pouk smo izvajali na matični šoli v Izoli in na podružnični šoli v Kortah. V šolskem letu 
2020/2021 je vzgojno-izobraževalno delo vključno z oddelki podaljšanega bivanja 
potekalo v 43 oddelkih. 
 
Na razredni stopnji matične šole smo imeli 349 učencev, na predmetni 316 in na 
podružnični šoli 58 učencev. Skupaj smo imeli 723 učencev: 
 
- 9 oddelkov prvega triletja na matični šoli, 
- 10 oddelkov drugega triletja, na matični šoli, 
- 11 oddelkov tretjega triletja na matični šoli, 
- 5 ločenih oddelkov vsakega razreda na podružnici. 
 
Ob rednih dejavnostih smo izvajali še razširjene dejavnosti: 
- 2 oddelka jutranjega varstva na matični šoli, 
- 1 oddelek jutranjega varstva na podružnici, 
- 7,2 oddelka podaljšanega bivanja na matični šoli  
- in 1,8 oddelka podaljšanega bivanja na podružnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

3 POROČILO O KADROVSKIH POGOJIH 
 

3.1 VSI ZAPOSLENI  
 

Zaposlenih smo imeli 108 oziroma 104,6 deleža delavcev.  
 

STATUS ŠTEVILO % ZAPOSLITEV 

ravnatelj   1   1 

pom. ravnatelja   2   2 

učitelji, knjižničar, računalnikar, org. šolske prehrane, ŠSS   73   69 

projekti   1   1 

spremljevalci   5   4,6 

upravno-tehnično osebje   27   26 

javna dela do 31. 12. 2020   1   1 

SKUPAJ   108   104,6 

- 5 delavcev je nadomeščalo dalj časa odsotne delavce. 
- 1 delavka je bila zaposlena kot multiplikator projekta za določen čas 5 let. 
- 4–5 delavcev je bilo  zaposlenih kot spremljevalci učencev s posebnimi potrebami. 
- 1 delavka je bila zaposlena v okviru programa javnih del do 31. 12. 2020 
 
Delavci so bili razporejeni na delovna mesta skladno z letnim delovnim načrtom 
2020/2021, potrjenim na svetu šole. Delo so opravljali na podlagi sistemizacije delovnih 
mest, določene na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na osnovi standardov 
Centra za napredek gospodinjstva in s soglasjem Občine Izola. 
 
Ravnateljica šole je bila v šolskem letu 2020/21 Irena SIVKA HORVAT, pomočnici 
ravnateljice pa Vanja LUKEŽIČ in Dejana OMERZA. Obe sta v okviru dela opravljali še 
svetovalno delo oziroma poučevanje. Vodja podružnične šole Korte je bila Maja 
VARGAZON.  
 
Upravno-tehnično področje so izvajali sledeči delavci:  
 
RAČUNOVODSTVO in TAJNIŠTVO: Veselinka JOVIĆ LEVAČIČ, Petra FRANTAR, Alisa 
KNEŽEVIČ, Rahela VIŽMAN, Mojca APAT. 
 
KUHINJA: Ema HLAJ, Ankica TUTIČ, Milkica RATKOVIĆ, Klavdija VREČA, Urban 
LENARČIČ, (do 1. 2. 2021), Nevenka BERNETIČ, Clara JEREMIČ, Suada MAKIĆ, Arifa 
ČAUŠEVIĆ (nadomeščala jo je Ksenija ŠVARA) na matični šoli ter Romina ZUDIČ in Oriana 
RITOŠA na podružnici Korte.  
 
ČIŠČENJE: Jasminka BEMBIČ, Kristina BOGME, Graciela BARILAR, Karmen VUKŠIČ, 
Marina ŠTIFANIČ, Konsuela RITOŠA, Sadika SOFIĆ, Nataša UDOVIČ na matični šoli ter 
Lilijana STANOJEVIĆ na PŠ Korte. 
 
HIŠNIKA sta bila Valter BONACA in Denis ŠKROPETA.  
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4 STROKOVNI DELAVCI PO NAZIVIH 
 
 
Učitelji in svetovalni delavci imajo na podlagi Pravilnika o napredovanju v nazive možnost 
napredovanja v nazive mentor, svetovalec in svetnik. Prevladuje število svetovalcev, kar 
kaže na to, da imamo na šoli precej izkušen strokovni kader. V najvišji naziv, svetnik, so 
letos napredovale 3 strokovne delavke, tako, da jih imamo sedaj 12, kar znaša 14,45% 
strokovnih delavcev.  
 
 Strokovni delavci po nazivih na dan 31. 8. 2021 
 

BREZ NAZIVA MENTOR SVETOVALEC SVETNIK SKUPAJ STR. DELAVCEV 

15 23 33 12 83 

 

4.1 UČITELJI PO ODDELKIH IN PREDMETIH 
 
Učitelji so bili razporejeni glede na Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.  
Dela v načrtovanih heterogenih skupinah pri matematiki, slovenščini in angleščini v 8. in 
9. razredu pa po vrnitvi v šole nismo izvajali, saj smo pouk izvajali v mehurčkih. Ravno 
tako smo prilagodili izvajanje dopolnilnega, dodatnega pouka in izbirnih predmetov ter 
interesnih dejavnosti. 
 

4.1.1 RAZREDNA STOPNJA 
 

ODD. RAZREDNIK DRUGI UČITELJI V ODDELKU 

1. a 
Barbara Krkoč 

Umer 
DU – Tina Marić, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra Fabčič,  

Pija Vidovič, Blanka Kocbek, Lana Sitar 

1. b Ingrid Hrovatin 
DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra 

Fabčič, Pija Vidovič, Blanka Kocbek, Lana Sitar 

1. c Zrinka Ribič 
DU – Karmen Munda, ITD – A. Dobrinčič Orbanić, TJA – Petra 

Fabčič, Pija Vidovič, Blanka Kocbek, Lana Sitar 

2. a 
Patrizia Galbiati 

Pohajač 
ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka Kocbek, 

Lana Sitar 

2. b 
Eneja Čulina do 1. 

3., nato Urška 
Perme 

ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka Kocbek, 
Lana Sitar 

2. c Tanja Poles 
ITD – T. Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka Kocbek, 

Lana Sitar 

3. a Darija Argenti 
ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka 

Kocbek, Agata Trontelj, ŠPORT – Maja Glavič 

3. b Dajana Paliska 
ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka 

Kocbek, Agata Trontelj 

3. c Tomaž Mikeln 
ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka 

Kocbek, Agata Trontelj 

4. a 
Mojca Pristov 

Fink 
ITD – Ticijana Čeh, TJA – Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka 

Kocbek, Nataša Horvat 

4. b Tjaša Kuzelj ITD – Ticijana Čeh, TJA – Nataša Horvat 
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4. c Blanka Uršič 
ITD – Ticijana Čeh, TJA - Petra Fabčič, Pija Vidovič, Blanka 

Kocbek, Nataša Horvat 

5. a Maruša Šegec 
ITD – Ticijana Čeh, GUM – Tatjana Čeh, 

TJA – Nataša Horvat 

5. b Melita Jelić ITD – Ticijana Čeh, GUM – Tatjana Čeh, TJA – Nataša Horvat 

5. c Mateja Tomažič 
ITD – Ana Dobrinčič Orbanić, GUM – Tatjana Čeh, TJA – Mojca 

Zadnik 
Vsi 

oddelki 
na RS 

 
Eva Zorko 

 
ŠPORT – 1 uro tedensko skupaj z učiteljicami 

 

Petro Fabčič so od 1. 2. 2021 do konca šolskega leta nadomeščale Pija Vidovič/Blanka 
Kocbek/Lana Sitar/Agata Trontelj/Nataša Horvat. 
Pijo Vidovič je v času daljše odsotnosti nadomeščala Vita Skrt. 
Evo Zorko je do konca šolskega leta nadomeščala Suzana Ujčič. 
 

4.1.2 PREDMETNA STOPNJA 
 
Razredništvo                                                                                                                            
 

ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK 

6. a Stanka Zidarič Marina Makor, nato Nina Lokovšek 

6. b Neva Slavec, Agata Trontelj Mojca Burgar 

6. c Katica Rožac Jerman Alja Brečko 

6. d Andreja Gregorič Maja Glavič 

7. a Debora Umer Vesna Radkovič 

7. b Tamara Grbas Nada Nikolič 

7. c Valentina Lenarčič Nina Sorič 

7. d Franka Sakelšak David Gobbo 

8. a Suzana Lovrič Majda Lipovec 

8. b Klarisa Hrvatin Mojca Zadnik 

8. c Deana Protner Greta Vatovec 

9. a Alenka Balažic Niki Antolović S. 

9. b Orjana Barič Jože Zadnik 

9. c Gorazd Lah Tatjana Čeh 

 

Nino Lokovšek je do 31. 12. 2020 nadomeščala Marina Makor. 
Nevo Slavec je v času odsotnosti nadomeščalo več učiteljev, razredništvo je prevzela Agata 
Trontelj. 
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4.1.3 UČITELJI PO PREDMETIH 
 

PREDMET ODDELKI UČITELJ 

slovenščina 7. a, 7. b, 7. d; 8 ./3., 8./4., 8./5. Deana Protner 

slovenščina 6. b, 6. c; 7. c; 9./3., 9./4. Alenka Balažic 

slovenščina 6. d; 8./1., 8./2.; 9./1., 9./2. Majda Lipovec 

slovenščina 6. a Stanka Zidarič 

italijanščina 6. a; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Tamara Grbas 

italijanščina 6. b, 6. c, 6. d 
Ana Dobrinčič 

Orbanić 

angleščina 5. c; 7. a, 7. c; 8./1., 8./3.; 9./1., 9./2. Mojca Zadnik 

angleščina 6. a, 6. b, 6.c, 6. d 
Samanta Vižintin, 

Agata Trontelj 

angleščina 7. b, 7. d; 8./2., 8./4., 8./5.; 9./3., 9./4. Suzana Lovrič 

matematika 7. a, 7. c; 8./2., 8./4.; 9./1., 9./2. Valentina Lenarčič 

matematika 6. a, 6. b; 8./1., 8./3.; 9./3 Neva Slavec 

matematika 7. b, 7. d; 6. c, 6. d Nada Nikolič 

matematika 8./5.; 9./5. Gorazd Lah 

fizika 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c Gorazd Lah 

geografija 
6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. 

a, 9. b, 9. c 
Debora Umer 

zgodovina 7. a, 7. b, 7. c, 7.d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b , 9. c Vesna Radkovič 

zgodovina 6. a, 6. b, 6. c, 6. d Andreja Gregorič 

državljanska in 
domovinska 

kultura in etika 
7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c Andreja Gregorič 

biologija 8. a, 8. b, 8. c Orjana Barič 

biologija 
9. a, 9. b 

9. c 
Orjana Barič 

Franka Sakelšak 

kemija 8. a, 8. b, 8. c Orjana Barič 

kemija 
9. a, 9. b 

9. c 
Orjana Barič 

Franka Sakelšak 

naravoslovje 7. a, 7. b, 7. c, 7. d Franka Sakelšak  

naravoslovje 
6. a, 6. b, 6. c, 

 
6. d 

Katica Rožac 
Jerman 

Franka Sakelšak 

laborant 8. a, 8. b, 8. c KEM; 9. b, 9. c BIO 
Katica Rožac 

Jerman 

laborant 8. a, 8. b, 8. c FIZ; 9. c KEM; 6.d NAR,9. a, 9. b FIZ Orjana Barič 

laborant 6. a, 6. b, 6. c NAR; 8. a, 8. b, 8. c BIO;9. a BIO Franka Sakelšak 

laborant 7. a, 7. b, 7. c, 7. d NAR, 9. a, 9. b KEM Gorazd Lah 

gospodinjstvo 6. a, 6. b, 6. c, 6. d 
Katja Rožac 

Jerman, 
tehnika in 

tehnologija 
6. a, 6. b; 7. a, 7.b, 7.c Mojca Burgar 
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tehnika in 
tehnologija 

6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7.c, 7.d; 8. a, 8. b, 8. c Alja Brečko 

tehnika in 
tehnologija 

7. d; 8. a, 8.b, 8.c Klarisa Hrvatin 

likovna umetnost 
6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. a, 8. b, 8. c; 9. 

a, 9. b, 9. c 
Klarisa Hrvatin 

glasbena 
umetnost 

5. a, 5. b, 5. c; 6. a, 6. b, 6. c, 6. d; 7. a, 7. b, 7. c, 7. d; 8. 
a, 8. b, 8. c; 9. a, 9. b, 9. c 

Tatjana Čeh 

šport 6. a, 6. b; 7. a, 7.b; 8.c Greta Vatovec 

šport 6. c, 6. d; 7. c, 7. d; 8. a, 8. b; 9.a, 9. b, 9. c Jože Zadnik 

šport 
6. a, 6. b; 7.a, 7.b; 8.b (dekleta), 8.c; 9.a (dekleta), 9.b 

(dekleta) 
Niki Antolović 

Seyfert 

šport 3. a; 6. c, 6. d; 7. c, 7. d; 8. a; 9. c Maja Glavič 
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5. POROČILO O DELU VODSTVA ŠOLE 
 

5.1 POROČILO O DELU RAVNATELJICE 
 
Ravnateljica Irena SIVKA HORVAT je v šolskem letu 2020/21 opravljala pedagoško in 
poslovodsko vodenje šole. Osnovne naloge, ki jih je opravila, so bile: 
 
- vsebinsko oblikovanje letnega delovnega načrta v sodelovanju s strokovnimi 
sodelavci in spremljanje izvajanja le-tega, 
- koordinacija in izvajanje dela v času šolanja na daljavo: 
 

● stalno sodelovanje in obveščanje učiteljev z navodili pristojnih inštitucij,  
● komunikacija s starši, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport , Zavodom 

za šolstvo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Občino Izola, 
● dnevno sodelovanje z učitelji v komunikacijskih kanalih, 
● občasno vključevanje v komunikacijo na daljavo z učenci, 
● ukrepanje ob resnejših vzgojnih prekrških v času šolanja na daljavo, sklic učencev, 

učiteljev, staršev, 
● tedenska jutranja neformalna srečanja z učitelji na daljavo, 
● mesečna neformalna srečanja s starši na daljavo, 

 
- načrtovanje investicijskih, finančnih in drugih programov šole, 
- usmerjanje pri pripravi šolskih publikacij, 
- spremljanje in dopolnjevanje razvojnega načrta šole,  
- sodelovanje v projektni skupini razvojne naloge Varno in spodbudno učno okolje na 
Zavodu za šolstvo, 
- skrb za enotno vzgojno delovanje na šoli, 
- zastopanje šole in povezovanje z okoljem, 
- spremljanje dela delavcev šole, 
- vodenje dela strokovnih organov na šoli, 
- izdelovanje poslovnih poročil,  
- sodelovanje v svetu šole, 
- sodelovanje v svetu staršev, 
- sodelovanje z ustanoviteljem in s financerji šole, 
- zagotavljanje zakonitosti dela šole, 
- vodenje kadrovanja, sklepanje delovnih razmerij, razporejanje na delovna mesta, 
- skrb za zakonitost pri napredovanju delavcev v nazive in plačne razrede, 
- uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno, administrativno in tehnično delo, 
- pripravljanje in vodenje pedagoških in ocenjevalnih konferenc, 
- usmerjanje dela strokovnih aktivov, razrednikov in svetovalne službe, 
- načrtovanje strokovnega izobraževanja, 
- analiziranje oblik in metod pedagoškega dela,  
- hospitacije, 
- iskanje priložnosti za prijave na razne projekte za strokovno delo in investicije,  
- aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo v zvezi z načrtovanjem sanacije in 
povečanja šolskih kapacitet v Občini Izola, 
- vključevanje na občinske prireditve, 
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- sodelovanje na aktivih ravnateljev, 
- opravljanje drugega dela po splošnih aktih šole, nalogu sveta šole, ustanovitelja in 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
- stalno strokovno izobraževanje, 
- druge naloge po navodilih pristojnega ministrstva in ustanoviteljice, Občine Izola, 
- opravljanje aktivnosti glede na aktualne potrebe. 
 

5.2. POROČILO O DELU POMOČNIC RAVNATELJICE 
 
Na podlagi Pravilnika o normativih in standardih za osnovno šolo je ravnateljica 
imenovala dve pomočnici ravnateljice v skupnem deležu 1,45 deleža. Vanja Lukežič je 
opravljala 80 % delo pomočnice in 20 % delo svetovalne delavke, Dejana Omerza pa 50 
% delo pomočnice in 50 % delo šolske knjižničarke. Glede na delež razporeditve in na 
naloge iz Akta o sistemizaciji delovnih mest sta opravljali spodaj navedene naloge. 
 
Vanja LUKEŽIČ 
 
- Organizacija začetka šolskega leta, 
- skupno načrtovanje letnega delovnega načrta šole, 
- pisanje kronike šole, 
- urejanje nadomeščanja odsotnih delavcev, 
- sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, športnih 
in tehniških dni, 
- vodenje usklajevalnih sestankov, 
- sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoškega procesa, 
- pregled dokumentacije in nadzor poteka pedagoškega procesa, 
- sodelovanje in skupno planiranje dela s strokovnimi delavci šole, šolsko svetovalno 
službo, knjižničarko in sodelavci s podružnične šole Korte, 
- vodenje, pregledovanje in vnašanje opravljenih ur nadomeščanja v program KPIS, 
- oblikovanje individualnih letnih programov dela – ILDN-jev za šolsko svetovalno 
službo, učitelje dodatne strokovne pomoči in učitelje predmetne stopnje, 
- nadzor nad izvajanjem interesnih dejavnosti in opravljanjem ur dodatne strokovne 
pomoči,  
- načrtovanje in usklajevanje dežurstev na šoli, 
- sodelovanje pri organizaciji predavanj in izobraževanj za strokovne delavce, druge 
delavce, za starše in učence, 
- sodelovanje v razvojnem timu, 
- sodelovanje v timu za nadarjene, 
- usklajevanje in spremljanje dela tehničnega osebja, 
- sodelovanje v svetu staršev, 
- sodelovanje na sestankih šolskih strokovnih organov, 
- svetovalno delo na šoli. 
 
Dejana OMERZA 
 
- Organizacija začetka šolskega leta, 
- sodelovanje pri organizaciji in vodenju pedagoškega procesa, 
- pregled dokumentacije in nadzor poteka pedagoškega procesa, 
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- vodenje projekta Varno in spodbudno učno okolje, 
- oblikovanje individualnih letnih programov dela – ILDN-jev,  
- skupno načrtovanje letnega delovnega načrta šole, 
- sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, naravoslovnih, kulturnih, športnih 
in tehniških dni, 
- vodenje usklajevalnih sestankov, 
- sodelovanje na sestankih šolskih strokovnih organov, 
- sodelovanje v razvojnem timu 
- usklajevanje in spremljanje dela tehničnega osebja (hišnikov), 
- sodelovanje pri načrtovanju tehničnih potreb šole (popravila in nabava inventarja), 
- sodelovanje v svetu staršev, 
- načrtovanje in usklajevanje dežurstev na šoli, 
- sodelovanje pri organizaciji predavanj in izobraževanj za strokovne delavce, druge 
delavce, za starše in učence, 
- poučevanje,  
- delo v knjižnici. 
 

5.3. POROČILO O DELU SVETA ŠOLE  
 

 
Svet šole šteje 11 članov, na novo je bil imenovan novembra 2017 in ima v takšni sestavi 
mandat do 15. novembra 2021. 
 
 
Člani sveta šole 
Predstavniki ustanovitelja:  Vesna HROVATIN PEČARIČ 
     Alessandro GRISONICH 
     Mario Gianni GERGETA 
 
Predstavniki staršev:  Mateja GAČNIK 
     Andrej TRUNKL  
     Mitja PIRIH 
 
Predstavniki delavcev: Mojca PRISTOV FINK – predsednica  
     Mateja TOMAŽIČ – podpredsednica  
     Maja VARGAZON, Tamara GRBAS 
     Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ 
 
V šolskem letu 2020/21 je svet šole izvedel 10 rednih sej. Pogostim sejam je v tem šolskem 
letu botrovalo imenovanje ravnatelja za obdobje 2021 – 2026. 
 
1. redna seja sveta šole – SEPTEMBER 2020 

- sprejem in potrditev Poročila LDN 2019/2020 
- sprejem in potrditev Letnega delovnega načrta 2020/2021 
- časovnica postopka volitev za ravnatelja za mandatno obdobje 2021-2026 
- osnutek finančnega načrta za leti 2021 in 2022 
- potrditev dopolnitev dokumentov šole: Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt, Hišni 

red 
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2. redna seja sveta šole – NOVEMBER 2020  
- informacija o predlogu občinskih investicij za prihodnji 2 leti – odziv na Uradne 

objave 
- šolanje na daljavo v 2. valu 
 

3. redna seja sveta šole – JANUAR 2021  
- potrditev kadrovskega načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto 2021 
- potrditev finančnega načrta po sprejetju proračuna Občine Izola za leto 2021 
- potrditev inventurnega poročila za leto 2020 
- letni program dela za koledarsko leto 2021 

 
4. redna seja sveta šole – FEBRUAR 2021 

- sprejem in potrditev letnega poročila – AJPES za leto 2020 
- ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice 
- oblikovanje razpisa za ravnatelja za mandatno obdobje 2021 – 2026 

 
 
 
5. redna seja sveta šole – MAREC 2021 

- osnutek novega poslovnika sveta šole 
- inšpekcijski nadzor – avtobusna postaja v Cetorah – informacija 
- določitev višine izplačila delovne uspešnosti ravnateljice 
- odpiranje vlog za ravnatelja 

 
Seje 6 – 10 so bile namenjene postopku izbire ravnatelja. Čeprav smo prvi razpis objavili 
1. marca, takoj, ko je bilo zakonsko možno, smo ravnatelja dobili šele s tretjim razpisom. 
Člani sveta so se večinoma redno in aktivno udeleževali sej. Izčrpni zapisniki posameznih 
sej so dostopni v tajništvu šole. 
Izčrpni zapisniki posameznih sej so hranjeni v arhivih šole. 
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6. POROČILO O ŠOLSKEM SVETOVALNEM DELU 
 
 

Šolsko svetovalno delo so glede na sistemizacijo v šolskem letu 2020/21 opravljali 
psihologinja, pedagoginja in socialna delavka. V delo aktiva svetovalne službe so bili 
vključeni še: 
 
- 2 specialni in rehabilitacijski pedagoginji, 
- 2 socialna pedagoga, 
- 1 tiflopedagoginja, 
- zunanji izvajalci dodatne strokovne pomoči. 
 
Občasno so se, glede na tematiko, v sestanke svetovalne službe vključevali še izvajalci 
učne pomoči in spremljevalci (učitelji različnih profilov) ter delavka, zaposlena na 
projektu Popestrimo šolo (kot pomoč učencem priseljencem). 
 

6.1 POROČILO O DELU PSIHOLOGINJE 
 
Psihologinja Nina Lokovšek je na OŠ Vojke Šmuc Izola v šolskem letu 2020/21 opravljala 
delo šolske svetovalne službe v obsegu 75 % in dodatno ter individualno  strokovno 
pomoč v obsegu 28%. Od 1. 9. 2020 do 27. 1. 2021 jo je nadomeščala Marina Makor. 
 
Šolsko svetovalno delo je zajemalo delo na naslednjih področjih:  

 svetovalno in posvetovalno dela z učenci, učitelji in starši ter sodelovanje z 
zunanjimi institucijami, 

 vodenje dokumentacije, 
 poklicna orientacija za učence predmetne stopnje, predvsem 9. razreda, 
 roditeljski sestanek in testiranje evidentiranih nadarjenih otrok ter povratna 

informacija za starše, 
 koordinacija dela z učenci priseljenci (administracija, sodelovanje z zaposleno na 

projektu Popestrimo šolo). 
 
Področja dela z učenci, z učitelji, s starši in z zunanjimi institucijami so bila: 

 svetovanje in pomoč učencem pri učno-vzgojni in čustveno-vedenjski 
problematiki ali drugih težavah, 

 svetovalno delo z učitelji in s starši glede na posamezne in skupinske primere, 
 sodelovanje z zunanjimi institucijami (policija, CSD, nevladne organizacije, 

projekti ...),  
 delo z nadarjenimi učenci (odkrivanje in testiranje evidentiranih učencev, 

vrednotenje in zbiranje ocenjevalnih lestvic, seznanitev staršev in učiteljev z 
rezultati psiholoških testov, priprava osebnih map za identificirane nadarjene 
otroke), izvedba roditeljskega sestanka za starše evidentiranih in nato 
identificiranih nadarjenih otrok, 

 koordinacija dela z učenci, ki so se preselili iz tujine – vodenje seznama tujcev oz. 
otrok priseljencev in obveščanje učiteljev in vodstva o novih vpisih tujcev in o 
ažuriranem seznamu, 

 sodelovanje v projektu PIRLS – bralna pismenost v 4. razredu, 
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 sodelovanje v organih šole (razvojnem timu, učiteljskem zboru, komisiji za 
ugovor), 

 vnos in ažuriranje podatkov v baze podatkov; e-asistent, portal Ministrstva za 
znanost, izobraževanje in šport, CEUVIZ, aplikacija VPIS (vpisi in izpisi med 
šolskim letom), 

 opravljanje nalog skrbnika e-asistenta skupaj z računalnikarjem, 
 sodelovanje s strokovnimi sodelavci pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 

individualne in skupinske pomoči, 
 vodenje postopkov vpisa in izpisa učencev iz šole, razen za šolske novince, 
 urejanje potrebne dokumentacije in izvedba konzultacij z učenci, s starši in s 

strokovnimi službami šol, na katerih bodo nadaljevali šolanje (Ljudska univerza 
Koper) učenci, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost, niso pa zaključili osnovne 
šole,  

 vključevanje v delo aktiva obalnih svetovalnih delavcev in v študijske skupine, 
 vodenje osebnih map učencev in druge po zakonu predpisane dokumentacije 

(urejanje matičnih listov in matične knjige), 
 v času učenja na daljavo: učna pomoč učencem z učnimi težavami, svetovanje 

staršem in učencem glede spoprijemanja z epidemijo (čustveni vidik, 
organizacijski vidik, zmanjševanje stisk in stresa), 

 izdelava obrazcev za učitelje (ponavljanja, načrti pomoči učencem …), 
 vključitev v izobraževanja, organizirana na šoli in izven nje. 

 
Potekalo je tudi sodelovanje v  projektih in organizacija delavnic. 

 Organizacija No excuse je izvedla 3 srečanja v programu Martin Krpan v 8. b-
razredu v letu 2019/20; predvidena so bila še tri srečanja v letu 2020/21, ki se 
niso izvedla zaradi korona virusne situacije. 

 V 7. razredu so s strani No excuse izvedli tudi delavnico o kajenju O2 za vsakega 
(ena ura v vsakem oddelku) dne 17. 11. 2020. 

 V 9. c sta bili izvedeni le 2 srečanji programa Izštekani s strani New Prevent, ostalo 
se ni uspelo izvesti zaradi korona virusne situacije  

 V 9. razredu je bila 10. 2. 2021 izvedena delavnica po 2 uri v vsakem oddelku na 
temo poklicne orientacije s strani Ljudske univerze Koper. 

 Planirane delavnice o duševnem zdravju s strani Ozare so odpadle zaradi njihove 
nezmožnosti zagotavljanja rednih testiranj delavcev (kot nevladna organizacija).  

 Ravno tako je odpadla delavnica o varni rabi interneta »Spletne face« s strani No 
excuse v 6. razredu.  

 
Glede poklicnega usmerjanja sva psihologinji opravili naslednje naloge: 

 predstavitev pogojev za vpis v srednje šole in predstavitev srednješolskih 
programov v oddelkih 9. razreda; 

 organizacija delavnic “Uresniči svoje sanje”, ki so jih na šoli izvedle svetovalke 
Kariernega centra Univerze na Primorskem, informiranje učencev o ostalih 
ponudnikih kariernega svetovanja (Karierni center za mlade pod okriljem Ljudske 
univerze Koper – “Karierni plac”, Karierno središče na ZRSZ). V 9. razredu je bila 
10. 2. 2021 izvedena delavnica (po 2 uri v vsakem oddelku) na temo poklicne 
orientacije s strani Ljudske univerze Koper; 

 individualna svetovanja učencem in pomoč pri iskanju ustreznih informacij na 
spletu; 
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 izpolnjevanje obrazcev – Prijav za vpis v srednje šole – skupaj z učenci in 
posredovanje prijav na srednje šole; 

 konzultacije s srednjimi šolami glede stanja prijav in možnosti vpisa za naše 
učence, pomoč učencem pri prenosu prijav na drugi program; 

 stalno informiranje o zadevah v zvezi s poklicnim usmerjanjem; 
 posredovanje informacij glede štipendiranja. 

 
Psihologinji sta samoiniciativno opravili veliko nalog izven načrtovanih, saj sta 
samoiniciativno sledili potrebam otrok in celotne šole. Pri svojem delu sta redno 
sodelovali z vodstvom, učitelji in starši.  
 
Glede na področje dela sta psihologinji redno in dobro sodelovali z mnogimi zunanjimi 
inštitucijami: Centrom za socialno delo Izola in širše, Kriznim centrom za otroke in 
mladostnike Koper, Centrom za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Centrom za 
usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše, osnovnimi in srednjimi šolami, vrtcem Mavrica Izola, zdravstvenimi institucijami 
na Obali in v Ljubljani, s socialnimi službami, Zavodom za šolstvo OE Koper, Zavodom za 
zaposlovanje Koper, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Policijsko postajo 
Izola.  
 

6.2. POROČILO O DELU PEDAGOGINJE  
 
Delo pedagoginje smo imeli  sistemizirano v obsegu 75% ter v obsegu 6 ur individualne in 
skupinske pomoči in v obsegu 1 ure dodatne strokovne pomoči. Opravljala ga je pedagoginja 
– psihologinja Lenčka PRELOVŠEK. Zaradi epidemije korona virusa je delo potekalo tudi na 
daljavo. Na daljavo je potekala učna pomoč 12 učencem vsakodnevno in občasno 30 učencem 
ter svetovalna pomoč učencem, staršem. Drugim učencem, ki so potrebovali učno pomoč, so 
podporo izvajali drugi strokovnimi delavci šole. 
 
Področja dela z učenci, z učitelji, s starši in z zunanjimi institucijami so bila:  
 
- svetovanje in pomoč učencem od 1. do 5. r. pri učno-vzgojni problematiki ali drugih 
težavah, 
- svetovalno delo z učitelji in s starši od 1.–5. razreda glede posameznega ali skupinskega 
primera, 
- sodelovanje s strokovnimi sodelavci pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualne in 
skupinske pomoči ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela za učence od 1.–5. razreda, 
- sodelovanje z drugimi zunanjimi institucijami: Vrtec Mavrica Izola, druge osnovne šole v 
Sloveniji, Zavod RS za šolstvo – enota Koper,  fakultete, RIC ... 
 
V zvezi z izvajanjem individualne in skupinske pomoči učencem so bile izvedene naslednje 
aktivnosti: 
- izvajanje 6 ur individualne in skupinske pomoči, 
- izvajanje 1 ure dodatne strokovne pomoči, 
- opolnomočenje učencev in skupine učencev preko realitetne terapije, bralnih učnih 
strategij, formativnega spremljanja učenčevega napredka, konkretnega didaktičnega 
materiala, 
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- pisanje poročil o razvoju in močnih ter šibkih področjih učencev za nudenje dodatne učne 
pomoči, 
- sodelovanje s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi strokovnjaki. 
 
 
V zvezi z vpisom šolskih novincev je opravila sledeče aktivnosti: 
(Vpisanih je bilo 58 učencev na matično šolo in 18 učencev na podružnico; iz drugega okoliša 
se je k nam vpisalo 9 učencev, v drug okoliš pa 10 učencev.) 
 
- pridobivanje razpoložljivih podatkov o bodočih prvošolcih, 
- predstavitev vpisnega postopka na roditeljskem sestanku v vrtcu in razdelitev vabil za vpis, 
- razgovori s starši ob vpisu, 
- izpeljava ustreznih postopkov za odložitev šolanja za 9 otrok, 
- izpeljava ustreznih postopkov za izobraževanje na domu za enega otroka, 
- vnos ustreznih podatkov v računalniške baze, 
- organizacija obiska prvošolcev z vzgojiteljicami je odpadla, 
- organizacija prvega roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev je bila izvedena 
na daljavo, drugi pa je odpadel zaradi ukrepov pandemije koronavirusa, 
- oblikovanje oddelkov prvega razreda. 
 
V zvezi z dejavnostmi Nacionalnega preverjanja znanja je opravila sledeče aktivnosti: 

- aktivno sodelovanje pri dejavnostih Nacionalnega preverjanja znanja v vlogi 
namestnice ravnateljice, 

- priprava gradiva in obveznih obrazcev ter spremljanje in vnos potrebnih podatkov v 
računalniško bazo RIC-a in MIZŠ, 

- priprava in spremljanje možnih prilagoditev NPZ za učence s posebnimi potrebami, 
- obveščanje učencev, učiteljev in staršev o aktivnostih, 
- predstavitev in namen ter organizacija NPZ na učiteljski konferenci, 
- seznanitev strokovnih sodelavcev z nalogami NPZ, 
- priprava gradiva in pripomočkov ter prostorov za izvedbo NPZ, 
- vodenje sestanka z nadzornimi učitelji, 
- priprava potrdil z dosežki za učence 6. in 9.r., 
- analiza NPZ v sodelovanju z učitelji predmetov, ki so se preverjali, 
- izdelava dokumentov v zvezi z NPZ-jem: Izvedbeni načrt za NPZ, Celostna analiza 

rezultatov NPZ. 
 
Zaradi epidemije koronavirusa so na RIC-u pripravili e-poskusno preverjanje znanja učence 6. 
in 9.r, ki smo ga izvedli meseca marca. Pedagoginja je izvedla naslednje aktivnosti: 

·         priprava gradiva za sestanek z nadzornimi učitelji in za učiteljsko konferenco, 
·         obveščanje učencev, učiteljev in staršev o aktivnostih, 
·         vodenje sestanka z nadzornimi učitelji, 
·         izdelava Izvedbenega načrta za e-poskusno preverjanje. 
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Prijavili smo se tudi na poskusno preverjanje znanja v 3. r. Na podlagi Navodil in Rokovnika 
za poskusno preverjanje znanja v 3.r. je bilo potrebno pripraviti Izvedbeni načrt ter izvesti 
sestanek z razredniki, ki so bili nadzorni učitelji, in s strokovnimi delavci za učence s posebnimi 
potrebami. Izpeljali smo roditeljski sestanek na daljavo. Ob zaključku je skupaj z razredniki 
pripravila Analizo poskusnega preverjanja znanja v 3. r. 
 
Analiza pedagoškega dela na šoli 
- priprava obrazcev za pedagoško poročilo razrednikov ob zaključnem ocenjevalnem 
obdobju 
 
Druga področja dela so bila: 
- vodenje šolske svetovalne službe na šoli – izvedli smo 8 srečanj, od tega v času dela na 
daljavo 4 zoom srečanja, 
- koordiniranje dela študentov Pedagoške fakultete Koper, Visoke zdravstvene šole Izola in 
Filozofske fakultete Ljubljana, 
- vodenje in aktivnosti v zvezi z Načrtom integritete, 
- vključevanje v delo aktiva obalnih svetovalnih delavcev in študijske skupine, 
- vključevanje v individualno izobraževanje in izobraževanje, organizirano na šoli. 
 

6.3. POROČILO O DELU SOCIALNE DELAVKE 
 
Svetovalno delo z vsebinami socialnega dela je v okviru 20% opravljala pomočnica 
ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. V okviru tega je opravila:  
- sodelovanje s strokovnimi delavci pri organizaciji nudenja učne pomoči učencem, 
- iskanje in nudenje ustreznih oblik pomoči družinam s socialno-ekonomskimi 
težavami, 
- delo z otroki, ki imajo težave na področju vodenja, čustvene in osebnostne težave 
(individualne obravnave), 
- izvajanje preventivnega programa proti nasilju in koordiniranje dela ter sodelovanje 
z zunanjimi strokovnjaki pri obravnavanju omenjene problematike – letos je bila 
dejavnost izvedena le za en oddelek, 
- sodelovanje s strokovnimi delavci – člani šolskega sklada pri oblikovanju predlogov 
za nudenje ustrezne finančne pomoči posameznim prosilcem, 
- sodelovanje v strokovnem aktivu svetovalnih delavcev in strokovnem aktivu 
spremljevalcev, 
- detektiranje učencev, ki doma niso imeli ustrezne računalniške opreme (v 
sodelovanju z učitelji), organizacija razdeljevanja šolskih računalnikov,  
- strokovno izobraževanje. 
 
Vsebinsko se delo svetovalne službe prilagaja aktualnim potrebam šole. Kadrovsko 
okrepljen tim nam nudi več možnosti za celovito obravnavo učencev.  
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7. POROČILO O IZVAJANJU DODATNE 
STROKOVNE POMOČI  

 
 
Dodatno strokovno pomoč so skladno z odločbami izvajali strokovni delavci – za 
premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj – in 12 učiteljev. Imeli smo 6 
strokovnih delavcev, zaposlenih na šoli in 3 zunanje sodelavke.  
 
Delavci, zaposleni na šoli, so bili:  
- psihologinja, 
- pedagoginja, 
- 2 specialni pedagoginji, 
- 2 socialna pedagoga. 
 
Zunanje sodelavke so bile: 

- specialna pedagoginja, 
- surdopedagoginja, 
- tiflopedagoginja. 

 

7.1. POROČILO SPECIALNIH PEDAGOGINJ  
 
Šolski specialni pedagoginji sta Andreja BUKOVNIK in Nina SORIĆ.  
Andreja Bukovnik je izvajala dodatno strokovno pomoč za 14 učencev v obsegu 25 ur. 
Nina Sorić je izvajala dodatno strokovno pomoč za 12 učencev v obsegu 24 ur, 
individualno in skupinsko pomoč za 3 učence v obsegu 2 ur tedensko v prvi polovici 
šolskega leta ter učno pomoč za 2 učenca v obsegu 2 ur tedensko. Število učencev in ur 
DSP obeh izvajalk se je med letom spreminjalo glede na nove odločbe. 
 
Njune naloge so bile: 
- izvajanje neposrednega dela z učenci, 
- izvajanje svetovalnih storitev za učence z odločbami, 
- koordinacija izvajanja dodatne strokovne pomoči z vsemi izvajalci, 
- koordinacija v postopkih usmerjanja – sodelovanje s starši, sodelovanje z učitelji in 
izvajalkami ISP, zbiranje strokovne dokumentacije, 
- izvajanje svetovalnih razgovorov z učenci v postopku usmerjanja, 
- oblikovanje poročil v postopkih usmerjanja,  
- koordinacija v postopkih preverjanja ustreznosti usmeritve, 
- koordinacija v postopkih usmerjanja učencev v 9. razredu za pridobitev odločbe v 
srednji šoli, 
- posredovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev v postopkih pridobivanja odločbe, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami: ZRS za šolstvo Koper, Center za komunikacijo, 
sluh in govor Portorož, Zavod za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Svetovalni center 
za otroke, mladostnike in starše Koper, 
- učna pomoč za učence brez odločb, 
- izdelava didaktičnih pripomočkov v prostorih šole, 
- mentorstvo študentom na praksi. 
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7.2. POROČILO SOCIALNIH PEDAGOGOV  
 
Socialno-pedagoško obravnavo sta učencem nudila Nataša VODOPIVEC in David GOBBO. 
Izvajalka Nataša Vodopivec je imela dodatno strokovno pomoč - DSP v obsegu 24 ur za 10 
učencev ter 1 uro individualne in skupinske pomoči – ISP redno  za 9 učencev ter občasno 
za cele oddelke oz. udeležence kreativnih delavnic. 
 
Njene naloge so bile: 
- izvajanje neposrednega dela z učenci, 
- izvajanje svetovalnih storitev za učence z odločbami, 
- izvajanje svetovalnih razgovorov z učenci v postopku usmerjanja, 
- oblikovanje poročil v postopkih usmerjanja,  
- opolnomočenje skupine učencev po programu Šole osebnosti, 
- intervencije v razredih ob nesprejemljivem vedenju učencev,  
- mentorstvo študentom socialne in pedagogike in sorodnih smeri PF Ljubljana, 
- priprava in izvedba treh kreativnih delavnic za otroke DSP, delno preko zoom-
povezave, 
- svetovanje učiteljem pri prepoznavanju visoko funkcionalnih otrok s SAM/ADHD idr. 
ter nudenje primernega pristopa, 
- svetovanje in podpora staršem pri organizaciji pouka na daljavo ter v čustvenih 
stiskah, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami: Zdravstvenim domom Izola, ZD Lucija, CSD 
Izola, Nevrološko kliniko UKC Ljubljana, Pediatrično kliniko UKC, Zavodom za avtizem 
Ljubljana. 
 
ISP se je izvajala tako v individualni kakor v skupinski obliki 1 uro  tedensko in strnjeno v 
obliki kreativnih delavnic. 
Izvajalec David Gobbo je izvajal dodatno strokovno pomoč v obsegu 22 ur za 14 učencev 
in ISP trikrat na teden s štirimi učenci. ISP se je izvajala tako v individualni kakor v 
skupinski obliki. 
Njegove naloge so bile: 
- izvajanje neposrednega dela z učenci, 
- izvajanje svetovalnih storitev za učence z odločbami, 
- izvajanje svetovalnih razgovorov z učenci v postopku usmerjanja, 
-  izvajanje sestankov s starši in razredniki ter zapisovanje v individualizirane 
programe, zapisnike strokovnih skupin ter evalvacije individualiziranih programov,  
- oblikovanje poročil v postopkih usmerjanja,  
- obveščanje učiteljev o prilagoditvah za posamezne učence (po odločbah za 
usmerjanje), 
- svetovanje učiteljem pri prepoznavanju in delu z učenci s posebnimi potrebami, 
- sodelovanje z zunanjimi institucijami: CKSG Portorož, Zdravstvenim domom Izola, 
Centrom za socialno delo Izola, Svetovalnim centrom – OŠ Koper, 
- mentorstvo študentkam na praktičnem usposabljanju,  
- učna pomoč za učence brez odločbe o usmerjanju. 
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7.3. POROČILO PSIHOLOGINJE  
 
Izvajanje dodatne strokovne pomoči obsega naloge koordinacije in izvajanja 
individualiziranega programa za učence z dodatno strokovno pomočjo: 
 

 izvajanje ur svetovalnih storitev za učence z odločbami,  
 priprava sklepov o imenovanju strokovnih skupin za učence z DSP,  
 izvedba sestankov s starši in razredniki, priprava individualiziranih programov, 

zapisnikov strokovnih skupin in evalvacij individualiziranih programov,  
 priprave za ure dodatne strokovne pomoči, 
 obveščanje učiteljev o prilagoditvah za posamezne učence (po odločbah za 

usmerjanje), 
 priprava dokumentacije za srednješolsko izobraževanje za otroke z DSP (predlog 

usmerjanja tudi v srednji šoli), 
 spremljanje izvajanja pomoči in prilagoditev v šoli za otroke z DSP in  
 nudenje čustvene in učne opore otrokom pri doseganju njihovih ciljev in v skladu 

z njihovimi potrebami. 
 
Psihologinja Nina Lokovšek je tedensko izvajala 3 ure dodatne strokovne pomoči za 2 
učenca, 2 uri svetovalnih storitev na teden in 3 ure individualne strokovne pomoči z 
dvema učencema. 
 
V kolikor se ura DSP zaradi nepredvidenih dejavnikov ni izvedla, je psihologinja uro 
nadomestila z opravljanjem nalog svetovalnega dela, tako da je bila realizacija dela 
psihologinje v celoti opravljena.  
 

7.4. POROČILO O DELU ZUNANJIH IZVAJALCEV DODATNE 
STROKOVNE POMOČI 

 

Zunanje strokovne sodelavke so prihajale iz: 
 
- Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, 
- Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, 
- Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Ljubljana. 
 
Njihovo delo je obsegalo predvsem delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe 
o usmeritvi in potrebujejo pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 
a na šoli nimamo razpoložljivega kadra. Poleg tega so zunanji izvajalci v skladu z navodili 
in glede na potrebe šole sodelovali tudi pri delu z učenci, ki sicer nimajo odločb o 
usmeritvi, vendar imajo težave pri učenju ali pri socialnem vključevanju.  
Zunanje izvajalke dodatne strokovne pomoči so bile: Deana LOZAR-ŠÖMEN, Jožica SEVER 
in Mateja MALJEVAC. 
 
Bistvene naloge zunanjih sodelavcev so bile: 
- izvajanje dodatne strokovne pomoči v skladu z ODLOČBAMI o usmeritvi, 
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- sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov dela za učence s posebnimi 
potrebami, 
- vodenje nekaterih strokovnih skupin za izdelavo individualiziranih programov po 
predhodnem dogovoru s šolo, 
- pomoč pri detekciji učencev s težavami v razvoju in pri učenju, 
- svetovanje učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami, 
- diagnostični pregledi in izbira otrok za individualno obravnavo, 
- strokovna obravnava (individualna in skupinska pomoč pri pouku, dejavnostih) v 
skladu z odločbami o usmeritvi ali brez njih, 
- sodelovanje s starši, z učitelji, s svetovalno službo, zunanjimi strokovnjaki, 
- implementiranje novih idej in pristopov dela z učenci s posebnimi potrebami, 
- izvajanje svetovalnih storitev v skladu z odločbami o usmeritvi.  
 
Specialna pedagoginja Deana Lozar Šömen je izvajala v šol. letu 2020/21 13 pedagoških 
ur, in sicer: dodatno strokovno pomoč – DSP 9 ur ter individualno in skupinsko pomoč – 
ISP 4 ure na teden. 
 
V okviru ISP je diagnostično pregledala ter izvajala redno ali občasno pomoč za 
premagovanje primanjkljajev 18 učencem od 1. do 9. razreda. Za 4 učence je pripravila 
poročilo za postopek usmerjanja.  
 
V okviru DSP je izvajala pomoč za premagovanje primanjkljajev s 6 učenci.  
 

7.5. POROČILO O DELU LOGOPEDOV 
 

 
V šolskem letu 2020/2021 nam Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož zaradi 
kadrovskih primanjkljajev ni mogel zagotoviti podpore logopeda v obsegu, ki bi nam 
pripadal. Logopedske storitve sta za starše opravljali na centru dve logopedinji. 
 
Izvedeni  so bili triažni pregledi branja in pisanja v 3. in 4. r.; rezultati so bili posredovani 
razredničarkam. 
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8. POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE 
 

 
V šolskem letu 2020/2021 smo imeli zaposlene tri knjižničarke.  
 
Do decembra 2020 sta delo v knjižnici opravljali Anja DEVETAK v 100% deležu in Maja 
NAGODE MIKLIČ v 50%. Po odpovedi Maje NAGODE MIKLIČ je v polovičnem deležu, 50%, 
delovno mesto zasedla pomočnica ravnateljice Dejana OMERZA. 
 
Knjižnica je bila na matični šoli odprta vsak dan od 7.00 do 15.00, razen ob petkih, ko je 
bila odprta od 7.00 do 11.00. Na Podružnični šoli Korte je bila knjižnica na razpolago 
učencem vsak petek od 12.00 do 15.00. 
 
V knjižnici so se odvijale spodaj naštete dejavnosti. 
 
Interno strokovno delo: 
- prenos gradiva v sistem Cobiss, ki je bilo zaključeno v januarju 2021, 
- popolna preureditev knjižnice, postavitev gradiva na uporabnikom prijaznejši način, 
ločena postavitev gradiva za učitelje, 
- notranja oprema in računalniška obdelava knjižničnega gradiva, 
- vsebinsko izbiranje, naročanje in nabava knjig, revij, CD-jev, 
- izločanje poškodovanega, izgubljenega gradiva – odpis, 
- kronološko urejanje revij, fotografij in drugega arhivskega gradiva, 
- ureditev vseh knjižnih polic (izločanje knjig, po katerih izposojevalci ne segajo več), 
- saniranje poškodovanih knjig. 
 
Pedagoško delo: 
- individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, obisk učencev po določenem urniku, 
za vsak oddelek namenjena ena ura tedensko, 
- motiviranje učencev za obiskovanje knjižnice – nasveti, pomoč, priporočila pri iskanju 
literature za branje, za seminarske naloge in referate, 
- vodenje učencev pri samostojnem iskanju informacij s pomočjo računalniškega 
programa Cobiss, 
- tedenska izposoja na podružnični šoli v Kortah. 
 
Bibliopedagoško delo z oddelki in s skupinami: 
- ure knjižnično-informacijskih znanj, 
- sodelovanje pri različnih dejavnostih na šoli, prireditvah in spremstvo učencev na 
športnih dnevih …, 
- sodelovanje pri urah, kjer učitelji vključujejo knjižnico kot vir iskanja podatkov s 
pomočjo knjižničarke, 
- priprava knjižnih ugank meseca, 
- priprava knjižnih razstav, 
- tedenska izposoja knjižničnega gradiva učencem od 1. do 9. razreda po oddelkih.  
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Prejšnje šolsko leto je bila zagotovljena tedenska izposoja po urniku samo za prvo triado, 
v tem šolskem letu pa smo, predvsem na osnovi zagotavljanja in upoštevanja 
epidemioloških razmer za zagotavljanja varnosti kot tudi dejstva, da se učenci navadijo 
na redno obiskovanje knjižnice, vzpostavijo pozitiven odnos do knjige in se navadijo na 
spoštovanje knjižničnega reda, vzpostavili tak način izposoje za vse oddelke.  

 
Druge dejavnosti v knjižnici med letom 
Veliko zanimanje je bilo za iskanje podatkov v knjigah in tudi preko svetovnega spleta, 
pisanje domačih nalog, izdelovanje plakatov, pisanje seminarskih nalog, branje revij, 
reševanje križank, brskanje po literaturi, reševanje knjižnih ugank, ogled knjižnih novosti. 
 
Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci na šoli: 
- posveti o nakupu novosti za knjižnico, 
- pomoč učiteljem pri izboru gradiva za pouk, 
- sodelovanje z učitelji ob pripravi seznamov knjig za bralno značko in domače branje, 
- sodelovanje pri organizaciji posebnih dni na šoli, 
- sodelovanje na strokovnih – pedagoških in drugih konferencah ter v strokovnih 
aktivih. 
 
Strokovno izpopolnjevanje 
Anja DEVETAK: 
- izobraževanje na šoli, 
- aktiv knjižničarjev obalnih osnovnih šol, 
- seminarji na šoli, 
- strokovna literatura, 
- usposabljanje za krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju inovativnega 
vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi pri knjižnični dejavnosti. 
 
Druge naloge 
Anja DEVETAK je kot skrbnica učbeniškega sklada opravila vse naloge v skladu s 
Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada in skrbela za nemoteno izposojo učbenikov 
ter naročilo delovnih zvezkov, delovnih učbenikov, šolskih potrebščin in drugega učnega 
gradiva. Bila je tudi koordinatorica bralne značke na šoli.  
 
Ob rednih dnevnih nalogah je opravila še: 
- vnašanje knjižničnega gradiva v Cobiss, 
- koordiniranje projekta ʺMoja domovinaʺ, 
- organizacija spominske slovesnosti ob dnevu šole v počastitev spomina na Vojko 
Šmuc, 
- organizacija kulturne prireditve ob koncu šolskega leta in dnevu državnosti 
- lektoriranje, 
- pomoč pri pripravi daril, izboru knjig in misli za vzorne, odlične devetošolce, učence 
šole…, 
- opremljanje gradiva s piktogrami ter označevalnimi trakovi za različne starostne 
stopnje učencev. 
 
V šolskem letu 2020/21 se je zaključilo vnašanje starega knjižničnega fonda v sistem 
Cobiss; popisana sta tudi celotna zbirka na podružnični šoli Korte ter celoten učbeniški 
sklad. V tem šolskem letu smo tako prvič v celoti začeli z računalniško izposojo učbenikov. 
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Dejana OMERZA je bila zaposlena v 50% deležu: 
- opremljanje gradiva s piktogrami ter označevalnimi trakovi za različne starostne stopnje 
učencev, 
- opremljanje gradiva z nalepkami, 
- popravilo poškodovanega gradiva, 
- pomoč pri izposoji. 
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9. POROČILO O DELU RAČUNALNIKARJEV 
 
 
V šolskem letu 2020/21 se je povečal odstotek pripadajočega dela računalnikarja – 
organizatorja informacijskih dejavnosti. V obsegu 100% je zaposlen Gorazd NOVAK, ki v 
okviru tega še poučuje. Marko UDOVIČ je zaposlen v deležu 35%. 
 
 Opravljala sta dela in naloge, določene s predpisi, z letnim delovnim načrtom zavoda ter 
v skladu s sklepi vodstva zavoda. Osnovna naloga računalnikarjev je bila usmerjena v delo 
z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega procesa z uporabo računalnika, v skrb za nemoteno 
delovanje informacijskega sistema na šoli ter svetovanje učiteljem na področju uporabe 
informacijske tehnologije. 
Pouk izbirnih predmetov računalništva je potekal od 4. do 9. razreda. V 7. razredu je bila 
1 skupina pri izbirnem predmetu Urejanje besedil, v 8. razredu 1 skupina pri predmetu 
Multimedija in v 9. razredu ena skupina pri predmetu Računalniška omrežja. Na razredni 
stopnji se je izvajal neobvezni izbirni predmet Računalništvo za 4., 5. ter 6. razred v 6 
skupinah. 
 
Opravljene naloge računalnikarja so bile sledeče:  
- popis računalniške opreme,  
- vzpostavitev varnosti (nadzor nad računalniki) v računalniški učilnici, 
- prevzemanje, razporejanje in priprava nove računalniške opreme, dodeljene po 
razpisu MZŠŠ, 
- priprava in oddajanje vse potrebne dokumentacije pri prevzemu računalniške 
opreme, dodeljene po razpisu MZŠŠ kot dokazilo za upravičenost sofinanciranja, 
- skrb za nemoteno delovanje operacijskega sistema ter programske opreme na 
 računalnikih, 
- upravljanje s šolskim informacijskim sistemom eAsistent, skrb za nemoteno delo in 
uporabo le-tega, 
- priprava in pomoč učiteljem pri tiskanju dokumentov, kot so obvestila, spričevala ter 
 oblikovanje mask za tiskanje priznanj in pohval, 
- priprava in končna izdelava urnika, 
- izdelava in posodabljanje šolske spletne strani.  
 
V času karantene zaradi novega korona virusa – priprava oblačnih storitev za učenje na 
daljavo (baza učnih gradiv, spletne videokonference), svetovanje in nudenje strokovne 
pomoči učiteljem, učencem in tudi staršem na področju učenja na daljavo. 
Dela računalnikarja je opravljal GORAZD NOVAK.  
 
V obdobju zaprtja šole zaradi epidemije sta IKT pomoč računalničarju nudila Nejc 
Trušnovec in Igor Bračanov. S pomočjo pomočnice ravnateljice Vanje Lukežič se je 
organiziralo pripravo, razkuževanje in predajo šolskih prenosnikov in stacionarnih 
računalnikov učencem, ki doma niso imeli potrebne opreme za učenje na daljavo. Učenci, 
ki so prejeli IKT opremo z ministrstva, so tudi prejeli pomoč za delo z opremo. Učiteljem, 
staršem in učencem se je nudila pomoč pri delu z IKT opremo, urejalo se je dostope do 
eAsistenta in neobvezne ter obvezne izbirne predmete. Po ponovnem odprtju šole se je 
šolsko IKT opremo prevzemalo, razkuževalo in pripravljalo za ponovno uporabo.   
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10. POROČILO O DELU TEMELJNIH STROKOVNIH 
ORGANOV ŠOLE 

 

10.1. POROČILO O DELU V UČITELJSKEM ZBORU 
 
Učiteljski zbor je najštevilčnejši strokovni organ, vanj so vključeni vsi učitelji in drugi 
strokovni delavci šole, vključno z vodstvom. Ob koncu  šolskega leta 2020/2021 je bilo v 
učiteljski zbor vključenih 83 delavcev. 
 
Glede na epidemiološko stanje, smo večino konferenc izvedli na daljavo, v času odprte šole 
pa le redke, ob upoštevanju strogih omejitev, v živo. Učiteljski zbor je na konferencah: 
 
- obravnaval in odločal o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojo in izobraževanjem, 
cilji, vizijo in razvojno naravnanostjo šole, 
- sodeloval pri nastajanju in izvajanju letnega delovnega načrta šole, 
- iskal možnosti za optimalno načrtovanje pouka v danih okoliščinah, 
- sodeloval pri nastajanju poročila letnega delovnega načrta šole, 
- dajal pobude za obravnavo na svetu staršev in svetu šole, 
- predlagal posamezne posodobitve programov ter sodeloval pri izvedbi le-teh v skladu 
s predpisi, 
- predlagal izvedbo ali vključitev v razna izobraževanja,  
- dajal mnenja za napredovanje strokovnih delavcev v nazive, 
- odločal o vzgojnih ukrepih, 
- odločal o statusih učencev 
- in opravljal druge naloge v skladu z zakonodajo.  
 
Izvedli smo 24 učiteljskih konferenc, 1 orientacijsko in 1 redovalno konferenco, saj nam 
je sprememba Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja omogočila le eno 
ocenjevalno obdobje. Podrobnejše teme obravnav so razvidne iz zapisnikov. 
 
Ob sredah smo v času predure po potrebi imeli krajše posvetovalno-usklajevalne 
sestanke z namenom sprotnega reševanja odprtih vprašanj in učinkovitega pristopa k 
reševanju težav. Na teh sestankih smo obravnavali predvsem:  
 
- učno-vzgojno stanje in počutje posameznih učencev ali oddelkov, 
- oblikovanje načrtov pomoči, 
- evalvacijo dela s posamezniki. 
 
Na posvetovalnih sestankih so bili poleg vodstva in učiteljev prisotni svetovalni delavci in 
izvajalci dodatne strokovne pomoči.  
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10.2. POROČILO O DELU ODDELČNIH UČITELJSKIH 
ZBOROV 

 
Oddelčni učiteljski zbori (OUZ) posameznih oddelkov so obravnavali vzgojno-
izobraževalno problematiko v oddelku, oblikovali program za delo z nadarjenimi učenci 
in s tistimi, ki težje napredujejo, se posvetovali o vzgojnih ukrepih ter opravljali druge 
naloge v skladu z zakonom. , 
Sestajali so se glede na izražene potrebe. Sklicevali so jih razredniki. Teh je bilo več na 
predmetni stopnji, predvsem zaradi vzgojne in učne dinamike, ki je terjala širšo 
obravnavo. Občasno se je v sestanke oddelčnih učiteljskih zborov vključevalo vodstvo šole 
pogosteje pa svetovalna služba.  
 

10.3. POROČILO O DELU RAZREDNIKOV IN 
SORAZREDNIKOV  

 
RAZREDNIKI so v skladu z načrtovanimi nalogami izvedli predvsem naslednje: 
 
- vodili delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirali vzgojne ter učne rezultate 
oddelka in posameznih učencev, 
- v času šolanja na daljavo skrbeli za stalno povezavo z učenci in starši; veliko 
govorilnih ur so opravili preko zooma, 
- sodelovali z vodstvom, s starši in šolsko svetovalno službo, 
- vodili predpisano dokumentacijo,  
- skrbeli za pravočasen prenos informacij, 
- predlagali ali odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali druge naloge v skladu z 
zakonodajo. 
 
SORAZREDNIKI so izvajali naslednje prednostne naloge: 
 
- pomagali razrednikom pri izpolnjevanju dokumentacije, 
- pomagali pri pripravi in izvedbah roditeljskih sestankov, 
- pomagali pri izvedbi ali vodili oddelčno uro, 
- nadomeščali odsotnega razrednika, 
- opravljali druge naloge v dogovoru z razredniki in vodstvom šole. 
 

10.4. POROČILO O DELU STROKOVNIH AKTIVOV  
 
Strokovni aktivi šole so natančneje obravnavali problematiko predmeta oz. predmetnega 
področja, usklajevali merila za ocenjevanje, dajali učiteljskemu zboru predloge za 
izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavali pripombe staršev in učencev ter 
izvajali druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
Med šolskim letom so obravnavali vsebine po zakonodaji in specifiki predmeta: 
– priprava in sprejetje letne priprave, 
– enotno sprejetje meril in kriterijev ocenjevanja,  
– skupna priprava pisnih preizkusov znanja, 
– preučevanje nove zakonodaje in pravilnikov, 
– opredeljevanje potreb po izobraževanju in poročanje udeležencev,  
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– sodelovanje v študijskih skupinah, 
– sodelovanje med strokovnimi aktivi razredne in predmetne stopnje, 
– sodelovanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino, matematiko, naravoslovje, 
družboslovje, šport po vertikali od 1. do 9. razreda, 
– timsko sodelovanje – načrtovanje in analiziranje načrtovanega dela, 
– načrtovanje in usklajevanje sodelovanja s starši ter obravnavanje pripomb in 
predlogov učencev in staršev, 
– predlog razširjenega programa z okvirnim finančnim načrtom, 
– predlogi učbenikov, delovnih zvezkov in drugega učnega gradiva, 
– predlog razdelitve del in nalog za šolsko leto, 
– izzivi in vprašanja določenega predmetnega področja,  
– organizacija tekmovanj, 
– predlogi učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, 
– predlog oblike diferenciacije in priprave na izvedbo, 
– sodelovanje pri razporejanju učencev v učne skupine, 
– enotno izpolnjevanje šolske dokumentacije, 
– spremljanje realizacije ur pouka in pravočasno ukrepanje ob izpadu ur, 
– analiza učnega uspeha in vzgojne problematike po oddelkih in skupinah ob koncu 
ocenjevalnega obdobja, 
- obravnavanje načina dela z otroki s posebnimi potrebami, 
- aktivnosti po konceptu dela z nadarjenimi učenci so bile okrnjene zaradi izrednih 
ukrepov, 
- načrtovanje vsebin oddelčnih skupnosti in predlogi za določitev kriterijev 
spremljanja, 
- načrtovanje aktivnosti ob kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih ter 
dnevih s posebno vsebino,  
- predlogi za ureditev šolskih prostorov ter nabavo učne opreme in pripomočkov, 
- druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 
 
Vodstvo se je med šolskim letom občasno vključilo v sestanke posameznih strokovnih 
aktivov. Le-ti so v začetku šolskega leta sprejeli programe dela in ob zaključku izdelali 
poročilo o delu strokovnega aktiva. 
 

10.5. POROČILO O DELU ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA  
 
V šolskem letu 2020/21 je bilo delo razvojnega tima pestro in zahtevno. Izvedli smo 4 
srečanja. Pri oblikovanju programa smo poudarili naslednje naloge tima: 

 članice tima strokovno pokrivajo vsa področja vzgojno-izobraževalnega dela 
 velik poudarek smo v tem šolskem letu dali IKT tehnologiji in opolnomočenju 

učencev ter strokovnih delavcev na tem področju; pripravili smo razvojni načrt 
uvajanja IKT, dotaknili smo se tudi okoljske problematike; 

 stremeli smo k udejanjanju strpnih in spoštljivih medsebojnih odnosov; 
 izvedli smo nekaj oddelčnih ur z enotno vsebino; 
 v ospredju ostaja svetovalna vloga; tim je posrednik med kolektivom in vodstvom 

šole, bdi nad izobraževanjem in rastjo kolektiva ter beleži spremembe (katere so 
in kdaj se pojavljajo), 

 tim ima vlogo pedagoškega sveta, kar pomeni, da je pedagoški vodnik in 
sooblikovalec organizacije pedagoškega procesa na šoli. 
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Na prvem srečanju smo se seznanile z osnutkom operativnega načrta uvajanja IKT v pouk. 

Na srečanju v mesecu decembru smo pregledale predloge zaposlenih za razvojni načrt z IKT 

vsebinami. Predstavljen je bil tudi operativni načrt za uvajanje nove Googlove platforme. V 

mesecu maju smo začrtale smernice za strokovne razprave, ki so potekale v kolektivu. Na 

četrtem sestanku smo pregledale zapisnike strokovnih razprav.  

  

Članice šolskega razvojnega tima so bile: učiteljice Blanka URŠIČ, Dajana PALISKA, Mojca 
PRISTOV, Neva SLAVEC, Tamara GRBAS, Debora UMER; vodja prehrane Veronika ZUBIN; 
psihologinja Nina LOKOVŠEK; pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK; pomočnici ravnateljice 
Vanja LUKEŽIČ in Dejana OMERZA; ravnateljica Irena SIVKA HORVAT in vodja razvojnega 
tima, učiteljica na podružnici Korte – Petra MEKIŠ. 
 
 

10.6. POROČILO O DELU TIMA ZA FORMATIVNO     
SPREMLJANJE 

 
V šolskem letu 2020/2021 smo razvijali našo prakso, usklajeno s potrebami tega časa oz. 
šolanja na daljavo in individualnimi potrebami, zmožnostmi učenca na temelju 
formativnega spremljanja, s katerim smo pripravljali spodbudno učno okolje in omogočali 
optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca. Razvijali smo ustvarjalnost, 
odgovornost in samoregulacijo pri učencih ter jih vključili v sooblikovanje učnega 
procesa. Prizadevali smo si slišati in videti vsakega učenca ter s tem izboljšati njihovo 
motivacijo za učenje. Zagotavljali smo aktivno vlogo učencev pri izgradnji kakovostnega 
in trajnega znanja. Spodbujali smo med vrstniško sodelovanje in se zavzemali za 
večsmerno in vrstniško povratno informacijo. 
V tem šolskem letu je delovala skupina pod okriljem Mateje Peršolja, učiteljice iz OŠ 
Preserje pri Radomljah. Zaradi izrednih ukrepov smo se v tem šolskem letu dvakrat 
srečali, enkrat preko ZOOM-a in enkrat v živo. Vodja tima je bila Kristina CENCIČ. 
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11. POROČILO O IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV 
 
 
Pedagoški delavci smo se udeležili vseh izobraževanj v okviru pedagoških konferenc in 
roditeljskih sestankov; teme so navedene v ustreznih poglavjih.  
Večina učiteljev se je redno vključevala v študijske skupine s svojega področja. V času 
šolanja na daljavo smo se vključevali v izobraževanja s področja informacijsko-
komunikacijske tehnologije. 
 
48 učiteljev se je udeležilo predavanj z delavnicami FIT4KID, ki so potekala na daljavo, ob 
koncu šolskega leta pa na šoli. Poleg tega se je ožja skupina za implementacijo metod 
FIT4KID vključevala v dodatno izobraževanje, kar je razvidno iz spodnje tabele.  
14 učiteljev se je udeleževalo delavnic Mateje PERŠOLJA na temo formativnega 
spremljanja učenčevega napredka.  
 
V mesecu juliju 2021 smo za ves kolektiv organizirali predavanje Janija Prgiča: 
OBVLADOVANJE RAZREDNE DINAMIKE. 
 
Individualno smo se izobraževali, kot sledi iz tabele: 

 
IME in PRIIMEK NASLOV PRISPEVKA KRAJ IZVEDBE DATUM 

Niki Antolović S. 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov (1. in 2. del) 
spletno srečanje 24. 8. 2020 

Niki Antolović S. 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov (3. del) 
spletno 

izobraževanje 
30. 9. 2020 

Niki Antolović S. 

Fit4kid – v živo 
Fit4kid – spletno 
Fit 4kid – spletno 
Fit 4kid – v živo 

spletno izobr., 
v živo 

22. 9. 2020 
           26. 11. 2020 

   7. 4. 2021 
   2. 7. 2021 

Alenka Balažic 
Srečanje študijske skupine  za 

SLJ 
spletno izobr. november 2020 

Alenka Balažic 
Govorica telesa in uporaba glasu 

pri komunikaciji v razredu 
spletno izobr. 24. 11. 2020 

Alenka Balažic 30 dni za 30 vzgojnih nasvetov spletno izobr. 1. 3.–31. 3. 2021 

Alenka Balažic 
Jaz vzgojiteljica, jaz učiteljica; 

Avtoriteta, spretnosti in 
lastnosti 

spletno izobr. 1. 4.–20. 4. 2021 

Alja Brečko Uporaba IKT pri pouku TIT on-line oblika 6. 11. 2020 

Alja Brečko MOOC – Spletne učilnice Moodle on-line oblika 14. 9.–18. 10. 2020 

Alja Brečko Delovna skupina TIT on-line oblika dec. 2020–mar. 2021 

Alja Brečko Študijska skupina TIT on-line oblika avgust 2021 

Mojca Burgar MOOC – Spletne učilnice Moodle on-line oblika sept. 2020–okt. 2020 

Mojca Burgar 
MOOC – Interaktivne vsebine 

H5P 
on-line oblika nov. 2020–jan. 2021 

Mojca Burgar Uporaba IKT pri pouku TIT on-line oblika 6.11.2020 

Mojca Burgar Finančno izobraževanje on-line oblika jan–maj 2021 

Mojca Burgar 
Učinkovito učenje pri šolanju na 

daljavo 
on-line oblika 15. 1. 2021 
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Mojca Burgar Delovna skupina TIT on-line oblika dec. 2020–mar. 2021 

Mojca Burgar Študijska skupina TIT on-line oblika avgust 2021 

Kristina Cencič 

Fit4Kid 
Fit4Kid 
Fit4Kid 

 
Formativno spremljanje 

 
Montessori pedagogika v javnem 

vrtcu in šoli 

spletno 
izobraževanje 

spletno 
izobraževanje 

spletno 
izobraževanje 

spletno 
izobraževanje 
v živo na šoli 

spletno 
izobraževanje 

 

 22. 9. 2020 
            26. 11. 2020 

    7. 4. 2021 
 18. 2. 2020 
    2. 7. 2021 
  2. 11. 2020 
  9. 11. 2020 
16. 11. 2020 
23. 11. 2020 
30. 11. 2020 
   7. 11. 2020 
14. 12. 2020 
21. 12. 2020 
18. 12. 2020 
   4. 12. 2021 

Tatjana Čeh 
Skozi labirint odlokov in 

priporočil za zbore 
on-line oblika 14. 5. 2021 

Tatjana Čeh Kako igrati na inštrument zbor KD Škofije 2.–22. 5. 2021 

Tatjana čeh Srečanje študijske skupine on-line oblika 6. 5. 2021 

Ticijana Čeh Srečanje študijske skupine on-line oblika 24. 8. 2020 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Igra v razredu ni šala: didaktična 
igra pri poučevanju italijanščine 

on-line oblika 5. 12. 2020 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Govorica telesa in uporaba glasu 
pri komunikaciji v razredu 

on-line oblika 24. 11. 2020 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Cikel spomladanskih predavanj 
v Rotundi 

on-line oblika 
18. 2. 2021 
18. 3. 2021 
15. 4. 2021 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Učinkovito učenje na daljavo on-line oblika 15. 1. 2021 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Odnosi in socialne veščine v šoli on-line oblika 10. 11. 2020 

Ana Dobrinčič 
Orbanić 

Srečanje študijske skupine on-line oblika 
24. 8. 2020 
10. 6. 2021 

Patrizia Galbiati 
Pohajač 

Učinkovito učenje pri šolanju na 
daljavo 

 
Cikel predavanj (jesenskih in 
spomladanskih) V Rotundi – 

spletno 
 

6. Akademija LiliBine – spletno 
 

Fit 4kid – spletno 
Fit 4kid – v živo 

 

15. 1. 2021 
24. 9. 2020 

           22. 10. 2020 
9. 12. 2020 
19. 1. 2021 
18. 2. 2021 
18. 3. 2021 
15. 4. 2021 
10. 2. 2021 
17. 3. 2021 
2. 7. 2021 

Maja Glavič 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov (1. in 2. del) 
spletno srečanje 24. 8. 2020 

Maja Glavič 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov (3. del) 
spletno 

izobraževanje 
30. 9. 2020 

Maja Glavič 

Fit 4kid – v živo 
Fit4kid – spletno 
Fit4kid - spletno 
Fit 4kid – v živo 

spletno izobr., v živo 

22. 9. 2020 
           26. 11. 2020 

  7. 4. 2021 
  2. 7. 2021 
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Ingrid Hrovatin 
Jani Prgič: Obvladovanje 
razredne dinamike 

 
OŠ Vojke Šmuc 

 

 
30. 6. 2021 

 

Klarisa Hrvatin 
Fit4Kid 

 

v živo v šoli 
 

spletno 
izobraževanje 

22. 9. 2020 
           26. 11. 2020 

  7. 4. 2021 
  2. 7. 2021 

 
Jesenska delavnica igranega 

filma C 
OŠ Vojke Šmuc Izola 29. 9. 2020 

 
Jani Prgič – Obvladovanje 

razredne dinamike 
OŠ Vojke Šmuc Izola 30. 6. 2021 

 ABC animiranega filma 
spletno 

izobraževanje 
           16. 12. 2020 

12. 1. 2021 

 ABC dokumentarnega filma 
spletno 

izobraževanje 
14. 1. 2021 

 Šola filma 
spletno 

izobraževanje 
13. 4. 2021 

 
Postanite srčni voditelj družine 

in razreda 
spletno 

izobraževanje 
23. 11. 2020 

 Formativno spremljanje 
spletno 

izobraževanje 
18. 2. 2021 

 
Jani Prgič - Obvladovanje 

razredne dinamike 
OŠ Vojke Šmuc Izola 30. 6. 2021 

Melita Jelič Predavanja Rotunda 
spletno 

izobraževanje 
jesenski, spomladanski 

cikel 

Melita Jelić Formativno spremljanje 
spletno 

izobraževanje 
2 srečanji 

Nataša Jozičić 

Celovit in kakovosten obisk 
gledališča za razvoj gledališke 

pismenosti ter socialnih in 
komunikacijskih kompetenc 

on-line oblika 

  9. 3. 2021 
11. 3. 2021 
16. 3. 2021 
18. 3. 2021 

Nataša Jozičić 
Nacionalno - na daljavo - Ničelna 

toleranca 
on-line oblika 

  9. 4. 2021 
10. 4. 2021 
16. 4. 2021 
17. 4. 2021 

Nataša Jozičić 
Nacionalno - na daljavo - Izzivi 

sodobne družbe 
on-line oblika 

  7. 5. 2021 
  8. 5. 2021 
14. 5. 2021 
15. 5. 2021 

Nataša Jozičić 
Nacionalno - na daljavo - 
Spoštljiva komunikacija 

on-line oblika 

21. 5. 2021 
22. 5. 2021 
28. 5. 2021 
29. 5. 2021 

Ester Korelič 
Karierna orientacija v 

izobraževanju 
spletno 

izobraževanje 
11. 11.2020 

Barbara Krkoč 
Umer 

Fit4Kid 
 
 

Formativno spremljanje 

Spletno 
izobraževanje in na 

šoli 
 

Spletno 
izobraževanje v živo 

na šoli 

22. 9., 26. 11. 2020 
 

 
18. 2. 2021 
   2. 7. 2021 

Kaja Lazar Popit Fit4Kid 
spletno 

izobraževanje 
26. 11. 2020 
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Valentina Lenarčič 
First LEGO League (FLL) 
Raziskovalci - srečanje 

mentorjev 
on-line oblika 3. 12. 2020, 15. 4. 2021 

Valentina Lenarčič 
Formativno spremljanje 

 

spletno 
izobraževanje 
v živo na šoli 

18. 2. 2020 
2. 7. 2021 

Majda Lipovec 

Študijsko srečanje: Izzivi in 
priložnosti izobraževanja na 

daljavo ter načrtovanje pouka s 
sodobnimi pristopi 

Spletno 
izobraževanje: 1. in 2. 

del 
avgust 2020 

Majda Lipovec 
Razvoj in raba učnih e-okolij za 

slovenščino 
video konferenca 21. in 22. april 2021 

Tea Lipičar 

Fit4Kid 
 

Jani Prgič – Obvladovanje 
razredne dinamike 

spletno 
izobraževanje 

v živo v šoli 
v živo v šoli 

7. 4. 2021 
9. 4. 2021 
2. 7. 2021 

30. 6. 2021 

Suzana Lovrič 

Študijska skupina 
 

Fit4Kid 
Fit4Kid 
Fit4Kid 
Fti4Kid 

Fit4Kid aktivi 
Spletni pogovor z dr. Spitzerjem, 

avtorjem knjige Epidemija 
pametnih telefonov 

spletno 
izobraževanje v živo 

v šoli 
spletno 

izobraževanje 
spletno 

izobraževanje 
v živo v šoli 

OŠ Lava Celje 
 

spletni dogodek 

avgust, september 2020 
 

22. 9. 2020 
26. 11. 2020 

7. 4. 2021 
2. 7. 2021 

september 2020 
 

marec 2021 
 
 

Vanja Lukežič Posvet pomočnikov ravnateljev 
Spletno 

izobraževanje 
2. in 3. 3. 2021 

Karmen Munda                                         Fit4Kid 
spletno 
izobraževanje in na 
šoli 

 

Dejana Omerza 
MOOC – Vodenje in upravljanje 

VIZ 
spletno prof. 

usposabljanje 
16. 11.–21. 12. 2020 

Dejana Omerza 
Šola za ravnatelje: Postani 

uspešen srednji vodja (trajanje 1 
leto – januar 2021–januar 2022) 

spletno 
izobraževanje, 7 
delavnic, 56 ur 

14. 1. 2021, 25. 3. 2021 
20. 5. 2021 

avgust 2021 

Dejana Omerza 
IKT in vloga ravnatelja v 

trenutnem času 
spletno 

izobraževanje 
13. 1. 2021 

Dejana Omerza Posvet pomočnikov 
Spletno 

izobraževanje 
2.3. in 3. 3. 2021 

Dejana Omerza 
Jani Prgič: Obvladovanje 

razredne dinamike 
OŠ Vojke Šmuc 30. 6. 2021 

Dejana Omerza 
Varno in spodbudno učno okolje, 
3-letna projektna naloga z ZRSŠ 

preko spleta, 
4x8 ur webinarjev 

18. 1. 2021 
15. 3. 2021 
17. 5. 2021 
  1. 7. 2021 

Dajana Paliska 
6. akademija Lili in Bine – 

spletno 
 

  3. 2. 2021 
  9. 3. 2021 

Urška Perme Fit 4kid – v živo    2. 7. 2021 

Tanja Poles 
Učinkovito učenje pri šolanju na 

daljavo 
6. akademija Lili Bine – spletno 

 
15. 1.2021 
10. 2. 2021 

Lenčka Prelovšek Fit4Kid 
spletno 

izobraževanje 
26. 11. 2020 



 

36 
 

 Asertivnost 
spletno 

izobraževanje 
11. 11. 2020 

 BrezSKRBNO otroštvo 
spletno 

izobraževanje 
12. 11. 2020 

 Fit4Kid 
spletno 

izobraževanje 
7.4.  2021 

 Nacionalno preverjanje znanja 
spletno 

izobraževanje 
4.3. 2021 

Deana Protner Finančno izobraževanje 
spletno 

izobraževanje 
januar-maj 2021 

Deana Protner 
Spletni pogovor z dr. Spitzerjem, 

avtorjem knjige Epidemija 
pametnih telefonov 

spletni dogodek marec 2021 

Deana Protner 
Jesenska delavnica igranega 

filma C 
OŠ Vojke Šmuc Izola 29. 9. 2020 

Deana Protner 
Jani Prgič - Obvladovanje 

razredne dinamike 
OŠ Vojke Šmuc Izola 30. 6. 2021 

Zrinka Ribič 

 
Fit4Kid 

 
 
 

Formativno spremljanje 

Spletno 
izobraževanje in na 

šoli 
 

Spletno 
izobraževanje v živo 

na šoli 

22. 9., 26. 11. 2020 
 
 

18. 2. 2021 
2. 7. 2021 

Nina Sorić Predavanja društva Bravo on-line oblika 
3. 12. 2020 
3. 2. 2021 

25. 3. 2021 

Nina Sorić 
Tourettov sindrom (dr. Martina 

Ozbič) 
on-line oblika 7. 6. 2021 

Maruša Šegec FIT4KID 
šola, spletno 

izobraževanje 
22. 9., 26. 11. 2020 

Maruša Šegec PRS za NIT, DRU (ZRSŠ) spletno sodelovanje 
4 srečanja v šolskem 

letu 

Nives Škrbina 6. Akademija Lili in Bine spletno 17. 3. 2021 

Aleksandra 
Šumanova 

Nacionalno – a daljavo – Ničelna 
toleranca 

on-line oblika 

   9. 4. 2021 
10. 4. 2021 
16. 4. 2021 
17. 4. 2021 

Aleksandra 
Šumanova 

Nacionalno – na daljavo – Izzivi 
sodobne družbe 

on-line oblika 

  7. 5. 2021 
  8. 5. 2021 
14. 5. 2021 
15. 5. 2021 

Aleksandra 
Šumanova 

Karierna orientacija v 
izobraževanju 

spletno 
izobraževanje 

11. 11. 2020 

Renata Štefančič Študijska skupina on-line oblika 24. 8. 2020 

Mateja Tomažič FIT4KID 
šola, spletno 

izobraževanje 

22. 9., 26. 11., 7. 4., 2. 7. 
2021 in izobraževanje za 
multiplikatorje 4. 12., 4. 

2., 19. 3., 18. 6. 

Mateja Tomažič PRS za NIT, DRU (ZRSŠ) spletno sodelovanje 
4 srečanja v šolskem 

letu 

Mateja Tomažič Mepi delavnica za izvajalce 21. 1.  2021 

Mateja Tomažič MOOC – Spletne učilnice Moodle 
spletno 

izobraževanje 
14. 9.–18. 10. 2020 



 

37 
 

Debora Umer MOOC – Spletne učilnice Moodle on-line oblika sept. – okt. 2020 

Debora Umer 
MOOC – Interaktivne vsebine 

H5P 
on-line oblika dec. 2020 – jan. 2021 

Debora Umer Fit4kid on-line oblika v živo 
17. 3. 2021 
2. 7. 2021 

Greta Vatovec 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov (1. in 2. del) 
spletno srečanje 24. 8. 2020 

Greta Vatovec 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov 
(3. del) 

spletno 
izobraževanje 

30. 9. 2020 

Greta Vatovec 

Sodobna digitalna orodja za 
posredovanje povratne 

informacije o učenčevem 
telesnem in gibalnem razvoju 

spletno 
izobraževanje 

20. 1. 2021 

Greta Vatovec 
Spletno srečanje o poučevanju 

športne vzgoje v pogojih 
pandemije COVID 19 

spletno srečanje 17. 2. 2021 

Jože Zadnik 
Študijsko srečanje športnih 

pedagogov 
(1. in 2. del) 

spletno srečanje 24. 8. 2020 

Veronika Zubin 
Študijsko srečanje: 

Gospodinjstvo in šolska 
prehrana 

on-line oblika 
17. 8. 2020 - 
16. 10. 2020 

Veronika Zubin 

Pravni predpisi o javnem 
naročanju s primeri iz prakse 

Javna naročila – usposobljenost 
gosp. subjektov in merila za 

oddajo naročila 
Javno naročanje za zahtevnejše 

uporabnike 

on-line oblika 

6. 1. 2021 
 

7. 1. 2021 
 

14. 1. 2021 

Veronika Zubin 
Trajnostna prehrana v vrtcih in 

šolah 
on-line oblika 9., 10. 3. 2021 

Veronika Zubin 
Prehrana v šolskih kuhinjah in 

drugih javnih obratih 
on-line oblika 9. 6. 2021 

Veronika Zubin 
Regijska srečanja Zdrave šole z 

izobraževanji 
on-line oblika 

19. 11. 2020 
   20. 5. 2021 
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11.1. POROČILO O PRISPEVKIH DELAVCEV NA   
SIMPOZIJIH IN SEMINARJIH  

 
Nekateri učitelji so svoja znanja posredovali v širšem okolju, ne le na šoli. Kot predavatelji 
so imeli prispevke na različnih lokalnih, državnih in mednarodnih nivojih.  
 

IME in PRIIMEK NASLOV PRISPEVKA KRAJ IZVEDBE DATUM 

Ester Korelič 
Vzgojno-izobraževalno delo z 

učenci priseljenci 
Osnovna šola Livade Izola 29. 6. 2021 

Ester Korelič 
Vzgojno-izobraževalno delo z 

učenci priseljenci 
spletno izobraževanje 

marec, 
junij 2021 

Deana Protner 

Uporaba Fit pedagogike™v praksi 
po vertikali pri slovenščini (tudi 
pri otrocih iz drugega govornega 

okolja in učno šibkih) 

spletna izvedba letnega 
posveta 

17. 6. 2021 

Dejana Omerza 

Predstavitev prispevka 
Multisenzorno sodelovalno 
poučevanje na 5. znanstveni 

konferenci, Raziskovanje v vzgoji 
in izobraževanju 

Ljubljana, ZRC SAZU 9. 9. 2020 
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12. POROČILO ŠOLSKE SKUPNOSTI IN 
PARLAMENTA  

 
 
V letošnjem šolskem letu na razredni in predmetni stopnji nismo izvajali šolske 
skupnosti zaradi izrednih ukrepov, ki smo jih morali upoštevati. 
 
Otroški parlament je potekal na predmetni stopnji za učence od 6. do 9. razreda. Vodila 
ga je Alenka BALAŽIC. Tema letošnjega parlamenta je bila – MOJA POKLICNA 
PRIHODNOST. Izvedli so 3 srečanja (1 v šoli in 2 na daljavo), na katerih sta bila prisotna 
po dva predstavnika posameznega oddelka. Na omenjeno temo so poglobljeno 
spoznavali sebe, svojo okolico in iskali ideje poklicev v preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti.  
 
Izbrana tema se nadaljuje tudi v  naslednjem šolskem letu. 
 
Delo sta spremljali ravnateljica Irena SIVKA HORVAT in pomočnica ravnateljice Vanja 
LUKEŽIČ. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. 
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13. POROČILO O STATUSIH  
 
 
V skladu z določili 51. člena Zakona o osnovni šoli smo na šoli omogočili učencem, da na 
podlagi Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti s podpisom dogovora pridobijo status 
športnika oziroma umetnika. Glavni namen ohranitve statusa je odgovorno delo učencev, 
zato bomo k temu še naprej težili.  
Zaradi epidemije nismo mogli izpeljati svečane podelitve, ki jo izpeljemo običajno v 
oktobru. Tudi statusi sami v času epidemije niso dosegli svojega namena, saj učenci niso 
imeli izven šolskih dejavnosti in zato niso potrebovali prilagoditev rokov ocenjevanja.  
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14. REALIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA 

 

 
 

14.1. ŠOLSKI KOLEDAR 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo realizirali vse dneve pouka skladno s šolskim koledarjem 
v šoli in s prilagojenim urnikom na daljavo.  
 

14.2. REALIZACIJA UR POUKA  
 
Realizacija ur pouka je bila pretežno nad 95%, manjša odstopanja so nastala zaradi 
dnevov dejavnosti ali odsotnosti z dela. 
 

14.3. REALIZACIJA IZVEDBE NARAVOSLOVNIH,   
ŠPORTNIH TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI  

 
Dnevi dejavnosti so bili do zaprtja šole v vseh oddelkih izvedeni skladno z Letnim 
delovnim načrtom. V času šolanja na daljavo smo, kjer je bilo mogoče, prilagodili termine 
ali vsebine; natančna dokumentacija o posameznih aktivnostih je hranjena v poročilih 
razrednikov in posameznih aktivov.  
 

14.4. REALIZACIJA UR IZBIRNIH PREDMETOV 
 
●  Obvezni IP 
 

ŠT. PREDMET RAZRED UČITELJ % REALIZACIJE 

1. SPH 7. Katica Rožac Jerman 100 

2. Nemščina I 7. Nataša Horvat 100 

3. Nemščina II 8. Nataša Horvat 100 

4. Nemščina III 9. Nataša Horvat 100 

5. Ples 7. Niki Antolovič Seyfert 97 

6. IPŠ košarka 7. Niki Antolovič Seyfert 97 

7. IPŠ Odbojka 7. Maja Glavič 100 

8. Likovno snovanje I 7. Klarisa Hrvatin 103 

9. Likovno snovanje II 8. Klarisa Hrvatin 86 

10. Likovno snovanje III 9. Klarisa Hrvatin 103 

11. Urejanje besedil 7. Gorazd Novak 94 

12. Multimedija 8. Gorazd Novak 100 

13. Računalniška omrežja 9. Gorazd Novak 100 

14. Šport za sprostitev 8. 
Greta Vatovec, 

Niki Antolović Seyfert 
102 
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15. Šport za zdravje 8. Jože Zadnik 103 

16. Kitajščina 1 7. Tjaša Vilotič 100 

17. Španščina 1 7. Maša Avsenak Zobec 103 

18. Španščina 2 8. Maša Avsenak Zobec 101 

19. Španščina 3 9. Maša Avsenak Zobec 100 

20. Filmska vzgoja 1 7. Klarisa Hrvatin 91 

21. Filmska vzgoja 2 8. Deana Protner 91 

22. Turistična vzgoja 7. Debora Umer 102 

 
Skupna realizacija obveznih izbirnih predmetov je 99 %. 
 
● Neobvezni IP 

 

ŠT. PREDMET RAZRED UČITELJ % REALIZACIJE 

1. Angleščina 
1.a 
1.b 
1.c 

Petra Fabčič/Pija Vidovič/ 
Blanka Kocbek/Lana Sitar 

96 
93 
90 

2. Nemščina 4., 5., 6 Nataša Horvat 100 

3. Športna dejavnost 4. Maja Glavič 0 

4. Športna dejavnost 5. Maja Glavič 100 

5. Športna dejavnost 6. Maja Glavič 101 

6. Računalništvo 4., 5., 6. Gorazd Novak 101 

7. SSK 1 8. Andreja Gregorič 103 

8. SSK 2 9. Andreja Gregorič 97 

 
 
Skupna realizacija neobveznih izbirnih predmetov je 98%. 
 

14.5. PRISOTNOST UČENCEV PRI POUKU 
 

Prisotnost učencev pri pouku smo težko nadzorovali v času šolanja na daljavo. Glede na 
to smo izdelali Pravila šolanja na daljavo in jih predstavili učencem in staršem. V ta smo 
navedli posledice neopravičenega izostajanja od pouka, tudi na daljavo.  
Spočetka niso bili vsi učenci v celoti opremljeni z ustrezno IKT opremo, nismo imeli 
pregleda nad tem, ali res občasno nimajo povezave, težave smo imeli pri doseganju 
učencev iz tujih jezikovnih okolij. Tem smo še posebej pomagali, a je bil obisk pouka na 
daljavo skromnejši kot v živo. Naše glavno vodilo je bilo doseči vse učence, kar nam je tudi 
uspelo. Kljub temu pa se nekateri več ur zapovrstjo niso vključili k določenim uram. K tej 
problematiki smo pristopili skupaj s svetovalno službo in vodstvom šole.  
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14.6. REALIZACIJA DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA 
POUKA 

 
DOPOLNILNI POUK   
                                                       
V povprečju smo dopolnilni pouk realizirali v 105 %.  
 
K dopolnilnemu pouku prihajajo tudi uspešnejši učenci, ki si želijo dodatne razlage. 
Nekateri so imeli na šoli individualno ali skupinsko strokovno pomoč svetovalne službe 
ali zunanjih strokovnih sodelavcev. Sodelovali smo tudi z Društvom prijateljev mladine 
Izola in Centrom za socialno delo Izola, kjer so učencem v okviru svojih možnosti nudili 
učno pomoč. Izkušnje nam kažejo, da prinaša redno obiskovanje dopolnilnega pouka 
pozitivne uspehe. Ugotavljamo tudi, da se povečuje obiskovanje dopolnilnega pouka v 
obdobju pred napovedanim ocenjevanjem znanja. 
Kljub ponujanju možnosti ugotavljamo, da nekateri učenci dopolnilnega pouka ne 
obiskujejo kljub večkratnim vabilom in po pogovorih s starši. Menimo, da so vzroki za slab 
učni uspeh posameznih učencev tudi v tem, da ne obiskujejo dopolnilnega pouka. 
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DODATNI POUK  
 

PREDMET RAZRED % REALIZACIJE UČITELJ 

slovenščina, matematika 1. a 97 Barbara Krkoč Umer 

slovenščina, matematika 1. b 97 Ingrid Hrovatin 

slovenščina, matematika 1. c 103 Zrinka Ribič 

slovenščina, matematika 2. a 100 
Patrizia Pohajač 

Galbiati 

slovenščina, matematika 2. b 86 Urška Perme 

slovenščina, matematika 2. c 91 Tanja Poles 

slovenščina, matematika 3. a 91 Darija Argenti 

slovenščina, matematika 3. b 97 Dajana Paliska 

slovenščina, matematika 3. c 57 Tomaž Mikeln 

slovenščina, matematika, NIT, DRU 4. a 46 Mojca Pristov Fink 

slovenščina, matematika, NIT, DRU 4.b 100 Tjaša Kuzelj 

slovenščina, matematika 4. c 100 Blanka Uršič 

slovenščina, matematika 5. a 46 Maruša Šegec 

slovenščina, matematika 5. b 75 Melita Jelić 

slovenščina, matematika 5. c 69 Mateja Tomažič 

matematika 6. r. 100 Neva Slavec 

matematika 7. r. 0 Nada Nikolič 

matematika 8. r. 0 Neva Slavec 

matematika 9. r. 100 Nada  Nikolič 

zgodovina 8. r. 100 Vesna Radkovič 

geografija 6.–9. r. 22 Debora  Umer 

slovenščina 6. r., 7. r. 100 Alenka Balažic 

slovenščina 8. r., 9. r. 100 Majda Lipovec 

angleščina 9. r. 100 Suzana Lovrič 

angleščina 8. r. 100 Suzana Lovrič 

kemija 8. r. 92 Orjana Barič 

biologija, 8. r. 92 Orjana Barič 

naravoslovje 7. r. 91 Orjana Barič 

 
Realizacija dodatnega pouka je 87%.  
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14.7. REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli manj interesnih dejavnosti kot sicer zaradi 
epidemije. Interesne dejavnosti smo izvedli s kulturnega, družboslovnega, 
naravoslovnega, športnega, tehničnega in z drugih področij. Za starše so bile brezplačne; 
plačati je bilo potrebno le material, oglede kulturnih ustanov, izlete … 
Na šoli so potekale tudi dejavnosti, ki so jih izvajali klubi in posamezniki – zunanji 
sodelavci. O programih in ceni storitev so se starši dogovarjali neposredno z njimi. 
 
Razredna stopnja 
 

KROŽEK RAZRED MENTOR %REALIZACIJE 

Tekmovanje v znanju slovenščine 
za Cankarjevo priznanje 

4., 5. Blanka Uršič 
odpadlo zaradi 

preventivnih ukrepov 

LEGO Robotika krožek 1.–5. 
Mojca Pristov 

Fink, Valentina 
Lenarčič 

60% (le v oddelku 4. a) 

FLL Junijor 1.–5. 
Mojca Pristov 

Fink, Valentina 
Lenarčič 

odpadlo zaradi  
preventivnih ukrepov in 

priporočil NIJZ 

OPZ Šmucki 1. Tatjana Erceg 86 

Likovna delavnica 1. Zrinka Ribič 94 

Likovna delavnica 1. Zrinka Ribič 100 

Slovenščina za priseljence 1. Kaja Lazar Popit 100 

Šolska skupnost RS 1.–5. Tjaša Kuzelj 
Nismo izvedli zaradi 

epidemije. 

Oljka, ali te poznam? 5. Andrea Maršič 8 

Športna gimnastika 2.–5. Greta Vatovec 
Nismo izvajali zaradi 

epidemije. 

Logika 4. Neva Slavec 
Odpadlo zaradi  

preventivnih ukrepov in 
priporočil NIJZ. 

Logika 5. Neva Slavec 
Odpadlo zaradi  

preventivnih ukrepov in 
priporočil NIJZ. 

Planinska skupina 1.–6. Mateja Tomažič 10 

Otroški pevski zbor 3., 4. Tatjana Čeh 42 

Orffova skupina 5. r. Tatjana Čeh 
Odpadlo zaradi 

preventivnih ukrepov in 
priporočil NIJZ. 

Plesne urice 1., 2. Karmen Munda 
0 - Odpadlo zaradi 

epidemije. 

Angleška bralna značka 3.–5. 
Mojca Zadnik, 
Petra Mekiš, 

Nataša Horvat 
100 
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Predmetna stopnja 
 

KROŽEK RAZRED MENTOR % REALIZACIJE 

Bralna značka 6.–9. 
Alenka Balažic, Stanka 
Zidarič, Deana Protner, 

Majda Lipovec 
100 

Knjižničarski krožek 5.–9. Anja Devetak 
Ni bilo izvedeno zaradi 

epidemije. 

Logika 6.–9. Neva Slavec 100 

MEPI 9. 
Mateja Tomažič, David 
Gobbo, Tomaž Mikeln 

100 

Tekmovanje v znanju 
slovenščine za Cankarjevo 

priznanje 
8., 9. Alenka Balažic 100 

Tekmovanje v znanju 
slovenščine za Cankarjevo 

priznanje 
6., 7. Majda Lipovec 60 

Športna gimnastika 6.–9. Greta Vatovec 
Nismo izvajali zaradi 

epidemije. 
Tekmovanje iz znanja 

angleščine 
8., 9. r. Suzana Lovrič 100 

Angleška bralna značka 6.–9.r 
Suzana Lovrič, Mojca 

Zadnik. Agata Trontelj 
100 

Nemška bralna značka EPi 
Lesepreis 

4.–9. r. Nataša Horvat 100 

Angleška bralna značka EPI 5. r. Nataša Horvat 100 

Mladinski pevski zbor 5.–9. Tatjana Čeh Odpadlo (delo v SU). 

Ukulele 7.–9. r. T.atjana Čeh 11 (Glej opombe.) 

Raziskovalna dejavnost 8., 9.r Orjana Barič 93% 

Učna pomoč 3.–9. David Gobbo 40 

Učna pomoč 7. r. Nina Sorić 80 

Zdrava šola 7.–9. Veronika  Zubin 
Se ni izvajalo (Glej 

opombe.). 

Likovna delavnica 6.–9. Klarisa  Hrvatin 100 

Krožek Rdečega križa 6.–9. David Gobbo 5,71 

Izmenjava s Španijo 7. 
Debora Umer, Deana 

Protner 

Odpadlo – izmenjave 
zaradi Covida 19 ni 

bilo. 
Italijanščina za učence 

priseljence 1 
6.–9. Ana Dobrinčič Orbanić 100 

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

6.–9. Debora Umer 100 

Dopolnilni pouk za 6. razred 6. Debora Umer 188,5 

Dopolnilni pouk za 8. razred 8. Debora Umer 85,7 

Dopolnilni pouk za 9. razred 9. Debora Umer 93,4 

 
Ob zaključku pouka so učenci dobili potrdila o sodelovanju pri interesnih dejavnostih. 
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15. POROČILO O TEKMOVANJIH 

  

15.1. POROČILO O TEKMOVANJIH ZNANJA 
 
 

PODROČJE TEKMOVANJE 
PRIZNANJE 

BRONASTO SREBRNO 
SKUPAJ/ZLA

TO 

SLOVENŠČINA 

Bralna značka: 6.–9. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bralna značka: 1.–5-r 

6. a – 7 
6. b – 5 
6. c – 5 
6. d – 0 
7. a – 2 
7. b – 4 
7. c – 4 
7. d – 4 
8. a – 4 
8. b – 2 

8. c – 10 
9. a. – 2 
9. b – 3 
9. c – 1 

SKUPAJ: 53 
 

1. a – 22 
1. b – 19 
1. c – 20 
2. a –20 
2. b – 15 
2. c – 16 
3. a –25 
3. b – 20 
3. c – 24 
4. a – 15 
4. b – 5 

4. c – 21 
5. a – 19 
5. b – 16 
5. c – 12 

SKUPAJ: 259 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 zlatih 

Tekmovanje v znanju 
slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 
1.–3. r. 

 
 

1. a – 11 
1. b – 10 
1. c – 10 
1. K – 7 
2. a – 9 
2. b – 6 
2. c – 3 
2. K – 4 
3. a – 6 
3. b – 7 
3. c – 4 
3. K – 4 

SKUPAJ 81 
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Tekmovanje v znanju 
slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 
4.–9. r. 

15 
 

/ / 

ITALIJANŠČINA 

Bralna značka (Nismo 
sodelovali na daljavo.) 

/ / / 

Tekmovanje v znanju 
italijanščine 

 
2 1 / 

ANGLEŠČINA 

Tekmovanje iz znanja 
angleščine 8. r. 

6 1 / 

Tekmovanje iz znanja 
angleščine 9. r. 

3 
SKUPAJ 26 

/ 
/ 
 

Matematični kenguru 
 

1. r. – 23 
2. r. – 8 

3. r. – 14 
4. r. – 8 
5. r. – 8 
6. r. – 6 
7. r. – 4 
8. r. – 6 
9. r. – 3 

    SKUPAJ: 80 

2  
1 Diamantni 

Kenguru 

MATEMATIKA Logika 6.–9. r.* 12 1 0 

LOGIKA 
 

FIZIKA 

Logika 3.–5. r 
3.r – 17 

4. in 5. r – 13 
  

Stefanovo priznanje 8 2 10/0 

ANGLEŠČINA 
EPI angleška bralna 

značka 5. razred 
EPI Reading Badge 

14 4 
18/0 

 

NEMŠČINA  
EPI nemška bralna 

značka 
EPI Lesepreis 

0 29 
 

1 
 

BIOLOGIJA Proteusovo priznanje 3 1 4/1 

KEMIJA Preglovo tekmovanje 1 1 2/1 

ZGODOVINA 
Prazgodovina na 

Slovenskem 
5 2 7/0 

GEOGRAFIJA 
Prehrana v geografski 

perspektivi 
7 0 7/0 

Mladi 
raziskovalci 

raziskovalne naloge 3 
2 srebrni na 

regijskem 
 

1 zlato na 
regijskem 

3 srebrna na 
državnem 

 
SKUPAJ 

568+107 POHVAL 
 

44 
 

53/8/1 
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15.2. POROČILO O LIKOVNIH TEKMOVANJIH 
 
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola že vrsto let dosega izjemne rezultate na likovnem 
področju. Likovno ustvarjanje je zelo pomembno za otroka, zato spodbujamo učence, da 
spoznavajo aktiven način življenja, eksperimentirajo z različnimi likovnimi tehnikami in 
področji, da na ta način izkoristijo svoje zmožnosti in ustvarjalnost.  
 
 
LIKOVNI NATEČAJI 
 
●  MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ PLAKAT MIRU 
Že več let sodelujemo na mednarodnem likovnem natečaju, ki ga organizira Lions klub, 
kjer dosegamo visoke rezultate na državnem nivoju. 
Vsako leto Lions klubi z vsega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj »Plakat 
miru« v lokalnem okolju. V tem projektu z velikim veseljem in z veliko energije sodelujejo 
tudi mnogi slovenski LIONS klubi. Namen natečaja je spodbuditi otroke v starosti od 11 
do 13 let k razmišljanju o življenju, miru na svetu, prihodnosti, ljubezni in medsebojnem 
razumevanju. Svoja razmišljanja otroci s pomočjo mentorjev z različnimi tehnikami 
predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka stopenjsko, likovna dela se najprej ocenjujejo 
na lokalnem nivoju Lions klubov, nato na nivoju distriktov in v končni fazi na 
mednarodnem nivoju. 
Dosežki učencev: 2. mesto na občinskem nivoju, uvrstitev na državni nivo. 
  
● EXTEMPORE 
Niso bili organizirani zaradi posebnih okoliščin v času korona virusa. 
 

 LOKALNO DRŽAVNO MEDNARODNO 

PLAKAT MIRU 2. mesto uvrstitev  

MEDNARODNI EX TEMPORE 
GIMNAZIJA KP 

odpadlo odpadlo / 

OBČINSKI EX TEMPORE OB DNEVU 
STAREJŠIH OBČANOV 

odpadlo 
 

/ / 

 

15.3. POROČILO O ŠPORTNIH TEKMOVANJIH 
 
V šolskem letu 2020/2021 so se učenci udeležili le občinskega tekmovanja v krosu v 
začetku oktobra. Tudi to tekmovanje je potekalo po navodilih NIJZ, saj so tekmovalci  
vsake šole pretekli progo po predhodno določenem razporedu. Merili smo čase, po katerih 
smo nato razvrstili tekmovalce in določili zmagovalce. Tudi letos je ekipna zmaga šla na 
našo šolo.  
Tekmovanj v drugih športnih panogah niso razpisali, saj to niso dovoljevale razmere.  
Zato pa smo opravljali športne izzive, predvsem smo bili uspešni v rokometnem izzivu, 
kjer so bili naši učenci 6. razreda najboljši v skupini 2. triade, učenci 7. pa v skupini tretje 
triade, za kar so prejeli lične praktične nagrade.  
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15.4. PODELITEV POHVAL, PRIZNANJ, DIPLOM 
 
PRIZNANJA POSAMEZNIKOM 
Letos so priznanja za vzoren učni uspeh in izjemne dosežke podelili razredniki v oddelkih. 
Na zaključni prireditvi za devetošolce, valeti, so bila na odru podeljena priznanja za 
vzoren učni uspeh, zlato bralno značko, zlata in srebrna priznanja iz tekmovanj znanja ter 
priznanja za učenca, učenko šole. Priznanje za športne dosežke je prejela 1 učenka. 
Vsi učenci z vzornim učnim uspehom in izjemnimi dosežki so vpisani v zlato knjigo 
šole.  
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16. POROČILO O IZVEDBI DNEVOV S POSEBNO 
VSEBINO 

 
 
V sklopu dni s posebno vsebino smo izvedli spodnje aktivnosti. 
 

ODDELKI DEJAVNOST TERMIN VSEBINA NOSILCI 

1. r. 
Svečani sprejem 

prvošolcev 
1. 9. 2020 svečana prireditev 

Ana Kerševan 
Tatjana Erceg 

Aleksandra 
Šumanova 

aktiv 1. razreda 

6.–9. r. 
Mednarodni dan 

pismenosti 
8. 9. 2020 razstava aktiv SLJ 

1.–9. r. 
Priključitev Primorske k 

matični d. 
15. 9. 2019 razstava V. Radkovič, D. Umer 

1.–9. r. Eno Tree planting 21. 9. 2020 
sajenje drevesa 

miru 
Eko tim 

6.–9. r. Evropski dan jezikov 26. 9. 2020 razstava učitelji jezikov 

1.–9. r. Svetovni dan hrane 16. 10. 2020 obeležitev V. Zubin 

1.–9. r. Dan slovenske hrane 20. 11. 2020 

tradicionalni slov. 
zajtrk 

na daljavo, 11. 6. 
2021 nadomestni 

zajtrk 

V. Zubin 

1.–9. r. Dan šole 27. 11. 2020 
spominska 

slovesnost in 
dejavnosti 

A. Balažic, K. Munda, 
A. Devetak, N. S. 

Antolović 

6.–9. r. IKT 
14. 9.–18. 9. 

2020 
izobraževanje IKT 

Alja Brečko, Mojca 
Burgar, Klarisa 

Hrvatin, Igor 
Bračanov, Nejc 

Trušnovec, Gorazd 
Novak 

1.–9.r. 
Prireditev ob dnevu 

samostojnosti in 
enotnosti 

december 
2020 

prireditev 
Debora Umer, Kaja 

Lazar, Eva Zorko 

1.–9.r. 
Mednarodni dan 

migrantov 
18. 12. 2020 obeležitev Ester Korelič 

6.–9. r. 
Slovenski kulturni 

praznik 
8. 2. 2021 

gledališka 
predstava S 
Prešernom 

prešerni 
(Družinsko 

gledališče Kolenc) 

Lipovec 
Lukežič, Omerza 
(izpeljali zaradi 

bolniške odsotnosti 
Lipovec). 

1.–5. r. Kulturni praznik 8. 2. 2021 
prireditev 7. 2. 

2021 
Patrizia Pohajač 

Galbiati 

6.–9. r. Dan materinščine 21. 2. 2021 
dejavnosti v 

oddelku pri pouku 
slovenščine 

Aktiv SLJ 
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1.–9.r 
Praznik  slovenskega 

športa 
23. 9. 2020 razstava in ŠD 

Greta Vatovec, aktiv 
športa 

1.–9. r. Svetovni dan zdravja 7. 4. 2021 

dejavnosti za 
ozaveščanje 
zdravja – na 

daljavo 

V. Zubin, aktiv NAR 

6.–9. r. Svetovni dan knjige 23. 4. 2021 bralne dejavnosti slovenisti 

9. r. Valeta 
11. junij 

2021 
svečana prireditev 
v šolski telovadnici 

N. Antolović S. in 
razredničarke 

1.–9. r. 
Prireditev ob dnevu 

državnosti 
24. junij 

2021 
svečana prireditev K. Munda, A. Devetak 
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17. ANALIZA UČNEGA USPEHA 
 
 

17.1. UČNA USPEŠNOST PO ODDELKIH 
 

ODDELEK 
POVPREČNA 

OCENA 
ODDELEK 

POVPREČNA 
OCENA 

ODDELEK 
POVPREČNA 

OCENA 

1. a opisne ocene 6. a 4 1. K opisne ocene 

1. b opisne ocene 6. b 3,7 2. K opisne ocene 

1. c opisne ocene 6. c 4 3. K 4,4 

2. a opisne ocene 6. d 4 4. K 4,7 

2. b opisne ocene 7. a 3,6 5. K 4,8 

2. c opisne ocene 7. b 3,3 

  

3. a 4,6 7. c 3,4 

3. b 4,5 8. a 3,7 

3. c 4,5 8. b 3,7 

4. a 4,4 8. c 3,9 

4. b 3,8 9. a 3,6 

4. c 4,1 9. b 3,5 

5. a 4,1 9. c 3,5 

5. b 4,1 
  

5. c 4,3 

SKUPAJ POVPREČNA OCENA: 3,9 

 
Odstotek učencev, ki napredujejo je 94%.  
Poudariti je potrebno, da so v preteklem šolskem letu napredovali tudi mnogi učenci, ki 
sicer niso dosegali ustreznih znanj, a smo upoštevali stanje zaradi epidemije. V letošnjem 
šolskem letu smo še okrepili mrežo pomoči, dosegli vse učence in poskrbeli, da smo jim 
omogočili možnosti napredovanja. Kljub temu tega 6% učencev ni zmoglo, oziroma so bile 
vrzeli prevelike za napredovanje v višji razred. Gre predvsem za otroke iz tujih jezikovnih 
okolij, pri katerih je ponavljanje razreda pogosto priložnost, da usvojijo jezik in minimalne 
standarde znanja.  
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Pregled učne uspešnosti po oddelkih 
 

ODDELEK Vsi učenci napreduje % napredovanja 

1. a 23 22 96 

1. b 22 22 100 

1. c 23 23 100 

1. K 12 12 100 

2. a 20 20 100 

2. b 22 20 91 

2. c 19 18 95 

2. K 9 9 100 

3. a 26 26 100 

3. b 26 26 100 

3. c 28 28 100 

3. K 15 15 100 

4. a 20 18 90 

4. b 17 14 82 

4. c 21 21 100 

4. K 13 13 100 

5. a 28 28 100 

5. b 26 26 100 

5. c 28 27 96 

5. K 9 9 100 

6. a 25 25 100 

6. b 23 23 100 

6. c 24 24 100 

6. d 22 19 86 

7. a 21 16 76 

7. b 22 17 77 

8. a 26 24 92 

8. b 26 21 81 

8. c 26 23 88,5 

9. a 19 19 100 

9. b 19 17 89,5 

9. c 18 16 89 
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17.2. POROČILO O POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITIH 
 
Skladno z dopolnjenim šolskim koledarjem smo ponudili 3 roke popravnih izpitov, in sicer:  
 

RAZRED 1. ROK 2. ROK 

9. razred 16. 6. 2021–30. 6. 2021 18. 8. 2021–31. 8. 2021 

1.–8. razred 28. 6. 2021–9. 7. 2021 18. 8. 2021–31. 8. 2021 

 
Kot vsako leto smo tudi letos v mesecu juniju organizirali dopolnilni pouk za učence, ki so 
imeli popravne izpite. V 9. razredu je bilo 8 takih učencev. En učenec ni pristopil k 
opravljanju le-teh. V junijskem roku je le ena učenka uspešno opravila popravni izpit 
(imela je le matematiko) in zaključila razred, drugi so neopravljene izpite opravljali še v 
avgustu. Popravne izpite so imeli iz naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, 
italijanščina, fizika, zgodovina, biologija, kemija, angleščina, naravoslovje, geografija in 
glasba. Med učenci 7. in 8. razreda je bilo 18 učencev z enim ali dvema popravnima 
izpitoma.  
Predmetni izpiti: v 7. razredu smo imeli učenko, ki je iz opravičljivih razlogov opravljala 
predmetne izpite (matematika, naravoslovje, zgodovina, italijanščina in urejanje besedil).  
V avgustovskem roku je dvanajst učencev opravljalo popravne izpite, med njimi je bila 
tudi učenka, ki je opravljala tudi predmetne. Od dvanajstih jih je bilo uspešnih osem, trije 
devetošolci pa manj uspešni. Dva devetošolca sta odstopila od opravljanja popravnih 
izpitov. Učenka, ki je imela popravne in predmetne izpite, je opravila dva izpita, k dvema 
pa ni pristopila, zato bo razred ponavljala.  
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18. POROČILO O PEDAGOŠKI PRAKSI 
 
 
Tudi letos smo na OŠ Vojke Šmuc omogočili izvajanje prakse študentom tistih smeri, ki so 
primerne za zaposlitev na šoli, vendar pa določenih pedagoških praks zaradi ukrepov ob 
korona virusu nismo izvedli.  

 
Naši učitelji in drugi strokovni delavci so skozi vse leto vključeni v izvajanje pedagoške 
prakse za študente. Glede na svojo izobrazbo so opravljali mentorstvo po navodilih, ki smo 
jih prejeli s fakultet. Pedagoška praksa predstavlja za nas nekaj dodatnega dela, predvsem 
pa izziv, ki nas bogati, saj je izmenjava izkušenj z mladimi bodočimi učitelji dragocena. 
 Koordinatorica pedagoške prakse na šoli je bila svetovalna delavka Lenčka PRELOVŠEK.  
Komunikacijo s fakulteto pri zagotavljanju pomoči študentk v času epidemije je izvajala 
in koordinirala pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. 
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19. POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI 
 
 
V šol. l. 2020/21 je bilo delo z nadarjenimi okrnjeno zaradi pouka na daljavo v času korona 
krize. Odkrivanje nadarjenih učencev – evidentiranje in identifikacija ter testiranje so bili 
izvedeni, razen v enem primeru zaradi subjektivnih razlogov niso bili izvedeni. 
 
V šolskem letu 2020/21 je šolska psihologinja Nina Lokovšek testirala s psihološkimi testi 
in vrednotila ocenjevalne lestvice za 16 predlaganih nadarjenih učencev, ki so bili 
imenovani kot nadarjeni na učiteljskem zboru v juniju 2021.  
 
Obogatitveni program dela z nadarjenimi učenci 
 
Obogatitveni program dela z nadarjenimi učenci je bil v šolskem letu 2020/2021 
skromnejši kot sicer: 
 
● Noč knjige v 1. triadi. Učencem 2. razreda smo ponudili možnost, da si uredijo svoj 
“brlog” v domačem okolju in berejo skupaj z brati, sestrami ali starši, starimi starši. 
Tradicionalna noč knjige ni bila izpeljana zaradi epidemije. 
● Noč knjige v 4. in 5. razredu – na daljavo. 
● V času šolanja na daljavo smo nadarjenim otrokom s pridruženimi motnjami (SAM, 
ADHD, OKM) ponudili tri kreativne delavnice (glasbeno, orientacijo v času in prostoru, 
zmožnost komunikacije preko naravoslovnega eksperimenta). 
● V okviru DSP so imeli nadarjeni otroci možnost izražati se preko kreativnega pisanja. 
● Na naravoslovnem področju so nadarjeni učenci lahko sodelovali pri različnih  
raziskovalnih nalogah in projektih, ki so jih individualno izbrali. 
● Na učinkovito delo z viri so se lahko v dogovoru s knjižničarko navajali v šolski 
knjižnici. 
● Mlajši učenci so imeli glede na svoje individualne želje možnost sodelovanja pri 
izbirnih predmetih. 
 
Dejavnosti za nadarjene so bile organizirane tudi v okviru pouka.  
 
Vsebino obogatitvenega programa dela z nadarjenimi učenci je vodil in koordiniral tim 
strokovnih delavcev v sestavi: Franka SAKELŠAK, Nataša VODOPIVEC, Mateja TOMAŽIČ, 
Patrizia GALBIATI POHAJAČ, Klarisa HRVATIN in Vanja LUKEŽIČ. Delo je koordinirala 
pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ. 
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20.  POROČILO O DELU Z UČENCI PRISELJENCI 
 
 
V šolskem letu 2020/21 je pouk obiskovalo 31 učencev tujcev (15 učencev – 1. šolsko leto, 
16 učencev – 2. šolsko leto). Veliko je učencev priseljencev, ki so v naš šolski sistem 
vključeni že tretje ali četrto šolsko leto. Ti učenci ne poznajo našega jezika, zato spadajo v 
posebej ranljivo skupino otrok. Za dodatno delo oz. pomoč otrokom priseljencem z 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vsako leto dobimo sredstva za izvajanje 
dodatnih ur jezika in pomoči, poleg tega iščemo še druge poti. Učencem nudimo dodatno 
strokovno pomoč v obliki individualne učne pomoči s strani učiteljev. 
 
V okviru projekta Popestrimo šolo 2016–2021 smo zanje letos izvajali več ur učenja 
slovenščine v strnjenih oblikah, skupinsko in individualno po potrebi. Učenci so bili 
deležni učne pomoči tudi v času dela na daljavo.  
 
Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov smo z vidika 
vključujočega pristopa pri uresničevanju pravic otrok priseljencev do izobraževanja za 
njihovo učinkovito vključitev in oblikovanje medkulturne družbe posebej upoštevali 
naslednja načela in cilje: 
 
‒ načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega 
zavoda in strokovnih delavcev; 
‒ načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje otrokove 
izvorne kulture) ter razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti; 
‒ načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja; 
‒ načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih načinov 
izražanja pri učenju jezika; 
‒ načelo sodelovanja z lokalno skupnostjo. 
 
Vsebine dela:  
- predstavitev učbenikov in priročnikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega 
jezika; 
- predstavitev internetnih strani za brezplačno spletno učenje tujih jezikov 
(slovenskega jezika); 
- spoznavanje in utrjevanje sistema slovenskega jezika (glasoslovje, oblikoslovje, 
skladnja, pravopis itd.);  
- spoznavanje slovenskega jezika skozi igro (besedišče), 
- razvijanje sposobnosti za razumevanje in tvorjenje govornih in zapisanih besedil 
(spisi, govorni nastopi, delovni listi, umetnostna in neumetnostna besedila ipd.); 
- obeležitev dneva migrantov; 
- uvajalnica; 
- sodelovanje s starši učencev priseljencev (roditeljski sestanek, mesečne govorilne 
ure).  
 
V mesecu novembru 2020 smo študentom Pedagoške fakultete Koper predstavili vzgojno-
izobraževalno delo z učenci priseljenci. 
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Novembra 2020 smo pričeli z delom na daljavo. Učencem priseljencem smo nudili pomoč 
preko različnih komunikacijskih kanalov. Že na začetku smo v sodelovanju s posameznimi 
aktivi in učitelji oblikovali sezname učencev s težavami pri posameznih predmetih in jim 
določili učitelja za individualno učno pomoč. Mnogi učenci niso imeli primerne opreme za 
dostop do elektronskega gradiva in nemoteno delo od doma. Prvi korak je bila 
identifikacija neodzivnih učencev, zatem iskanje razlogov za njihovo nesodelovanje in 
ustvarjanje okoliščin za njihovo delo. Vodstvo je ponudilo izposojo šolskih prenosnih 
računalnikov in nabavo modemov za socialno najbolj šibke. Vzporedno je potekalo 
opremljanje učencev s programsko opremo in potrebnim znanjem za njeno uporabo. Pri 
tem so se izkazali za uporabne vsem najbolj dostopni pametni telefoni in brezplačne 
aplikacije. Glede na posebnosti vsakega posameznika smo se poleg rednih kanalov 
eAsistenta in osebnih mailov posluževali še drugih orodij za komunikacijo preko spleta – 
Zooma, Facebooka, Messengerja in Vibra, kjer so se izkazale prednosti le-teh pri 
direktnem skupnem delu s posamezniki in manjšimi ciljnimi skupinami učencev, kjer je 
potrebno veliko sprotne komunikacije in izmenjave slikovnega gradiva.  
 
Zaključili smo sodelovanje v projektu MiCreate; izvajal se je od januarja 2019 do 
decembra 2021 in ga vodi Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s 15 
partnerskimi univerzami in nevladnimi organizacijami iz Evropske unije. Projekt je 
podprlo tudi več vladnih organizacij, v Sloveniji, tudi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Raziskovalci MiCreate projekta so preučili vključevanje otrok 
priseljencev v evropsko družbo in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove 
integracije. Z raziskavo, ki so jo izvedli med učenci (z uporabo metod opazovanja, 
intervjujev, fokusnih skupin in anketiranja), so ugotavljali, kako mladi razumejo kulturno 
različnost, vključevanje priseljencev, medkulturno življenje pa tudi izzive integracije, 
potrebe, želje in pričakovanja otrok. Dejavnosti projekta je koordinirala Aleksandra 
ŠUMANOVA.  
 
V strokovni skupini za delo z učenci migranti so sodelovali: Aleksandra ŠUMANOVA, Kaja 
LAZAR POPIT, Dejana OMERZA, Igor BRAČANOV, Nejc TRUŠNOVEC in vodja, ESTER 
KORELIČ.  
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21. POROČILO O NACIONALNEM PREVERJANJU 
ZNANJA – NPZ 

 
 
NPZ – slovenščina v 6.r.  
 
NPZ je opravljalo 90 učencev. Po poizvedbah so uradni statistični podatki naslednji: 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 48,3 % 
Državno povprečje: 54,8 % 
Iz podatkov je razvidno, da je šolsko povprečje za 6,5 % nižje od državnega. 
 

21.1. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v %: 

 
 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 7 

20,1–40,0 24 

40,1–60,0 34 

60,1–80,0 23 

80,1–100 2 

 
Glede na rezultate v aktivu slovenistov ugotavljajo, da so naši učenci v primerjavi z 
zadnjim NPZ (2018/2019) nazadovali. Mnogi učenci kljub spodbudam, usmerjanju niso 
obiskovali dopolnilnega pouka, niso brali knjig obveznega domačega branja in niso redno 
opravljali drugih zadolžitev. 
Slovensko povprečje je 54,8 % točk, povprečje šole pa je 48,3 % točk, torej 6,5 % nižje od 
državnega povprečja. Pod povprečjem je preizkus pisalo 57 od 90 učencev. 
 
 
NPZ – angleščina v 6.r. 
 
V šolskem letu 2020/2021 je bil nacionalni preizkus znanja obvezen za vse šestošolce, 
opravljalo ga je 89 učencev 6.razreda.  
Po poizvedbah so uradni statistični podatki naslednji: 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 62,09 % 
Državno povprečje: 66,48 % 
Iz podatkov je razvidno, da je šolsko povprečje za 4,75 % nižje od državnega. 
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21.2. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v %:  

 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 9,0 

20,1–40,0 14,6 

40,1–60,0 23,6 

60,1–80,0 21,4 

80,1–100 31,4 

 
Zelo raznoliko in neenotno delo vseh učencev v tem šolskem letu je lahko tudi vzrok 
rezultatom Nacionalnega preverjanja znanja in nižjim rezultatom. Slovensko povprečje je 
bilo 66,84 % točk, povprečje šole pa je 62,09 % točk; pod povprečjem je pisalo 52 učencev 
šole (58,42 %), nad povprečjem pa 37 učencev šole (41,57 %). 
Dosežek je za 4,74 % pod državnim povprečjem. Izstopata oddelka 6. b in 6. d, ki sta 
dosegla najnižje število točk in večje odstopanje od državnega povprečja. 
Na šoli so bili učenci pod državnim povprečjem pri večini nalog. Izpostavila bi nalogi 
bralnega razumevanja, kjer je bila ena od nalog, ki je bila lažja, primerljiva z državnim 
povprečjem, druga naloga, ki je bila težka, je nasprotno najbolj odstopala od slovenskega 
povprečja. Velike razlike so bile tudi pri zadnji nalogi, ki je bila povezana s pisnim 
sporočanjem, in so bila tudi  prikazana večja odstopanja od slovenskega povprečja. 
  
NPZ – matematika 6.r. 
 
V šolskem letu 2020/2021 je nacionalni preizkus znanja opravljalo 90 učencev 6. razreda.  
Po poizvedbah so uradni statistični podatki naslednji: 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 45,4 % 
Državno povprečje:  51 % 
Iz podatkov je razvidno, da je šolsko povprečje za 5,6 % nižje od državnega. 
V šolskem letu 2020/2021 je bil nacionalni preizkus znanja obvezen za vse šestošolce, 
opravljalo ga je 89 učencev 6. razreda.  
 

21.3. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v % 

  
 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 8 

20,1–40,0 34 

40,1–60,0 31 

60,1–80,0 12 

80,1–100 5 
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Slovensko povprečje je 51 % točk, povprečje šole pa je 45,4 % točk; pod povprečjem je 
pisalo 60 učencev šole (67 %), nad povprečjem pa 30 učencev šole (33 %). 
Dosežek je pod državnim povprečjem, a moramo izpostaviti, da je en oddelek nad 
slovenskim povprečjem (4,3 %) in en oddelek krepko pod slovenskim povprečjem (11,9 
%). To kaže na neenakomerno (po sposobnostih in znanju) sestavljene oddelke. 
 
NPZ – slovenščina 9. r. 
 
NPZ je opravljalo 53 učencev. Po poizvedbah so uradni statistični podatki naslednji: 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 44,9 % 
SLO: 49,1 % 
Iz podatkov je razvidno, da je šolsko povprečje 4,2 % nižje od državnega. 
 

21.4. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v %: 

 

 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 5 

20,1–40,0 16 

40,1–60,0 20 

60,1–80,0 12 

80,1–100 0 

 
 
Slovensko povprečje je 49,1 %, povprečje šole pa je 44,9 %. 
 
Pod državnim povprečjem je pisalo 34 učencev. 
Nad povprečjem je NPZ rešilo 19 učencev šole. 
Opažamo, da med oddelkoma a in b ni večjih odstopanj, medtem ko je c-oddelek za 7,5 % 
pod državnim povprečjem in 3,3 % pod šolskim povprečjem. Razlogi za slabši rezultat so 
med drugim v sestavi oddelkov; c-oddelek ni bil motiviran za delo ne na daljavo ne pri 
pouku v šoli. Učenci so bili težje vodljivi, niso opravljali redno šolskega in domačega 
dela. 
 
NPZ – matematika 9. r. 
 
V šolskem letu 2020/21 je nacionalni preizkus znanja v rednem roku opravljalo 51 
učencev. 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 43,7 % 
SLO: 48,2 % 
Iz podatkov je razvidno, da je šolsko povprečje 4,5 % nižje od državnega. 
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21.5. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v %: 

  
 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 4 

20,1–40,0 22 

40,1–60,0 15 

60,1–80,0 10 

80,1–100 0 

 
Slovensko povprečje je 48,2 %, povprečje šole pa je 43,7 %. 
  
Pod državnim povprečjem je pisalo 34 učencev šole (67 %), nad povprečjem je pisalo 17  
učencev šole (33 %). 
  
Rezultati glede na državno povprečje so nižji, kar izkazuje nižje znanje devetošolcev v 
primerjavi z devetošolci v Sloveniji. Kar 26 učencev je doseglo manj kot 40 % na NPZ, kar 
je zagotovo slaba popotnica za vpis v srednjo šolo. Razlika v številu točk v posameznem 
oddelku je zanemarljiva, kar izkazuje dokaj homogene oddelke glede na sposobnosti in 
izkazano znanje.  
 
NPZ – šport 9. r. 
 
V šolskem letu 2020/2021 je nacionalni preizkus znanja v rednem roku opravljalo 56 
učencev. 
OŠ Vojke Šmuc Izola: 49,2 % 
SLO: 53 % 
Povprečni dosežek na šoli je za 3,8 % nižji od povprečja v državi. 
 

21.6. PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA 
USPEH v %: 

 

ODSTOTKI (%) ŠT. UČENCEV 

0–20,0 2 

20,1–40,0 11 

40,1–60,0 26 

60,1–80,0 13 

80,1–100 0 

 
 
   
 



 

64 
 

21.7. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 

21.7.1 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE PRI SLOVENŠČINI 
 

S pomočjo analize celotnega testa so se v aktivu dogovorili, da bodo v prihodnje posvetili 
več časa naslednjemu: 
  

1. selektivnemu branju in razumevanju NB in UB; 
2. urjenju učencev v tem, da vsebinsko pravilni odgovor tudi jezikovno pravilno 

zapišejo; 
3. nalogam višjih taksonomskih ravni (analiza, sinteza, vrednotenje); 
4. pisnemu in ustnemu utemeljevanju lastnih odgovorov; 
5. tvorjenju besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom. 

 

21.7.2 Predlogi za izboljšave pri matematiki 
 

V aktivu učiteljev matematike so učitelji pripravili naslednje smernice za izboljšanje 
znanja matematike naših učencev: 
 

1. Naredili bomo vertikalno povezavo z učitelji 2. triade, kjer se bomo pogovarjali o 
vsebinah, ki so bile slabše reševane na NPZ . 

 
2. Določene vsebine iz 6. razreda (ravninsko geometrijo, računske operacije v 

množici naravnih in racionalnih števil) se nadgrajujejo v višjih razredih, zato 
bomo dali večji poudarek tem vsebinam v letnih pripravah. 

  
3. Radi bi izboljšali branje z razumevanjem, zato bo temu namenjeno pri večini ur 

matematike branje iz učbenika in kratka obnova prebranega. Tako bomo 
pripomogli k boljšemu reševanju besedilnih nalog – matematičnim problemom iz 
vsakdanjega življenja. 

 

21.7.3 Predlogi za izboljšave pri angleščini 
 
V strokovnem aktivu z doseženimi rezultati nismo zadovoljni. Ugotavljamo, da z učenci 
uspešno razvijamo spretnosti slušnega in bralnega razumevanja ter pisnega sporočanja, 
vendar v določenih primerih nismo dosegli željenega rezultata. V bodoče bomo skušali 
učence še bolj motivirati, da bi bili sposobni in željni preseči rezultate, predvsem pri 
nalogah, kjer je taksonomska stopnja višja. Učence bomo že od začetka šolskega leta 
seznanjali s tipi nalog, s katerimi se bodo kasneje srečali pri pisanju NPZ. Večkrat se bomo 
poslužili težjih nalog iz nabora banke nalog Republiškega izpitnega centra, s katerimi 
bomo skušali doseči znanje na višji ravni.  
Pri poučevanju angleščine je potrebno dati že od 4. razreda večji poudarek branju z 
razumevanjem, predvsem natančnemu branju in razumevanju navodil, utrjevanju 
besedišča, sprotnemu pisnemu sporočanju. 
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21.7.4 Predlogi za izboljšave pri športu 
 
V strokovnem aktivu z doseženimi rezultati niso zadovoljni. Letošnja generacija ni bila 
zainteresirana za utrjevanje znanja. Epidemija je negativno vplivala na možnosti 
ponavljanja in utrjevanja znanja. Dvema učencema je bil test pobran in ocenjen z 0 
točkami. 
 

21.7.5 Zaključek  
 
Kljub večletnemu načrtnemu in sistematičnemu pristopu k sodobnemu načinu 
poučevanja, od uvajanja bralnih učnih strategij, formativnega spremljanja učenčevega 
napredka, Fit4Kid, dodatnega dela z učenci s posebnimi potrebami, za učence z učnimi 
težavami in dela z nadarjenimi učenci ter dela z učenci migranti so rezultati NPZ letos pod 
državnim povprečjem. Ob skrbnem načrtovanju in izvajanju naštetih predlogov za 
izboljšave bodo učitelji še skrbneje pristopili k izboljšanju stanja, predvsem preko 
razvijanja učenčeve motivacije za delo, aktivnosti in odgovornosti do dela in z dvigom 
odnosa do znanja in učiteljevega nadaljnjega dela na področju sodobnega načina 
poučevanja. 
Vsekakor moramo pri interpretaciji rezultatov upoštevati tudi dejstvo, da imamo zelo 
nizko socialno-ekonomsko okolje in vsako leto veliko priseljencev, katerih materni jezik 
ni slovenščina. 

 

21.8. PILOTNO E-TESTIRANJE za 6. in 9. r. 
 
Namen pilotnega e-testiranja je bil, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje: 
kako se vstopa, uporablja pripomočke, rešuje naloge, različne tipe nalog, odda test.  
Test je bil sestavljen iz treh delov: 1/3 slovenščine, 1/3 angleščine, 1/3 matematike in na 
koncu kratek vprašalnik o reševanju e-testa. 
Učenci 9. r. so reševali 23. 3. 2021 in 6. r. 25. in 26. 3. 2021 po 90 minut vsaka skupina. 
Izvedba je potekala v računalniški učilnici, v drugi učilnici ter v pisarni svetovalne službe. 
Omogočeno je bilo tudi reševanje e-testa v popoldanskem času doma. 
 

21.9. POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA V 3. r. 
 

Izvedba poskusnega preverjanja znanja je potekala v mesecu marcu nemoteno, brez 
posebnosti, nepredvidenih okoliščin ali izrednih razmer. 
SLOVENŠČINA 
V šolskem letu 2020/2021 je poskusno preverjanje znanja iz slovenščine opravljalo 80 učencev. 
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21.9.1 PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA PPZ Z DRŽAVNIM 
POVPREČJEM  

 

Preglednica 1: Osnovni statistični podatki za šolo  

Število prijavljenih kandidatov 96 

Število opravljenih kandidatov 80 

Možne točke 23 

Povprečno št. točk 9,72 

Povprečno število odstotnih točk 42,28 

Standardni odklon odstotnih točk 24,63 

 
 

Preglednica 2: Osnovni statistični podatki za Slovenijo 
   

Število prijavljenih kandidatov 5616 

Število opravljenih kandidatov 5159 

Možne točke 23 

Povprečno št. točk 12,05 

Povprečno število odstotnih točk 52,42 

Standardni odklon odstotnih točk 24,15 

 
Iz preglednice je razvidno, da je nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine v rednem roku 
opravljalo 80 učencev. Število vseh točk v preizkusu je bilo 23. Povprečno število doseženih točk 
je 42,63 odstotka. Povprečni dosežek pri slovenščini je na šoli za 10,14 % nižji od povprečja 
v državi. 
Največ težav so imeli učenci pri branju in razumevanju navodil: razumevanje pomena pojmov, 
pomena posameznih povedi, nedoslednost pri upoštevanju navodil (primer: pisanje s tiskanimi 
črkami). Napake so bile tudi pravopisne, predvsem velika začetnica. Ob težavah pri branju je 
prihajalo do tega, da so imeli mnogi učenci za reševanje premalo časa in velikega dela nalog sploh 
niso rešili. 
 
PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA USPEH v %: 
 

ODSTOTKI ŠT. UČENCEV 

0-20,0 15 

20,1-40,0 23 

40,01-60,0 22 

60,1-80,0 13 

80,1-100 7 

 
  
MATEMATIKA 
V šolskem letu 2020/2021 je poskusno preverjanje znanja v matematiki opravljalo 78 učencev. 
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 PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA PPZ Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 
 

 
Preglednica 1: Osnovni statistični podatki za šolo 
 

Število prijavljenih kandidatov 96 

Število opravljenih kandidatov 78 

Možne točke 40 

Povprečno št. točk 18,83  

Povprečno število odstotnih točk 47,08 

Standardni odklon odstotnih točk 20,29 

 
Preglednica 2: Osnovni statistični podatki za Slovenijo 
 

Število prijavljenih kandidatov 5715 

Število opravljenih kandidatov 5243 

Možne točke 40 

Povprečno št. točk 20,96  

Povprečno število odstotnih točk 52,41 

Standardni odklon odstotnih točk 20,35 

  
Iz preglednice je razvidno, da je nacionalno preverjanje znanja iz matematike v rednem roku 
opravljalo 78 učencev. Število vseh točk v preizkusu je bilo 40. Povprečno število doseženih točk 
je 47,08 odstotka. Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 5,23 % nižji od povprečja v 
državi.  
Učenci so bili uspešni pri reševanju računov seštevanja in odštevanja. Uspešni so bili tudi pri 
opredeljevanju merskih enot, urejanju števil po velikosti in poimenovanju geometrijskih teles.  
Težave so bile pri: 

- zapisu števila ob pozicijskem računalu, 
- kompleksnih nalogah, kjer je bilo potrebno povezovati več informacij, 
- seštevanju in odštevanju decimalnih števil (učna snov, ki ni bila v programu), 
- sestavljenih računih, 
- nalogah verjetnosti (že sam pomen pojmov). 

  
Veliko napak učencev je rezultat drugačne interpretacije zahtev naloge. Pri tem učitelji menimo, 
da so bili nekateri odgovori pri testu slovenščine vrednoteni preveč togo in niso upoštevali 
ustvarjalnega razmišljanja. 

 
§ PREGLED ŠTEVILA UČENCEV NAŠE ŠOLE GLEDE NA USPEH v %: 

  

ODSTOTKI ŠT. UČENCEV 

0-20,0 9 

20,1-40,0 25 

40,01-60,0 21 

60,1-80,0 19 

80,1-100 4 

 



 

68 
 

21.9.2 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 
Ugotovitve o NPZ pri obeh predmetih 
Na pisanje NPZ učenci niso bili posebno pripravljeni: neprimeren čas (tik pred ponovnim 
zapiranjem šole), slaba priprava zaradi šolanja na daljavo, zaradi šolanja na daljavo ni bilo 
prave delovne kondicije, prilagoditve razmeram zaradi šolanja na daljavo (blagi prehodi 
v šolo, prilagojeno poučevanje, veliko utrjevanja, ne obravnavana snov …). 
- Test iz matematike je bil v nekaterih delih nepregleden. 
- Učenci so imeli pri obeh predmetih težave s strategijo reševanje nalog. 
- Slabši bralci zaradi pomanjkanja časa velik del testov niso uspeli rešiti. 
- Z učenci bi si želeli po pisanju NPZ narediti pregled in popravo. 
- Pri učencih opažamo nizka pričakovanja glede učenja in učnega dosežka na splošno. 
- Zaradi specifičnosti situacije (šolanje na domu) je bila opazna nizka motiviranost za 
pisanje NPZ. 
Predlogi za izboljšave: 

-    spodbujanje natančnosti, pozornega branja navodil, doslednosti pri 
upoštevanju navodil, 

-    urjenje različnih strategij pri reševanju različnih nalog, 
-    vztrajanje pri pisanju samo s pisanimi črkami, pri čitljivosti, natančnosti 

zapisov (vsebinsko in oblikovno), 
-    nadaljevanje z razvijanjem formativnega spremljanja in samoocenjevanja 

učencev (tudi kot pomoč pri odpravljanju napak), 
-    spodbujanje k branju in širjenju besednega zaklada, 
-    spodbujanje pogoste medsebojne komunikacije, tudi kot oblike med vrstniške 

pomoči. 
Kljub večletnemu načrtnemu in sistematičnemu pristopu k sodobnemu načinu 
poučevanja, od uvajanja bralnih učnih strategij, formativnega spremljanja učenčevega 
napredka, dodatnega dela z učenci s posebnimi potrebami za učence z učnimi težavami in 
dela z nadarjenimi učenci ter dela z učenci migranti so rezultati poskusnega NPZ v 3. 
razredu pod državnim povprečjem. Ob skrbnem načrtovanju in izvajanju naštetih 
predlogov za izboljšave bodo učitelji še skrbneje pristopili k izboljšanju stanja, predvsem 
s spodbujanjem doslednejšega upoštevanja navodil, pravil in lastnega preverjanja 
pravilnosti reševanja raznih nalog, preko razvijanja učenčeve motivacije za delo, 
aktivnosti in odgovornosti do dela in z dvigom odnosa do znanja in učiteljevega 
nadaljnjega dela na področju sodobnega načina poučevanja. Pri tem bomo v celotnem 
učnem procesu še dodatno okrepili vlogo formativnega spremljanja. 
 
Vsekakor moramo pri interpretaciji rezultatov upoštevati tudi dejstvo, da imamo zelo 
nizko socialno-ekonomsko okolje in vsako leto veliko priseljencev, katerih materni jezik 
ni slovenščina. 
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22. POROČILO O DELU V RAZŠIRJENEM 
PROGRAMU  

 
 

22.1. JUTRANJE VARSTVO 
 
Za učence 1.–5. razreda smo organizirali jutranje varstvo, ki je na matični šoli potekalo od 
6.15 do 8.15, na podružnici pa od 6.00 do 8.00. Letošnje leto je zaradi epidemije potekalo 
pod posebnimi pogoji in določili NIJZ-ja. Obiskovalo ga je 127 učencev, od tega 19 v PE 
Korte. Kljub velikemu številu prijavljenih otrok je varstvo obiskovalo v povprečju le 70 
otrok. Otroci so bili omejeni na svoje oddelke in so se družili le s sošolci. Ob prihodu v šolo 
smo jim merili telesno temperaturo in razkuževali dlani. Delo v JV je bilo usmerjeno na 
priprave na pouk, kvalitetno druženje in ustvarjanje prijetnega podpornega okolja. 
Dejavnosti so bile prilagojene manjšemu številu udeležencev. Spodbujali smo slušno in 
bralno razumevanje, zabavno uporabo temeljnih znanj matematike in slovenščine z 
interaktivnimi igrami in Montessori delavnicami ter razvijali gibalne sposobnosti v igri, 
plesu, FIT4KID aktivnostih in igri v naravi. Na PE smo občasno izvajali dodatne dejavnosti 
na prostem. V nekaterih oddelkih je bilo mogoče zahtevnejše skupinsko delo, kot so 
večdnevni likovni projekti, izdelovanje iger, didaktičnih pripomočkov in izdelkov iz 
odpadnega materiala ter delavnice socialnih veščin. Posebno pozornost smo posvetili 
skrbi za odnose in utrjevanju povezanosti z vrstniki. Zajtrk je bil prilagojen razmeram in 
je potekal v matičnih učilnicah. 
 

22.2. PODALJŠANO BIVANJE  
 
V šolskem letu 2020/21 je podaljšano bivanje obiskovalo okrog 240 učencev. Letošnje 
leto je zaradi epidemije potekalo pod posebnimi pogoji in določili NIJZ-ja. V okviru 
smernic so bile oblikovane skupine podaljšanega bivanja.  
 
Učenci so utrjevali naučene učne vsebine ter opravljali domače naloge. Spodbujali smo jih 
h kvalitetnemu druženju, ustvarjanju prijetnega, spodbudnega okolja. Dejavnosti so bile 
prilagojene manjšemu številu udeležencev. Utrjevali smo slušno in bralno razumevanje, 
zabavno uporabo temeljnih znanj matematike in slovenščine z interaktivnimi igrami in 
Montessori delavnicami. Razvijali smo gibalne sposobnosti v igri, plesu in vpeljevali 
FIT4KID aktivnosti. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih na zunanjih šolskih površinah.  
 
Učenci so aktivno sodelovali pri okraševanju šolskih prostorov, bili vključeni v projekt 
Pismo tebi – sodelovanje z domovi za ostarele ter opravljali EKO bralno značko. 
 
Oblikoval se je ustaljen urnik odhodov učencev iz podaljšanega bivanja, kar se je izkazalo 
kot pozitiven ukrep, saj je pripomogel k lažjemu in bolj preglednemu opravljanju dela 
znotraj okvira podaljšanega bivanja, tako za učitelje kot za učence.  
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22.3. ŽIVLJENJE V NARAVI, PLAVALNI TEČAJI, TABORI  
 
Mnoge načrtovane aktivnosti s področja življenja v naravi so zaradi epidemije odpadle 
ali so bile ponujene učencem za izvedbo v domačem okolju – zunaj. 
Po načrtu pa so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
 
Šola v naravi na Kozjaku 
Učenci 4. razreda so se od 11. 6. 2021 do 13. 6. 2021 udeležili tridnevnega življenja v 
naravi na Kozjaku. Prednostna dejavnost je bilo jahanje, sicer so se urili tudi v orientaciji 
in športnih igrah, opravili pohod, spoznavali rastje na Kozjaku ter napredovali v osebni 
rasti, predvsem z vidika samostojnosti. Glede na dosedanje pozitivne izkušnje, načrtujemo 
Življenje na Kozjaku ohraniti tudi v prihodnje, saj lahko učencem nudimo bogato 
izkustveno učenje v naravi in konkretiziramo nove pojme. Vodja dejavnosti je bila Tjaša 
KUZELJ. 
 
Testiranje za športno-vzgojni karton 
V skladu s 95. členom Zakona o osnovni šoli smo dolžni opraviti testiranje za ŠVK. V 
lanskem šolskem letu tega žal nismo uspeli realizirati.  
Testiranje smo letos opravili konec aprila, saj smo želeli učence po dolgem šolanju na 
daljavo vseeno prej malo vzdržljivostno pripraviti. Izbrali smo merilno ekipo, ki so jo 
sestavljali učenci, ki so se držali vseh priporočil NIJZ, razkuževali rekvizite in ves čas 
testiranja nosili maske. Vse to pa jim ni preprečilo, da ne bi odgovorno in natančno 
opravili svojih zadolžitev. Pristopili smo tudi k projektu SLO FIT, ki omogoča učencem in 
njihovim staršem še boljše spremljanje u razvoja. Vodja športnega kartona je bila Greta 
VATOVEC. 
 
 
Kolesarski tečaj 
V oddelkih petega in šestega razreda smo izvedli usposabljanje za vožnjo s kolesom. 
Učence smo najprej seznanili s teoretičnim delom v okviru pouka. Sledil je praktični del 
spretnostne vožnje. Zaradi epidemije se je delo z učenci prekinilo v oktobru in nadaljevalo 
v maju. Izpeljali smo vožnje za kolesarski tečaj za učence 6. razreda, ki jih prejšnje leto 
niso opravili. Zaradi pomanjkanja časa voženj v 5. razredu nismo izpeljali. 
 Predvideno je, da se kolesarski tečaj nadaljuje v naslednjem šolskem letu. 
 
Tečaj jadranja 
V septembru ter juniju smo v 4. razredu izvedli 25-urni tečaj jadranja v sodelovanju z 
Jadralnim klubom Burja Izola ter JK Olimpic Izola. 
Program je obsegal različne aktivnosti: učenje o vetrovih, spoznavanje sestavnih delov 
jadrnice, jadranje v zalivu in na odprtem morju. V okviru dejavnosti smo v času tečaja 
izvedli športni dan Igre ob vodi.  
Razredničarke smo v času tečaja izvajale tudi ure NIT, DRU, SLJ in LUM. 
  
Tečaj veslanja 
V mesecu septembru in delno v juniju smo v 5. razredu izvedli 25-urni tečaj veslanja v 
sodelovanju z Veslaškim klubom Argo. Učenci so spoznali osnove športa na vodi in se 
preizkusili v veslanju na čolnih in simulatorjih, izvajali dodatne športne aktivnosti in ure 
pouka na prostem (NIT, DRU, LUM, SLJ, MAT). 
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22.4. POROČILO O DRŽAVNIH PROJEKTIH  
 

Popestrimo šolo  
 

Tudi v šolskem letu 2020/21 smo stremeli k uresničitvi kvantitativnih ter kvalitativnih 
ciljev projekta POŠ. Aktivnosti, ki smo jih ponudili v sklopu projekta, smo načrtovali in 
zasnovali tako, da so bile vanje vključene raznolike skupine učencev. Zaradi 
epidemioloških razmer smo načrtovano delo preusmerili na ranljivejše skupine učencev 
– učenci priseljenci, učenci z učnimi težavami – ter na sodelovanje z njihovimi starši.  
 
V okviru projekta POŠ so v letu 2020/2021 potekale naslednje dejavnosti: 
UVAJALNICA in SLOVENSKI JEZIK SKOZI IGRO; 
UČENJE UČENJA(individualno, skupinsko); 
TRŽNICA POKLICEV (odpadlo zaradi epidemije); 
AKTIVNE IN USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE (odpadlo zaradi epidemije). 

 
Doseganje kazalnikov  
 

NAČRTOVAN KAZALNIK ZA LETO 2020/21 – POŠ PREDVIDENO DOSEŽENO 

Število strokovnih delavcev, ki so vključeni v usposabljanje. 200 140 

Število vključenih učencev oz. dijakov 800 1031 

Število sodelujočih organizacij 13 20 

Predstavitev projekta na spletni strani da da 

Poročilo o rezultatih in evalvaciji projekta da da 

Boljše sodelovanje staršev migrantov s šolo, zlasti mater za 40 % za 80 % 

Predstavitev rezultatov projekta na Občinskem svetu da da  

Višji učni dosežki vključenih učencev da da 

Predstavitev projekta v aktivu ravnateljev  da da 

 
 

22.4.1 PROJEKT: VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 
 
POROČILO TIMA ZA PROJEKTNO NALOGO VSUO (Varno in spodbudno učno okolje) 
ZA ŠOLSKO LETO 20/21 
UVOD 

·    3-letni projekt, projektna naloga Zavoda za šolstvo 
·    cilj: sistematično delovanje na ravni šole 
.  ožji tim sodelavcev: Alenka Balažic, Andrea Maršič, Tomaž Mikeln, Dejana 

Omerza 
 
DELOVANJE TIMA 
 

·         TIM se je sestajal vsak mesec, včasih tudi večkrat, odvisno od potreb projektne 
naloge in izvedbe zadanih modulov. 
·           Na vsakem sestanku smo: 

-       naredili evalvacijo dosedanjega delovanja, 
-       oblikovali načrt nadaljnjega delovanja tima, 
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-    si zastavili cilje po izvedbi modulov in pripravili vsebine za učence in 
kolektiv. 

·              Med šolskim letom so člani tima preizkušali vsebine modulov z učenci (izkušnje 
z vsebinami). 
 

IMPLEMENTACIJA MODULOV 
Do sedaj smo bili seznanjeni s tremi moduli: 
1. modul: Odnosi, počutje in spodbudna odločnost 

-     Na 12. UK smo predstavili celotno nalogo in cilje VSUO celotnemu kolektivu 
ter temo Počutje v razredu (učitelj in učenec). Oblikovali smo predal VSUO 
v e-zbornici in vanj dodali vsebine za učitelje. Predal bo dopolnjen do 
avgusta 2021. 

2. modul: Čustveno in socialno učenje ter empatija 
-      Na 17. UK smo predstavili vsebino 2. modula in nekaj vsebin, ki bi jih lahko 

izvajali z učenci. Izvedli smo igro Skriti prijatelj za kolektiv. 
3. modul: Neželeno vedenje; razlogi, preprečevanje in ukrepanje 

-     Predstavitev vsebin in delavnic bo avgusta 2021. 
4. modul: Podpiranje procesov v kolektivu in načrtovanje na ravni pouka in šole (od 

   1. 7. 2021) 
-    Predstavitev in izvedbo le-tega smo načrtovali za avgust 2021, ker se bo 

nanašal na nadaljnje delovanje celotnega kolektiva. 
 

Natečaj Moja domovina  
Na povabilo naravoslovno-družboslovnega društva Naša zemlja smo tudi v šolskem letu 
2020/2021 likovno, literarno in fotografsko ustvarjali. Letos pod naslovom Moja 
domovina – pridelam in jem domače. Fotografije izbranih izdelkov smo poslali 
organizatorju. Koordinacijo dejavnosti projekta je prevzela knjižničarka Anja DEVETAK. 
Učencem, ki so sodelovali na natečaju, smo podelili priznanja za sodelovanje. 
 
Zdrava šola  
Šolski tim projekta Slovenska mreža zdravih šol je pripravil in izvedel program dela v 
šolskem letu 2020/21. Večino programa smo izpeljali v okviru ur pouka in naravoslovnih 
dni. Vsebine zdravja smo vpletali v šolski vsakdan. V času šolanja na daljavo so bile 
dejavnosti prilagojene. Za našo šolo to pomeni nadaljevanje že zastavljenega dela in 
intenzivnejše delo na področjih, ki smo si jih zadali kot prednostna. Odlično sodelujemo z 
območno koordinatorko na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje – NIJZ. 
Zaradi epidemioloških ukrepov krožek Zdrava šola ni potekal. Dejavnosti promocije 
zdravja in zdrave prehrane so vzporedno potekale tudi na podružnični šoli v Kortah. 
Določenih aktivnosti nismo izpeljali ali pa so bile oblike prilagojene zaradi epidemije in 
šolanja na daljavo. 
V šolskem timu so sodelovale učiteljice Franka SAKELŠAK, Orjana BARIČ, Katja ROŽAC 
JERMAN, Maja VARGAZON in vodja Veronika ZUBIN. Poleg članov tima je bilo aktivno 
vključenih še nekaj učiteljev z različnih področij. 
 
Natečaj Kulturna šola 
Naziv smo prejeli v letu 2018 , ker smo vključeni v večletne dejavnosti s kulturno-
umetniškega področja na lokalnem, državnem in mednarodnem polju.(Obsežna 
dokumentacija v zvezi s prijavo in kriteriji izbora je hranjena v tajništvu šole.)  
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Naziv Kulturna šola smo si pridobili za obdobje 5 let. Z dejavnostmi s področja kulture 
smo nadaljevali v tem šolskem letu. Zaradi epidemije in preventivnih ukrepov so bile 
nekatere dejavnosti prilagojene ali so odpadle. V času šolanja na daljavo so se dejavnosti 
preselile na splet, izvedeni so bili kulturni in ostali dnevi dejavnosti, naziv pa ohranjamo 
tudi v vsakdanjem šolskem utripu.  
 
Projekt Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah 
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda 
in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih 
šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju 
gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Teden mobilnosti smo izvedli v mesecu 
septembru 2020. Ostale dejavnosti ,vezane na projekt, so potekale čez celo šolsko leto. Del 
teh tudi na daljavo.  
V projektu sta koordinatorici Mojca BURGAR in Alja BREČKO. 
 

22.5. POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU  
 

First LEGO League – FLL Raziskovlci 
Skupina učencev od 1. do 5. razreda je pod vodstvom učiteljic delala po mednarodnem 
multidisciplinarnem raziskovalnem programu, ki spodbuja radovednost, kreativnost, 
sodelovalno učenje in skupinsko delo. Program je oblikovan tako, da otroci, stari od 6 do 
10 let, s pomočjo priljubljenih LEGO kock in gradnikov spoznavajo matematiko, 
naravoslovje, tehniko in informatiko na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi 
starosti. S pomočjo atraktivne robotike se na učinkovit in zabaven način navdušujejo za 
naravoslovje in tehniko, s čimer učenci skozi učenje z igro razvijajo in krepijo logični in 
tehnični način razmišljanja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, 
humane namene. Otroci s pomočjo LEGO gradnikov konstruirajo in sestavijo motoriziran 
model, ki predstavlja vse, kar so spoznali in se naučili. Izdelajo poster »Pokaži mi!«, ki 
opisuje njihovo raziskovalno potovanje. Skozi proces dela se otroci naučijo o timskem 
delu, čudežih znanosti in tehnologije in zelo pomembnih ter unikatnih FIRST® LEGO® 
League Jr. vrednotah – spoštovanje, deljenje znanja in kritično mišljenje. Ob koncu vsake 
sezone se lahko zberejo na prireditvi in predstavijo svoja spoznanja, ekipo, model, delijo 
ideje z vrstniki in obiskovalci, proslavijo svoje delo in predvsem – se zabavajo. 
 
Na naši šoli smo že nekaj let vključeni v FFL program, letos pa smo pričeli tudi s FLL Junior, 
saj bi radi, da se v ta projekt vključujejo tudi najmlajši na naši šoli. V jesenskem času smo 
sestavili dve ekipi po šest učencev, starih od 7 do 10 let. Dobivali smo se zelo različno, 
najpogosteje pa enkrat tedensko po dve šolski uri. Ekipi sta dobro sodelovali. Žal se je v 
mesecu marcu vse to prekinilo, vendar verjameva, da se je v tem času, času šolanju na 
daljavo, razvilo veliko zanimivih idej in možnih rešitev za izboljšanje našega vsakdanjega 
življenja. Ostali smo doma, a ustvarjalnost se je širila naprej. Učenci so bili zelo motivirani 
in si želijo tega več in pogosteje. Mentorici FLL Junijor sta bili učiteljici Mojca PRISTOV 
FINK in Valentina LENARČIČ. 
 
Eno tree planting 
Vsako leto v septembru sodelujemo pri obeležitvi svetovnega dneva miru. 21. 9. so 
Združeni narodi razglasili za svetovni dan miru. Otroško sajenje dreves simbolizira mir in 
kontinuiteto življenja. Skupaj z učenci smo posadili drevo okolja – MURVO.  
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22.6. POROČILO O ŠOLSKIH PROJEKTIH  
 
Športni pedagog na razredni stopnji  
Delo športnega pedagoga na RS je potekalo v sodelovanju z razrednimi učitelji. Skupaj so 
načrtovali vsebine dela pri predmetu šport in kriterije ocenjevanja. Izvajalo se je v 15 
oddelkih na matični šoli v Izoli in v 5 oddelkih na podružnični šoli v Kortah za učence od 
1. do 5. razreda, in sicer 1 uro tedensko za vsak oddelek. Sodelovanje obeh učiteljev pri 
uri je temeljilo na večji varnosti otrok, kvalitetnejšem delu v oddelkih z večjim številom 
učencev, kar je zagotavljalo delo v manjših skupinah, nuden je bil bolj individualen pristop 
učencem, ki težje usvajajo gibalna znanja. Ure so bile strukturirane bolj natančno, 
prilagojeno, lažja je bila tudi demonstracija vsebin. V sodelovanju z razrednimi učitelji je 
bilo mogoče na uri športa izvajati medpredmetno sodelovanje, kjer so učenci preko 
gibanja utrjevali znanje drugih predmetov. Delo športnega pedagoga na razredni stopnji 
je izvajala Eva ZORKO. 
 
FIT4Kid  
FIT International je mednarodni projekt, ki ima za glavni cilj spodbuditi otroke in 
mladostnike h gibalnim/športnim dejavnostim; učitelje pa s strokovnimi predavanji in 
praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na 
široko odprejo vrata v svoje igralnice in učilnice – neodvisno od starosti otrok in 
predmetnega področja, ki ga poučujejo. Fit pedagogika postavlja v ospredje učenje v 
gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja.  
V letošnjem šolskem letu so se učitelji ožjega tima udeležili več izobraževanj in strokovnih 
usposabljanj Fit didaktike. Multiplikatorka Deana Protner je s svojim prispevkom 
sodelovala na letnem posvetu. V mesecu septembru, novembru, aprilu in juliju je potekalo 
interno strokovno usposabljanje za učitelje širšega tima. Nosilka projekta, ga. Barbara 
Konda, je na delavnicah prikazala uporabo Fit pedagogike in s tem Fit aktivnih metod 
znotraj učnega procesa. V okviru projekta smo na predmetni stopnji izvedli tehniški dan 
– Dan Zdravja – Fit hoja za zdravje ter – športni dan – Zdrav duh v zdravem telesu na 
razredni stopnji.  
V ožjem timu so sodelovale učiteljice Nina SORIĆ, Samanta VIŽINTIN, Deana PROTNER, 
Mateja TOMAŽIČ, Suzana LOVRIČ, Eva ZORKO, Karmen MUNDA, Maja VARGAZON ter 
ravnateljica Irena SIVKA HORVAT. Poleg članov ožjega tima je bilo aktivno vključenih še 
nekaj učiteljev z različnih področij. 
 
Jezikovni listovnik  
Jezikovni listovnik je osebno sredstvo, s katerim učenec spremlja lastne dosežke pri 
učenju tujega ali drugega jezika. Učenec že na zgodnji stopnji ne usvaja le maternega 
jezika, temveč tudi druge (drugi oz. jezik okolja/prvi tuji jezik). Tej razsežnosti v 
postopkih vrednotenja lahko ustreza le sredstvo, ki omogoča individualni pristop v 
presoji dosežkov. V tem je jezikovni listovnik nepogrešljiv. Učenec svoje znanje jezika tudi 
sam opazuje in vrednoti, zato je bolj motiviran za učenje. To sredstvo omogoča 
spremljanje procesa, pri katerem sodelujejo tudi učitelj in starši. Ticijana ČEH je listovnik 
uvedla v 3. r. oz. nadaljevala z izvajanjem jezikovnega listovnika v 4. r. 
Sicer pa se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja formativno spremljanje, ki vključuje tudi 
samoevalvacijo učenca, zato bo v prihodnjem šolskem letu listovnik opustila. 
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Rastem s knjigo  
Tudi to šolsko leto so sedmošolci sodelovali v projektu Rastem s knjigo. V dar so prejeli 
knjigo avtorja Mateta Dolenca – Kako dolg je čas. Znotraj posamičnih oddelkov sva 
učiteljici slovenščine izvedli bralno-pisne dejavnosti. Pomembno je, da otroci čim več 
berejo, predvsem pa, da berejo kakovostne knjige. Projekt je vodila učiteljica Alenka 
BALAŽIC.  
 
Dvig samopodobe učencev  
Na šoli že vrsto let izvajamo program Dvig samopodobe učencev, saj ima večina 
strokovnih delavcev opravljeno izobraževanje na to temo. Pri koordinaciji dela na tem 
področju je učiteljicam na razredni stopnji svetovala pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK, na 
predmetni pa socialna pedagoginja Nataša VODOPIVEC ter psihologinja Nina LOKOVŠEK.  
 
Šola osebnosti  
Programa Šola osebnosti v načrtovani obliki ni bilo mogoče izvesti, saj predvideva delo v 
heterogeni skupini, kar pa letos zaradi epidemioloških omejitev ni bilo možno. 
 
Elementi pedagogike Montessori  
Elemente pedagogike Montessori uvajamo kot dopolnilo učnega procesa v prvih razredih 
že enajsto leto. Dobro smo opremljeni z učili Montessori, s katerimi učenci urijo spretnosti 
in utrjujejo znanje z vseh predmetnih področij. Poudarek je na skrbi zase in za svoje 
okolje; na voljo je veliko »delavnic vsakdanjega življenja«. Del časa pri pouku in v 
podaljšanem bivanju namenjamo samostojnemu delu s predhodno predstavljenimi 
razvojnimi sredstvi. Učenci se navajajo na red, na pozornost do stvari v okolju in na 
urejenost delovnega prostora. Samostojno delo nudi učencem izbiro glede težavnosti, 
učijo se v svojem lastnem tempu in izvedejo toliko ponovitev, kolikor jih potrebujejo za 
utrditev posamezne veščine oz. znanja. V tem času  učiteljice pristopamo k učencem 
individualno, usmerjamo jih na področjih, kjer potrebujejo pomoč in spodbudo pri 
nadgradnji učne snovi. Poleg samostojnega dela z razvojnimi materiali povzemamo po 
pedagogiki Montessori tudi skupinske vaje za usvajanje socialnih veščin. 
Vodja projekta je bila Barbara KRKOČ UMER, člani skupine pa Ingrid HROVATIN, Zrinka 
RIBIČ, Kristina CENCIČ, Karmen MUNDA, Tina MARIĆ, Aleksandra ŠUMANOVA, Kaja 
LAZAR POPIT in Tea LIPIČAR.  
 
Program za omejevanje nasilja na šoli 
V iztekajočem šolskem letu so bile naše bogate vsebine programa za omejevanje nasilja 
na šoli okrnjene.  
 
- Preventivne delavnice o škodljivosti uživanja psihoaktivnih substanc in tobaka 

● V 7. razredu so s strani mladinske organizacije “No excuse” izvedli delavnico o 
kajenju O2 za vsakega (ena ura v vsakem razredu) dne 17. 11. 2020. 

● V 9. c sta bili izvedeni le 2 srečanji programa Izštekani s strani skupnosti New 
Prevent, drugega nismo uspeli izvesti zaradi korona virusne situacije.  

- Preventivne delavnice o spletnem nasilju 
Organizirali smo preventivne delavnice o vrstniškem nasilju na spletu »Varni pred 
internetom« za učence 6. in 7. razreda. Vodil jih je kriminalist Cveto Kokalj.  
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- CAP – program za preventivo zlorabe 
V tem šolskem letu smo v spomladanskem času načrtovali izvedbo preventivnih delavnic 
Brez nasilja nad vrstniki z učenci 2. in 5. razreda na matični in podružnični šoli, vendar jih 
zaradi šolanja na daljavo in preventivnih ukrepov po vrnitvi v šolo nismo izvedli. V juniju 
smo delavnico izpeljali le v 5. c-oddelku. 
Tudi delavnic v 3. razredu nismo izpeljali.  
Pri izvedbi delavnic sodelujejo Vanja LUKEŽIČ – koordinatorica, Alenka BALAŽIC, Karmen 
MUNDA, Barbara MAKUC, Nina SORIĆ in Veronika ZUBIN. 
 
Bralna značka  
Tekmovanje za bralno značko je potekalo pri slovenščini od 1. do 9. razreda; pri 
italijanščini od 4. do 9. r. ni bilo realizirano, medtem ko je bilo pri angleščini od 3. do 9. 
razreda.  
Pri italijanščini so učenci od 2. do 5. r. v okviru bralne značke poslušali in brali izbrane 
zvočne pravljice ter zgodbe, dostopne na internetu. 
Devetošolci so za devet let branja pri slovenščini bili še posebej nagrajeni na zaključni 
svečani proslavi. 
Učencem od 6. do 8. razreda smo priznanja podelili ob podelitvi spričeval ob zaključku 
šolskega leta. 
Vodja za bralno značko iz slovenščine od 1. do 3. r. je bila Ingrid HROVATIN, za 4. in 5. r. 
Blanka URŠIČ. Od 6. do 9. r. so bralno značko vodile učiteljice SLJ v posameznem oddelku: 
Deana PROTNER, Alenka BALAŽIC, Majda LIPOVEC, Stanka ZIDARIČ. Pri tem so 
sodelovale s knjižničarko Anjo DEVETAK. 
 

Noč knjige  
Učencem 2. razreda smo ponudili možnost, da si uredijo svoj “brlog” v domačem okolju in 
berejo skupaj z brati, sestrami ali starši, starimi starši. Tradicionalna noč knjige ni bila 
izpeljana zaradi epidemije. 
 
Noč ustvarjanja 
Ni bila izpeljana zaradi izrednih “covid” razmer. 
 
Raziskave  
Šola je sodelovala v projektu PIRLS – raziskava o bralni pismenosti v 4.razredu. Raziskava 
je potekala na računalnikih za učence 4. b in c-razreda konec maja 2021.  
 
Šola je sodelovala v raziskavi Zavoda za šolstvo RS o učenju na daljavo, poleg tega pa so 
se posamezni aktivi glede na tematiko vključevali v sprotna zaprosila izvajalcev različnih 
raziskav z vzgojno-izobraževalnega področja.  
Delni rezultati raziskave o šolanju na daljavo so bili objavljeni v medijih, dostopni pa so 
na Zavodu za šolstvo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
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23. POROČILO O SOCIALNEM IN ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU TER DEJAVNOSTIH ZA PREHRANO 

 
 

23.1. IZVEDENE VSEBINE SOCIALNO-ZDRAVSTVENEGA   
VARSTVA UČENCEV 

 
Sistematski zdravniški in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija so v času 
epidemije potekali v spremstvu staršev.  
Nadaljevali in posodabljali smo dodatne preventivne zdravstveno-higienske ukrepe, ki so 
zajeti v posebnem načrtu – Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času korona virusa 
(COVID 19) in zajemajo delovanje vseh področij. Načrt se je dopolnjeval glede na 
priporočila in dogajanje na šoli. 
V času epidemije in po njej so se preventivne dejavnosti izvajale v času pouka; izvajali so 
jih učitelji z vsebinami, ki so jih posredovali zaposleni na CKZ Izola. Nekatere vsebine so v 
mesecu juniju izpeljali sodelavci CKZ Izola. 
Prav tako je v soglasju s starši potekala sistematska fluorizacija zob. Dejavnost je bila 
izvajana individualno po navodilih zobozdravnika. Dejavnost v šoli ni potekala. 
 
 
Izvedene vsebine zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za učence 
 

RAZRED OB SISTEMATSKEM 
PREGLEDU 

V ŠOLSKEM PROSTORU DODATNE VSEBINE – 
PROJEKTI 

1.  Zdrave navade  

2. 1-krat Osebna higiena – Čisto in zdravo telo Skrb za zdravje 

3. 4-krat Zdrav način življenja Skrb za zdravje 

4. Ni bilo izvedeno 
zaradi epidemije. 

Zobje se predstavijo Skrb za zdravje zob 

4. K  Preprečevanje poškodb  

5. c junij MEDVRSTNIŠKO NASILJE Cveto Kokalj 

5. 1-krat PREDAVANJE O ODVISNOSTIH Zdravstveni dom 

1.–5. 1-krat mesečno 
 
 

Tekmovanje Čisti zobje ob zdravi 
prehrani, 1-krat mesečna kontrola 

(Se ni izvajalo – COVID.) 

 

2.–5. Ob sistematskem 
pregledu. 

ZZV-predavanje z demonstracijo 
čiščenja zob na modelu v ZD Izola 

(Se ni izvajalo – COVID.) 

 

6. 1-krat Predavanje o puberteti 
Predavanje o branju deklaracij 

 

 
Zaradi Covid ukrepov se preventivna fluorizacija na šoli ni izvajala. Zobozdravstveno 
vzgojno delo in preventivo je vodila višja medicinska sestra Marina ČOK; Taja BENČIČ 
RIBARIČ je koordinatorica promocije zdravja in zdravstvene vzgoje. 
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23.2. POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI  
 
Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih. Upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok, skladno 
z usmeritvami strokovnih institucij, standardov in normativov otrok v VIZ.   
Ob pričetku šolskega leta ter pred ponovnim odprtjem šole smo izvedli izpiranje 
internega vodovodnega sistema po navodilih Inštituta za varovanje zdravja RS. Skrbeli 
smo za higienske standarde in navade. Šolska kuhinja deluje po načelih HACCP in načelih 
dobre higienske prakse.  
Od pojava korona virusa smo sprejeli dodatne preventivne ukrepe, ki so zajeti v posebnem 
načrtu – Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času korona virusa (covid19) – in 
zajemajo delovanje vseh področij. 
Dejavnosti, povezane s prehrano, smo izvajali pri pouku, v času podaljšanega bivanja, 
na oddelčnih urah in drugih organih šole; ob posebnih dnevih, pri interesnih dejavnostih, 
na delavnicah in na predavanjih. Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Ekošole, 
Zdrave šole in projekta Šolska shema. Zaradi šolanja na daljavo so bile nekatere dejavnosti 
izvedene v omejenem obsegu. 
Šolski jedilniki temeljijo na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ ustanovah z 
uravnoteženo hranilno in energijsko sestavo ter upoštevanjem značilnosti okolja ter 
okusa otrok. Pri izbiri živil v okviru JN stremimo h kakovosti in svežini živil. Letos smo 
povečali delež ekoloških živil ter živil integrirane pridelave lokalnih dobaviteljev. 
Zadovoljstvo s prehrano smo spremljali s pomočjo pogovora z učenci in spletne ankete o 
zadovoljstvu s prehrano. Po ponovnem odprtju šole opažamo večjo količino zavržkov 
hrane. Organizatorka prehrane se je udeležila sveta zavoda. 
Obeležili smo dan slovenske hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal na 
daljavo. Kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse slovenskega porekla – so učenci malicali 
v mesecu juniju. Prav tako smo ves dan uživali hrano lokalnih dobaviteljev.  
V projekt Šolska shema smo bili vključeni že vse od njegovega nastanka. Projekt smo 
izvedli prilagojeno glede na razmere v času epidemije. Razdeljevali smo sadje in zelenjavo 
ter mleko in mlečne izdelke. Z odločbo dodeljen znesek pomoči za dobavo sadja in 
zelenjave smo v celoti izkoristili. Izpeljali smo 61 razdelitev. Učencem smo razdelili 1115 
kg svežega in suhega sadja in zelenjave ter 555 kg mleka in mlečnih izdelkov. Učenci so s 
projektom zadovoljni. Sadje in mleko so nam dobavljali lokalni dobavitelji, kmetje in 
kmetijske zadruge ter v manjši meri trgovci. Učencem je bilo sadje na voljo preko celega 
dneva ali razdeljeno ob posebnih priložnostih. V okviru projekta smo izpeljali razne 
promocijske dejavnosti. 
 
Na šoli smo nudili: 
● zajtrk za učence jutranjega varstva, 
● dopoldansko malico in sadje, 
● kosilo in 
● popoldansko malico za učence podaljšanega bivanja in izbirnih predmetov, 
● v času šolanja na daljavo smo pripravljali tople obroke za prevzem. 
 
Staršem smo svetovali, naj bi vsak učenec dobil v šoli vsaj en obrok dnevno in je večina 
otrok res imela obroke v šoli. 
Učenci malicajo po drugi šolski uri. Sadje dobijo po 4. šolski uri. Čas kosila je med 12.10 in 
14.10. 
Zaradi epidemioloških ukrepov je bil urnik kosil prilagojen. 
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Subvencije prehrane je urejal Center za socialno delo, ki je na osnovi urejene odločbe o 
otroškem dodatku šolo obvestil o subvencijah posameznih otrok. Šola je redno prejemala 
podatke. 
Za zdravo prehrano je skrbela tudi Komisija za prehrano, ki je bila imenovana v šolskem 
letu 2017/2018 za obdobje 4 let. Komisijo so sestavljali: 
 
- organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, vodja komisije, 
- ravnateljica Irena SIVKA HORVAT, 
- pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka Vanja LUKEŽIČ, 
- učiteljica razredne stopnje Barbara KRKOČ UMER, 
- učiteljica predmetne stopnje Katja ROŽAC JERMAN, 
- predstavnika staršev Doris VEŽNAVER in Dragana BAŠA, 
- predstavnika učencev Meldin MALIŠI, Isabel PUŠPAN ZAVRTANIK, 
- vodja kuhinje Ema HLAJ, 
- šolska zdravnica Marisa VIŠNJEVAC-TULJAK, dr. med., 
- šolska zobozdravnica Lilijana NIKOLIČ, dr. med., 
- medicinska sestra Marina ČOK. 
 
Člani komisije so se srečevali v ožjih timih po potrebi. Komisija se zaradi korona virusa v 
predvidenem času ni sestala. 
Organizatorka prehrane Veronika ZUBIN je sodelovala v aktivu Organizatorji ZHR vrtcev 
ter z drugimi zunanjimi institucijami.  
Ostajamo učna baza študentom 2. letnika Prehranskega svetovanja – dietetike. Zaradi 
korona virusa je praksa potekala v jesenskem obdobju. 
 
 

23.3. POROČILU O IZVEDENEM PROGRAMU –    
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

 
Urejanje šolske okolice 
Kot vse dejavnosti na šoli je bila tudi skrb za bivanje v urejenem okolju pod vplivom 
izrednih razmer, kar pomeni, da je bilo veliko manj narejenega kot sicer. Učencem smo 
omogočili, da so poskrbeli za urejenost okolja med oddelčnimi urami ali po pouku.   
Za usmerjanje in koordiniranje dela je skrbela pomočnica ravnateljice Vanja LUKEŽIČ v 
sodelovanju s članicami Ekotima in s podaljšanim bivanjem. 
V šoli z učenci skrbimo za urejanje šolskih prostorov in panojev. Urejanje poteka v sklopu 
pouka, izbirnega predmeta, likovne delavnice in podaljšanega bivanja. Teme postavitev se 
spreminjajo glede na dogodke, ki potekajo na šoli, letne čase in naravo razstavljenih 
izdelkov. 
 
Varnost na šoli in pri organiziranih dejavnostih smo zagotavljali tudi tako, da smo uredili: 
- spremstvo v skladu z normativi, 
- predhodne oglede poti, prostora, območja, orodja, opreme s strani strokovnega 
osebja, 
- navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme, 
- dežurstvo učiteljev, učencev. 
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Dejavnosti niso bile v celoti realizirane zaradi pouka na daljavo in ob vrnitvi v šolo zaradi 
upoštevanja preventivnih ukrepov. 
 
Pot v šolo in varstvo vozačev 
V šolskem letu 2020/2021 smo nadaljevali z varstvom učencev vozačev na šolski 
avtobusni postaji. Dežurni učitelji so spremljali odhode šolskih avtobusov v vse smeri, in 
sicer od 13.45 do 14.35, od aprila 2021 dalje pa do 14.45. V letošnjem šolskem letu je bil 
dodan dodatni odhod iz šole na relaciji: Izola–Medoši, Izola–Montekalvo in Izola–Cetore. 
 
Posebno skrb smo namenili varni poti v šolo in domov. Varna pot v šolo je po pločnikih 
označena z modro ribico. Načrt varne poti je objavljen na vidnem mestu v šoli in na spletni 
strani šole. Učiteljice so seznanile učence z varno potjo v šolo in domov na oddelčnih urah. 
Prvi teden pouka je potekala akcija policije in Sveta za preventivo in promet za varno pot 
v šolo.  
 
Možnost brezplačnega prevoza v šolo imajo učenci, ki imajo bivališče oddaljeno od šole 
več kot štiri kilometre, učenci prvega razreda, ne glede na oddaljenost svojega bivališča 
od šole, ter tisti učenci, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo, če to ugotovi pristojni 
organ za preventivo v cestnem prometu. 
Šolski prevoz je izvajalo podjetje Arriva v sodelovanju s Street tourom. Učenci vozači so 
lahko prihajali k dopolnilnemu ali dodatnemu pouku tudi k preduri, saj šolski prevoz nudi 
tudi to možnost. Učenci vozači so prihajali v šolo deset minut pred pričetkom pouka, 
domov so se vračali po končanem pouku. 
 
Dežurstvo 
Na šoli smo imeli organizirane različne oblike dežurstva: pred poukom, med odmori, pri 
malici, kosilu in po pouku.  
Zaradi izrednih razmer smo že ob začetku pouka organizirali dežurstvo učiteljev tako, da 
so učitelji, ki so imeli preduro oz. tisti, ki so pričeli pouk 1. šolsko uro, sprejeli učence na 
osmih ločenih vhodih (4 na predmetni stopnji in prav tako 4 na razredni). Na razredni 
stopnji so učitelji dežurali v večnamenskem prostoru od 12.55 do 14.00. Organizirano 
smo imeli tudi dežurstvo ob odhodu učencev iz podaljšanega bivanja (od 14.35 do 15.25).  
Prav tako so učitelji dežurali med malico v učilnicah. Med rekreativnim odmorom so 
učitelji dežurali na šolskem dvorišču oz. igrišču. Na kosilo so prihajali učenci po točno 
določenim razporedu. Spremljali so jih učitelji. Zaradi dela v “mehurčkih” smo razširili 
možnost obedovanja v različne šolske prostore: učilnice, večnamenski prostor pri 
zbornici, “rumena soba”. V času razdeljevanja kosil sta v jedilnici dežurala dva učitelja. 
Prvi je pričel z dežurstvom po peti uri in je dežural do 14.00, drugi pa po šesti šolski uri 
do 14.15. Učitelji so poleg razkuževanja rok točili vodo, delo, ki so ga pred izrednimi 
razmerami opravljali učenci. Vodja šolske prehrane je spremljala dogajanje ves čas 
razdeljevanja kosil.  
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24. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA 
SPREMLJANJE NAČRTA INTEGRITETE IN 
PREPREČEVANJA KORUPCIJE  

 
 
Načrt integritete šole predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj organov 
oziroma organizacije z namenom: 
 
● aktivnega uvajanja etike, 
● doseganja višje stopnje integritete, 
● vzpostavljanja transparentnosti delovanja ter 

● zagotavljanja učinkovitega upravljanja. 
 
Šestčlanska komisija, ki je bila imenovana v delovno skupino za oblikovanje načrta 
integritete, se je v šolskem letu 2020/2021 sestala štirikrat. Obravnavala je področje 
prijave premoženjskega stanja, omejitve sprejemanja daril in postopkov ravnanja z darili, 
se seznanila z dejavnostmi na področju integritete in izdelavo vmesnih poročil ter letnega 
poročila. Delovna skupina za izdelavo načrta integritete v dejavnostih in poslovanju šole 
ni zaznala tveganja, povezanega s smernicami Načrta integritete. Vodja komisije je bila 
pedagoginja Lenčka PRELOVŠEK. 
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25. POROČILO O DELU KOMISIJE ŠOLSKEGA 
SKLADA 

 
 
Delovanje šolskega sklada je bilo v času epidemije dokaj ohromljeno. 
Sredstva smo namenili za pomoč družini v stiski in družinama ob izgubi enega od staršev.  
 
Sklad sestavljajo trije predstavniki staršev in trije predstavniki šole ter predsednica.  
Člani smo sodelovali na dveh korespondenčnih sejah  
 
Stanje na dan 1. 1. 2021 je bilo 259,13 evra.  
Prilivi: 812,56 evra 
 
Odlivi: 224,16 evra 
Sredstva so bila razporejena glede na sprejet program za šolsko leto 2020/21. 
 
Stanje na dan 1. 7. 2021 je 847,53 evra.  
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26. POROČILO O SODELOVANJU S STARŠI 
 
 

26.1. OBISK STARŠEV V ŠOLI 
 
S starši smo najpogosteje sodelovali v okviru govorilnih ur, roditeljskih sestankov, 
prireditev in drugih priložnosti skozi šolsko leto. O datumih govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov so bili starši obveščeni v začetku šolskega leta. Vse ustrezne informacije smo 
ponudili tudi preko spletne strani šole.  
Za posamezne starše smo organizirali govorilne ure izven napovedanih, glede na aktualno 
problematiko.  
Starše smo redno obveščali o ustreznih izobraževanjih, ki smo jih izvedli na šoli ali pa so 
nam jih ponudili zunanji izvajalci. 
Seveda pa smo prilagodili tako govorilne ure kot roditeljska sestanke okoliščinam in smo 
jih večidel opravili preko spleta.  
 
Skupni obisk staršev na šoli je že več let primerljiv; vendar je bil letošnji obisk staršev na 
šoli zaradi epidemije višji.  
 
Skupni roditeljski sestanki 
V času šolanja na daljavo je ravnateljica sklicala roditeljski sestanek preko spleta z 
namenom podajanja informacij o šolanju na daljavo, pravilih, dolžnostih šole, staršev in 
učencev ter aktualnih informacij. 
V februarju je ravnateljica sklicala skupni roditeljski sestanek za starše predmetne 
stopnje z namenom zajezitve neprimernega vedenja na spletu, ki se je pojavilo v času 
šolanja na daljavo ob izvedbi dneva dejavnosti. V zvezi s tem smo se povezali tudi z 
drugimi šolami. 
 

26.2. POROČILO O DELU SVETA STARŠEV 
 
Svet staršev je štel 34 predstavnikov oddelkov; izvoljeni so bili na 1. roditeljskem 
sestanku v septembru. Člani podružnice so bili priključeni k matični šoli. Na sejah so bile 
prisotne ravnateljica, pomočnici ravnateljice , vodja podružnice ter organizatorka šolske 
prehrane. 
V letošnjem šolskem letu smo imeli 6 rednih sej sveta staršev, dve v živo, druge pa preko 
aplikacije ZOOM. Poleg tega smo imeli 1 korespondenčno sejo. Obravnavane vsebine so 
bile naslednje: 
 
1. redna seja sveta staršev v septembru 2020 

‒ Konstituiranje sveta staršev 
‒ Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 
‒ Poslovnik sveta staršev – potrditev  
‒ Sprejem in potrditev Poročila LDN – 2019/2020 
‒ Sprejem in potrditev Letnega delovnega načrta 2021/2021 
‒ Šolanje na daljavo ; potek in ocenjevanje, dileme, vprašanja  
‒ Potrditev dokumentov šole:  
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‒ Pravila šolskega reda, 
‒ Vzgojni načrt, 
‒ Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti. 
 
2. redna seja sveta staršev v februarju 2021 
 

 Imenovanje ravnatelja za mandatno obdobje 2021–2026 

 Aktualno: šolanje na daljavo – izzivi in težave 

 Pobude in predlogi 

 
 
3.–6. redna seja sveta staršev marec–junij 2021 
  

 Vse 4 seje so bile namenjene oblikovanju mnenja staršev k izboru ravnatelja za 
mandatno obdobje 2021–2026. 
 

1. korespondenčna seja – maj 2021 
 

 Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022 
 
4. redna seja sveta staršev – junij 2021 
 
Analiza šolskega leta s poudarkom na analizi šolanja na daljavo s pobudami za prihodnje 
šolsko leto. Delo v svetu staršev je bilo konstruktivno, starši so imeli veliko spodbudnih 
sporočil za nas pa tudi idej, kaj bi bilo treba izboljšati. Vsa dokumentacija sklicev sej, 
vključno z zapisniki, je hranjena v tajništvu šole.  
 
S predsednico sveta staršev je potekalo sodelovanje vse leto, zelo intenzivno prav v času 
šolanja na daljavo. Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 je bila Dragana 
BAŠA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

27. POROČILO O SODELOVANJU Z ZUNANJIM 
OKOLJEM 

 
 
Naša šola je aktivno vpeta v lokalno in širše okolje. Uspešno smo sodelovali zlasti z Občino 
Izola in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter vsemi institucijami, naštetimi 
v Letnem delovnem načrtu. 
Sodelovanje je potekalo v zvezi z različnimi tematikami in z različnimi starostnimi 
skupinami učencev, od sodelovanja prvošolcev z vrtcem do sodelovanja devetošolcev v 
zvezi s poklicnim usmerjanjem.  
Naše delo je bilo večkrat objavljeno v medijih. V šolskem letu 2020/2021 smo se 
predstavili v oddajah in medijih: Primorska kronika, Infodrom, Dnevnik na RTV SLO 1, 
Odmevi, Radio KP, Primorske novice, Planet TV, POP TV, Bobnič, Mandrač. 
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28. POROČILO O INVESTICIJAH  
 
 
V šolskem letu 2020/21 smo v skladu s finančnim načrtom nabavili naslednjo opremo 
oziroma opravili investicije: 
- šolska oprema (računalniki in računalniška oprema, mize s klopmi, oprema za 
hlajenje), 
- kuhinjska oprema, 
- sanacija terase, ometa pod teraso in sifona na matični šoli v Izoli, 
- izdelava predelne stene v Kortah, dobava in montaža vrat, izdelava odprtin in 
vgradnja nadsvetlobnih oken, 
- sanacija puščanja vodovodnih cevi v Kortah, 
-  menjava strehe nad večnamenskim prostorom šole v Kortah, 
- popravilo cevi za meteorne vode pri medioteki, 
- brušenje, kitanje in lakiranje obstoječega parketa v jedilnici na matični šoli, 
- nabava klimatske naprave, 
- oprema in inventar za telovadnico, 
- drobni inventar za kuhinjo, 
- drugi drobni inventar za šolo. 
 
tabela: Porabljena sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje do 24. 8. 2021 
 

                           PORABLJENA SREDSTVA ZA NABAVO OPREME 
 

2020/2021 

Računalniki in računalniška oprema 28.445,73 

Menjava strehe nad večnamenskim prostorom šole v Kortah 15.732,67 

Sanacija puščanja vodovodnih cevi v Kortah 11.067,62 

Brušenje, kitanje in lakiranje obstoječega parketa v jedilnici v Izoli 4.823,50 

Gradbene storitve – popravilo cevi za meteorne vode (medioteka) 3.871,69 

Gradbene storitve – predelna stena v Kortah, montaža vrat in nadsvetlobnih 
oken 

2.493,92 

Sanacija terase, ometa pod teraso in sifona na matični šoli v Izoli 2.354,38 

Gradbene storitve – popravilo cevi za meteorne vode (atrij) 1.981,43 

Kuhinjska oprema – lupilec krompirja, inox pult s predali, inox voziček, inox 
polica 

5.843,64 

Oprema za hlajenje – klimatske naprave 1.608,36 

Drobni inventar – del računalniške opreme 1.264,39 

Drobni inventar – oprema (mize s klopmi) 1.779,88 

Drobni inventar – oprema za šport 415,51 

Drobni inventar – knjige za knjižnico 786,78 

Drobni inventar – kuhinja 1.054,77 

Drobni inventar – drugo 38,86 

SKUPAJ 83.563,13 
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Natančna evidenca izdatkov in prilivov za opremo in investicije je razvidna iz finančnega 
poročila šole, ki je dostopno na AJPES-u in na spletni strani šole. 
Na šoli ravnamo gospodarno ter sredstva, določena s proračunom po finančnem načrtu 
za leto 2021, porabljamo previdno le za nujne investicije.  
 
Glede na starost in dotrajanost šole in opreme bo v prihodnje potrebno še: 
- zamenjati preostala lesena okna z aluminijastimi v več učilnicah, 
- zamenjati vrata v več učilnicah,  
- zamenjati pode v več učilnicah, 
- zamenjati luči v srednji stavbi (22 prostorov), 
- urediti večji prostor za knjižnico, računalniško učilnico, kabinete za slovenščino in 
izvajalce individualne pomoči.  
 
Čeprav je šola skrbno vzdrževana in hišniki sami opravijo veliko manjših popravil, je 
dejstvo, da je dotrajana in v marsičem potrebna obnove. Neugledno in silno dotrajano je 
pročelje šole. Ravnateljica je ob podpori sveta šole občino večkrat seznanila s to 
problematiko. Pričakujemo realizacijo tega velikega investicijskega projekta vsako leto po 
sklopih (južni, osrednji in severni sklop).  
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29. POROČILO LDN PODRUŽNICE KORTE 
 

29.1. UVOD 
 

V šolskem letu 2020/2021 smo realizirali obvezni učni program, delovne akcije, prireditve za 
starše, tečaj jadranja za 4. r., tečaj veslanja za 5. r., življenje v naravi za 4. r. Zaradi izrednih razmer 
smo delno realizirali program interesnih dejavnosti in izvedli tekmovanja.  
 

29.2. OSNOVNI PODATKI  
 
Pouk je potekal v petih oddelkih samostojno. Na podružnici je bilo v šolskem letu 2020/21 – 59 
učencev. 
  
Učitelji so bili razporejeni, kot sledi iz tabele. 
 

RAZRED RAZREDNIK DRUGI UČITELJI V ODDELKU 

1. K Kristina CENCIČ TJA – Petra MEKIŠ, ITD – Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

2. K Andrea MARŠIČ  TJA – Petra MEKIŠ, ITD – Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

3. K Renata ŠTEFANČIČ TJA – Petra MEKIŠ, ITD – Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

4. K Maja VARGAZON TJA – Petra MEKIŠ, ITD - Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

5. K Barbara MAKUC TJA – Petra MEKIŠ, ITD - Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

OPB 1.        skupina (1. in 2. K) – Breda PARAVAN  

            6. šolska ura: Renata ŠTEFANČIČ, Andrea MARŠIČ, Ana DOBRINČIČ ORBANIĆ 

 2.   skupina – Petra MEKIŠ (3., 4., 5. K) 

JV Nejc TRUŠNOVEC 

 
 
Na podružnici so bili zaposleni še drugi delavci.  
 

DEL. MESTO IME IN PRIIMEK DEL. ČAS 

hišnik Valter BONACA, Denis ŠKROPETA  po potrebi 

kuharica Romina ZUDIČ 8 ur dnevno  

kuhinjska 
pomočnica 

Oriana RITOŠA 4 ure dnevno 

čistilka Lilijana STANOJEVIĆ   8 ur dnevno 

knjižničarka Anja DEVETAK 2 uri tedensko 

logopedinja Helena NOVAČIČ po dogovoru na 14 dni 

specialna 
pedagoginja  

Deana LOZAR ŠÖMEN   ob sredah 

pedagog – psiholog 
Lenčka PRELOVŠEK po potrebi 

David GOBBO 5 ur tedensko, ob petkih 

 
Vsa delovna mesta so bila zasedena z delavci, ki imajo ustrezno izobrazbo. 
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29.3. REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
Realizacija ur pouka v % 
 

PREDMETI 1. K 2. K 3. K 4. K 5. K 

SLJ 97,1 95,9 97,1 97,1 96,6 

MAT 97,9 98,6 96 96 97,1 

SPO 97,1 98,1 97,1 / / 

NIT / / / 98,1 99 

DRU / / / 98,6 97,1 

ITD 95,7 95,7 97,1 97,1 97,1 

TJA 100 95,7 98,6 97,1 93,3 

LUM 98,6 95,7 97,1 97,1 95,7 

GUM 95,7 97,1 95,7 97,1 95,2 

GOS / / / / 97,1 

ŠPO 99 98,1 97,1 96,2 96,2 

DOD/DOP 100 100 97,1 97,1 100 

OU / / / 97,1 97,1 

SKUPAJ 97,7 97 97 97,1 96,8 

 
Realizacija ur pouka je bila povsod več kot 95 %, razen pri predmetu TJA v 5. K zaradi bolniške 
odsotnosti učiteljice. 

 

29.4. REALIZACIJA NARAVOSLOVNIH, ŠPORTNIH, 
KULTURNIH IN TEHNIŠKIH DNI 

 
Aktivnosti posebnih dni smo večinoma izpeljali po programu. Določene dneve smo vsebinsko 
spremenili in jih prilagodili učenju na daljavo. 
 
Kulturni dnevi 
Kulturne dneve smo izpeljali po načrtu. V mesecu novembru je bil izveden dan šole, 
decembra je bil izpeljan Praznični filmski maraton, februarja Prešernov dan in v juniju smo 
izpeljali kulturni dan ob dnevu državnosti.   
 
Naravoslovni dnevi 
Vsebino naravoslovnih dni smo prilagodili pouku na daljavo. Obisk torkle, ki je bil načrtovan v 
novembru, smo nadomestili s prazničnim ustvarjanjem v mesecu decembru. Obiranje in 
predelavo sadežev, načrtovano v novembru, smo nadomestili s pripravo vitaminskega krožnika. 
Naravoslovne dneve smo po načrtu zaključili z dnevom zdravja.  
  
Tehniški dnevi 
Tehniški dnevi so potekali po načrtu. Učenci so opravili vse zastavljene naloge in ob dejavnostih 
realizirali vse cilje. Preko učenja na daljavo smo izvedli Dan sivke in novoletno okraševanje. 
Namesto gledališke scene so učenci izdelali ptičjo krmilnico in hrano za ptice prinesli v šolski 
sadovnjak. 



 

90 
 

Učenci 4. razreda so en tehniški dan izvedli na Kozjaku. Učenci 5. razreda so namesto izdelave 
zmaja tehniški dan namenili IKT izobraževanju. Slednji je bil izpeljan v tednu pred začetkom 
šolanja na daljavo.    
 
Športni dnevi 
 
Športne dneve smo deloma izpeljali skupaj v sklopu cele podružnice. Večino dni smo izpeljali 
preko šolanja na daljavo, zato smo prilagodili vsebino in kraj izpeljave. V sklopu športnih dni so 
se učenci podali na najvišjo točko Izole, to je Malija. Prehodili in prekolesarili so izolske pešpoti. Z 
zimskim pohodom so si popestrili mesec februar.  
5. razred je en športni dan izpeljal v sklopu tečaja veslanja. 
 
Zaradi epidemije smo večino dnevov dejavnosti izpeljali na daljavo, pri čemer smo realizirali vse 
zastavljene cilje. Vsebine in kraj izpeljave smo prilagodili razmeram.  
Izdelki učencev so bili objavljeni tako na spletni strani šole kakor tudi razstavljeni pred vhodom 
na podružnično šolo, kjer so bili na ogled krajanom.  
Pri izpeljavi dnevov dejavnosti smo uspešno sodelovali s starši.         
 

29.5. PRISOTNOST UČENCEV PRI POUKU 
 

 

ODDELEK % OBISKA 

1. K 94,8 

2. K 95 

3. K 93,7 

4. K 92 

5. K 93,1 

 
Skupni obisk učencev je bil 93,72%. 
 

29.6. REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI 
 

DEJAVNOST MENTOR PLAN UR 
REALIZIRANE 
URE 

% REALIZACIJE 

Pevski zbor 1 Kristina CENCIČ 35 33 94 

Pevski zbor 2 Barbara MAKUC 35 33 94 

Planinska skupina Barbara MAKUC 35 0 0 

Joga za šolarje Renata ŠTEFANČIČ 35 5 14,2 

 
Interesne dejavnosti so bile zaradi epidemije in poostrenih ukrepov ob vrnitvi v šolo delno 
realizirane oz. niso bile realizirane.    
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29.7. UČNI USPEH 
 

PREDMETI 3. K 4. K 5. K 

SLJ 4,1 4,0 4,6 

MAT 4,4 4,2 4,8 

SPO 4,5 / / 

NIT / 4,8 4,8 

DRU / 4,5 4,8 

ITD 4,6 4,8 4,7 

TJA 4,7 4,8 4,8 

LUM 4,4 4,8 5 

GUM 4,3 4,9 5 

GOS / / 4,9 

ŠPO 4,6 4,9 5 

NIP ŠPO / 5 5 

SKUPAJ 4,45 4,6 4,8 

 
Učni uspeh na podružnici je zelo spodbuden.  

 

29.8. POROČILO O DELU V RAZŠIRJENEM PROGRAMU 
 
Podaljšano bivanje 
 

RAZRED UČITELJICA   URNIK 

1.–5. 

1. skupina (1. in 2. K) – Breda PARAVAN  
        6. šolska ura: Renata ŠTEFANČIČ, Andrea MARŠIČ, Ana                   
…….DOBRINČIČ ORBANIĆ 
2.   skupina – Petra MEKIŠ (3., 4., 5. K) 

12.30–15.50 
 
 
12. 30–15.00 

 
Oddelek podaljšanega bivanja so obiskovali vsi učenci od 1. do 5. razreda. 
Opravljali so domače naloge, brali, utrjevali učno snov in izvajali različne dejavnosti po programu 
podaljšanega bivanja. 
Zaradi doslednega upoštevanja vseh priporočil NIJZ-ja, je bilo delo v kombiniranem oddelku PB 
zahtevnejše, saj so bili učenci ločeni po matičnih učilnicah.  
 
Uvajanje elementov pedagogike Montessori v pouk 
Učilnica 1. r. je bogato opremljena z Montessori materiali, ki so jih uporabljali učenci v času pouka.  
 
Šola v naravi 
Učenci 4. razreda so se v mesecu juniju udeležili šole v naravi na Kozjaku, ki je bila prvotno 
načrtovana v novembru.  
Učenci 3. in 5. razreda se zaradi epidemije niso udeležili šole v naravi.  
 
Tečaj plavanja 
Učenci 2. r. niso izvedli tečaja plavanja na Bernardinu – Portorož zaradi epidemije. 
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Tečaj veslanja in jadranja 
Učenci 4. razreda so se udeležili tečaja jadranja, učenci 5. razreda pa tečaja veslanja. 
 
Delo z nadarjenimi učenci 
 

Sodelovali smo s timom za nadarjene učence.  
 
Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok 
 

V okviru oddelčnih ur in drugih dejavnosti smo razvijali pozitivno samovrednotenje učencev. 
 
Eko dejavnosti 
 

V šolskem letu 2020/21 smo nadaljevali z eko dejavnostmi: 
- Jeseni smo pobrali plodove v okolici šole in v šolskem sadovnjaku ter jih uporabili za 
dopolnjevanje zdravega jedilnika. Plodove smo posušili v sušilnici za sadje.  
- Uredili smo polje sivke, pobrali cvetove in jih uporabili za ustvarjanje.  
- Pred novoletnimi prazniki smo izdelali eko izdelke. 
- V zimskem času smo z učenci poskrbeli za hranjenje ptic.  
- Skrbeli smo za ločeno zbiranje odpadkov (modri otok) in izvedli še druge dejavnosti po 
programu (zbiranje kartuš, tonerjev, zamaškov in tetrapakov).  
- Šolo in okolico smo sproti urejali in jo polepšali s cvetjem. 
- Trudili smo se za lep odnos do narave.  
- Učence smo navajali na zdravo prehrano in upoštevanje bontona pri jedi. 
- Učence smo spodbujali k varčni uporabi vode in papirnatih brisač.  
 
Zdrava šola 
 

Nadaljevali smo z dejavnostmi na pedagoškem in prehrambnem področju ter promovirali zdrav 
način življenja. V šolskem timu sta Maja VARGAZON in Renata ŠTEFANČIČ.  
 
Šolski sadovnjak in šolski vrt 
Obirali smo sadje iz šolskega sadovnjaka za predelavo, darila in za šolski jedilnik.  
 
Kolesarski izpit za 5. r. 
 

Teoretični del so učenci izvajali v okviru pouka (20 ur). Vodila ga je Barbara MAKUC, praktični del 
je bil izveden v mesecu juniju, vodil ga je Niki ANTOLOVIĆ SAYFERT.  
 
Spodbujanje bralne pismenosti 
 

Izvajali smo aktivnosti za spodbujanje bralne pismenosti. V okviru tega smo izvedli: 
- bralno značko deloma v šoli in na daljavo, 
- obisk šolske in potujoče knjižnice, 
- samostojno izposojo knjig, 
- spodbujanje branja doma in v šoli, 
- branje otrok staršem, 
- ureditev bralnih kotičkov v učilnici, 
- pomoč knjižničarke pri izvedbi bralne značke, 
- knjižnično vzgojo,  
- obeleženje tedna otroka z branjem in predstavitvijo najljubše knjige v jutranjem krogu za vse 
učence šole, 
- pripravo na Cankarjevo tekmovanje.  
 
Na začetku šolskega leta smo peljali otroke v šolsko in potujočo knjižnico. Nato so jo sami redno 
obiskovali in si izposojali knjige. Že od prvega razreda poudarjamo pomen branja doma in v šoli, 
tako pri rednem kot pri dopolnilnem pouku.  
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V učilnicah imamo bralne kotičke, kjer posamezniki prebirajo pravljice in druge zgodbe. Vsi učenci 
so povabljeni k opravljanju bralne značke. 
Bralno značko je na podružnici opravilo 49 učencev.  
 

29.9. POROČILO O TEKMOVANJIH ZNANJA IN ŠPORTA 
NA   PODRUŽNICI 

 
Izvedli smo različna tekmovanja:  
– matematično tekmovanje Kenguru, 
– logika,  
– Cici vesela šola, 
– angleška bralna značka, 
– Cankarjevo priznanje, 
– Vseslovenski narečni festival Vsaka vas ima svoj glas je odpadel. 
 

29.10. POROČILO O DNEVIH S POSEBNO VSEBINO IN  
PRIREDITVAH 

 
Podružnica večinoma sodeluje z matično šolo, na prireditvah pa tudi s krajevno skupnostjo Korte 
in občino Izola. Letos smo izvedli naslednje vsebine: 
 

VSEBINA DATUM 

Prvi šolski dan september 2020 

Slovenski tradicionalni zajtrk 
junij (nadomestni datum) 
2021 

Novoletna prireditev (preko ZOOM-a, objava na spl. strani šole) december 2020 

Zaključna prireditev (snemanje z učenci v živo, objava na spl. strani 
šole) 

junij 2021 

 
Dnevov s posebno vsebino nismo obogatili s sodelovanjem zunanjih izvajalcev zaradi upoštevanja 
ukrepov. 
 
Sodelovanje na natečajih, projektih in akcijah 
- Natečaj Moja domovina 
- Zbiralna akcija zamaškov 
- Razstava likovnih izdelkov prvošolcev v Mestni knjižnici Izola 
- Evropski dan jezikov 
- Priprava čutne poti v »projektu Kaštelir« 

 

29.11. POROČILO O SOCIALNEM IN ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU  

 
Šolska prehrana 
V šoli je organizirana prehrana: malica, kosilo in popoldanska malica za učence Podružnične šole 
Korte in otroke, ki so vključeni v oddelke vrtca, ki se nahaja v isti stavbi. Po naročilu so bili 
pripravljeni tudi obroki za osebje. 
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Zdravstvena in zobozdravstvena preventiva 
Učenci so imeli na šoli organizirano zdravstveno preventivo, ki jo izvaja Zdravstveni dom Izola. 
Program zobozdravstvene preventive ni bil izpeljan zaradi epidemije.  
 
Dežurstvo 
Izvajali so ga učitelji pred poukom, med malico in med aktivnim odmorom. 
 
Prihod v šolo in šolski avtobus 
Šolska vrata se odprejo ob 7.45. Za učence je organiziran šolski prevoz po urniku, ki je v LDN, 
publikaciji in na spletni strani šole.  
Zaradi ukrepov so učenci vstopali v matične učilnice skozi ločene vhode.  
Podružnično šolo obiskujejo učenci od 1. do 5. r. iz Kort in bližnjih zaselkov. Vozače sta na avtobus 
spremljali učiteljica PB in snažilka.   
 

29.12. POROČILO O SODELOVANJU S STARŠI 
 

Sodelovanje šole s starši je potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, individualnih 
razgovorov in prireditev. V času učenja na daljavo smo učiteljice izvajale individualne govorilne 
ure preko telefona in spleta. En roditeljski sestanek je bil izveden preko ZOOM-a. 
Skupne govorilne ure smo izvedli skladno z LDN-jem, individualne pa po dogovoru s starši.  
Dnevno so potekale pogovorne ure za učence.  
 
Roditeljski sestanki 
 

ZAP. ŠT. MESEC NASLOV RAZRED  

1. SEPTEMBER UVODNI  1.–5.  

2. NOVEMBER PREDSTAVITEV POUKA NA DALJAVO (ZOOM) 1.–5. 

3. MAREC NPZ (ZOOM) 3.  

4. JUNIJ  ŽIVLJENJE V NARAVI 4. 

 
 
OBISK STARŠEV 
Na skupnih srečanjih obisk staršev ni visok, je pa pogostejši na individualnih posvetovanjih. 
 

RAZRED GOVORILNE URE RODITELJSKI SESTANKI 

1. K 98,8 % 91,7 % 

2. K 100 % 100 % 

3. K  69 % 80 % 

4. K 92 % 92% 

5. K 77 % 84 % 

 

29.13. POROČILO O SODELOVANJU Z OKOLJEM 
 
Glede na to, da živimo v isti stavbi, poteka sprotno sodelovanje šole z vrtcem, v letošnjem šolskem 
letu je bilo zaradi nastale situacije tega zelo malo. 
Podružnica redno sodeluje z matično šolo pri vnaprej dogovorjenih dejavnostih. Prav tako poteka 
sodelovanje z zunanjimi institucijami, skladno z matično šolo. 
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Zgledno je sodelovanje podružnice s krajevno skupnostjo in občino, kjer so naši učenci vselej 
aktivno vključeni v skupne prireditve s krajani. V letošnjem šolskem letu učenci zaradi izrednih 
razmer ter šolanja na daljavo niso sodelovali na prireditvah v kraju. Kljub temu smo ohranili 
sodelovanje s krajani, saj smo v času šolanja na daljavo redno pripravljali razstave pred šolo, ki so 
si jih krajani in mimoidoči z veseljem ogledali. 
Učenci podružnice so vključeni v BALINARSKI KLUB KORTE ter v PGD Korte, kjer dosegajo tudi 
dobre rezultate na tekmovanjih. Tako z BK Korte kot s PGD Korte podružnica dobro sodeluje, 
vsako leto organizirajo aktivnosti, ki se jih udeležijo vsi učenci.  
 
 

29.14.  POROČILO O PROSTORSKIH POGOJIH IN 
OPREMLJENOSTI  

 
Šolska zgradba in oprema 
Nova montažna šola je bila zgrajena leta 1976. Kljub rednemu vzdrževanju je šola dotrajana. 
Nujno potrebna je prenova enega dela strehe ter namestitev klimatskih naprav v 3 učilnicah. 
V oktobru 2019 so bile dograjene sanitarije za vrtec ter dve novi učilnici.  
Za izvajanje sodobnega pouka je v učilnicah na voljo dovolj učil in ustrezne opreme. Vse učilnice 
so opremljene z IKT opremo.  
Potrebovali bi ustreznejši vadbeni prostor, saj je ob slabem vremenu izvajanje športa v 
večnamenskem prostoru oteženo. Prav tako bi bilo potrebno urediti šolsko igrišče. 
V dogovoru s Krajevno skupnostjo Korte lahko športno vzgojo izvajamo tudi v dvorani zadružnega 
doma, ki je od letos ustrezno opremljena za športne dejavnosti. 
Letos smo izvedli nekaj investicijskih posegov, zamenjali del strehe in nabavili nekaj učil in 
opreme, kar je podrobneje navedeno v skupnem poročilu v poglavju o investicijah.  
 
Vodja Podružnične šole Korte je bila Maja VARGAZON. 

 
 
 
Priloge: 
- Poročilo o uresničevanju Vzgojnega načrta 
- Celostna analiza NPZ 
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POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA za šolsko leto 
2020/2021 je bilo sprejeto  

 
na konferenci učiteljskega zbora dne 3. 7. 2021 

in na svetu staršev dne 23. 9. 2021. 
 
 

Svet šole ga je sprejel in potrdil na 28. seji sveta šole, ki je bila 29. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 Ravnateljica                                                                                                                      Predsednica Sveta šole 
Irena SIVKA HORVAT                                                  Žig:                                                  Mojca PRISTOV FINK 
 
 
 
 
 
 
                                                              

 
 
 
 

                                                           
 
 
 
  
 
 
 

Pripravila ravnateljica Irena SIVKA HORVAT s sodelovanjem učiteljev in drugih delavcev šole 
Lektorirala: Majda LIPOVEC 

Računalniška obdelava: Marko UDOVIČ, Rahela VIŽMAN 
Tiskanje: Rahela VIŽMAN 

september 2021 
 


