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1. UVOD 

1.1. Realizacija ciljev razvojnega načrta in prednostnih nalog 

 
Tudi v šolskem letu 2020/21 smo delovali skladno z vizijo in temeljnimi usmeritvami programa razvoja 

naše šole. 

 Aktivno smo sodelovali s starši, katerih otroci imajo učne, vedenjske ali druge težave. 

 Poleg učnega področja smo dali velik pomen tudi vsem oblikam vzgojnega dela v šoli. 

 Izvajali smo dejavnosti za zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja 
vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov v družbi. 

 Ozaveščali smo učence o škodljivosti vseh oblik zasvojenosti. 

 Poskrbeli smo za ohranjanje urejenega in varnega učnega okolja. 

 Izvajali smo dejavnosti za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja okolja. 

 Uresničevali smo cilje evropske mreže zdravih šol. 

 Preko raznih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in rezultatov z različnih področij delovanja smo 
skrbeli za promocijo in dobro ime šole. 

 Zaposlenim smo na osnovi ugotovljenih potreb omogočili stalno strokovno usposabljanje. 
 

Pri delu v šolskem letu 2020/21 smo realizirali naslednje prednostne naloge: 

1. Nadaljevali  smo delo in izvajali dogovorjene dejavnosti z namenom izboljševanja dveh 

zastavljenih ciljev na učnem in vzgojnem področju: 

 RAZVIJATI BRANJE Z RAZUMEVANJEM (učno področje) 

 DVIGNITI RAVEN ODGOVORNOSTI DO ŠOLSKEGA DELA (vzgojno področje) 
 

Največjo pozornost smo posvetili kvalitetnemu pouku in prepletanju vzgojnega in izobraževalnega 

dela. Kljub skoraj pet mesečnemu zaprtju šol smo pouk kvalitetno in uspešno izvajali tudi na daljavo. 

V šolskem letu 2020/21 smo v Ribnici v prvi razred devetletne OŠ sprejeli 77 prvošolcev, v POŠ Dolenja 
vas 13 in v POŠ Sušje 10 prvošolcev. V Ribnici in na POŠ Sušje je v oddelkih prvih razredov  pri pouku 
sodelovala tudi druga učiteljica. Učenci so se hitro navadili na ustaljen red in šolsko delo, saj je timsko 
načrtovanje in usklajevanje potekalo brez večjih težav. 

Timsko načrtovanje je dobro potekalo pri vseh predmetih, kjer smo izvajali pouk v manjših heterogenih 
skupinah. Upoštevali smo prenovljene učne načrte, načrtovali delo v šolskih strokovnih aktivih, 
sodelovali v študijskih skupinah ter uvajali sodobne didaktične rešitve v načrtovanje in izvajanje pouka. 
Strokovni delavci so upoštevali usmeritve MIZŠ, ZRSŠ, vodij študijskih skupin ter različne novosti s 
seminarjev in izobraževanj. 

Največ pozornosti smo namenili izvajanju obveznega programa in kvaliteti pouka, uresničevanju 
dodatnega programa in medsebojnim odnosom. V realizacijo programov smo vključili vse deležnike v 
procesu vzgoje in izobraževanja. Prizadevali smo si za pridobivanje kakovostnega in predvsem 
funkcionalnega znanja, za večjo samostojnost učencev pri delu, za razvijanje delovnih navad, za 
sodelovalno učenje in medsebojno pomoč ter spodbujanje samoiniciativnosti pri delu. 
Z različnimi dejavnostmi pri urah individualne in skupinske pomoči smo se trudili za vsestranski razvoj 
osebnosti nadarjenih učencev kot tudi učencev z učnimi težavami in si prizadevali za oblikovanje 
pozitivne osebnosti. Plod takšnega dela so dobri učni rezultati, uspešen vpis  devetošolcev v nadaljnje 
izobraževanje in vidni uspehi naših učencev na različnih tekmovanjih. 
 
Letni delovni načrt smo v  skoraj v celoti realizirali. Manjša realizacija je edino pri oblikah pouka ali 
drugih dejavnostih, ki jih zaradi  spoštovanja ukrepov proti širjenju virusa SARS COVID-2 nismo mogli 
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izvajati (npr. IUP za nadarjene, realizirani niso bili en ND v 6., TD v 7. razredu in dva ND v 8. razredih, 
nekatere interesne dejavnosti, realizirana je bila samo šola v naravi za 3.r). Povečano realizacijo pa 
beležimo pri IUP in DSP za učence, ki so imeli zaradi pouka na daljavo velike težave. Predvideni plan 
se je spremenil zaradi pouka na daljavo. 
 
Skozi vse šolsko leto smo si skupaj z ustanoviteljem, prevozniki, starši in policisti prizadevali za 
organizacijo varnih prevozov in splošne varnosti naših učencev. 
 
Podatki v poročilu so povzeti iz poročil strokovnih delavcev, ki s nahajajo v pisarni ravnateljice. 

2. ŠOLSKI KOLEDAR 
S poukom smo pričeli v torek, 1. 9.2020. 
in ga z devetošolci zaključili v torek, 15. 6. 2021, z ostalimi razredi pa v četrtek, 24. 6. 2021. Realizirali 
smo 178 dni pouka v devetem razredu in 185 dni pouka od 1. do 8. razreda. 
 
Od 1. 9. 2020 do 16. 10. 2020 zaradi epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s 
SARSCoV-2, za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na šoli veljal  
 
PROTOKOL PO MODELU »B«:  

V šolo so se vključili le zdravi otroci in zaposleni. Nošenje mask v šoli za učence in učitelje ni bilo 
obvezno. Priporočljivo je bilo, da učitelj in drugi delavci šole uporabljajo maske, ko razdalja 1,5 m ni 
mogoča. 

Vlada RS pa je za 5. 10. 2020 sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužb in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sicer: 
od ponedeljka, 5.10.2020 dalje je veljalo, da nošenje mask ni več obvezno: 

 za učence v osnovni šoli izključno, ko so v matičnem oddelku, 

 za učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z učenci, 

 za učitelje od 4. do 9. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče 
zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje. 

Še vedno pa so bile maske v šoli obvezne za učitelje, učence, ostale zaposlene in morebitne zunanje 
obiskovalce, ko so se nahajali v skupnih prostorih (hodniki, jedilnica, knjižnica, toaletni prostori,...). 
Šola je vodila evidenco zunanjih obiskovalcev šole. Vstop nezaposlenim v stavbe A in B v Ribnici in v 
obe podružnici ni bil dovoljen. 
Govorilne ure in roditeljski sestanki so potekali na daljavo ali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov (medosebna razdalja, maska).  
 
Prihod v šolo/odhod domov  
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ se je priporočalo hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo 
kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).  

Šolski prevoz je potekal kot prejšnja šolska leta, vozni red je bil objavljen na spletni strani naknadno. 
Higienska priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19: 
- šolski avtobus oz. kombi so lahko uporabljali le šolarji brez znakov akutne okužbe dihal,  
- vstop na vozilo je bil možen le z obrazno masko, 
- maska je morala prekriti nos in usta in jo je bilo potrebno nositi tudi ves čas prevoza, 
- pred vstopom v vozilo in ob izstopu si je bilo potrebno razkužiti roke, 
- starše učencev smo naprosilo, da so v največji možni meri organizirali lastni prevoz otroka v šolo in 
domov oziroma otrok je prišel v šolo peš po varnih šolskih poteh.  
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Učenci so vstopali v šolske stavbe po označenih koridorjih. Pred vstopom v šolsko stavbo si je bilo 
potrebno razkužiti roke. Vstopanje v šolske stavbe od 7.00 do 8.20 so nadzorovali hišniki. 

Jutranje varstvo in varstvo vozačev pred poukom 
Na centralni šoli smo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razredov od 5.50 do začetka pouka, na 
obeh podružnicah pa od 6.00 do začetka pouka. Zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov po 
priporočilu NIJZ so učenci vstopali v šolske stavbe le 10 minut pred začetkom pouka. Na stavbah A in 
B in obeh podružnicah je bilo organizirano dežurstvo od 7.15 do 7. 45., nato so učenci ob 7.45 odšli v 
matične učilnice. Na stavbi C je bilo dežurstvo od 7.15 do 8.15. Izvajala sta ga dva učitelja, ki sta 
skrbela za izvajanje higienskih priporočil (vzdrževanje medosebne razdalje pri garderobnih omaricah). 
Učenci 5. razredov so odšli ob 7.45 v matične učilnice. 
Podaljšano bivanje (1. do 5. razred) 
Podaljšano bivanje je potekalo od konca pouka do 16.00 ure (16.50 dežurstvo). Učenci so zapuščali 
skupino le ob določeni uri, ki so jo izbrali starši (14.20, 15.10 ali ob 16. 00). Starši niso vstopali v šolske 
stavbe, svojega otroka so počakali pred šolo. V primeru, da v 15 min. starši niso prevzeli otroka, se je  
otrok vrnil v skupino OPB. Pred šolo so nadzor nad odhodi domov izvajali dežurni učitelji (od 14.20 do 
14.35 - pred stavbo B Nina Marolt, pred stavbo A Tina Okoren in Saša Peterlin, od 15.10 do 15.25 – 
pred stavbo B Eva Levstek, pred stavbo A Lara Henigman, od 16.00 do 16.15 pred stavbo B ). 
Šolska prehrana 
Šolska prehrana je bila organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske prehrane so potekale na 
ustaljen način. Na RS so kuharice malico prinesle v učilnice. Na PS so dežurni učenci prinesli malico iz 
razdelilne kuhinje v matično učilnico za svoj razred. Učenci OPB so odšli na kosilo po urniku, s katerim 
smo zagotovili maksimalno možno število učencev v jedilnici. Učenci 1. razredov so šli na kosilo ob 
11. 50. Učenci so v šolsko jedilnico prihajali in odhajali po označenem koridorju. Pred vstopom v 
jedilnico so si obvezno razkužili roke. Izvajalo se je dežurstvo dveh učiteljev v času od 12.45 do 14. 
ure. 
Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šoli 

1. Od 1. do 9. razreda je pouk potekal v matičnih učilnicah, pouk manjših učnih skupin v 8. in 9. 
razredu pa je potekal še v dodatnih učilnicah (9.E – C37, 9.F – C26, 8. E – CP4, 8. F – C23). 

2. Le v nekaterih primerih so učenci zapustili matično učilnico (manjše učne skupine, ŠPORT, TIT, 
GOS, KE). Učenci so zapustili matično učilnico le pod nadzorom učitelja. Učitelji teh predmetov 
so učence odpeljali iz matične učilnice in pripeljali nazaj. Pred vstopom v drugo učilnico so si 
učenci obvezno razkužili roke. Učenci so pri pouku športa uporabljali garderobe, ki so se po 
vsaki skupini razkužile. 

3. Izvajali so se obvezni izbirni predmeti. 
4. Neobvezni izbirni predmeti so se izvajali, a dopuščena je bila možnost mešanja različnih 

oddelkov le znotraj posameznega razreda s poostrenim vzdrževanjem zadostne razdalje med 
učenci. (možnost delitve učencev na dve skupini – na 14. dni). 

5. Če je trenutna epidemiološka situacija dopuščala, so se dnevi dejavnosti izvajali v šoli. 
6. Izvajale so se  le tiste interesne dejavnosti, ki so lahko potekale v okviru istega razreda. 
7. Izvajala se je dodatna učna pomoč učencem in individualna in skupinska učna pomoč učencem 

iz istega razreda. 
8. Šola v naravi za učence 5. razredov se v šolskem letu 2020/2021 ni izvedla. 
9. Če je zbolel učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, smo obvesti starše in smo 

ga napotili domov (učenec je starše počakal v izolaciji).    

 
Zaradi slabše epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, je vlada RS  
sprejela odlok, po katerem je pouk za učence od 6. do 9. razreda v tednu od 19. 10. do 23. 10. potekal 
na daljavo. Za vse učence smo organizirali pouk na daljavo. O načinu izvajanja pouka na drugačen način 
(na daljavo) so bili starši obveščeni preko eAsistenta in šolske spletne strani. 
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Od torka, 20. 10., ko je za COVID 19 zbolela učiteljica, smo iz POŠ Dolenja vas dobivali vse več obvestil 
o znakih okužb pri učencih in vse več otrok je ostajalo doma zaradi potrjenih okužb pri članih družine. 
Glede na vse to je bila ravnateljica mnenja, da je tveganje za nadaljnje širjenje okužbe pri ostalih 
učencih in učiteljih na POŠ Dolenja vas preveliko, da bi  pouk lahko do počitnic potekal v šoli. Njena 
odločitev, ki jo je z izdano Odredbo potrdil tudi župan občine Ribnica g. Samo Pogorelc, v sled 
preprečitve nadaljnjega širjenja virusa med prebivalci občine je bil, da se je POŠ Dolenja vas z 22. 10. 
2020 zaprla. 

Prav zaradi ponovnega poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s 
SARSCoV-2, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec skladno s pristojnostmi 
izdala sklep, s katerim je določila, da so se, jesenske počitnice podaljšale do 8. 11. 2020. 
 
Pouk se tudi po podaljšanju šolskih počitnic ni pričel v šoli, saj je pristojna ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke 
situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se je od 9. 11. 2020 
dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Vzgojno-izobraževalni 
proces je od  9. 11. do ….tako potekal na daljavo za vse učence.  
O načinu izvajanja pouka na drugačen način (na daljavo) so bili starši obveščeni preko eAsistenta in 
šolske spletne strani. 

Občina Ribnica je v skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, pozvala  učence in 
dijake s prebivališčem v občini Ribnici, da so se lahko v času šolanja na daljavo prijavili na brezplačni 
topli obrok. Brezplačni topli obrok je pripadal učencem in dijakom, pri katerih je bil povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi 
vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ni presegel 382,82 € (3. dohodkovni razred 
otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok je pripadal tudi 
učencem in dijakom, ki so bili nameščeni v rejniško družino.  

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavili do vključno 10. 11. 2020 do 12. ure preko šole, ki so jo 
obiskovali, le-ta pa je za učence, ki so se prijavili na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka 
preverila v CEUVIZ. Šole so zbrane podatke o prijavah posredovale Občini Ribnica, ki je na podlagi 
zbranih potreb organizirala pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje dijake oz. učence. Za 
območje občine Ribnica je tople obroke pripravljala Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska 
ulica 2, 1310 Ribnica. Hrano so učenci in dijaki oziroma njihovi starši lahko prevzeli na prevzemnem 
mestu v šolski kuhinji, vsak dan šolanja na daljavo, med 11. 30 in 14. 00 uro. Začetek zagotavljanja 
toplih obrokov je bil v sredo, 11. 11. 2020. 

Od 7. 12. 2020 je vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala 
ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Šolanje za vse učence se je nadaljevalo na 
daljavo. Sprejet je bil načrt sproščanja ukrepov, na podlagi katerega so se na področju vzgoje in 
izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah: 

1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se 
predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile se 
bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem. 

2. v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne 
šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol. 

3. v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in 
izobraževanja ter športnih dejavnosti. 

http://osribnica.splet.arnes.si/files/2020/10/odredba.pdf
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Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se je spremljalo na dnevni ravni. Ko so bili kriteriji 
doseženi, so predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi. 

Vlada RS je 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije. S tem odlokom se je začasno prepovedalo zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen 
za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, 
Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji. V teh regijah je od torka, 26. 1. 
2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole. V 
ostalih regijah Republike Slovenije (Goriški, Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji) pa je vzgojno-
izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na daljavo. 

Zaposleni v vrtcih in šolah v zgoraj naštetih regijah so lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajali po 
predhodno opravljenem hitrem antigenskem testu (HAG).  

Vlada RS je 28. 1. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. S tem odlokom se je začasno 
prepovedalo zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, 
Koroški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski in Savinjski. V teh regijah je od 
torka, 2. 2. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih 
šole. V ostalih regijah Republike Slovenije (Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Obalno-kraški, Posavski regiji 
in Zasavski regiji) pa je vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na 
daljavo. 

Zaposleni v vrtcih in šolah v zgoraj naštetih regijah so lahko vzgojno-izobraževalno delo izvajali po 
predhodno opravljenem hitrem antigenskem testu (HAG).  

Odlok Vlade RS je določal tudi izvedbo nujnega varstva za učenke in učence v prvem triletju, za tiste 
učenke/učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih 
kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), 
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski 
in Policiji. Zaposlitev se je ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca.  
Nujno varstvo na šoli je izvajala učiteljica Lara Henigman, saj se je k nujnemu varstvu prijavila le ena 
učenka. 
 
Glede na odlok vlade in odredbo župana občine Ribnica, so se v torek, 9. 2.,  v šolske klopi ponovno 
vrnili učenci od 1. do vključno 3. razreda. 
Pouk je bil organiziran z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov,  oddelki se med seboj niso mešali. 
Učenci vsakega razreda so imeli pouk in podaljšano bivanje sami v svoji učilnici. 
Torek 9. 2. 2021 
V torek, 9. 2. so vsi zaposleni zjutraj opravili testiranje na Covid. Zaradi testiranja na ta dan nismo mogli 
zagotavljati jutranjega varstva za prvošolce, zato smo prosili starše, da so otroke pripeljali v šolo po 
osmi uri, pričetek pouka je bil ob 8.20. 
Ta dan so vozili tudi šolski prevozi po spodaj zapisanem voznem redu. Za učence, ki so prišli v šolo s 
šolskimi prevozi, je bilo zagotovljeno varstvo. 
Pouk od 10. 2. 2021 dalje 
Zaradi preprečevanja širjenja virusa med učenci smo starše prosili, da učenci, ki niso bili vključeni v 
jutranje varstvo in niso bili vezani na šolske prevoze, da so prihajali v šolo po naslednjem razporedu: 
Ribnica: 
Stavba A: 2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 3. razred: 20 minut pred pričetkom pouka. 
Stavba B: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. D in 3. C: 20 minut pred pričetkom pouka. 

http://osribnica.splet.arnes.si/files/2021/02/odredba1.pdf
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Na POŠ Sušje: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. razred: 15 minut pred pričetkom pouka, 3. 
razred: 20 minut pred pričetkom pouka. 
POŠ Dolenja vas: 1. do 3. razred: 10 minut pred pričetkom pouka. 
  
Pouk in podaljšano bivanje je potekalo v matičnih učilnicah: 

SKUPINA UČITELJ Število 

učencev 

UČILNICA 

1.a Samo Plevnik 16 BP4 

1.b Ana Krmpotić Wieczorek  16 BP1 

1.c Dolores Arko  17 BP3 

1.d 
Mateja Košir PO – ČE 
Miša Šmit - PE 

18 BP2 

2.a Vesna Bubnjič  17 A11 

2.b 
Nina Marolt PO – SR 
Andreja Vidervol – ČE, PE/Katja Primožič 

14 A21 

2.c Tanja Kozina Češarek 19 A23 

2.d 
Lea Bracovič, - PO – SR 
Lucija Knavs - PE 
Nika V. Mihelič – ČE/Mirjana Kous 

19 BP5 

2.e Valerija Ivetič  21 A13 

3.a Lara Henigman/Neja Boštjančič 16 A12 

3.b 
Tina Okoren – PO, TO, SR 
Magda Oražem – ČE, PE/Saša Peterlin 

14 
A22 

3.c 
Tajana Stevanović PO- ČE 
Maja Bunderla - PE 

19 B12 

3.d 
Eva Levstek PO – ČE/Mina Lipej 
Mina Lipej - PE 

15 AP1 

OPB 
Dolenja 
vas 1.r. 

Tanja Knavs/Sara Hočevar/Eva Levstek 
 

10 Dolenja vas 

OPB 
Dolenja 
vas 3. r. 

Ema Oražem 
 

13 Dolenja vas 

OPB 
Dolenja 
vas 2. r. 

Špela Gornik Oražem – PO 
Gregor Ilc – TO 
Gregor Ilc – SR 
Bernarda Benčina - ČE 
Jerneja Merhar - PE 

 

 

16 Dolenja vas 

OPB Sušje 
1., 3. r. 

Maja Golež – PO 
Petra Pogorelc – TO 
Marija Lovšin – SR 
Lara Klinc - ČE 
Lara Klinc - PE  

 

7 
Sušje 

OPB Sušje 
2. r. 

Maja Lavrič 
 

9 
Sušje 

 
JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE 
Starše smo prosili, da otroke vključijo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje le, če to nujno 
potrebujejo. Upoštevali smo prijave, ki so jih starši oddali v začetku šolskega leta.  
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JV v Ribnici je potekalo  vsak dan od 5.50 do 8.15. v štirih učilnicah. Od 5.50 sta bili v JV dve učiteljici, 

od 7.15 dalje pa štiri učiteljice. V Dolenji vasi je potekalo  vsak dan od 5.50 do 8.15, v Sušju pa je 

potekalo  vsak dan od 6.15 do 8.15. 

Malica je bila po 1. šolski uri, kosilo pa po končanem pouku.  
Učenci so morali v šolo vstopati z zaščitno masko. Brez maske so bili učenci lahko le znotraj svojih 
učilnic. Starši in drugi spremljevalci v šolo še vedno niso smeli vstopati. Pred šolo se niso smeli 
zadrževati oz. morali so držati varnostno razdaljo ter uporabljati masko. 
Odhodi avtobusov oz. kombijev so bili naslednji: 
 

SMER ZAČETNA POSTAJA START IZPRED ŠOLE 

Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-
Prigorica-Nemška vas-Ribnica 

7.40 13.10 

Žlebič  - Breže – Jurjevica –Sušje 
– Dolenji Lazi - Breg - Grič - 
Ribnica 

7.40 13.10 

Breg - Grič - Ribnica 8.00 12.50 

Dane - Ribnica 7.15 13.30 

Bukovica - Ribnica 7.25 13.20 

Sajevec - Ribnica 7.55, 8.00 12.50, 13.10 

Kot - Ribnica 7.40  

Vrh pri Poljanah – Dolenje 
Podpoljane - Vel. Poljane – 
Žlebič  - Sušje 

7.45 13.10 

Otavice - Ribnica 7.35 12.50 

Lipovec - Dolenja vas 7.50 13.05 

Prigorica - Dolenja vas  8.00 13.05 

Blate – Dolenja vas 8.05 13.05 

 
 
Z odlokom vlade se je od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. 
razreda osnovne šole pouk izvajal v prostorih šole. V šolo so se lahko vrnili le zdravi učenci. 
Obiskovanje pouka je bilo obvezno, odsotnost učenca je bila opravičljiva le iz zdravstvenih razlogov. 
O odsotnosti učenk/učencev pri pouku zaradi zdravstvenih omejitev je odločal pediater. Učenke in 
učence, ki zaradi zdravstvenih razlogov niso mogli obiskovati pouka v prostorih šole, so učitelji po 
ustaljenih komunikacijskih kanalih  informirali z obsegom učne snovi, ki se je pri pouku obravnavala. 
Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje 
širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.  
Nošenje mask je bilo v šoli za vse zaposlene obvezno ves čas, za učence pa le ob  vstopu v šolo oz. v 
skupnih prostorih. V času pouka znotraj svojega razreda so bili učenci lahko brez mask. 
Zaradi preprečevanja širjenja virusa med učenci smo starše prosili, da učenci, ki niso bili vključeni v 
jutranje varstvo in niso bili vezani na šolske prevoze, da so prihajali v šolo po naslednjem razporedu: 
Ribnica: 

 Stavba A: 2. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 3. razred: 20 minut pred pričetkom 
pouka. 

 Stavba B: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. D in 3. C: 20 minut pred pričetkom 
pouka. 

 Stavba C: 15 min pred pričetkom pouka 

 Na POŠ Sušje: 1. razred: 10 minut pred pričetkom pouka, 2. razred: 15 minut pred pričetkom 
pouka, 3. razred: 20 minut pred pričetkom pouka. 

 POŠ Dolenja vas: 1. do 3. razred: 10 minut pred pričetkom pouka. 
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 Pred vhodnimi vrati so bili nameščeni razkužilniki rok. V šolske stavbe so učenci vstopali po označenih 
koridorjih. Dežurni učitelji in hišniki so nadzirali prihod v šolo.  

VOZNI RED OD 15.2.2021 dalje  

SMER ZAČETNA 
POSTAJA 

START IZPRED ŠOLE PREVOZNIK 

Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-
Prigorica-Nemška vas-Ribnica 

6.55, 7.40 13.10, 13.45  
NOMAGO d. o. o. 

 
 
 
 

FINSON 

Rakitnica-Ribnica 7.05, 7.45 13.10, 13.45 

Dolenja vas (šola)-Prigorica-Nemška 
vas-Ribnica 

7.10, 7.50 13.10, 13.45 

Žlebič  - Breže – Jurjevica –Sušje – Grič 
- Breg - Ribnica 

6.48, 7.23 13.10, 13.45 

Dolenji Lazi-Breg-Grič-Breg-Ribnica 7.09, 7.55 13.10, 13.45 

Grič-Breg-Ribnica 7.11, 7.39,7.47 13.10, 12.50 (do PETROLA), 
13.45 

 

Dane-Bukovica-Ribnica 6.57 13.45  
RETA-PREVOZI 

 
Sajevec-Ribnica  7.16, 7.50, 8.00 12.50, 13.10, 13.55 

Kot - Ribnica 7.35  

Bukovica - Ribnica   7.08 13.45 

Dolenje Podpoljane-Vel. Poljane-Vrh 
pri Poljanah-Gor. Lazi-Ribnica 

6.35, 7.30 13.10, 13.45  
PUCER 

Otavice-Ribnica 7.05 13.35  
ŠOLSKI KOMBI Lipovec-Prigorica-Dolenja vas 6.50, 7.30 13.45 (Ribnica-Lipovec) 

Lipovec-Prigorica-Dolenja vas 7.40 13.00 

Blate – Dolenja vas 8.00 12.50 

Prigorica - Dolenja vas 7.55 12.50 

 
1., 2. in 3. razred 
Za učence 1., 2. in 3. razreda je pouk potekal enako kot do sedaj - v homogenih oddelkih t. i. mehurčkih, 
prav tako tudi NIP Angleščina in podaljšano bivanje.  
Malica za 1. in 2. razred ob 9.05, za 3. razred pa ob 9.55. Razpored razdeljevanja kosil ostaja enak. 
Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami je potekala 
normalno, interesne dejavnosti so se lahko izvajale samo znotraj homogene skupine enega oddelka. 
Pouk za učence 4. in 5. razreda je potekal v matičnih učilnicah. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti 
so se izvajali na daljavo. 
Po navodilih ministrstva je podaljšano bivanje v 4. in 5. razredu šola organizirala le za tiste 
učenke/učence, ki so to nujno potrebovali. Starše smo naprosili, da so podaljšano bivanje koristili res 
le v nujnih primerih. Podaljšano bivanje za 4. in 5. razrede smo morali žal zaradi pomanjkanja učiteljev 
organizirati v heterogenih (mešanih) skupinah, kjer je bila uporaba zaščitnih mask tudi za učence nujna. 
 
Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami je potekala 
normalno, interesne dejavnosti so se lahko izvajale samo znotraj homogene skupine enega oddelka. 
Za učence od 6. do 9. razreda je potekal pouk v matični učilnici posameznega oddelka pri razredniku. 
Učenci učilnice niso zapuščali, v razred so prihajali učitelji po urniku. 
  

razred učilnica   razred učilnica 

6. A C 22   8. A C 11 

6. B C P6   8. B C P3 
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6. C C 13   8. C C 12 

6. D C 34   8. D C 36 

          

7. A C P2   9. A C K2 

7. B C 14   9. B C 33 

7. C C 24   9. C C 21 

7. D C 26   9. D C P1 

7. E C P4       

  
Pouk v manjših skupinah je pri MAT, SLJ in ANJ  poleg matičnih učilnic potekal še : 
za skupino 8.e v C K3 in za skupino 8.f v C 23 
za skupino 9.e v C 37 in za skupino 9.f v C 27. 

Šport je potekal v ŠCR, kamor so učence pospremili učitelji športa. Pri športu se učenci posameznih 
oddelkov niso smeli mešati, zato so posamezne celotne oddelke (deklice in dečke) prevzeli  učitelji: 

razred deklice fantje koordinator 

6.a ALEŠ TADEJ TADEJ 

6.b ALEŠ JANKO  

6.c GREGOR TADEJ GREGOR 

6.d GREGOR JANKO  

7.a ALEŠ TADEJ  

7.b ALEŠ JANKO JANKO 

7.c ALEŠ TADEJ / 

7.d ALEŠ TADEJ / 

7.e ALEŠ GREGOR / 

8.a ALEŠ JANKO / 

8.b TADEJ JANKO JANKO 

8.c ALEŠ JANKO  

8.d ALEŠ JANKO  

9.a TADEJ JANKO JANKO 

9.b ALEŠ JANKO  

9.c GREGOR JANKO GREGOR 

9.d TADEJ JANKO  

 
TIT je občasno za posamezen oddelek potekal tudi v tehnični delavnici, GOS pa v laboratoriju. Učilnica 
se je po vsaki uporabi razkužila. 
Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so se do nadaljnjega izvajali na daljavo. 
Individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence z odločbami je potekala 
normalno, interesne dejavnosti so se lahko izvajale samo znotraj homogene skupine enega oddelka. 
 Dnevi dejavnosti so se izvajali v šoli, v okviru enega oddelka. Šola v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije 
se do nadaljnjega niso izvajale. 
Malica za učence predmetne stopnje je bila po 3. šolski uri, dežurni učenci so jo prevzeli v šolski 
razdelilnici. Žal zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa in prostorske stiske v šolski 
jedilnici, kosil za učence od 6. do 9. razreda do 5. 3. 2021nismo mogli zagotoviti. Kosilo za učence PS 
smo zagotovili od 8. 3. 2021. Kosili so v učilnicah v pritličju na stavbi C. 
Veljali so naslednji napotki: 

 V skupnih prostorih šole (razen v učilnici) je bilo nošenje mask obvezno. 
 Pred vstopom in izstopom iz šolske zgradbe si je bilo potrebno razkužiti roke z razkužilom. 
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 Potrebno je bilo redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
 Upoštevali smo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 
 Zbiranje v skupinah ni bilo dovoljeno, razen v okviru učne skupine, na celotnem območju šole. 
 Zaprte prostore smo večkrat dnevno temeljito prezračili, obvezno po vsaki uri. 
 V šolski objekt so vstopali samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi ob 

upoštevanju vseh potrebnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…) 
 Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj niso smeli izmenjevati in ne izposojati.  
 Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci niso zapuščali učilnic. Učitelj je bil ves 

čas prisoten v razredu. 
  
Učenci so v šolski objekt vstopali posamično (1,5 do 2 metrska medosebno razdalja). 
V času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih je bil dežurni učitelj, ki je skrbel, da so se ukrepi izvajali 
(enako tudi v času odmorov). 
Govorilne ure in pridobivanje informacij so starši opravili po telefonu ali preko računalniške povezave, 
razen v posebnih primerih, ko so bili sestanki nujni in v naprej dogovorjeni. 
  
Testiranje zaposlenih 
Odlok je določal, da se zaposleni v zavodih enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim testom 
(HAG). V skladu z odlokom, testiranje ni potrebno opraviti zaposlenim, ki:  

 imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo sedem dni, MODERNA 14 dni in AstraZeneca 21 dni;  

 imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, 
vendar ni starejši od 6 mesecev;  

 imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 
mesecev. 
 
Vlada RS je spremenila Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in širjenja okužbe z novim 
Corona virusom. Od ponedeljka, 8.3.2021 dalje, je bila uporaba zaščitnih  mask za učence od 6. do 9. 
razreda osnovne šole  obvezna ves čas pouka v šoli, tudi ko so bili v matičnem razredu. Učenci od 1. do 
5. razreda so bili lahko brez mask samo znotraj matičnega razreda, priporočeno pa je bilo, da so za 
svojo varnost in zaščito uporabljali masko ves čas. Uporaba zaščitnih mask in tedensko testiranje sta 
bili obvezni za vse učitelje. 
 
Z 9. 3. 2021 do vključno 16. 3. 2021 je bila preventivno po navodilih NIJZ odrejena 10-dnevna 
karantena in šolanje na daljavo za vse učence 4.d razreda, ker je bila pri enem učencu potrjena okužba 
s SARS – CoV-2.  
Z 19. 3. 2021 do vključno 28. 3. 2021 je bila prav tako preventivno po navodilih NIJZ odrejena 10-
dnevna karantena in šolanje na daljavo za vse učence 1.c razreda, ker je bila pri eni učenki potrjena 
okužba s SARS – CoV-2.  
 
Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok je začel 
veljati od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. V četrtek, 1. 4. 2021, se je zato začasno prenehalo izvajati vzgojno-
izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk je v tem času potekal na daljavo.  
 
Šola je organizirala nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, 
ki je samohranilec, in sta/je zaposlen v : 
sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 
75/17), 

 v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 

 zavodih s področja socialne varnosti, 
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 v Slovenski vojski, Policiji in 

 v poklicnih gasilskih enotah. 
Odlok je določal, da se je zaposlitev staršev ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca, kar je 
pomenilo, da so morali starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno 
potrdilo o zaposlitvi. Starši, ki so izpolnjevali pogoje za nujno varstvo otrok, so izpolnili prijavnico. 
Nujno varstvo so obiskovali štirje učenci. 

 Varstvo bo za ribniške učence in za učence obeh podružnic je bilo na stavbi B v Ribnici. Nujno 
varstvo je bilo zagotovljeno od 7. do 15. ure. 

 Starši so otroke v nujno varstvo pripeljali sami. 

 Za učence v varstvu je bila zagotovljena prehrana (malica in kosilo). 

 Otroci, ki so bili v nujnem varstvu, so spremljali tudi pouk na daljavo. 

 V času nujnega varstva smo upoštevali vsa določila in ukrepe za preprečevanje širjenja virusa 
(maske v skupnih prostorih, umivanje rok, prezračevanje,…), prav tako smo izvedli tudi hitro 
testiranje na okužbo s SARS-CoV za vse zaposlene, ki so nujno varstvo izvajali.  

Za učenke/učence, ki so se izobraževali na daljavo je šola organizira in zagotavlja topli obrok. 

 V ponedeljek, 12. 4. 2021, so se ponovno za vse otroke odprle osnovne šole. Razpored, vozni red, 
pravila in omejitve pa so ostale v celoti enake, kot so veljala v tednu pred zaprtjem. 

S 15. 4. 2021 do vključno 23. 4. 2021 je bila preventivno po navodilih NIJZ odrejena 10-dnevna 
karantena in šolanje na daljavo za učence 5.a, 6.d, 8.a, 8.b, 8.c in 8.d, ker so se pri učencih pojavili  
simptomi okužbe s Covid-19 oz. ali pri njihovih starših potrjena okužba s Covid tudi na testu.  
S ponedeljkom, 19. 4. 2021, pa so se vrnili učenci 8. c in 8.d, ker zaradi neg. testa pri učencu karantena 
ni bila potrebna. Pouk je za oba oddelka potekal v šoli. 
 
S 13. 5. 2021 do vključno 20. 5. 2021 je bila preventivno po navodilih NIJZ odrejena 10-dnevna 
karantena in šolanje na daljavo za vse učence 9.d razreda, ker so pri enem učencu vsi zboleli za CoV-2 
in ni verjetnosti, da tudi on ne bi imel CoV-2. 
 
S 14. 5. 2021 do vključno 20. 5. 2021 je bila preventivno po navodilih NIJZ odrejena 10-dnevna 
karantena in šolanje na daljavo za vse učence 1.c razreda, ker je bila pri enem učencu potrjena okužba 
s SARS – CoV-2.  
 

3. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV 

 
Preglednica 1: Število učencev in oddelkov 
RIBNICA 

Razredna  stopnja       
Razred število učencev Romi dečki deklice Št. oddelkov Skupaj 

1. a 19 3 8 11 

4 77 
1. b 18 3 8 10 

1. c 20 2 8 12 

1. d 20 2 7 13 

Skupaj 77 10 31 46     

2. a 18   10 8 

5  102 2. b 21 3 12 9 

2. c 21   12 9 

http://osribnica.splet.arnes.si/files/2021/03/potrdilo.pdf
http://osribnica.splet.arnes.si/files/2021/03/prijavnica.pdf
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2. d 19 3 9 10 

2. e 23 0 12 11 

Skupaj 102 6 55 47     

3. a 20 3 12 8 

4 75 
3. b 18 1 10 8 

3. c 19 3 11 8 

3. d 18 2 11 7 

Skupaj 75 9 44 31     

4. a 20 1 11 9 

4 81 
4. b 18   10 8 

4. c 21 3 13 8 

4. d 22   13 9 

Skupaj 81 4 47 34     

5. a 22 3 9 13 

4 89 
5. b 23   10 13 

5. c 23 1 10 13 

5. d 21   11 10 

Skupaj 89 4 40 49     

Skupaj  
424 33 217 207 21 424 

od 1. do  5. razreda  

       

Predmetna  stopnja       
Razred število učencev Romi dečki deklice Št. oddelkov Skupaj 

6. a 21 3 11 10 

4 86 
6. b 22 1 13 9 

6.c 22 2 12 10 

6. d 21 1 12 9 

Skupaj 86 7 48 38     

7. a 23 1 14 9 

5 114 

7. b 23 0 13 10 

7. c 23 1 13 10 

7. d 22 1 11 11 

7. e 23 1 12 11 

Skupaj 114 4 63 51     

8. a 22 2 11 11 

4 89 
8. b 21   9 12 

8. c 22 0 10 12 

8. d 24 1 11 13 

Skupaj 89 3 41 48     

9. a 23 0 9 14 

4 88 
9. b 23   9 14 

9. c 22   8 14 

9. d 20   9 11 

Skupaj 88 0 35 53     

Skupaj  
377 14 187 190 17 377 

od 6. do  9. razreda  
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PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLENJA VAS      
Razred število učencev Romi dečki deklice Št. oddelkov Skupaj 

1. e 13   10 3 

5 77 

2. f 18   7 11 

3. e 17   9 8 

4. e 18   7 11 

5. e 11 1 7 4 

Skupaj 77 1 40 37     

       

PODRUŽNIČNA ŠOLA SUŠJE      
Razred število učencev Romi dečki deklice Št. oddelkov Skupaj 

1.  f 10   6 4 

3 44 

2. g 9   3 6 

3. f 5   4 1 

4. f 13   4 9 

5. f 7   3 4 

Skupaj 44 0 20 24     

       

CENTRALNA ŠOLA  RIBNICA + PODRUŽNIČNA ŠOLA DOLENJA VAS + PODR. ŠOLA SUŠJE  
  število učencev Romi dečki deklice Št. oddelkov Skupaj 

RIBNICA   RAZREDNA 
STOPNJA 

424 33 217 207 21 424 

RIBNICA  PREDMETNA 
STOPNJA 

377 14 187 190 17 377 

PODRUŽNIČNA ŠOLA 
DOLENJA VAS 

77 1 40 37 5 77 

PODRUŽNIČNA ŠOLA  
SUŠJE 

44 0 20 24 3 44 

Skupaj 922 48 464 458 46 922 

Kombinacija 1. G in 2. F       ter    4. F in 5. E……. (3 oddelki) 
OŠ RIBNICA   RS - 20 oddelkov   PS – 16 oddelkov  =  36 oddelkov       
Dolenja vas – 5 oddelkov                      Sušje – 3 oddelki 
 

3.1. Število učencev na začetku in na koncu šolskega leta 

 
Preglednica 2: Primerjava števila učencev na začetku in na koncu šolskega leta 

 
Šola razred sept. 2020 dečki deklice junij 2021 dečki deklice 

Ribnica 1. - 5. r 424 217 207 425 216 209 

 6. - 9. r. 377 187 190 377 187 190 

Skupaj 1. - 9. r. 801 404 397 802 403 399 

Dol.  vas 1. - 5. r. 77 40 37 77 40 37 

Sušje 1. - 5. r. 44 20 24 43 20 23 

Skupaj  922 464 458 922 463 459 
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V šolskem letu 2020/21 je bilo vpisanih na matični šoli in na obeh podružnicah skupaj 922 učencev. Ob 
zaključku šolskega leta smo imeli enako 922 učencev, saj sta šolo med šolskim letom zapustila dva 
učenca zaradi preselitve, dve učenki in eden učenec pa prišli, ena učenka na POŠ Sušje pa se je 
prešolala. Delež romske populacije je 5,2 % (48 učencev/922). 

4. KADROVSKA ZASEDBA 
Zaposlovanje je bilo v skladu z vsemi zakonskimi predpisi, predvsem pa glede na normative in 

standarde, ki veljajo za vzgojo in izobraževanje. Večina učiteljev je imela povečan obseg dela, torej več 

kot 22 ur učne obveznosti tedensko. 

Preglednica 3: Seznam strokovnih delavcev 

 

Področje dela  Število zaposlenih 

Strokovni delavci šole 89 

Administrativno tehnični delavci 32 

 

RIBNICA – RS 

Razred Učitelj / ica – razredni pouk 

1. a 
Damijana Arko/Karin Žnidarčič 

Mirjana Kous  

1. b 

Tjaša Zgonc/ Eva Troha  
Metka Turk      
 

Uršula Jaklič Žagar 
Lucija Knavs             

1. c 
Miša Šmit 
Lucija Knavs            

Tjaša Zgonc/ Eva Troha  
Metka Turk      

1. d 

Uršula Jaklič Žagar 
Lucija Knavs             

Miša Šmit 
Lucija Knavs             

2. a Jana Asič  

2. b Katja Šivec 

2. c Katja Primožič  

2. d Nika Vrbinc Mihelič 

2. e Andreja Vidervol 

3. a Danica Gorše 

3. b Anica Tanko  

3. c Maja Bunderla 

3.d Polona Lazarević 

4. a Branka Lovšin  

4. b Aleksandra Petek 

4. c Mira Miše 

4. d Tatjana Levstik  

5. a Andreja Hočevar  
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5. b Nina Marolt 

5. c Grega Šumrada 

5.d Maruša Čop 

1. OPB Samo Plevnik 

2. OPB Ana Krmpotić Wieczorek  

3. OPB Dolores Arko  

4. OPB Mojca Jelušić /Vesna Bubnjič  

5. OPB Valerija Ivetič  

6. OPB Tanja Kozina Češarek 

7. OPB Lara Henigman 

8. OPB 
Tajana Stevanović 
Mira Miše 

9. OPB Irena Nadler Starc/Eva Levstek 

10. OPB Mateja Košir 

11. OPB Nina Marolt 

12. OPB Tina Okoren, Saša Peterlin 

13. OPB Lea Bracovič, Tatjana Levstik 

POŠ SUŠJE 

Razred Učitelj/ica – razredni pouk 

1. f, 3. f Maja Golež, Petra Pogorelc 

2. g Marija Lovšin  

4. f, 5. f Vida Arko 

OPB  Maja Lavrič 

OPB Maja Golež, Marija Lovšin, Vida Arko, Lara Klinc           

POŠ DOLENJA VAS 

 
 

 
RIBNICA – PS 

Razred Učiteljica – razredni pouk 

1. e Jerneja Merhar  

2. f Bernarda Benčina  

3. e Špela Gornik Oražem 

4. e Katarina Trnovec 

5. e Tamara Žagar  

OPB Tanja Knavs 

OPB  Sonja Pogorelc/Ema Oražem 

OPB Špela Gornik Oražem, Katarina Trnovec, Tamara Žagar 

Svetovalna služba in učitelji DSP delo 

Irena Briški/Mirjana Lipej, Eva Levstek Svetovalno delo 

Olga Černe Pomočnica ravnatelj., defektolog 

Staša Ivanec Pedagog, IUP, DSP 

Katja Rus, Uršula Jaklič Žagar Socialni pedagog 

Nataša Andromako Šilc, Irena Nadler/Mateja Podgorelec Specialni pedagog 

Nena Weithauser  Plesničar Svetovalno delo, psiholog 
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Spremljevalke treh učencev s posebnimi potrebami so bile Petra Andoljšek, Lea Klarič in Maruša 

Prelesnik.  

 

Sodelovanje z drugimi zavodi na kadrovskem področju: 

- OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica – pedagog, socialni pedagog 
- Vrtec Ribnica - socialni pedagog 
-  

5. UČNI USPEH OB ZAKLJUČKU POUKA 
 

S sklepom ministrice, z dne 26. 11. 2020, št.: 6034-14/22020/2 so bili zaradi nemotenega opravljanja 

vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šol. letu 2020/21 določeni naslednji ukrepi v zvezi z izvedbo 

šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja: 

Razred  Učitelj-razrednik Predmet 

6. a Sonja Mišič MAT 

6. b Saša Peterlin NAR, BI, GOS, SPH, OPB 

6. c Vanja Novak SLO 

6. d Nataša Arko GUM 

7. a Nataša Tanko Belaj MAT, FIZ 

7. b Tina Košmerl MAT 

7. c Marija Ahčin MAT 

7. d Gabriela Maja Grivec TJA 

7. e Andreja Zdravič Bauer FIZ, TIT, OGL, OGU 

8. a Anja Briški Merkaš/Tadeja Šmalc SLO 

8. b Lea Urh  BIO, NAR, GOS 

8. c Jelka Mate  SLO, ŠNO 

8. d Marjana Cvar TJA 

9. a Magda Oražem BIO, NAR, GOS, SPH, OPB 

9. b Mateja Lesar Rus TJA 

9. c Janez Tanko ZGO, DKE 

9. d Katarina Drobnič LUM, LS – 1, 2, 3 

 Majda Ilc Hussein Knjižnica, SLO 

 Janez Ilc ŠPO, ŠZZ, ŠSP,  NŠP 
 Tadej Levstek ŠPO, ŠSP, IŠP-N, NŠP 

 Marinka Mate Knjižnica, ISP 
 Marjan Novak UBE, MME, ROM 

 Marija Petek NI1-2-3,  FI3, N2N 

 Jana Petek Volčanšek TIT, NTE 

 Aleš Pugelj ŠPO, IŠP-O, NŠP 

 Edita Marolt TJA 
 Majda Valčić Pomočnica ravnatelj., SLO 

 Milka Jamnik ZGO, GEO 

 Mojca Čavka GEO 
 Gregor Ilc ŠPO, NŠP, ŠZZ 

 Lea Bracovič SLO 
 Tina Okoren KEM, OPB 

 Martina T. Prelesnik TJA, N1A  
 Lea Klinc TJA, OPB 

 Janez Andoljšek laborant 

 Tajana Stevanović HRV, OPB 

 Alenka Tanko MA 6.R, 5.R  
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 • Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se je izvajalo v enem ocenjevalnem 

 obdobju, ki je trajalo od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021, za učence 9. razreda pa do 15. 6. 2021. 

 • Ocenjevanje znanja se je izvajalo pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja 

 na daljavo pa lahko tudi individualno. 

 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se je znanje 

 učenca ocenilo najmanj dvakrat v šolskem letu. 

 • Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se je znanje učenca 

 ocenilo najmanj trikrat v šolskem letu. 

 • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta je učitelj/ica uporabljala različne načine 

 ocenjevanja, pri čemer je veljalo, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno. 

 
Preglednica 4: Učni  uspeh po razredih ob koncu pouka,  24. 6. 2021 
 

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

Št. vseh učencev 100 127 98 113 107 86 115 88 88 

Št. učencev z neg. oceno 4 0 0 0 0 4 5 6 3 

Uspeh v % 96 100 100 100 100 95,3 95,7 93,2 96,6 

Skupni uspeh v %         97,4 

 
Splošnega učnega uspeha ni. 
Na razredni stopnji je učni uspeh ob zaključku pouka 99,2 %. Štirje učenci bodo ponavljali 1. razred. Na 
predmetni stopnji je bil uspeh ob zaključku pouka 95,1 %, 18 učencev je bilo negativno ocenjenih. 6 
učencev bo ponavljajo razred brez možnosti opravljanja popravnih izpitov, trije učenci bodo zaključili 
šolanje, 10 učencev bo opravljalo popravne izpite. Skupni učni uspeh ob koncu pouka je  97,4 %. 
 
Preglednica 5: Učni  uspeh po razredih ob koncu šolskega leta,  31.8.2021 
 

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

Št. vseh učencev 100 127 98 113 107 86 115 88 88 

Ne napreduje  4 0 0 0 0 4 1 2 1 

Uspeh v % 96 100 100 100 100 95,3 98,9 97,7 98,9 

Skupni uspeh v %         98,5 

 
Ob koncu šolskega leta so po prvem in drugem roku popravnih izpitov 3. učenci iz 8. razreda uspešno 
opravili popravne izpite, trije učenci 7. razreda so opravili popravne izpite, eden učenec 7. razreda 
popravnih izpitov ni opravil in ponavlja razred. Dva učenca 9. razreda sta opravila popravne izpite, eden 
učenec pa še ni opravil vseh popravnih izpitov.  Skupni uspeh ob koncu leta je 98,5 %. 
 
V šolskem letu 2020/21 je bilo na naši šoli 47 učencev Romov. 33 učencev je obiskovalo razredno 
stopnjo. 4 učenci 1. razreda ponavljajo razred. Na predmetni stopnji je bilo 14 učencev Romov. Šest 
učencev ponavlja razred, 2 učenca imata popravne izpite, eden pa zaključuje šolanje. Uspeh vseh 
učencev Romov je 72,3 % (34/47). 
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6. REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA 

6.1. Obisk pouka 

Obisk pouka na predmetni stopnji je 94,2 %, na razredni stopnji 94,7 %, na podružnični šoli Dolenja vas 
97,2 %, na podružnični šoli Sušje pa 96,5 %. Obisk je nekoliko nižji na predmetni stopnji zaradi 
izostankov romskih učencev, ki so tudi neopravičeno izostajali od pouka. 

6.2. Realizacija obveznega programa 

Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Del obveznega 
programa so tudi dnevi dejavnosti. 

6.2.1. Realizacija pouka 

Realizacija pouka povprečno pri vseh predmetih na predmetni stopnji je 98,4 %, na razredni stopnji 
97,1 %, na POŠ Dolenja vas 96,8 %, na POŠ Sušje pa 97,0 %.  Skupaj 97,3 %. 
 
Preglednica 6: Skupna realizacija pouka in obisk pouka po razredih 

Razredna stopnja     

 Predmetna stopnja 

 

 

 
 

 

RAZRED 
REALIZACIJA  
POUKA v % 

OBISK 
POUKA v % 

1. a 97,4% 89,9% 

1. b 97,0% 91,4% 

1. c 97,9% 95,2% 

1. d 97,6% 94,8% 

2. a 97,0% 95,8% 

2. b 96,3% 93,6% 

2. c 96,9% 96,6% 

2. d 97,0% 93,6% 

2.e 96,9% 96,5% 

3. a 97,3% 93,2% 

3. b 97,3% 94,9% 

3. c 97,4% 94,3% 

3.d 97,9% 93,4% 

4. a 97,5% 96,2% 

4. b 98,5% 96,6% 

4. c 94,8% 93,4% 

4.d 97,9% 95,6% 

5. a 97,9% 94,8% 

5. b 97,8% 96,9% 

5. c 98.0% 94,5% 

5. d 93,6% 96,1% 

SKUPAJ 97,1% 94,7% 

RAZRED 
REALIZACIJA  
POUKA v % 

OBISK 
POUKA v % 

6. a 97,2% 92,4% 

6. b 97,8% 95,4% 

6. c 98,2% 91,9% 

6. d  98,3% 94,2% 

7. a 97,4% 95,1% 

7. b 97,8% 94,4% 

7. c 98,2% 92,3% 

7. d 98,0% 92,4% 

7. e 98,0% 94,7% 

8. a 98,7% 94,7% 

8. b 99,2% 94,2% 

8. c 98,5% 94,5% 

8.d 99,6% 93,8% 

9. a 98,9% 94,4% 

9. b 99,8% 95,4% 

9. c 98,1% 96,1% 

9.d 98,1% 95,4% 

SKUPAJ 98,4% 94,2% 
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DOL. VAS 
REALIZACIJA 
POUKA v % 

OBISK 
POUKA v % 

 
SUŠJE 

REALIZACIJA  
OUKA v % 

OBISK 
POUKA v % 

1. e  96,5% 97,7%   1. f 97,0% 96,9% 

2. f 96,7%   97,4%  2. g 96,2% 96,9% 

3. e 97,5% 97,7%  3. f 96,6% 94,4% 

4. e 97,0% 97,2%  4. f 97,6% 96,6% 

5. e 96,3% 96,2%  5. f 97,5% 97,9% 

SKUPAJ 96,8% 97,2%  SKUPAJ 97,0% 96,5% 

 

6.2.2. Realizacija obveznih in neobveznih izbirnih predmetov 

Učenci 7., 8. in 9. razredov so obiskovali 27 obveznih izbirnih predmetov, število skupin je bilo 38. 
Realizacija obveznih izbirnih predmetov je 102,4 %. Učenci 1.razredov so obiskovali neobvezni izbirni 
predmet angleščino, učenci 4., 5. in 6. razredov pa so obiskovali 5 neobveznih izbirnih predmetov. 
Realizacija neobveznih izbirnih predmetov je  96,2 %. 
 
 
 

Preglednica 7: Realizacija obveznih  izbirnih predmetov 
 

 UČITELJ IZBIRNI PREDMET 
Realizirano št. 

ur / plan ur 
Realizacija [%] 

1.  Tajana Stevanović Hrvaščina 1  (7. a, b, d) 65/70 93 % 

2.  Tajana Stevanović Hrvaščina 2  (8. a, b, c, d) 65/70 93 % 

3.  Janez Ilc Šport za sprostitev (7. a, b, c, d) 38/35 108 % 

4.  Janez Ilc Šport za zdravje (8. a, b) 35/35 100 % 

5.  Gregor Ilc Šport za zdravje (8. c, d) 36/35 103 % 

6.  Aleš Pugelj IŠP –Odbojka  (9. a, b) 33/32 103 % 

7.  Aleš Pugelj IŠP –Odbojka (9. c, d) 32/32 100 % 

8.  Aleš Pugelj 
Šport za sprostitev – dekleta (7. a, 
b, c, d, e) 

38/35 108 % 

9.  Aleš Pugelj 
Šport za zdravje – dekleta (8. a, b, 
c, d) 

35/35 100 % 

10.  Marija Ahčin Logika 1 (7. a, c, d, e) 35/35 100 % 

11.  Marija Ahčin Logika 2 (8., 9. r.) 35/35 100 % 

12.  Magda Oražem Sodobna priprava hrane (7. a, b, c) 33/35 94,3 % 

13.  Andreja Zdravič Bauer OGL - 7. r 35/35 100 % 

14.  Andreja Zdravič Bauer OGU - 8. r 36/35 102,9 % 

15.  Andreja Zdravič Bauer OGK - 9. r 34/32 106,3 % 

16.  Tadej Levstek ŠSP-2 (7. c, d, e) 38/35 108 % 

17.  Tadej Levstek IŠPN-1 (9. c, d) 32/33 96 % 

18.  Tadej Levstek IŠPN-1 (9. a, b, c) 31/33 94 % 

19.  Lea Urh Rastline in človek (7. b, c, d, e, 8. b 35/35 100 % 
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20.  Lea Urh Genetika 9. r 33/32 103,1 % 

21.  Marjan Novak Urejanje besedil 1/1 – 7.a, b, c 33/35 94,3 % 

22.  Marjan Novak Urejanje besedil 1/2 – 7.c, d, e 35/35 100 % 

23.  Marjan Novak Multimedija (8. r.) 34/35 97,1 % 

24.  Marjan Novak Računalniška omrežja (9. r.) 32/32 100 % 

25.  Saša Peterlin NPH + SPH 1/2 (7., 8. in 9. r.) 35/35, 35/35 
100 %, 
100 % 

26.  
Anja B. Merkaš/Tadeja 
Šmalc 

Gledališki klub (8.r.) 35/35 100% 

27.  Tina Okoren Poskusi v kemiji (8., 9. r.) 30/32 93,8 % 

28.  Marija Petek NI 1 (7. r.) 69/70 98,6 % 

29.  Marija Petek NI 2 (8. r.) 68/70 97, 1 % 

30.  Marija Petek NI 3 (9.r.) 64/64 100 % 

31.  Marija Petek Francoščina 3 (9.r) 65/64 101,6 % 

32.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 1/1  - 7. a, b, c, d 34/35 97,1 % 

33.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 1/2  - 7. c, d, e 32/35 91,4 % 

34.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 2/1 - 8. a, b, c 36/35 102 % 

35.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 2/2 - 8. c, d 36/35 102 % 

36.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 3/1 - 9. a, b 33/32 103 % 

37.  Katarina Drobnič Likovno snovanje 3/2 - 9. b, c, d 32/32 100 % 

38.  Marinka Mate Retorika (9.a, b, c, d) 32/32 100 % 

 SKUPAJ   102,4 

 
 
Preglednica 8: Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 

 UČITELJ IZBIRNI PREDMET 
Realizirano št. ur / 

plan ur 
Realizacija [%] 

1.  Tajana Stevanović N2N (5. r.) 70/70 100 % 

2.  Marija Petek N2N (4. r.) 71/70 101,4 % 

3.  Vesna Bubnjič N2N (6. r.) 71/70 101, 4 % 

4.  Janez Ilc NIPŠ-3 (6.c, d) 35/35 100 % 

5.  Janez Ilc NIPŠ-3 (6. a, b, c) 33/35 94,3 % 

6.  Gregor Ilc NIPŠ/ 4. e, 5.e (Dolenja vas) 35/35 100 % 

7.  Jana Petek Volčanšek Tehnika 4. r.  37/35 106 % 

8.  Jana Petek Volčanšek Tehnika 5. r., 6. r. 38/36/35 109 % / 103% 

9.  Tadej Levstek NPŠ 2-1 (5. r.) 37/35 106 % 

10.  Tadej Levstek NIPŠ/Sušje (4. f, 5. f) 36/35 102,9 % 

11.  Tadej Levstek NŠP1-1 (4.r, 5.a) 37/35 106 % 

12.  Marjan Novak Računalništvo 4. r. 32/35 91,4 % 

13.  Marjan Novak Računalništvo 5. r. 34/35 97,1 % 

14.  Marjan Novak Računalništvo 6. r. 34/35 97,1 % 

16. 
Martina Tanko Prelesnik 

Neobvezni izbirni predmet – 
angleščina (1. d) 

71/70 101,4 % 

17. 
Martina Tanko Prelesnik 

Neobvezni izbirni predmet – 
angleščina (1. a, c) 

71/70 101,4 % 

18. 
Martina Tanko Prelesnik 

Neobvezni izbirni predmet – 
angleščina (1. b, c) 

73/70 104,3 % 
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19. 
Uršula Jaklič Žagar Umetnost (4. r. - 6.r.) 35/35 100 % 

20. 
Petra Pogorelc 

Neobvezni izbirni predmet – 
angleščina 1. r. - Sušje 

67/70 95,7 % 

21. 
Jerneja Merhar 

Neobvezni izbirni predmet – 
angleščina 1. r. – Dolenja vas 

69/70 98,6 % 

 SKUPAJ   96,2% 

 
 

6.2.3. Realizacija dnevov dejavnosti 

Realizirani so bili vsi dnevi dejavnosti, razen en ND v 6., TD v 7. razredu in dva ND v 8. razredih. Pri 

večini dnevov se je predviden plan spremenil zaradi pouka na daljavo. Evidenca je razvidna v dnevnikih, 

poročila pa se hranijo v posebni mapi dejavnosti 2020/21. 

6.2.4. Diferenciacija 

V 8. in 9. razredu smo pri matematiki, slovenščini in angleščini izvajali pouk v manjših heterogenih 
skupinah. Realizacija pouka diferenciacije je v 9. razredu 98,7 %, v 8. razredu pa 99,4 %. 
 
Preglednica 9a: Manjše heterogene skupine ( 9. razred) 
 

 IME IN PRIIMEK IZVAJALCA PREDMET, skupina 
Planirano 
število ur 

Realizirano 
število ur 

Realizacija [%] 

1.  Marija Ahčin Matematika, 9. a 128,0 128 100 

2.  Sonja Mišič Matematika, 9. b 128,0 125 97,6 

3.  Sonja Mišič Matematika, 9. c 128,0 127 99,2 

4.  Marija Ahčin Matematika, 9. d 128,0 128 100 

5.  Tina Košmerl Matematika, 9. e 128,0 127 99,2 

6.  Tina Košmerl Matematika, 9. f 128,0 128 100 

7.  Marjana Cvar Angleščina, 9. a 96,0 96 100 

8.  Mateja Lesar Rus Angleščina, 9. b 96,0 98 102,1 

9.  Marjana Cvar Angleščina, 9. c 96,0 95 98,6 

10.  Gabriela Maja Grivec Angleščina, 9. d 96,0 96 96.8 

11.  Mateja Lesar Rus Angleščina, 9. e 96,0 96 97,9 

12.  Gabriela Maja Grivec Angleščina, 9. f 96,0 96 98,5 

13.  Tadeja Šmalc/Anja Briški Merkaš Slovenščina, 9. a 144,0 144 95,8 

14.  Jelka Mate  Slovenščina, 9. b 144,0 144 97,2 

15.  Jelka Mate Slovenščina, 9. c 144,0 144 98,6 

16.  Jelka Mate Slovenščina, 9. d 144,0 144 101,4 

17.  Tadeja Šmalc/Anja Briški Merkaš Slovenščina, 9. e 144,0 144 97,2 

18.  Majda Valčić Slovenščina, 9. f 144,0 144 97,2 

 SKUPAJ    98,7 

 

Preglednica 9b:  Manjše heterogene skupine (8. razred) 

 IME IN PRIIMEK IZVAJALCA PREDMET, skupina 
Planirano 
število ur 

Realizirano 
število ur 

Realizacija 
[%] 

1.  Tina Košmerl Matematika, 8. a 140,0 141 100,7 
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2.  Sonja Mišič Matematika, 8. b 140,0 139 99,3 

3.  Tina Košmerl Matematika, 8. c 140,0 137 97,8 

4.  Tina Košmerl Matematika, 8. d 140,0 146 104,3 

5.  Sonja Mišič Matematika, 8. e 140,0 138 98,5 

6.  Marija Ahčin Matematika, 8. f 140,0 138 98,5 

7.  Edita Marolt Angleščina, 8. a 105,0 104 99 

8.  Marjana Cvar Angleščina, 8. b 105,0 101 96,2 

9.  Edita Marolt Angleščina, 8. c 105,0 105 100 

10.  Marjana Cvar Angleščina, 8. d 105,0 105 100 

11.  Marjana Cvar Angleščina, 8. e 105,0 105 100 

12.  Marjana Cvar Angleščina, 8. f 105,0 103 98,1 

13.  Tadeja Šmalc/Anja Briški Merkaš Slovenščina, 8. a 122,5 121 98 

14.  Majda Valčić Slovenščina, 8. b 122,5 124 101 

15.  Jelka Mate Slovenščina, 8. c 122,5 123 100 

16.  Lea Bracović Slovenščina, 8. d 122,5 120 97 

17.  Tadeja Šmalc/Anja Briški Merkaš Slovenščina, 8. e 122,5 122 99 

18.  Jelka Mate Slovenščina, 8. f 122,5 124 101 

 SKUPAJ    99,4 

 

6.3. Realizacija razširjenega programa 

Razširjeni program obsega dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, 

jutranje varstvo in šolo v naravi. 

6.3.1. Dopolnilni in dodatni pouk 

Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo zahtevane standarde 
znanja, dopolnilni pouk pa za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. 
Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka na razredni stopnji in predmetni stopnji je 99,14 %.  
Dopolnilni in dodatni pouk so učenci obiskovali skozi vse šolsko leto. Dopolnilni pouk je obiskovalo 508 
učencev, dodatni pouk pa 429 učencev.  

Preglednica 10: Obisk učencev pri dopolnilnem pouku (DOP) in dodatnem pouku (DOD). 
 

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

DOP      53 68 55 29 47 52 85 50 69 508 

DOD 68 99 67 43 50 4 5 38 55 429 

 
 
Preglednica 11: Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka  
 

 
 

IME IN PRIIMEK 
IZVAJALCA 

Dopolnilni pouk, 
dodatni pouk 

Planirano 
število ur 

Realizirano 
število ur 

Realizacija 
[%] 

1.  TADEJA ŠMALC/ LEA BRACOVIČ DOD/DOP SLO 35 34 97,1% 

2.  VANJA NOVAK DOP SLO 35 41 116,6% 

3.  EDITA MAROLT DOP ANJ 35 35 100% 

4.  MATEJA LESAR RUS DOD/DOP ANJ 32 35 109,4% 

5.  GABRIELA MAJA GRIVEC DOD/DOP ANJ 35 35 100% 
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6.  MARJANA CVAR DOD ANJ 35 35 100% 

7.  LARA KLINC DOP ANJ 35 35 100% 

8.  MARIJA PETEK DOD NEM 32 34 106,2% 

9.  SONJA MIŠIČ DOP MAT 6.r 35 33 94,3% 

10.  SONJA MIŠIČ DOP MAT 9.r 32 31 96,9% 

11.  MARIJA AHČIN DOD MAT 35 29 82,9% 

12.  TINA KOŠMERL DOP MAT 35 34 97,1% 

13.  ANDREJA ZDRAVIČ BAUER DOP/DOD FI 35 35 100% 

14.  NATAŠA TANKO BELAJ DOP FI 32 35 109% 

15.  TINA OKOREN DOD KEM 32 35 109,% 

16.  MOJCA ČAVKA DOD/DOP GEO 35 32 91, 4% 

17.  MILKA JAMNIK DOD ZGO 32 27 84,4% 

18.  JANEZ TANKO DOD ZGO 35 32 91,4% 

19.  Damijana Arko/Karin Žnidarčič DOP/DOD 1.a 35 35 100% 

20.  Tjaša Zgonc/Eva Troha   DOD/DOD 1.b 35 35 100% 

21.  Uršula Jaklič Žagar   DOP/DOD 1.c 35 37 106,1% 

22.  Miša Šmit   DOP/DOD 1.d 35 35 100% 

23.  Jana Asič  DOP/DOD 2.a 35 35 100% 

24.  Katja Šivec DOP/DOD 2.b 35 32 91,1% 

25.  Katja Primožič  DOP/DOD 2.c 35 35 100% 

26.  Nika Vrbinc Mihelič DOP/DOD 2.d 35 35 100% 

27.  Andreja Vidervol DOP/DOD 2.e 35 35 100% 

28.  Danica Gorše DOP/DOD 3.a 35 35 100% 

29.  Anica Tanko  DOP/DOD 3.b 35 35 100% 

30.  Maja Bunderla DOP/DOD 3.c 35 34 97,1% 

31.  Polona Lazarević DOP/DOD 3.d 35 35 100% 

32.  Branka Lovšin /Mateja Košir DOP/DOD 4.a 35 35 100% 

33.  Aleksandra Petek DOP/DOD 4.b 35 36 102,9% 

34.  Mira Miše DOP/DOD 4.c 35 36 102,9% 

35.  Tatjana Levstik  DOP/DOD 4.d 35 35 100% 

36.  Andreja Hočevar  DOP/DOD 5.a 35 35 100% 

37.  Nina Marolt DOP/DOD 5.b 35 34 97,1% 

38.  Grega Šumrada DOP/DOD 5.c 35 36 102,9% 

39.  Maruša Čop DOP/DOD 5.d 35 34 97,1% 

40.  Jerneja Merhar  DOP/DOD 1.e 35 34 97,1% 

41.  Bernarda Benčina  DOP/DOD 2.f 35 35 100% 

42.  Špela Gornik Oražem DOP/DOD 3.e 35 35 100% 

43.  Katarina Trnovec DOP/DOD 4.e 35 33 94,3% 

44.  Tamara Žagar  DOP/DOD 5.e 35 34 97,1% 

45.  Maja Golež  DOP/DOD 1.f in 3.f 35 34 97,1% 

46.  Marija Lovšin DOP/DOD 2.g 35 32 91,1% 

47.  Vida Arko DOP/DOD 4.f in 5.f 35 35 100% 

 SKUPAJ DOP. IN DOD.  POUK   99,14% 
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6.3.2. Individualna pomoč 

Individualna in skupinska učna pomoč (IUP), kamor spada delo z nadarjenimi učenci in učenci z učnimi 
težavami, je bila nudena 197 učencem (21,4 %). 
 
Dodatno strokovno pomoč (DSP) po odločbah Zavoda RS za šolstvo je prejemalo 52 učencev (5,6 %). 
Po odločbah nudimo učencem dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj (psiholog, specialni in socialni pedagog, pedagog) in učno pomoč, ki jo izvajajo učitelji ustrezne 
strokovnosti. 
 
Preglednica 12: Število učencev pri individualni in skupinski učni pomoči (IUP) in število učencev, ki 
so prejemali dodatno strokovno pomoč (DSP) po odločbah ZRSŠ 
 

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

IUP 
Učna pomoč 8 11 14 12 13 13 25 9 10 115 

Nadarjeni / / 30 6 5 5 12  24 82 

DSP  1 1 5 12 11 5 6 7 4 52 

 
Pomoč smo izvajali večinoma izven razreda individualno ali v manjših skupinah. Realizacija ur IUP je 
87,6 %. Klub za razmišljanje (nadarjeni) se zaradi ukrepov proti covid-19 ni izvajal. 
Realizacija ur DSP učencem z odločbami, ki so sistemizirane in jo izvajajo učitelji za dodatno strokovno 
pomoč je 107,1 %. 
Realizacija DSP učencem Romom pa je  99,8 %. 

 
Preglednica 13: Realizacija ur dodatne strokovne pomoči (DSP-odločbe) 
 

Učitelji za dodatno strokovno 
pomoč 

Realizacija % 

Nena Weithauser Plesničar    151,1 

Katja Rus          108,7 

Uršula Jaklič Žagar 87,5 

Nataša A. Šilc 102,3 

Staša Ivanec 100,5 

Irena Nadler Starc/Mateja 
Podgorelec 

105,8 

Olga Černe 101, 2 

Helena Bartol Rus 102,8 

Živa Rigler 104 

Mirjana Lipej 107 

Eva Levstek 106,7 

Realizacija ur DSP za posameznega učenca se hrani v pisarni ravnateljice. 
 
Preglednica 14: Realizacija in razpored ur individualne in skupinske pomoči (IUP)  
 

RAZPORED UČITELJ UČNA POMOČ /NADARJENI ŠT. UR / teden Realizacija 

RS Jana Asič Nadarjeni 1 34/35 97,1 % 

 Tanja Kozina Češarek Učna pomoč 3 99/105 97,1 % 

 Marija Mate Učna pomoč 5 186/175 105,9 % 

 Alenka Tanko Učna pomoč 1 60/35 171 % 

   Skupaj 10   
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PS Marija Petek Učna pomoč 5 175/175 100 % 

 Nena W. Plesničar Nadarjeni 1 3/35 8,6 % 

 Ljudmila Jamnik Nadarjeni 1 3/35 8,6 % 

 Lea Urh Nadarjeni 1 35/35 100 % 

 Nataša T. Belaj Učna pomoč 1 35/35 100 % 

   Skupaj 9   

Dol. vas 

Sonja P./Tanja 

Knavs/Ema 

Oražem/Lara 

Henigman 

Nadarjeni 

1 18/35 51,4 % 

 

Sonja P./Tanja 

Knavs/Ema 

Oražem/Lara 

Henigman 

Učna pomoč 

1 35/35 100 % 

   Skupaj 2   

Sušje      

 Maja Lavrič Nadarjeni  1 36/35 102 

 Maja Lavrič Učna pomoč 1 34/35 97 

   Skupaj 2  

 44 oddelkov  Skupaj 23 PU  

 
 
Preglednica 15: Realizacija in razpored ur dodatne pomoči za učence Rome  
 

Razred Št. učencev Učitelj Št. ur/teden Real. ur/načrt Realizacija [%] 

1. raz. 10 STAŠA IVANEC 10/13 293/312 93,9 % 

2. raz. 6 
LARA HENIGMAN/NEJA 

BOŠTJANČIČ 
8 265/280 94,6 % 

3. raz. 9 
MATEJA KOŠIR/IRIS 

KLUN 
8 262/280 93,6 % 

4. raz. 4 TAJANA STEVANOVIČ 4 145/140 103 % 

5. raz. 4 VESNA BUBNJIČ 3 10878/105 102,9 % 

6. raz. 4 MIRJANA LIPEJ 1 41/35 117 % 

7. raz. 4 
EVA LEVSTEK/STAŠA 

IVANEC 
2 68/70 97,4 % 

6. raz. 3 STAŠA IVANEC 3/13 117/105 111,4 % 

8. raz. 3 MARIJA PETEK 4 105/105 100 % 

Dolenja vas 
(5. raz.) 

1 

SONJA P./TANJA 
KNAVS/TAMARA 
ŽAGAR 

1 33/35 94,3 % 

SKUPAJ 48  44  99,8 % 

 

6.3.3. Interesne dejavnosti 

Realizacija števila ur je razvidna iz tabele, število prisotnih učencev in evidenca dela se vodi v dnevnikih 
interesnih dejavnosti.  
 

Preglednica 16: Realizacija interesnih dejavnosti 
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 IME IN PRIIMEK 
IZVAJALCA 

ID Realizacija ur/ 
plan ur 

 POŠ DOLENJA VAS  

1.  Bernarda Benčina Ustvarjalni vrtiljak 19/35 54,3% 

2.  Tamara Žagar Razširimo znanje 35/35 100% 

3.  Tamara Žagar Kolesarski izpit  11 KPIS/11 100% 

4.  Tamara Žagar Peka 20/20 100% 

5.  Špela Gornik Oražem Peka 20/20 100% 

6.  Špela Gornik Oražem Pevski zbor 70 KPIS/70 100% 

7.  Špela Gornik Oražem Bralne urice 38/35 108,57% 

8.  Katarina Trnovec Knjižnica Dolenja vas 26/45 57,8% 

9.  Jerneja Merhar V svetu pravljic 
Šolska skupnost in RK 

34/35 
3/20 

97,1% 
15,1% 

 POŠ SUŠJE  

10.  Marija Lovšin Knjižnica 35/40 87,1% 

11.  Marija Lovšin Besede oživijo 35/35 100% 

12.  Maja Golež Gibanje in ustvarjanje 21/35 60,0% 

13.  Vida Arko Kolesarski izpit  11 /11 100% 

14.  Vida Arko Mladi ustvarjalci 24/35 68,6% 

15.  Petra Pogorelc Pevski zbor Sušje KPIS 67/70 95,7% 

16.  Petra Pogorelc Rdeči križ, Šolska skupnost 
(3.st) 

15/15 100% 

 RIBNICA RS  

17.  Jana Asič Z branjem v svet 20/35 57,1% 

18.  Jana Asič  Razmišljamo in pišemo 15/15 100% 

19.  Mirjana Kous Iz zaprašene skrinjice 30/30 100% 

20.  Mirjana Kous Z gibanjem do zdravja 32/30 106,7% 

21.  Nika Vrbinc Mihelič Iz zaprašene skrinjice (3 st.) 0/30  0% 

22.  Nika Vrbinc Mihelič Malčki bralčki 1 15/30 50,0% 

23.  Nika Vrbinc Mihelič Širimo svoje znanje 19/25 76% 

24.  Lucija Knavs Malčki bralčki 1  30/30 100% 

25.  Andreja Hočevar Pohodniški krožek 0/30 0% 

26.  Andreja Hočevar Kolesarski izpit  22 KPIS/22 100% 

27.  Tatjana Levstik Pohodniški krožek 1 1/30 3,33% 

28.  Tatjana Levstik Rdeči Križ  0/10 
 
 

0% 

29.  Maja Bunderla Božično – novoletna prireditev 
Zabavna črkarija 

0/20 
17/35 

0% 
48,6% 

30.  Anica Tanko Slovenščina za tujce 35 KPIS/35 100% 

31.  Grega Šumrada Ali me boš zadel-a? 37/35 106,1% 

32.  Grega Šumrada Kolesarski izpit  23 KPIS/23 100% 

33.    Metka Turk Pravljično ustvarjanje 20/20 100% 

34.  Miša Šmit Spretni prstki 0/35 0% 

35.  Aleksandra Petek Pohodniški krožek 2 1/30 3,33% 

36.  Andreja Vidervol Telovadba za možgane 15/15 100% 
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37.  Andreja Vidervol Eko krožek 0/10 0% 

38.  Alenka Tanko Kvačkanje in pletenje 3/20 15,1% 

39.  Alenka Tanko Kolesarski izpit  23 KPIS/23 100% 

40.  Maruša Čop Kolesarski izpit 21 KPIS/21 100% 

41.  Maruša Čop Pohodniški krožek 0/30 0% 

42.  Uršula Jaklič Žagar Valeta 0/20 0% 

43.  Uršula Jaklič Žagar NUM 4. – 6. R. 35/35 100% 

44.  Katja Primožič Miselne urice 15/15 100% 

45.  Katja Šivec Bistre glavce 30/30 100% 

 RIBNICA PS  

46.  Marija Ahčin Svet matematike in logike  50/50 100% 

47.  Nataša Arko MOZ 34/35 97,1% 

48.  Nataša Arko Mladinski pevski zbor  116/140 KPIS 83,0% 

49.  Nataša Arko Otroški pevski zbor 71/70 KPIS 101,1% 

50.  Nataša Arko  ID s področja umetnosti  34/35 KPIS 97,0% 

51.  Janez Andoljšek Suhorobarski krožek 0/35 0% 

52.  Janez Andoljšek Astronomija – opazovanje neba 
(3.steber) 

0/10 0% 

53.  Janez Andoljšek Verižni eksperiment (3. steber) 0/20 0% 

54.  Marjan Novak IP NRA 4.R 32/35 91,4% 

55.  Marjan Novak Projekt E- simbioza 0/12 0% 

56.  Jana Petek Volčanšek Skrb za akvarij (3. steber) 21/20 105,0% 

57.  Jana Petek Volčanšek Vesela šola Pil in Pil plus 15/15 100% 

58.  Jana Petek Volčanšek Scene na proslavah (3.steber) 15/30 50% 

59.  Aleš Pugelj Priprava ekip na šolska 
tekmovanja 
Nogomet – dekleta 

0/20 0% 

60.  Tadeja Šmalc (Anja 
Briški Merkaš) 

Slovenščina za tujce  32/35 KPIS 91,4% 

61.  Tadeja Šmalc Čebelarski krožek 17/25 68,0% 

62.  Tadeja Šmalc Prireditev ob kulturnem 
prazniku 

0 0% 

63.  Tadeja Šmalc Prireditev ob dnevu državnosti 0/20 0% 

64.  Nataša Tanko Belaj Svet matematike 35/35 100% 

65.  Nataša Tanko Belaj Astronomija 0/20 0% 

66.  Saša Peterlin Tekmovanje sladkorna bolezen 10/15 66,6% 

67.  Marija Petek BZ nem in fra in priprava na 
tekmovanje 

20/20 100% 

68.  Marija Petek Nemščina 7.r 39/35 111% 

69.  Gabriela Maja Grivec Angleščina po korakih 30/30 100% 

70.  Gabriela Maja Grivec Otroški parlament (3. steber) 10/15 67,0% 

71.  Tina Okoren Kemija po korakih (3. steber) 
Poskusi v kemiji 

20/20 
30/32 

100% 
93,8% 

72.  Sonja Mišič Svet matematike 2 35/35 100% 

73.  Mateja Lesar Rus Angleščina po korakih 9. R 30/30 100% 

74.  Jelka Mate Priprave Cankarjevo priznanje 20/20 100% 

75.  Jelka Mate Jezikovne zanke 15/15 100% 
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76.  Jelka Mate Prireditev ob kul. prazniku 0/20 0% 

77.  Vanja Novak Projekt Sožitje 11/15 73,3% 

78.  Vanja Novak ID s področja umetnosti 37/35 KPIS 105,7% 

79.  Janez Tanko Božično - novoletna prireditev 0/20 0% 

80.  Tadej Levstek Priprava ekip na šolska 
tekmovanja 

0/10 0% 

81.  Katarina Drobnič Šolska skupnost PS  in RK 6/10 60% 

82.  Katarina Drobnič Scene na proslavah (3 st.) 16/15 106,1% 

83.  Janez Ilc Priprava ekip na šolsko 
tekmovanje 

0/10 0% 

84.  Janez Ilc Božično- novoletna prireditev 0/5 0% 

85.  Magda Oražem Priprava na tekmovanje iz 
biologije 

8/15 53,3% 

86.  Majda Ilc Hussein Branje širi znanje 5,3/10 53,0% 

87.  Marinka Mate Projekt E- simbioza 0/10 0% 

88.  Majda Valčić Umetnostna besedila (vse šol. 
prireditve in valeta) 

35/35 KPIS 100% 

89.  Andreja Zdravič Bauer Od ideje do izdelka 21/35 60% 

90.  Andreja Zdravič Bauer Fizikalni izziv 35/35 100% 

91.  Tina Košmerl Svet matematike 1 34/35 97,1% 

  SVETOVALNO DELO IN 
UČITELJI DSP 

 

92.  Olga Černe Simbioza, zdrava šola 5/10 50,0% 

93.  Olga Černe Preizkusni narek 6/6 100% 

94.  Olga Černe Pomoč učencem s skotopičnim 
sindromom 

22/40 55,0% 

95.  Katja Rus Pes učiteljev pomočnik 1 3/20 15,0% 

96.  Katja Rus Pešbus (3 st.) 12/12 100% 

97.  Katja Rus Projekt Sožitje 1 15/15 100% 

98.  Katja Rus Šolska skupnost za razredno 
stopnjo 

9/15 60% 

99.  Katja Rus Sodelovanje med vrtcem in šolo 
(3 st.) 

10/10 100% 

100.  Katja Rus Računam 3 (3 st.) 55/30 183,3% 

101.  Katja Rus Evropski teden mobilnosti (3. 
st.) 

10/10 100% 

102.  Katja Rus Vesela šola za RS 17/20 85% 

103.  Nataša Andromako Šilc Pes učiteljev pomočnik 2 3/20 15,0% 

104.  Nataša Andromako Šilc Berem in pišem 1 (3 st.) 30/30 100% 

105.  Eva Levstek  Pešbus (3 st.) 12/12 100% 

106.  Nataša Andromako Šilc Bralni projekt (3 st.) 15/15 100% 

107.  Eva Levstek Računam 2 (3.st.) 18/30 60% 

108.  Eva Levstek Evropski teden mobilnosti (3. 
st.) 

10/10 100% 

109.  Staša Ivanec Učimo se učiti (3. steber) 34/35 97,1% 

110.  Staša Ivanec Poverjeništvo za tisk 25/25 100% 

 PODALJŠANO BIVANJE  

111.    Lea Bracovič Ustvarjanje in druženje OPB 294/600 49,0% 
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6.3.4. Podaljšano bivanje 

Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda.  

Glede na prijavljeno število učencev smo imeli v šolskem letu 2020/21 : 

 v Ribnici – 8,56 oddelka  (337 učencev) 
 v Dolenji vasi – 1,92 oddelka (64 učencev ) 
 v Sušju – 1,32 oddelka (35 učencev). 

 
Vsak dan so učenci PB začeli s sprostitvenimi dejavnostmi, nato so imeli v šolski jedilnici kosilo ali 

popoldansko malico. Nadaljevali so s samostojnim učenjem, nato je potekalo ustvarjalno preživljanje 

časa in sprostitvene dejavnosti. V vseh oddelkih so izajali t. i. pedagoški mir. 

6.3.5. Jutranje varstvo 

Cilji jutranjega  varstva: 

 Učencem zagotoviti varno in vzpodbudno okolje, v katerem počakajo na pouk 

 Organizirati dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in pripravijo na pouk 

 Zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej 

 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Nika V. Mihelič 
Damijana 

Arko/Karin 
Žnidarčič 

Eva Troha 
Lucija Knavs 

 
 

Mirjana Kous 
Damijana Arko 

 
 

Metka Turk 
Tjaša Zgonc/Eva 

Troha 
 

Mirjana Kous 
Metka Turk 

 
 

 

V šolskem letu 2020/21 je, zaradi velikega števila otrok, potekalo vsak dan od 5.50 do 7.50 v dveh 

skupinah. Od 9. 2. pa se je zaradi ukrepov proti širjenju covid-19 jutranje varstvo izvajalo za vsak razred 

posebej. Učiteljice so ga izvajale na stavbi B. Skupina učencev je bila prijavljena na šolski zajtrk, 

katerega so kuharice prinesle v učilnice. 

Učiteljice so v času jutranjega varstva učencem nudile možnost proste igre, saj preko nje dobivajo 

različne socialne izkušnje, razvijajo ustvarjalnost, sposobnosti dogovarjanja, jezikovne zmožnosti. 

112.  Lea Bracovič/Katarina 
Drobnič 

Ure za tujce 121/122,5 KPIS 98,7% 

113.  Tajana Stevanović NIP NEMŠČINA 4.r. 70/70 100% 

114.  Katarina Trnovec Ustvarjanje in druženje OPB 20/40 50% 

115.  Tatjana Levstik Ustvarjanje in druženje OPB 36/40 90% 

116.  Vesna Bubnjič NEM POŠ DV 35/70 50,0% 

117.  Martina T. Prelesnik N1A 73/70 104,3% 

118.  Gregor Ilc  Plavalni tečaj 13 nam. KPIS 

     

 Letni fond ur 3472  
 SKUPAJ realiziranih ur (vse) 2855,3/3472 82,2% 
 Skupaj realiziranih ur za 3.steber 303/369 82,1% 
 Skupaj realiziranih ur za KPIS 651/712,5 91,4% 
 Skupaj realizirane ure brez 3. stebra in ur KPIS 1901,3/2917 65,2% 
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Učenci so se igrali v kotičkih dom, kocka, v likovnem oz. ustvarjalnem kotičku, v knjižnem kotičku. V 

slednjem so, veliko brali, si pripovedovali in poslušali pravljice. Veliko so poslušali glasbo in prepevali 

pesmice.  

 

V Dolenji vasi je jutranje varstvo potekalo 6.15 do 8.15. Od 7.50 do 8.15 je  bilo organizirano tudi 

jutranje dežurstvo, hkrati pa so potekale tudi interesne dejavnosti. Program jutranjega varstva je 

potekal po predvidenem planu in razporedu. 

V Sušju je jutranje varstvo potekalo od 6.15 do 8.15. Potekalo je jutranje dežurstvo. Hkrati so od 8.30 
do 8.15 potekale interesne dejavnosti. 

6.3.6. Varstvo vozačev 

Učitelji so izvajali varstvo vozačev za učence od 1. do 9. razreda pred in po pouku, jutranje spremstvo 
vozačev 1. razreda od avtobusov do šole, dežurstvo med odmori ter varstvo in spremstvo vozačev po 
pouku. Varstvo vozačev je potekalo po končanem pouku v stavbi A in C do odhoda avtobusa oz. 
kombija. 
Prav tako je bilo organizirano spremstvo in varstvo vozačev na obeh podružnicah. 
 

6.3.7. Šola v naravi 

1. Zaradi izrednih razmer epidemije COVID-19 naravoslovni tabor za učence 8. razredov ni bil 
izveden. Planiran je bil od 29. 3. do 2. 4. in od 6. 4. do 10. 4. 2021. 

2. Šola je v letošnjem šolskem letu za učence 6. razredov načrtovala zimsko šolo v naravi v CŠOD 
Gorenje. Šolo v naravi smo morali zaradi izrednih razmer odpovedati. Planirana je bila od 8. 
3. do 12. 3. 2021. 

3. Naša šola je v letošnjem šolskem letu za učence 7. razredov načrtovala zimsko šolo v naravi na 
Krvavcu. Šolo v naravi smo morali zaradi izrednih razmer odpovedati. Planirana je bila od 15. 
3. do 19. 3. 2021 in od 22. 3. do 26. 3. 2021. 

4. Učenci 3. razredov so bili od 31. 5. do 2. 6. 2021 in od 2. 6. do 4. 6. 2021, na tridnevnem 
naravoslovnem taboru v Fari. Iz centralne šole in podružnične šole Dolenja vas ter Sušje se je 
šole v naravi udeležilo 85 učencev, spremljalo pa jih je skupaj 9 učiteljev spremljevalcev. To je 
bila njihova prva šola v naravi, zato so morali mnogi prestati tudi prvo ločitev od staršev. 
Program šole v naravi je dopolnjeval učni načrt, poleg tega pa smo realizirali tudi tri dni 
dejavnosti. V sklopu kulturnega dne smo se sprehodili po kraju Fara ter si ogledali kostelsko 
hišo ter njene posebnosti, se sprehodili ob reki Kolpi, ki je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, 
zvečer smo se odpravili na nočni pohod s svetilkami do kraja Vas, kjer smo obiskali lončarja, ki 
nam je predstavil njegov poklic in pokazal najrazličnejše lončarske izdelke. Med najbolj 
zanimivimi za učence so bile zagotovo športne aktivnosti, ki so nam omogočale veliko gibanja 
na prostem. Z učenci smo se odpravili na pohod do slapu Nežica, preizkusili so se v raftanju po 
reki Kolpi, v orientacijskem teku ter urili spretnosti v adrenalinskem parku. Poleg začrtanih 
dejavnosti, je bil pomemben del šole v naravi razvijati samozavest, samospoštovanje, 
samodisciplino, sprejemanje odgovornosti, sklepanje novih prijateljstev in vsem učencem je le 
to uspelo. V šoli v naravi smo se imeli zares lepo. Domov smo se vrnili polni dobre volje in novih 
izkušenj. Zagotovo nam bo ta tridnevna šola v naravi ostala v lepem spominu. 

5. Letošnjo poletno šolo v naravi, ki je bila načrtovana v septembru v Ankaranu, smo zaradi 
epidemije COVID-19 žal odpovedali.   

6.3.8. Dodatne ure za učenje slovenščine za učence tujce 

Dodatne ure za učenje slovenščine za učence tujce je po sistemizaciji izvajala Lea Bracovič 

(sistemizirano delovno mesto 0,25), v okviru ID pa še učiteljice Anica Tanko in Tadeja Šmalc.  
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6.3.9. Bralna značka 

Bralna značka je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci, ki si prizadeva za uresničitev gesla Dobro 

brati in ljubiti brati. BZ ima dvojno vlogo: je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna 

interesna dejavnost v šoli, ki naj spodbuja mladino k branju in dviga bralno kulturo mladih. Povezovalec 

Bralne značke je Društvo Bralna značka Slovenije pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Gibanje, dolga leta imenovano tekmovanje, je bilo ustanovljeno leta 1960 na Prevaljah, prve bralne 

značke pa poimenovane po koroškem rojaku, pisatelju Prežihovem Vorancu. Ustanovitelja BZ sta bila 

pisatelj Leopold Suhodolčan, takrat ravnatelj prevaljske osnovne šole, in profesor Stanko Kotnik. 

Naloge Bralne značke so: 

- podpirati temeljne cilje pouka materinščine z razvijanjem zavestnega, ustvarjalnega branja, 
bralne tehnike in spretnosti, 

- razvijati bralno kulturo učencev in promovirati knjige, 
- približati učencem dobre knjige na način, da bodo vzljubili branje, 
- razvijati kreativne sposobnosti učencev/bralcev, 
- spoznavati književnike in njihova dela na neformalen način in spodbujati kritično sprejemanje 

in vrednotenje literarnih besedil. 
 

Na naši šoli smo imeli letos 56. leto BZ. V gibanju je bilo udeleženih 634 učencev,  in sicer 465 učencev 

razredne in 169 učencev predmetne stopnje (68,7 % vseh učencev). Imeli smo 38 zlatih bralcev (43,18 

%), to je učencev, ki berejo za BZ vsa leta osnovnega šolanja. Zlati bralci so bili obdarjeni s knjigami, za 

katere vsako leto poskrbi Društvo Bralna značka Slovenije. Letos so prejeli knjigo Partljič.doc. 

Zaključek Bralne značke: 

 predvidena sta bila obiska  Anje Štefan (za razredno stopnjo) in Jakoba J. Kende (za predmetno 
stopnjo). Zaradi razglasitve epidemije, zaprtja šol in ukrepov NIJZ prireditev nismo izvedli.  

Vsi učenci pa so lahko na daljavo prek ZOOM povezave spremljali program 1. festivala Bralne značke, 
ki je potekal 24. – 28. maja.  
 
1. triletje: 
ponedeljek, 24.5.: 11.00-11.45: BARBARA HANUŠ 
torek, 25. 5.: 10.00-10.45: ANJA ŠTEFAN 
sreda, 26. 5.: 10.00-10.45: GAJA KOS in PETER SVETINA 
četrtek, 27. 5. 10.00-10.45: ANDREJ ROZMAN ROZA 
 
2. triletje: 
ponedeljek, 24.5.: 10.00-10.45: JANJA VIDMAR 
torek, 25. 5. 11.00-11.45: PRIMOŽ SUHODOLČAN 
sreda, 26. 5.: 11.00-11.45: PETER SVETINA in GAJA KOS  
četrtek, 27. 5. 10.00-10.45: ANDREJ ROZMAN ROZA 
četrtek, 27. 5. 11.00-11.45: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA 
 
3. triletje: 
ponedeljek, 24.5.: 10.00-10.45: JANJA VIDMAR 
sreda, 26. 5.: 11.00-11.45: PETER SVETINA in GAJA KOS 
četrtek, 27. 5. 11.00-11.45: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA 
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petek, 28. 5.: 10.00-10.45: MARKO KRAVOS in SLAVKO PREGL (medgeneracijski klepet) 
petek, 28. 5.: 11.00-11.45: TONE PARTLJIČ (njegovo knjigo bodo dobili zlati bralci)  
 
Ker so lahko tudi učenci, ki niso vključeni v gibanje BZ, spremljali program, je to gotovo dobrodošla 
spodbuda za branje vseh. 
 
Sedem učencev (3 devetošolke, 2 osmošolki in 2 sedmošolca) so sodelovali v oddaji Infodrom - 
prispevek o 60. obletnici Bralne značke (posneto 25. 5. 2021), predvajano v petek, 28. 5. 2021. 
 

 
Preglednica 17: Število osvojenih bralnih značk  po razredih 

 
Razred Št. učencev Št. bralcev % 

1. r 100 83 83 

2. r. 127 118 92,9 

3. r. 98 91 92,9 

4. r. 113 93 82,3 

5. r. 107 80 74,8 

6. r. 86 55 63,9 

7. r. 115 48 41,7 

8. r. 89 28 31,4 

9. r. 88 38 43,1 

SKUPAJ 923 634 68,7 

 
Mentorice: Majda Ilc Hussein, razredniki od 1. do 5. r., učiteljice slovenščine od 6. do 9. r. 

6.3.10. Plavalni tečaj (3. r) 

V letošnjem šolskem letu smo  zaradi ukrepov covid-19 izvedli 15 urni (in ne 20 urni) plavalni tečaj za 

učence 3. razredov. Izvedli so ga učitelji športne vzgoje v bazenu ŠRC v Ribnici od 31. 5. do 18. 6. 

2021. Plavalnega tečaja so se udeležili vsi učenci. 

razred A B C D E F skupaj 

Št. učencev 20 19 19 18 17 5 98 

 

6.3.11. Kolesarski izpit 

V okviru  prometne varnosti na naši šoli spada tudi opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredih 

in seveda vse priprave nanj. Tako je teoretični del ur potekal najprej pri pouku v 4. razredih v 

šol. letu 2019/20. V okviru tega so učenci v maju 2020 opravljali tudi teoretični del izpita v 

računalniški učilnici. Praktični del izpita , ki smo ga izvedli  v septembru in oktobru 2020, pa je 

zajemal  vožnje  na prometnem in spretnostnem  poligonu pri šoli, kjer so pokazali svojo 

spretnost.  Nato smo opravili več dni še vožnje na cestišču v spremstvu učiteljev in policistov  

Policijske postaje Ribnica. Letošnje šolsko leto smo prvič to izvedli v Obrtni coni Ugar, kar se 

je izkazalo za dobro odločitev, saj je na tem območju manj prometa, učenci pa imajo možnost 
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usvojiti vse prometnih predpisov (levo, desno zavijanje..) Po končanem usposabljanju so 

učenci, ki so bili uspešni, prejeli kolesarsko izkaznico. 

Uspešnost opravljanja kolesarskega izpita 

5.a 5.b 5.c 5.d 5.e             5.f 

86,4% 100% 100% 100% 91% 100 % 

V 5.a in 5.e praktičnega dela izpita niso opravili učenci Romi. 

K uspešni izvedbi kolesarskega izpita je prispevalo odlično sodelovanje s sodelavci šole, z   

Medobčinskim  inšpektoratom in redarstvom Občine Ribnica ter Policijsko postajo Ribnica.  

7.  PROJEKTI 
Poleg v tabeli naštetih projektov smo izvedli še: 

- Sodelovanje na mednarodnem projektu ob dnevu miru  
- Projekt » ločuj, ne pametuj 
- Projekt »poustvarjanje umetnin 

NASLOV PROJEKTA RAZRED VODJA 

Minuta za zdravje vsi razredi vsi učitelji 

Projekt Zmorem sam – črta samostojnosti vsi razredi RS vsi učitelji 

Spoznavajmo bonton 2. razredi učitelji 2. razredov 

Policist Leon 5. razred učiteljice 5. razredov 

Razredni časopis v spletni ali pisni obliki 3. razredi učiteljice 3. razredov 

Prijazni  odnosi 3. razredi učiteljice 3. razredov 

Ne kričim, spoštljivo govorim vsi razredi POŠ 
Sušje 

učiteljice POŠ Sušje 

Naš kraj v preteklosti 1.– 5. razred POŠ Dolenja vas 

Bralni projekt 2. in 3. razred Nataša Andromako Šilc 

Mirovna mizica OPB II. sk. Ana Krmpotić Wieczorek 

Bralni projekt 4. učiteljice 4. razredov 

Branje je znanje 5. razred učiteljice 5. razredov 

Razvijanje branja z razumevanjem 1.–9., OPB vsi učitelji 

Odgovornost do šolskega dela 1.–9. vsi učitelji 

Rastem s knjigo 7. razred Majda Ilc Hussein, Anica Mohar (Miklova hiša) 

Poletavci – poletni bralci  1.– 6. r. Šolska knjižnica, Anica Mohar (Miklova hiša) 

Božično-novoletna prireditev 1.– 9. Olga Černe, Maja Bunderla, Janez Tanko, 
Martina Tanko Prelesnik, Nataša Arko 

Božična stojnica OPB aktiv OPB 

NIVEA – Podarimo modro srce OPB aktiv OPB 

Veselo in kulturno na kosilo OPB aktiv OPB 

Rišem za prijatelja OPB aktiv OPB 

Skrb za zdrave zobe 1.– 5. Anka Debeljak (ZD) 

Sožitje med generacijami 1.–9., OPB  Katja Rus, Vanja Novak 

Angleška, nemška in francoska BZ 4.–9. aktiv tujih jezikov 

Bralna značka 1.–9. Majda Ilc Hussein, učiteljice SLO in RS 

Zlati bralec 9. Majda Ilc Hussein, učiteljice SLO 

Naj športnik in športnica šole 6.–9. aktiv športa 
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Shema šolskega sadja 1.–9. Magda Oražem 

O tebi 9. razredi Aktiv BIO–KEM–NAR – GOS 

Klub za razmišljanje - ustvarjalno mišljenje in 
avtonomija v razmišljanju 

8. razredi Nena Weithauser Plesničar, Milka Jamnik 

Šalijev preizkusni narek za ugotavljanje težav 
pri branju in pisanju 

3. razredi Olga Černe 

Pes – učiteljev pomočnik 1.–9. Katja Rus, Nataša Andromako Šilc 

Ločeno zbiranje odpadkov in varovanje 
narave 

2., 4., 6. in 8. r. Olga Černe, Bojan Trdan (Komunala) 

Tradicionalni slovenski zajtrk 1.–9. Magda Oražem 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1.–9. Vanja Novak, Tadeja Šmalc 

Dan državnosti 1.–8. Anja Briški Merkaš/Tadeja Šmalc 

Zaključna prireditev – valeta 9. razredi Majda Valčić, Uršula Jaklič Žagar,  razredniki 

Kulturna šola 1.–9. Olga Černe, Majda Valčić 

Simbioza šola 1.–9. Olga Černe, Marjan Novak, Marinka Mate 

Zdrava šola 1.–9. Olga Černe 

Plakat miru 8.r Katarina Drobnič 

Družboslovna bralna značka 7.–9.  Aktiv ZGO - GEO - DKE 

Otroški parlament 6.–9. Gabriela Maja Grivec 

Prireditev ob ribniškem občinskem prazniku 
– domača kulturna dediščina 

6.– 8. Mojca Čavka 

Mednarodni projekt z Osnovno šolo Petar 
Zrinski Čabar 

6.–9. učiteljice SLO 

Troboj Ribnica-Kočevje-Delnice 6.–9. aktiv športa 

Projekt Evropski teden mobilnosti 1., 3., 4., 5.r.  Katja Rus, Eva Levstek 

Projekt Pešbus razredna st. Katja Rus, Eva Levstek 

Sodelovanje med VVO in šolo    1.razredi Katja Rus 

Pomoč učencem s skotopičnim sindromom 1.–9. Olga Černe 

 
Zaradi ukrepov proti covid-19 niso bili izvedeni naslednji projekti: 

 Mednarodni projekt z Osnovno šolo Petar Zrinski Čabar 

 Troboj Ribnica-Kočevje-Delnice 

 Božično-novoletna prireditev 

 Božična stojnica 

 NIVEA – Podarimo modro srce 

 Policist Leon 

 Družboslovna bralna značka  

 Naj športnik in športnica šole 
 
PROJEKT KLUB ZA RAZMIŠLJANJE 
Na klubu spodbujamo ustvarjalno mišljenje, produkcijo idej in inovativnosti. Povečujemo zavest 
učencev o pomenu ustvarjalnosti za njihov osebni in poklici razvoj ter razvoj družbe kot celote. 
Dejavnost je praviloma namenjena evidentiranim nadarjenim učencem osmih razredov. Izboljšujemo 
miselne veščine, spodbujamo radovednost za zaznavo problema, odpravljamo inhibicije pri produkciji 
nenavadnih idej, povečujemo fluentnost in originalnosti idej, redefiniramo funkcijo objektov ter 
spoznavamo različne načine mišljenja. Krepimo tudi samopodobo in socialne spretnosti. Letos je bila 
zaradi posebnih okoliščin izpeljana samo ena delavnica. 
Mentorica Nena Weithauser Plesničar 

 
INTERESNA DEJAVNOST »UČIMO SE UČITI«  
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V šolskem letu 2020/21 je interesno dejavnost »Učimo se učiti« obiskovalo deset učencev 6. razreda. 
Interesna dejavnost se je izvajala v času pouka v šoli in šole na daljavo, skladno z danimi okoliščinami.  
V okviru navedene interesne dejavnosti so učenci aktivno razmišljali o šolskem učenju, spoznali 
pomen učne motivacije in ustrezne organizacije učenja ter se seznanili z izbranimi bralnimi učnimi 
strategijami, primernimi za različne šolske predmete, in drugimi dejavniki uspešnega učenja. 
Mentorica Staša Ivanec 
 
SREČAJMO SE Z BONTONOM  
Projekt naj bi potekal celo šolsko leto. Učence smo vsakodnevno opozarjali na vljudne izraze, 
pozdravljanje, vikanje in kulturno vedenje pri malici. Sem je spadalo tudi kulturno rokovanje s hrano, 
kulturno deljenje malice in kulturno uživanje hrane. Ob deljenju smo jih opozarjali na vljudnostne izraze 
prosim in hvala. 
Vsakodnevno smo  jih navajali na vikanje učiteljev in drugih delavcev šole. Smo se pa projektu kljub 
vsemu vsakodnevno posvečali v okviru posameznih razredov. 
 
PROJEKT PES - UČITELJEV POMOČNIK 

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli že osmo leto potekal projekt Pes – učiteljev pomočnik. V 
sodelovanju s slovenskim društvom »Tačke Pomagačke« s pomočjo terapevtskih parov tega društva 
izbranim učencem OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica in njenih podružnic ponudimo terapijo s pomočjo 
psov.  
Pri terapiji oziroma druženju s pomočjo živali gre za ciljno usmerjeno pomoč. Terapija s pomočjo psa 
je zasnovana tako, da pospešuje izboljšanje človeških fizičnih, socialnih, emocionalnih in/ali kognitivnih 
funkcij. Dejavnost izvaja strokovnjak, ki ima potrebno strokovno znanje ter primerne izkušnje – torej 
vodnik psa, pri čemer mu pomaga še strokovnjak s šole. 
Terapijo s pomočjo psa smo v tem šolskem letu zaradi karantene in spremljajočih omejitev za kratek 
čas ponudili le 7 izbranim učencem. V vseh primerih je dejavnost dosegla pozitivne zastavljene cilje. 
Mentorici Katja Rus in Nataša Andromako Šilc 
 
PROJEKT SODELOVANJE MED ŠOLO IN VRTCEM 
 V tem šolskem letu je zopet potekal projekt »Sodelovanje med šolo in vrtcem«, preko katerega OŠ 
Ribnica organizirano sodeluje z Vrtcem Ribnica z namenom lažjega prehoda otrok iz vrtca v šolo. 

V tem projektu sem aktivno sodelovala z nosilko podobnega projekta v Vrtcu Ribnica: 
vrtčevsko psihologinjo Bernardo Osojnik. 
Projekt poteka celo šolsko leto, v njem pa običajno sodelujejo vzgojiteljice 5-6 let starih 
otrok, otroci iz skupin 5-6 let, učiteljice 1. razredov OŠ Ribnica in prvošolci OŠ Ribnica.  
V tem šolskem letu smo izvedli samo 2 dejavnosti: 
Obisk malčkov iz Vrtčevskih ustvarjalnic – obisk šolske knjižnice (2.6.2021) 
Obisk malčkov iz Vrtčevskih ustvarjalnic – delavnica »Naredimo polžka« (8.6.2021) 
 
Planirano je bilo seveda še nekaj dejavnosti, ki pa zaradi karantene in z njo zapore osnovnih 
šol in vrtcev ter vsega tega spremljajočih omejitev niso bile izvedene. 
Mentorica Katja Rus 
 

SADJE VSAK DAN - SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
Naša šola je bila v šol. letu 2020/21 je bila deseto leto vključena v SHEMO ŠOLSKEGA SADJA.  
Vse skupaj smo imeli 25 razdelitev. Sadje iz te sheme smo učencem predmetne stopnje ponudili na 
»sadni stojnici« v odmoru po prvi učni uri najpogosteje v torek, včasih pa tudi v četrtek. To je bilo enkrat 
do dvakrat tedensko 
Na razredni stopnji pa so učenci sadje dobili v razrede. 
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Če med odmorom niso pojedli vsega sadja so ga imeli na razpolago vse do konca pouka oz. dokler ga 
je bilo še kaj.  
Učencem smo ponudili naslednje sadje: hruške, jabolka, grozdje, jagode, marelice, češnje od zelenjave 
pa smo ponudili zelje, kumare in šparglje. 
Opažamo, da imajo  učenci v večini primerov rajši sadje, kot pa zelenjavo. Z izvajanjem sheme šolskega 
sadja smo zadovoljni, saj ugotavljamo, da so učenci čedalje raje posegali po ponujenem sadju, poleg 
tega pa so se navajali tudi na kulturno uživanje sadja. 
Glede na to, da smo bili v shemo vključeni deseto leto je bila ta na šoli tako med učenci kot zaposlenimi 
dobro sprejeta. 
Koordinatorica Magda Oražem 
PROJEKT TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Tradicionalni slovenski zajtrk je s kmetijskega, zdravstvenega in vzgojno-izobraževalnega vidika zelo 
pomemben projekt. Ker v lanskem letu njegova izvedba ni bila izvedljiva na način, da bi v šolah lahko 
pripravili zajtrk je bila še pred koncem letošnjega šolskega leta vendarle omogočena njegova izvedba. 
Nadomestna izvedba Tradicionalnega slovenskega je potekala v petek, 11. junija 2021.  
Za zajtrk so učenci dobili črn kruh in ajdov kruh z orehi iz ekološke pekarne, maslo domače pridelave , 
med od čebelarstva Kojek ter jabolka in mleko lokalnih pridelovalcev. To je hrana, ki ni prepotovala 
tisoče kilometrov in je zato manj obremenjujoča za okolje. Kajti ne sme nam biti vseeno, s čim in kako 
se prehranjujemo.  
Slovenski zajtrk pa so spremljale tudi izobraževalne aktivnosti. Prvo uro pouka smo se učitelji z učenci 
pogovarjali o pomenu zajtrka v zdravi prehrani in o pomenu uživanja hrane slovenskega porekla. V 
nekaterih razredih pa so imeli ta dan tehniški oz. naravoslovni dan na temo zdrava prehrana in zdravje. 
Koordinatorica Magda Oražem 
 

PROJEKT IZBOLJŠANJA TEHNIKE BRANJA V 2. in 3. RAZREDIH 

CILJI projekta so bili: 

 izboljšati tehniko branja, 

 razvijati delovne navade, 
 razvijati samokontrolo pri učencih. 

Skupaj z učiteljicami sem učence vzpodbujala, da bi čim večkrat v mesecu brali ter tudi, da bi se sami 
spomnili na branje. Učenci so dobivali bralne liste v sklopih in sicer za mesece oktober in november, 
januar in februar ter april in maj. Najbolj pridni so ob koncu leta dobili nagrado – pohvalo za pridno 
branje. Pohvalo za pridno branje je dobil tisti, ki je oddal vseh šest bralnih listov, vsak mesec, pa je 
moral brati vsaj 20 krat. Ko sem zbrala podatke, sem jih predstavila razrednikom. Pohvalo je letos 
dobilo 48 učencev. 
Mentorica Irena Nadler in Nataša Andromako Šilc 
 

BRALNI PROJEKT  
V bralni projekt so bili vključeni vsi učenci 4. razredov. Vodile so ga učiteljice razredničarke v 
sodelovanju s knjižničarkama Majdo Ilc Husein in Marinko Mate. Potekal je skozi celotno šolsko leto. 
Učiteljice so bralni projekt izvajale tudi v času šolanja na daljavo in učence spodbujale k branju. 
V knjižnici so si učiteljice izposodile knjige za vse učence, ki so jih imeli v šoli. Učenci so knjige lahko  
prinesli tudi od doma. Brali so jih (tiho branje) deset minut dnevno. Vodile so evidenco prebranih knjig. 
Posamezni učenci so predstavili prebrano knjigo ostalim učencem. 
 
 
BRANJE JE ZNANJE  
Bralni projekt – Branje je znanje, ki je obsegal vsakodnevno branje po malici 5 do 10 minut. S projektom 
smo učencem približale lepoto umetnostnega besedila, učence navajale na potrebo po branju, s 
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katerim so urili tiho branje in razumevanje prebranega. Besedila  so  bila predlagana ali pa so jih učenci 
sami izbrali ter zanimive vsebine predstavili ostalim učencem v razredu.  
 
INTERESNA DEJAVNOST – BRANJE ŠIRI ZNANJE 
Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS letos že sedmo 
leto poteka projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (MG branje). Namen projekta je 
»ob branju mladinskih knjig povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle 
bralce na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd. Osrednja cilja projekta sta: več branja 
oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja«. 
(https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/  
Projektu smo se priključili drugič v okviru interesne dejavnosti BRANJE ŠIRI ZNANJE.  
Knjižničarka Majda Ilc Hussein je izvedla dve medgeneracijski srečanji (skupaj 5,3 ure od predvidenih 
10) z učenci, starši in učitelji. Sodelovali so: 2 učenki, 2 mami (in hkrati učiteljici) in 9 učiteljic. 
Pogovarjali smo se o mladinskih knjigah Princeska z napako in Debeluška. 
Mentorica Majda Ilc Hussein 
 
PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
V šol. l. 2020/21 je že petnajsto leto zapored potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture 
Rastem s knjigo, v katerega so bili vključeni vsi slovenski sedmošolci. Projekt izvaja Javna agencija za 
knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim 
programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in 
zamejskimi osnovnimi šolami. Cilji projekta so: 

• spodbujanje dostopnosti kakovostne izvirne slovenske mladinske leposlovne literature, 
• promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, 
• motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino ter povečanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.  
Z vsakoletnim izvajanjem projekta želijo izvajalci projekta šolarje motivirati za branje slovenskih 
avtorjev in spodbuditi obiskovanje splošnih knjižnic. 
Letos so bili sedmošolci obdarjeni s knjigo pisatelja Mateta Dolenca KAKO DOLG JE ČAS, ki so jo prejeli 
ob skupinskem obisku Knjižnice Miklova hiša.  Obisk je bil vključen v LDN šole in se je zaradi 
epidemioloških razmer izvedel kot ura knjižničnih informacijskih znanj od 31. 5. do 4. 6. 2021, trajal pa 
je dve šolski uri (31.5. – 7. a, 1. 6. – 7. b, 2. 6. -7. e, 3. 6. – 7. c, 4. 6. – 7. d ). 
 
PROJEKT TIHO BRANJE   
Učence 6. razredov smo motivirali za branje že v septembru, ko si bodo pri prvi bibliopedagoški uri 
izposodili vsaj eno knjigo za tiho branje (knjižničarka jim je predlagala knjige s seznama za bralno 
značko). Projekt Tiho branje izpeljemo vsako leto z učenci 4., 5. in 6. razredov, delno tudi s sedmošolci. 
Na predmetni stopnji učenci tiho berejo pri slovenščini, na razredni stopnji pa večinoma po glavnem 
odmoru. Tiho branje je motivacija za boljše branje, glavni namen pa je, da bi na celi šoli ustvarili prijetno 
bralno vzdušje.  
6. b, 6. a in 6. c razredu so učenci brali v mesecu oktobru in o prebranih knjigah poročali za bralno 
značko.  
 
PROJEKT: BOŽIČNA STOJNICA 
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 je v tem času pouk za vse učence potekal na daljavo, 
zato božične stojnice v tem šolskem letu nismo izvedli. 
 
PROJEKT: VESELO IN KULTURNO NA KOSILO 
Pri projektu Veselo in kulturno na kosilo smo se z učenci najprej pogovorili o vrstah hrane 
(prehrambena piramida). Z učenci smo se pogovarjali, katera vrsta hrane je najboljša za naš organizem 
in v kakšni količini naj bi jo zaužili. Pogovorili smo se tudi o pijačah, še posebno o pomenu vode za naš 
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organizem. Učenci so spoznavali in obnovili pravila obnašanja pri jedi, odhodu na kosilo in v jedilnici 
(postavitev v vrsto, higiena rok). Pri pravilih je bila potrebna vsakodnevna doslednost. Z učenci smo se 
pogovarjali o ustni higieni. Učence smo navajali, da so pospravili svoj prostor in pladenj ob odhodu. 
V okviru tega projekta bi jedilnico mesečno polepšali z izdelki posameznih skupin podaljšanega bivanja. 
Zaradi karantene je bila izvedba projekta okrnjena. V jedilnici sta izdelke svojih skupin razstavili 
učiteljici Tanja Kozina Češarek in Lara Henigman. 
 

PROJEKT: BRALNA PISMENOST V OPB 

V projekt Pravljica za najmlajše v nadaljevanjih so bili vključeni učenci prve triade. Projekt smo izvajali 
vsakodnevno ali vsaj trikrat tedensko, tako da smo izbrano knjigo v celoti prebrali ali v nadaljevanjih. 
Pri izboru knjig smo imeli prav zato večjo možnost izbora, saj smo lahko po upadu koncentracije 
učencev z branjem nadaljevali naslednji dan. Velikokrat smo obiskali šolsko knjižnico, kjer smo listali in 
prebirali knjige. Knjige smo izbirali primerno starosti učencev. Projekt Z branjem pridobivam znanje je 
bil namenjen učencem druge triade (4. in 5. razred).  Pri učencih smo širili znanje določene teme. 
Primerna je bila že zahtevnejša vsebina izbrane teme. S tem projektom so učenci širili svoj besedni 
zaklad, razvijali koncentracijo, razvijali domišljijo in spoznavali različne zvrsti literature in različne 
pisatelje. 
 
 
MIROVNA MIZICA 
Z učenci smo se pogovarjali o miru, mirnem reševanju konfliktov, o drugačnosti,o čustvih, tudi 
ustvarjali smo na temo miru. Učenci so pri  reševanju nesoglasjih uporabljali kotiček z mizico in dvema 
stolčkoma pripravljenima ravno v ta namen. Pri  nesoglasjih so uporabljali točno določen vzorec 
komunikacije. Nekateri učenci so strategijo mirnega reševanja konfliktov uspešno usvojili, večina pa je 
še vedno potrebovala moj nadzor pri reševanju sporov.   
Mentorica Ana Krmpotić Wieczorek  
 
PROJEKT  TRAJNOSTNA  MOBILNOST 

OŠ Ribnica tudi letos vključila v mednarodni projekt Evropski Teden Mobilnosti ali krajše 
ETM. 
Namen Evropskega Tedna Mobilnosti je predvsem spodbujati trajnostno mobilnost. Z 
letošnjim sloganom »Izberi čistejši način prevoza!« želi spodbujati potovanja, ki bi okolju 
povzročila kar najmanj škode. Vodilo trajnostne mobilnosti je namreč zadovoljiti potrebe 
vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. 
V času ETM med 16. in 22. septembrom smo tako aktivnosti v podporo Evropskemu Tednu 
Mobilnosti izvajali tudi na Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna Ribnica in obeh njenih 
podružnicah: 
Pešbus na OŠ Ribnica (učenci 2., 3., 4. razredov, 2 dni) 
Pešbus na POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje (vsi učenci, 2 dni) 
Štetje prometa v okolici - POŠ Sušje (OPB) 
Kolesarjenje po označeni Ribniški krožni poti (Šport za sprostitev s Tadejem Levstkom) 
Aktivnost GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI (Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ s 
koordinatorico Katjo Šivec) 
Mentorica projekta: Katja Rus  
 

PROJEKT SOŽITJE MED GENERACIJAMI  

V projekt sta bili med šolskim letom poleg matične vključeni tudi obe podružnični šoli: Sušje in Dolenja 
vas.  



Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica                                      Poročilo o realizaciji LDN 2020/2021 

 
42/58 

 

Zaradi omejitev, povezanih s karanteno in njenimi posledicami, je tokrat tudi Projekt Sožitje deloval 
zelo omejeno. Predvsem je to videti v manjšem številu dejavnosti in oblikah dejavnosti, katere smo 
namenili stanovalcem DSO Ribnica. 
V celem šolskem letu je tako na različnih dogodkih sodelovalo manj mentorjev kot običajno (le  31 
mentorjev).  Le-ti so pripravili različne dejavnosti in nastope, v katerih je sodelovala množica učencev 
iz različnih razredov.  
Planirano je bilo seveda še več različnih dejavnosti, ki pa zaradi karantene in z njo zapore domov 
starejših občanov in osnovnih šol ter vsega tega spremljajočih omejitev niso bile izvedene. Kljub 
planiranim 30 uram je bilo namreč izvedenih le 26 ur.  
 

V okviru izvedenih ur smo izvedli naslednji program: 

 3 razstave likovnih izdelkov v DSO Ribnica, 

 obdaritev stanovalcev z izdelki z jesenskimi motivi, 

 obdarovanje prebivalcev DSO Ribnica ob božično-novoletnih praznikih z voščilnicami, 
narejenimi »na daljavo«, 

 izdelava pomladnih pozdravčkov za stanovalce DSO Ribnica, 

 4 predstave učencev v DSO Ribnica pod mentorstvom različnih učiteljev RS in PS, 

 obisk učencev v DSO Ribnica – kamenčki s poletnimi željami. 
Mentorici sva o vseh dogodkih obveščali javnost preko šolske spletne strani in občinskega 
glasila Rešeto. 
 
SKRB ZA ZDRAVE ZOBE 

Tekmovanje za čiste zobe, ki je vsako leto potekalo v sodelovanju z ZD Ribnica z Anko Debeljak, se letos 

zaradi ukrepov COVID-19 ni izvajal.  

PROJEKT MINUTE ZA ZDRAVJE 

Projekt Minuta za zdravje se je izvajal v vseh razredih med poukom skozi celo šolsko leto. Prezračili 

smo učilnice in izvajali vaje za razgibavanje in sprostitev. Poudarjali smo skrb za lepo držo, zadovoljili 

potrebo po gibanju ter razvijali odnos do vsakodnevne vadbe in sprostitve med delom. 

 

PROJEKT PRIJAZNI ODNOSI V 3. RAZREDIH 

Z učenci smo dan začeli z zbiranjem na preprogi, kjer smo se umirili ter si pošiljali pozdrave na različne 
načine (brez besed, z gibi, z mimiko, z dotiki, s podajanjem različnih predmetov, z besedami …). Preko 
celega leta smo se vsi v razredu trudili govoriti tišje ter uporabljati čim več prijaznih besed. Prizadevali 
smo si za izboljšanje medosebnih odnosov, večanje strpnosti, senzibilnosti, empatije in medsebojnega 
razumevanja. Vsebine smo vključevali pri vseh predmetih.  
 
PROJEKT RAZREDNI ČASOPIS 
Razredni časopis je bil namenjen pisanju zgodbic, pesmic, novic in spoznavanju ljudi, ki jih 
vsakodnevno srečujemo na hodnikih, pa o njih ne vemo prav veliko. Učenci so lahko opravili intervju 
z določeno osebo, ki je zaposlena na naši šoli. Ob pouku na daljavo so pisali svoje vtise. Namen 
časopisa je bil tudi spoznavanje ustanove, kateri pripadamo in krepitev naših sporazumevalnih 
veščin, ki jih v življenju zagotovo potrebujemo. 
 
  
ZMOREM SAM, ČRTA SAMOSTOJNOSTI 
Vizija naše šole je bila, da smo učence spodbujali k razvijanju samostojnosti, socializacije in gibanja, 

zato je več učencev, ki niso vozači, prihajalo v šolo peš. Učenci, ki niso vozači, so bili upravičeni prihajati 

v šolo največ 15 minut pred začetkom pouka oziroma obvezne aktivnosti, kar določa Pravilnik hišnega 
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reda. Učenci so v šolske prostore vstopali samostojno, starši pa le na povabilo učitelja ali po predhodni 

najavi. Za boljše zagotavljanje varnosti učencev vožnja po šolskem dvorišču ni bila zaželena. Predlagali 

smo, da učence, ki jih pripeljejo starši, odložijo na šolski avtobusni postaji, učenci pa so za varen prihod 

uporabijo pločnik. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

K pevskemu zboru je bilo vključenih 35 učencev. Že drugo šolsko leto zbor zaradi epidemije in 

posledično šolanja na daljavo ne poteka normalno. Pred zaprtjem šol so pevske vaje potekale po 

razredih (6. razredi skupaj, 8. razredi skupaj), tako, da sem smela združevati oddelke posamičnih 

razredov. V času zaprtja šol sem dve pevski vaji izvedla preko videokonference, za ostale pevske vaje 

pa sem pripenjala navodila v spletno učilnico naše šole. Za 90% pevskih vaj sem naredila posnetke 

svojega petja in spremljavo na klavir. Učenci so deloma sledili tem pevskim vajam. Z mladinskim 

zborom sem naredili dva t.i. virtualna zbora. Pevke so mi poslale posnetek svojega petja, jaz pa sem 

doma s programom DaVinci Resolve združila posnetke in na Arnesu objavila dva videoposnetka: 

Koraka, korakaj in Tam v džungli. Prvo pesem so objavili decembra 2020 pred prazniki tudi na FB strani 

R-kanala. Odziv je bil zelo velik in pozitiven. Drugo pesem smo objavili februarja 2020. Po prihodu v 

šolo som smela izvajati pevske vaje zgolj po mehurčkih posamičnih oddelkov. To je zame pomenilo 29 

mehurčkov. Uspelo je z velikim trudom usklajevanja urnikov. A ker so učenci imeli možnost pevskih vaj 

samo 6. in le nekateri še 7. uro zaradi avtobusnih prevozov, je letos realizacija nizka: 83%. Imeli smo 

samo 2 nastopa: žalna seja ob smrti sodelavke Irene Briški (30. september 2020), Nastopile so pevske 

8. razredov; nastop pred DSO Ribnica (16. 6. 2020), nastopili so mehurčki: 1.d, 4.a, 6.d, 8.c in 8.d. 

MLAJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
V to interesno dejavnost je bilo vključenih 53 pevcev iz 1. in 2. razredov. Pred in po zaprtju šol so vaje 
potekale enako kot pri MPZ. Ta zbor se je razdelil v 11 mehurčkov. Izvajala sem jih v času podaljšanega 
bivanja z vsemi prisotnimi otroki, tudi s tistimi, ki niso vpisani v MOPZ. Odziv je bil po večini zelo dober. 
Otroci so radi sodelovali. 1.D je nastopil tudi za Dom starejših občanov Ribnica (16. 6. 2021) v 
sodelovanju harmonikarice Slavice Marinković. 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
V OPZ je bilo vključenih 34 pevcev od 3. do 5. razreda. Pevske vaje so potekale kot pri vseh ostalih 
zborih. Po povratku v šolo je bil zbor v mehurčke, ki so imeli vsak okoli 3x pevsko vajo do konca šolskega 
leta. Vaje so potekale v času OPB z vsemi učenci. 4.a se je predstavil tudi za Dom starejših občanov 
Ribnica, 16. 6. 2021.  
Mentorica: Nataša Arko 
 
PROJEKT SIMBIOZA ŠOLA 

Zaradi spremenjene starostne strukture prebivalstva in s tem povezani družbeni problemi 
zahtevajo nove rešitve tudi na področju izobraževanja starejših ljudi. Pomembno bo, da bo 
zaradi starajoče se družbe z izobraževanjem mogoče spreminjati odnos vseh do starosti, 
staranja in starih ljudi.  
Vseslovenska akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti 
učijo od mladih. Vendar v šolskem letu 2020/2021 zaradi ukrepov proti covid-19 na šoli 
brezplačnih delavnic računalniškega opismenjevanja za starejše nismo mogli izvesti.  
Šola  pa je ves mesec maj sodelovala v projektu simbioza giba. 
Vodja projekta Olga Černe 
 



Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica                                      Poročilo o realizaciji LDN 2020/2021 

 
44/58 

 

PROJEKT KULTURNA ŠOLA 

Ponosni smo, da smo nosilci naziva »kulturna šola«. Tudi v tem šolskem letu smo se trudili, da smo  
krepili kulturno vzgojo ter ustvarjalnost naših učencev na različnih umetnostnih področjih. Trudili smo 
se, da je bila šola čim večkrat center kulturnega programa z namenom prikaza ustvarjalnosti naših 
učencev, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 
V tem šolskem letuje je šola zaradi ukrepov proti covid-19 izvedla zelo malo kulturnih dogodkov bodisi 
za učence šole ali za javnost.  V kulturno delovanje je  bilo vključeno manjše število učencev glede na 
prejšnja šolska leta. Programi  so se izvajali pretežno v okviru interesnih dejavnosti, šola je omogočala 
in spodbujala mentorsko delo zaposlenih.  
V tem šolskem letu je šola ponovno vložila vlogo za naziv KULTURNE ŠOLE in je ta naziv ponovno 
potrdila za obdobje 2021 - 2025. 
Koordinatorica projekta Olga Černe 
 
NAŠ KRAJ V PRETEKLOSTI – POŠ DOLENJA VAS 
V projektu sodelujemo že četrto leto  s Športno- turističnim društvom Dolenja vas, Rokodelskim 
centrom Ribnica in z Muzejem Ribnica. Sodelovanje se je začelo s krajanom Oliverjem Kogojem, ki je 
naredil osnutek projekta, v katerem vsi krajani raziskujemo zgodovino domačega kraja. Cilj projekta je 
postavitev muzeja v Dolenji vasi. V tem šolskem letu smo skupaj s KS Dolenja vas oblikovali zamisel o 
tematsko, učni poti skozi prelepe gozdove naše vasi. Nadaljevanje sledi v prihodnjem šolskem letu. Vsi 
skupaj smo zelo ponosni na svoje delo in sodelovanje. Veselimo se ustvarjanja in raziskovanja tudi v 
naprej. 
Špela Gornik Oražem 
 
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 

Naša šola je bila tudi v tem šolskem letu vključena v Slovensko mrežo zdravih šol.  
 
Delovali smo na naslednjih področjih: 

 Projekt – MINUTA ZA ZDRAVJE ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE v vseh oddelkih na šoli, 

 Športne in dopolnilne športne aktivnosti in rekreativne dejavnosti, 

 Zdrava prehrana in dobre prehranjevalne navade (Slovenski tradicionalni zajtrk, projekti …),  

 Zobna preventiva – zdravi zobje, 

 Razvijanje odgovornega odnosa do okolja (zbiranje odpadnih baterij, ločevanje odpadkov na 
šoli, čistilne akcije …), 

 Humanitarne akcije (zbiranje odpadnega papirja, zbiranje plastičnih zamaškov, zbiranje igrač, 
šolskih potrebščin za socialno šibkejše), 

 Prometna vzgoja, 

 Delavnice in projekti za krepitev duševnega zdravja učencev, 

 Vzgoja za zdravje, 

 Medgeneracijsko sodelovanje (obiskovanje in nastopi otrok za starejše v Domu starejših 
občanov Ribnica, nastopi …), 

 Ekologija in okoljsko osveščanje (interesne dejavnosti), 

 Spoštovanje drugih, 

 Likovno ustvarjanje (likovni natečaji). 
Vodja Olga Černe 

 

ŠOLSKA SKUPNOST NA PS 

• V šolskem letu 2020/21 smo realizirali 6 ur Šolske skupnosti in Rdečega križa od skupno 10ih.  
Zaradi pouka na daljavo in ukrepov pandemije se ure niso izvedle v celoti. Vpisanih je bilo 16 
učencev. 
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• V šol. letu 2020/21 smo realizirali samo akcijo zbiranja zamaškov skozi celo leto, ki je bila tudi 
okrnjena zaradi pandemije Covid. 

Mentorica Katarina Drobnič 
 
ŠOLSKA SKUPNOST NA RS 

Šolski skupnosti razredne stopnje je bilo v tem šolskem letu kljub namenjenim 15 uram 
izvedenih le 9 ur, pri dejavnostih pa je tokrat sodelovalo 37 učencev. Temu je seveda vzrok 
karantena in posledične omejitve glede združevanje. 
Izvedli smo naslednji program: 
TEDEN  OTROKA – Odgovor je pogovor 
Izdelava okraskov za vitrine na stavbi B na OŠ Ribnica  s tematiko »JESEN«. 
Izdelava okraskov na temo »VELIKA NOČ« za vitrine na stavbi B na OŠ Ribnica  
Izdelava okraskov za vitrine na stavbi B na OŠ Ribnica  s tematiko »POLETJE« 
Zbiranje zamaškov   
Mentorica Katja Rus 

 
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV IN VAROVANJE NARAVE 

V letošnjem šolskem letu je šola nadaljevala s projektom cikličnega osveščanja mladine in občanov 

glede varovanja okolja.  Učenci drugih razredov so prejeli knjižice Jaka pomaga naravi, ki govori o tem, 

kako se ločevanje odpadkov organizira na domu. Učenci četrtih razredov  so prejeli knjižico Nejc obišče 

center za ravnanje z odpadki, učenci šestih razredov so prejeli knjižico Predelajmo koristne odpadke, 

osmi razredi pa so prejeli knjigo Kaj se dogaja na planetu Zemlja, ki govori o segrevanju ozračja in 

posledicah onesnaževanja okolja. Vse knjižice je financirala Komunala Ribnica. Knjižice so učenci zaradi 

zaprtja šole dobili šele na koncu šolskega leta. 

Mentorica Olga Černe 

 

PROJEKT O TEBI 
O TEBI je izobraževalni program za mladostnike, ki obravnava telesne, socialne in čustvene 
spremembe med puberteto. Učenci so se seznanili o  pomenu higiene, prehrane in športa pri 
zdravem načinu življenja.  
Cilji :  

 zagotoviti, da bodo mladostniki obveščeni o spremembah, ki jih čakajo med puberteto 

 razviti njihovo samospoštovanje 

 privzgojiti učencem higienske navade in skrb za zdravje 

 spodbujati mladostnike k odkritemu pogovoru o svojih čustvih 

 ozavestiti njihovo odgovornost zase, saj so na prehodu iz otroštva v odraslost  

Vsebine  s pomočjo metodično- didaktičnega priročnika smo obravnavale pri pouku biologije v 9. 
razredu. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo  smo učencem   razdelile  Knjižice za dekleta in Knjižice 
za fante,  kjer so zbrani odgovori na vprašanja mladostnikov.  
V okviru ur oddelčne skupnosti smo izvajali delavnice po priročniku za preventivno delo z mladostniki 
Zorenje skozi To sem jaz, za razvijanje  socialnih in čustvenih veščin ter pozitivne samopodobe. 
 
EKO KROŽEK 

ID EKO krožek se je letos izvajal na drugačen način, kot po navadi. Upoštevati smo omejitve, ki jih je 
določil NIJZ. Da ni prišlo do mešanja skupin, so posamezni razredi praznili škatle s papirjem po 
določenem urniku. Izpeljali smo tri akcije zbiranja starega papirja.  
Kljub vsem omejitvam smo se potrudili, da smo naredili čim več za ohranitev narave.  
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Tudi v času šole na daljavo smo učitelji spodbujali učence na pravilno ločevanje in sortiranj odpadkov 
v domačem gospodinjstvu in načrtovali likovne naloge, ki so vključevale recikliranje odpadkov. 
Mentorica Andreja Vidervol 

OTROŠKI PARLAMENT 
Tudi letošnja tema 31. otroškega parlamenta je bila - MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Delo v tem 
šolskem letu je v veliki meri potekalo na daljavo. V živo smo uspeli izvesti zgolj prvo srečanje, kjer smo 
izvolili predsednika šolskega OP ter zadnje srečanje, kjer smo si izmenjali mnenja ter izkušnje tega 
šolskega leta. Vsa ostala srečanja smo izvedli na daljavo v popoldanskem času. Na srečanjih smo izvajali 
različne aktivnosti, kjer smo se pogovarjali o Moji poklicni prihodnosti ter vseh podtemah – Moj poklic: 
skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; 
Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo. V letošnjem letu je bila dodana še ena 
podtema, in sicer: Vpliv Covid-19 na izbiro poklica. 
V letošnjem letu smo nadaljevali s sodelovanjem z ostalimi osnovnimi šolami. Tako so predstavniki 
naše šole 18. marca 2021 sodelovali v projektu, ki je bil organiziran s strani Kariernega centra za mlade 
VšečKAM in GREM. Sodelovali so še predstavniki osnovnih šol iz Kočevja ter Loškega Potoka. Našo šolo 
so zastopali Rebeka Duščak, Jure Josipović, Karla Dejak, Luka Kljun in Črt Starc. Člani zmagovalne 
skupine so se uvrstili naprej na regijsko tekmovanje OP.  
Regijskega otroškega parlamenta, ki je bil v ponedeljek, 12. aprila 2021 preko ZOOM povezave, se je 
udeležilo 25 parlamentarcev iz JV regije, kateri so v petih skupinah razpravljali na temo ¨Moja poklicna 
prihodnost.¨ Našo šolo je suvereno zastopala Rebeka Duščak iz 8.d razreda. Vsi sodelujoči so prikazali 
veliko znanja ter komunikacijskih veščin, saj so bile njihove razprave konstruktivne, zanimive ter polne 
idej in rešitev. Naši Rebeki se žal ni uspelo uvrstiti na nacionalni OP, ki je letos potekal 21. aprila, prvič 
preko aplikacije ZOOM. 
S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/22. 
Mentorica Gabriela Maja Grivec 
 
 
PRIREDITEV OB RIBNIŠKEM OBČINSKEM PRAZNIKU-DOMAČA KULTURNA DEDIŠČINA 
Kulturni dan Domača kulturna dediščina, ki je bil načrtovan 23. 10. 2020, je odpadel zaradi uvedbe šole 
na daljavo, vendar smo ga izpeljali spletno v času šole na daljavo, in sicer 6. 4. 2021. Temo v 6. r. Tri 
pisanke sta pripravili Vanja Novak in Majda Ilc Hussein; v 7. r. Bajke in pripovedke sta pripravili Lea 
Bracovič in Tadeja Šmalc; v 8. r. je Potovanje s Prešernom pripravila Majda Valčić. 
 
PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU  

Obeleženje 8. februarja sta za spletno stran pripravili Vanja Novak in Tadeja Šmalc. 
 
ANGLEŠČINA PO KORAKIH 
Angleščina po korakih se je izvajala izmenično enkrat tedensko in sicer ob četrtkih, 6. uro za učence 6.c 
razreda ter v petek, preduro za učence 6.d razreda. Planiranih je bilo 30 ur, ki pa so bile v celoti 
realizirane. V času šole na daljavo sem uro izvajala tedensko v dogovoru z učenci obeh oddelkov. 
Interesno dejavnost je obiskovalo 20 učencev iz 6.c razreda in 20 učencev iz 6.d razreda. Interesno 
dejavnost sem zaradi števila učencev izvajala izmenično v vsakem razredu posebej. Večina učencev je 
ure obiskovala redno.  
 
Pouk je bil izveden po načrtu. Ure sem popestrila z dodatnimi besedili, nalogami ter vajami na spletnih 
aplikacijah. Velikokrat smo dodatno utrjevali učno snov, ki smo jo tudi nadgradili. Določeno število ur 
sem namenila tudi pripravi na NPZ. Prehajali smo »naprej in nazaj« - od osnovnih do bolj in zelo 
zahtevnih tem, tako glede slovnice kot glede besedišča. Posebno pozornost smo namenili razlagi 
zahtevnejših vsebin, reševali smo različne tipe nalog, pa tudi pripravam na pisna in ustna ocenjevanja. 
Pozornost smo posvetili tudi osebnemu razvoju, sposobnosti nastopanja ipd.  
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Z delom, motivacijo ter pristopom učencev sem zelo zadovoljna, saj je bil napredek pri marsikateremu 
učencu očiten. 
Mentorica Gabriela Maja Grivec 
 
BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV 

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 je v tem času pouk za vse učence potekal na daljavo, 
zato božično-novoletne prireditve v tem šolskem letu nismo izvedli. 
 
PROJEKT NAJ ŠPORTNIK IN NAJ ŠPORTNICA ŠOLE 

Projekt Naj športnik in naj športnica šole potekata že nekaj let. V projekt so vključeni vsi učenci šole, 
ki skozi leto tekmujejo v šolskih športnih tekmovanjih. V letošnjem letu ni bilo nobenih šolskih 
športnih tekmovanj, ki so zaradi epidemije Covid-19 odpadla. 
Tako v letošnjem šolskem letu nismo proglasili športnika in športnice šole. 
Vodja: Tadej Levstek 
 
 
ZAKLJUČNA PRIREDITEV VALETA 
Že takoj oktobra, ko so zaradi epidemije zaprli šolo, sem razmišljala, kako bomo izpeljali zaključno 
prireditev. Plesnih vaj ni bilo, ko smo se vrnili v šolo, pa sem s posameznimi razredi pripravljala 
program. Vsak razred se je predstavi na izviren način. 
Valeta je potekala v ponedeljek, 14. 6. 2021 v športnem centru, in sicer ob 9.30, nato so šli vsi 
devetošolci na kosilo v gostišče Pugelj. Šola je vsakemu razredu pripravila torto. 
Ker so bili letošnji devetošolci  za marsikaj prikrajšani, je ravnateljica predlagala, da povabimo kot gosta 
kakšno znano osebnost, Klemen Bunderla (znan iz oddaje Znan obraz ima svoj glas), radijski voditelj na  
radiu Aktual, se je prijazno odzval na našo prošnjo. 
Celoten program sta tako povezovala Žana Lovšin iz 9.d in presenečenje dopoldneva Klemen Bunderla.  
Žana se je glede nato, da ni vedela, da bo dobila sovoditelja, zelo dobro znašla. Vsak razred se je zahvalil 
razredničarki oz. razredniku, skupaj so se zahvalili staršem, učiteljem, delavcem šole in ravnateljici. 
Ker zaradi ukrepov ni bilo gledalcev, je TV R-kanal celotno prireditev posnel, takoj na svojo FB stran 
objavil kratke inserte in ravnateljici že dan pred prireditvijo posredoval povezavo, ki smo jo objavili na 
šolski spletni strani, tako da so si starši lahko ogledali direktni prenos. 
V drugem delu smo razglasili odličnjake – levstikovce in učenca, ki sta na državnem nivoju dosegala 
zlato priznanje (2 zlati priznanji Samo Andolšek, 1 zlato priznanje Petra Levstik).  
Mentorica Majda Valčić 

 
PLAKAT MIRU 
Na likovnem natečaju so sodelovali učenci 8. razreda. Ustvarjali smo pri LS2. Na prvem izboru je 
sodelovalo 26 učencev. V ožji, polfinalni izbor so bili izbrani plakati LARE LENIČ iz 8.A, TARE ARKO iz 8.D 
in SARE NOSAN iz 8.D. Na finalni, državni nivo je bil izbran plakat Lare Lenič iz 8.A in zasedla je 7. MESTO 
V DRŽAVI.  
Vsi učenci so prejeli priznanja za sodelovanje in nagrado (risalni blok in tempera barvice). Lara Lenič je 
prejela priznanje guvernerja Lions kluba Slovenije in plačano šolanje v Likovni šoli RC za prihodnje leto. 
Mentorica Katarina Drobnič 
 
PROJEKT POUSTVARJANJE UMETNIN 
K sodelovanju nas je povabila Galerija Miklova hiša Ribnica. Projekt je potekal med poukom na daljavo. 
Učenci LS1 so poustvarjali umetnine stalne zbirke slik iz Miklove hiše. Njihovi izdelki so bili objavljeni 
februarja v glasilu Rešeto. 
Mentorica Katarina Drobnič 
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PROJEKT LOČUJ, NE PAMETUJ 
Projekt je potekal med poukom na daljavo. Učenci so pri LS3 ustvarjali krajinsko umetnost. V naravi so 
ustvarjali umetnine iz naravnih materialov. Poslali smo 12 izdelkov. Vsi učenci so prejeli zahvale – 
priznanja za sodelovanje. Učenka Lara Rus iz 8.B je prejela nagrado, bon v vrednosti 10 eur za trgovino 
v RC. Izdelki so razstavljeni v Gradu Ribnica. 
Mentorica Katarina Drobnič 
 
 
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
Letošnje šolsko leto se je zaključilo drugače kot navadno. Zaradi epidemije COVID-19 so morali učenci 
ostajati v matičnih razredih. Tudi interesne dejavnosti se niso izvajale. Obeležitev dneva državnosti je 
potekala v matičnih učilnicah. Učitelji so se z učenci v svojih razredih pogovorili o dnevu državnosti, ki 
je pomembna prelomnica v novejši zgodovini Slovenije.  
 
 

8. TEKMOVANJA 

8.1. Tekmovanja v znanju 

Preglednica 19: Pregled dosežkov učencev na tekmovanjih iz znanja 

Predmet  
Št. 

učencev 

Dosežki (priznanja) 

bronasto srebrno zlato mesto 

Matematika – Vegovo priznanje (1.–9.) 303 
72 za uspeh + 
30 (5) 

/ 1  

Fizika – Stefanovo priznanje (8., 9.) /     

Kemija – Preglovo priznanje (8., 9.) 8 2(2) / /  

Logika (2.–9.) 276 96 1   

Biologija – Proteusovo priznanje (8., 9.)      

Slovenščina – Cankarjevo priznanje(4.–9.) 74 26 (2) 1   

Slovenščina – Mehurčki (1.–3.) 80 80 priznanj za sodelovanje 

SPELLING CHAMPION (6., 7., 8., 9.) /     

Angleščina ( 9.) 27 13 (4 RT) 3 1  

Angleščina (8.) 6 1    

Nemščina ( 9.) 7 2 (2DT)    

Francoščina (9.) / odpoved     

Razvedrilna matematika(4.–9.) 30 8 / / / 

Bober (4.–9.)      

Tekmovanje v programiranju Scratch 1 1  1 1.m. 

Zgodovina (8., 9.) 25 10 (3DT) 3 /  

Kaj vem o sladkorni bolezni 11 2 / / / 

Naravoslovje (6., 7.) –Kresnička 14 5 / 

Astronomija – Dominkovo pr. (8., 9.) /     

Sanktpeterburška olimpijada /     

Vesela šola (4.–9.) 6 2    

Cici vesela šola (1.–4.) 337 Cici pohvala za sodelovanje 
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Računanje je igra (1.-5.) 125 68 27  

Prospekt mojega kraja (8.,9.) /   

Skupaj      

 

Učenci naše šole tekmujejo v mnogih tekmovanjih, na državni ravni učenci dosežejo srebrno 
in zlato priznanje. Prejemniki zlatih priznanj in doseženih 1. mest na državni ravni so vpisani v 
Knjigo dosežkov. Letos je bil izbor tekmovanj zelo okrnjen zaradi epidemije, vseeno pa je naša 
šola na najvišjih tekmovanjih dosegla tri zlata priznanja, ki sta nam jih priborila dva naša 
učenca. Dve zlati priznanji je dobil učenec SAMO ANDOLJŠEK IZ 5.F RAZREDA. In sicer zlato 
priznanje in prvo mesto v državi na tekmovanju v programiranju iz SCRATCH-a, pod 
mentorstvom učitelja Marjana Novaka na področju računalništva in zlato Vegovo priznanje na 
državnem tekmovanju iz matematike pod mentorstvom učiteljice Vide Arko. 

Učenka LARA PETEK IZ 9.B pa je dosegla Zlato priznanje iz angleščine pod mentorstvom 
učiteljice Mateje Lesar Rus. 

Vse več pa se poudarja tudi vztrajnost na nekem področju, zato gre pohvala kar 38 učencem, ki so 

prejeli naziv zlati bralec (opravljena bralna značka vseh devet let). 

Letošnje šolsko leto je devetošolec Lan Pahovič dobil priznanje Diamantni kenguru. 

(Priznanje Diamantni kenguru prejmejo tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem 

osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni 

matematični Kenguru.)  

8.2. Tekmovanja v športu 

Preglednica 20: Pregled dosežkov učencev na tekmovanjih iz športa 

Letošnje šolsko leto so bila odpovedana vsa tekmovanja v športu zaradi korone. 

9. URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 
V okviru vzgojnega načrta naše šole uresničujemo temeljne vrednote in vzgojna načela, sodelovanje s 

starši, vzgojne dejavnosti šole, vzgojne postopke, ukrepe in opomine, pohvale, priznanja in nagrade. 

Izvedeni pa so bili naslednji vzgojni ukrepi: 

povečan nadzor – 3 učencem 
ukinitev pravic – 2 učenca 
restitucija – 13 učencem 
mediacija – 3 učenci 
PS 
povečan nadzor – 6 učencem 
restitucija – 11 učencem 
Na RS so bili izrečeni 3 opomini, na PS pa je bil izrečen 1 opomin. 

9. 1. Nagrade in pohvale 

V tem šolskem letu je bilo na razredni stopnji pohvaljenih 129 učencev (23,7 %), na predmetni stopnji 

pa 136 učencev (36,1 %), knjižno nagrado je prejelo 5 učencev na predmetni stopnji (1,3 %).  
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Odličnjakov – levstikovcev, vpisanih v Zlato knjigo je bilo 14, v Knjigo dosežkov pa sta vpisana 2 učenca, 

ki sta dosegla zlata priznanja ali prvo mesto na državnem tekmovanju. Odličnjaki levstikovci so prejeli 

darilo, ki sta ga skupaj financirali šola in Občina Ribnica (tablični računalnik). 

ODLIČNJAKI – LEVSTIKOVCI 2020/21: 
9. A 
BOJC ANŽE 
ĐORĐEVSKA LUNA 
KLUN LUKA 
LEVSTIK PETRA 
MARJANOVIČ ULA 
PETEK ULA 
9. B 
FATUR TANEJ 
PETEK LARA 
POJE MIHELIČ NAJA 
9. C 
ČAMPA ZARJA 
HOJČ NIKA 
ŽAGAR JURIJ 
ŽAGAR MATIC 
9. D 
LOVŠIN ŽANA 

 
 
V Knjigo dosežkov ribniških učencev sta vpisana dva učenca. 

Samo Andolšek je prejel 
zlato priznanje iz matematike pod mentorstvom učiteljice Vide Arko, 
zlato priznanje iz programiranja v  Scratch pod mentorstvom učitelja Marjana Novaka, 
Lara Petek je prejela  
Zlato priznanje iz angleščine pod mentorstvom učiteljice Mateje Lesar Rus. 

10. KNJIŽNICA 
Šolsko knjižnico sta vodili knjižničarki, ki sta izvajali tudi bibliopedagoško delo (knjižnično informacijsko 

znanje) v prostorih knjižnice in v računalniški učilnici. Takšne ure so koristne ne le glede širjenja bralne 

kulture, ampak predvsem v smislu oblikovanja učencev v aktivne uporabnike knjižnice in njenih virov.  

Preglednica 21: Obseg knjižničnega fonda 

 

 2020/21 (na 24.6.2021) 

Vpisanih enot knjižnih gradiv (v COBISS) 
Število obiskov 

Izposojenih knjižnih enot 
Odpisanih knjig 

 25732 
10673 
16800 

592 (vključno z US) 
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11. UČBENIŠKI SKLAD 
Knjižnica razpolaga tudi z učbeniškim skladom. Denar, ki ga dobimo, v celoti namenimo za nakup novih 

učbenikov. Financiranje s strani ministrstva je urejeno s pravilnikom. Z nakupom učbenikov za šolsko 

leto 2020/21 bodo vsi učbeniki usklajeni s prenovljenimi učnimi načrti.  

Preglednica 22: Pregled izposoje iz učbeniškega sklada 

 2020/21 

Število učencev 923 

12. SVETOVALNO DELO IN IZVAJANJE DSP 
Svetovalno delo na šoli je potekalo na različnih področjih: svetovalno delo, delo z nadarjenimi, vpisi v 

prvi razred in v srednjo šolo, sodelovanje z učenci, učitelji in starši, postopki usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami, izvajanje vzgojnega načrta, sodelovanje z različnimi zunanjimi inštitucijami 

dodatna strokovna pomoč  in učna pomoč pri različnih predmetih, predavanje o branju in pisanju, 

izvedba preizkusnega nareka za ugotavljanje bralno napisovalnih težav, pomoči pri naslednjih 

področjih: branje, pisanje, računanje, vidna in slušna percepcija, govorno izražanje, osvajanje socialnih 

veščin, orientacija, pozornost in koncentracija, urjenje fine in grobe motorike. 

V okviru bralnega projekta so učiteljice dodatne strokovne pomoči izboljševale tehniko in interes pri 

branju ter bralno razumevanje.  

Učencem Romom je šola pomagala z nakupom delovnih zvezkov, brezplačnimi učbeniki in šolskimi 

potrebščinami. Učencem 3. razreda smo pomagali pri plačilu šole v naravi. V februarju je potekal vpis 

v prvi razred – 103 otrok v Ribnici, 26 otrok v Dolenji vasi in 10 otrok v Sušju. Svetovalna služba je vodila 

prešolanje otrok, organizirala in vodila komisijo za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo in 

sestavila oddelke prvega in šestega razreda. 

Skozi celo šolsko leto je potekalo sodelovanje svetovalne službe z učitelji, učenci in starši glede 

vedenjske problematike, izostajanja od pouka, še posebno učencev Romov, reševanja domačih razmer 

učencev, ki so se odražale tudi pri šolskem delu. 

Za starše učencev 9. razredov je svetovalna služba izvedla roditeljski sestanek na temo poklicnega 

informiranja in kariernega svetovanja in informiranja učencev in staršev glede vpisnega postopka v 

srednje šole, roditeljskega sestanka za starše učencev 8. razredov pa ni izvedla zaradi ukrepov za 

zajezitev širjenja COVID-19. Svetovalna služba je pri svojem delu veliko sodelovala z drugimi zunanjimi 

inštitucijami (MIZŠ Ljubljana, Center za socialno delo Ribnica in Kočevje, ZD Ribnica, Svetovalni center 

v Ljubljani,  OŠ Ljubo Šercer Kočevje, Slovenski Karitas, Rdeči križ Ribnica,  Policijska postaja Ribnica). 

Svetovalna služba izvaja tudi postopek ugotavljanja in delo z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli – 

koordiniranje, ugotavljanje nadarjenih po 2 kriterijih, oblikovanje predloga in izhodišč za delo z 

nadarjenimi, potrjevanje na konferencah, razgovori s starši in učenci, delo z evidentiranimi nadarjenimi 

– Klub za razmišljanje (delavnice z nadarjenimi učenci). 

Sodeluje v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, koordinira izvajanje individualiziranih 

programov, vključuje se v 2. stopnjo pomoči (ugotavljanje vzrokov za učno neuspešnost otroka na 

podlagi strokovnih izhodišč - diagnostični postopki, svetovanje staršem in učiteljem pri delu z učencem, 

neposredno delo in svetovanje učencu), izvaja tudi ure  DSP  po odločbi. 

Svetovalno delo je tudi delo z učno uspešnimi učenci na področju osebnostne trdnosti (napotki za 

izboljšanje samopodobe v obremenjujočih situacijah), predvsem na pobudo staršev. 
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13. LABORANTSKO DELO 
Na šoli je bilo sistemizirano 17,25 PU laborantskega dela tedensko, to je 0,58 delovnega mesta 

laboranta. Laborantsko delo pri naravoslovju in biologiji so opravljale učiteljice naravoslovja in laborant 

Janez Andoljšek (9,25 PU), pri KEM in FIZ  pa laborant Janez Andoljšek (8 PU = 0,3 del. mesta). 

14. PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

14.1. Analiza dosežkov NPZ v 6. in 9. razredu 

 
Analiza dosežkov NPZ v 6. razredu 
 
Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda obvezno, učenci so 
opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine.  
 
Preglednica 23: Primerjava rezultatov NPZ 6. razreda naše šole z državnim povprečjem 

 
Iz podatkov je razvidno, da so rezultati šestošolcev pri slovenščini in matematiki višji  od državnega 
povprečja, pri angleščini nekoliko nižji. Učitelji, ki poučujejo te predmete, so natančno analizirali 
rezultate učencev naše šole, na konferenci smo skupaj z razredno stopnjo predlagali konkretne ukrepe 
za izboljšanje dela in rezultatov v naslednjem šolskem letu. Z aktivnejšimi in bolj motivacijskimi 
oblikami in metodami dela pričakujemo, da se bo stanje pri NPZ teh učencev do 9. razreda še izboljšalo. 
 
Analiza dosežkov NPZ v 9. razredu 
Učenci 9. razredov so opravljali nacionalne preizkuse iz slovenščine, matematike in zgodovine (tretji 
predmet).  
 
Preglednica 24: Primerjava rezultatov NPZ 9. razreda naše šole z državnim povprečjem 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je povprečni dosežek pri matematiki in slovenščini višji  od državnega 

povprečja, pri zgodovini je nekoliko nižji.  Zelo smo zadovoljni z rezultati pri SLO. Z učitelji aktivov MAT, 

SLO in ZGO smo analizirali rezultate učencev naše šole ter jih primerjali z rezultati na državni ravni. 

Učitelji so oddali tudi svoja poročila, iz katerih je razvidno, kje so imeli učenci naše šole  večje težave 

oz. boljše rezultate, primerjalno z državnimi rezultati. Prav tako smo izdelali načrt, kako odpraviti 

pomanjkljivosti in še izboljšati rezultate v naslednjem šolskem letu.  

Z rezultati NPZ za 6. in 9. razred so bili seznanjeni učitelji na učiteljski konferenci ob zaključku šolskega 

leta. Vsi podatki, analize in ukrepi se nahajajo v mapi NPZ 2021 za 6. razred in NPZ za 9. razred. 

Primerjava rezultatov NPZ 6. r. prejšnjih let 

Predmet Št. udeleženih Državno povprečje OŠ Ribnica Odklon 

SLO 78/86 54,8 % 55,4 % +0,6 % 

ANG 81/86 66,8 % 64,0 % -2,8 % 

MAT 79/86 51,0 % 58,3 % +7,3 % 

Predmet Št. udeleženih Državno povprečje OŠ Ribnica Odklon 

SLO 86/88 49,1 % 55,3 % + 6,2 % 

MAT 83/88 48,2 % 49,6 % +1,4 % 

ZGO 86/88 44,2 % 43,7 % - 0,5 % 
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Preglednica 25: Rezultati NPZ 6. razreda letošnjega leta  in štirih preteklih let  

(v šol. letu 2019/20 NPZ ni bil izveden)  

 

PREDMET/šol. leto 2020/21 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 
Slovenščina +0,6 % -0,80 % +2,17 % - 2,69 % - 3,27 % 
Angleščina -2,8 % -9,40 % -3,09 % - 8,90 % - 9,34 % 

Matematika  +7,3 % -3,98 % +2,99 % - 0,04 % + 3,55 % 

 

Primerjava rezultatov za 6.r. kaže, da so rezultati letos pri angleščini pod slovenskim  povprečjem, 

vendar se razlika  s slovenskim povprečjem zmanjšuje, kar kaže, da smo na pravi poti.   Učitelji 

angleščine so pri analizi rezultatov poudarili, da bodo še naprej delali na izboljšanju rezultatov. Za 

izboljšanje rezultatov bomo učitelji pri pouku dajali poudarek tistim področjem, kjer so naši učenci 

slabši, aktivi se bodo še naprej povezovali  po vertikali. Ne bomo odstopali od tega, da morajo učenci 

za pozitivno oceno pokazati minimalne standarde znanja.  Zelo smo zadovoljni z rezultati pri 

matematiki. Zavedamo se, da se v 6. razredu pokaže znanje učencev, ki ga pridobijo na razredni stopnji. 

 

Preglednica 26: Rezultati NPZ 9. razreda treh preteklih let 

 

PREDMET 2020/21 PREDMET 2018/19 PREDMET 2017/18 PREDMET 2016/17 

SLO + 6,2 % 
SLO + 2,16 

% % 
SLO +0,52 

SLO + 0,78 
% 

MAT +1,4 % 
MAT + 4,30 

%% 
MAT +7,16 

MAT 
- 0,89  

ZGO - 0,5 % 
TJA 

- 1,91  TJA -9,24 
GEO 

- 3,37  

 

V 9. razredu smo zadovoljni z rezultati iz slovenščine in tudi iz matematike. Naš cilj je obdržati pri vseh 

predmetih  višji rezultat od slovenskega povprečja. 

Preglednica 27: Rezultati NPZ letošnje generacije v 6. razredu in v 9. razredu 

 

PREDMET/šol. leto 2020/21 2017/18 

Slovenščina + 6,2 % +2,2  

Matematika  +1,4 % +3,0 

Zgodovina/Angleščina - 0,5 % -3,1 

 

Iz Preglednice 27 je razvidno, da je letošnja generacija v zadnjih treh letih šolanja napredovala pri 

slovenščini. Negativno odstopanje pri ZGO  je pokazatelj tudi funkcionalne bralne pismenosti, zato 

bomo še vedno nadaljevali pri vseh predmetih z dogovorjenimi ukrepi,  in sicer odgovornost do 

šolskega dela, branje z razumevanjem in dvig ravni zahtevnosti. 

Zavedamo se, da je potrebno učence v OŠ opremiti z različnimi bralnimi in učnimi strategijami. 
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15. IZOBRAŽEVANJE 
Vsem delavcem je omogočeno stalno strokovno usposabljanje in sicer v času pouka, če je pouk možno 
nemoteno organizirati, večinoma pa v času, ko ni pouka. Učitelji so se udeležili vseh predavanj,  ki jih 
je organiziralo vodstvo šole, poleg tega pa so se tudi individualno izobraževali glede na svoje potrebe. 
Vsi zaposleni se zavedamo, da se je potrebno stalno strokovno izpopolnjevati in sodelovati v 
raziskovalnih projektih ter tako prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno izobraževalnega dela na šoli.  
 
Na šoli smo organizirali naslednja predavanja oz. tematske konference: 

 Sept., okt. - Delavnice o uporabi spletnega orodja Teams 

 8. 10. 2020 - Varstvo pri delu 

 30. 6. 2021 – Aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu 
 
Za starše smo izvedli naslednja izobraževanja: 
 

1. Spletno predavanje: Kako pomagati otroku pri učenju branja in pisanja za starše učencev 2. 
razredov, januar. 2021 (Olga Černe, defektolog). 

2. Karierna orientacija za starše učencev 9. razredov, februar 2021 - Potekal je na daljavo  preko 
aplikacije ZOOM v torek, 9. 2. 2021 ob 17. uri (Nena Weithauser Plesničar, šolska psihologinja). 

16. NAPREDOVANJA 
V šolskem letu 2020/2021 so učitelji prejeli naslednje nazive: 

 Andreja Modic, Olga Černe, Majda Valčić - svetnik 
V višji plačni razred je napredovalo 28 zaposlenih. 

17. MENTORSTVO ŠTUDENTOM IN UČITELJEM PRIPRAVNIKOM 

17.1. Pedagoška praksa 

Naši učitelji so nudili strokovno pomoč in podporo  naslednjim študentom: 
Iris Klun – Andreja Hočevar 
Ana Rigler – Mirjana Kous 
Nina Henigman - Nataša Tanko Belaj 
Kristina Grandovec - Maja Golež 
Neja Golež - Uršula Jaklič Žagar  
Jaka Kaplan  - Gregor Ilc 
Alen Blatnik – Tadej Levstek 
Ana Kaplan – Jerneja Merhar 

17.2. Pripravniška mesta 

V šolskem letu 2020/2021 nismo imeli pripravnikov. 

18. SODELOVANJE ZAVODA 
Sodelovanje zavoda s svetom zavoda, svetom staršev in vključenost zavoda v življenje in delo v 

lokalnem in regionalnem okolju. 

18.1.  Svet zavoda 

Svet zavoda se je v šolskem letu 2020/21 sestal na eni redni seji in na treh dopisnih sejah. 
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30. 9. 2020, 4. seja sveta šole 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje. 
2. Potrditev Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za  šolsko leto 201/20. 
3. Sprejem Letnega delovnega načrta  za šolsko leto 2020/21. 
4. Poročilo o tekočem poslovanju zavoda (ravnateljica). 
5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole. 
6. Razno. 

 

12. – 18. 12. 2020, 1. dopisna seja Sveta šole, ki je potekala v dopisni obliki po elektronski pošti 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje. 

2. Poročilo komisije o razpisu za imenovanje ravnatelja, izbira in posredovanje podatkov 

izbranega kandidata v mnenje ministrici za izobraževanje, znanost in šport 

1.– 5. 2. 2021, 2. dopisna seja Sveta šole 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. dopisne seje. 

2. Imenovanje ravnateljice 

1.– 5. 3. 2021, 3. dopisna seja Sveta šole 

Dnevni red: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. dopisne seje  Sveta šole 

2. Letno poročilo za leto 2020. 

3. Program dela, finančni  in kadrovski načrt za leto 2021. 

4. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2020 in potrditev števila dni dopusta za leto 

2021 za ravnateljico 

5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole.  

 

Svet šole je opravil vse naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

18.2. Svet staršev 

V letošnjem šolskem letu smo imeli dva sestanka Sveta staršev. Svet staršev je opravljal naloge, ki so v 

skladu z zakonom in drugimi predpisi. Svet staršev je bil aktiven, dali so številne pobude, ki jih je šola 

tudi sprejela in izvajala. Tudi svet staršev je bil seznanjen z novimi predpisi in zakonodajo. Prvi sestanek 

je vodila ravnateljica Andreja Modic, drugi pa izvoljen predsednica Anja Krautberger Andoljšek. 

Prva seja je bila 30. 9. 2020. Obravnavali so naslednje teme: 

 Sprejem dnevnega reda. 

 Predstavitev članov sveta staršev in verifikacija mandatov. 

 Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev. 

 Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev. 

 Šola po modelu B – delovanje ob upoštevanju ukrepov 

 Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20. 

 Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2020/21. 

 Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev. 
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 Razno. 
 
Druga seja je 16. 11. 2020 zaradi ukrepov zajezitve virusa COVID-19 potekala korespondenčno. 
Dnevni red: 

 Obravnava osnutka mnenja o kandidatki za ravnatelja. 
 
Tretja seja je v  tednu od 25. 5. do 28. 5. 2021 potekala korespondenčno. staršev v šol. letu 2020/2021. 

Gradivo za obravnavo predlaganega dnevnega reda so predstavniki SS prejeli po elektronski pošti. 

Glasovnice je oddalo 26 predstavnikov SS.  

Točke dnevnega reda so bile: 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 30. 9. 2020. 

2. Nabor delovnih zvezkov za šol. leto 2021/22, soglasje sveta staršev 

3. Predlog nadstandardnih dejavnosti (šola v naravi) za šol. leto 2021/22 

 

18.4. Sodelovanje šole z okoljem 

Šola je preko zdravstvenega doma Ribnica organizirala za učence redne zdravstvene in 
zobozdravstvene preglede ter sistematske preglede tudi za učitelje. 
S policijsko postajo Ribnica redno sodelujemo v skupnih aktivnostih povezanih s preprečevanjem 
nasilja med vrstniki ter na področju preventive v cestnem prometu. 
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 letos nismo sodelovali s Prešernovimi šolami v Kranju, 
Mariboru, Črenšovcih in Beogradu (Forme vive ni bilo, srečanja gledaliških skupin ni bilo, prav tako ni 
bilo srečanja kolektivov Prešernovih šol). 
Aktivno smo sodelovali z Območnim združenjem veteranov za Slovenijo Ribnica. 
Nadaljujemo dobre odnose s Centrom za socialno delo Ribnica, Varstveno delovnim centrom Ribnica, 
ribniškem vrtcem, z Domom starejših občanov Ribnica, in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občina Ribnica, z Miklovo hišo, z Rokodelskim centrom, s športnim centrom Ribnica, z Obrtno 
zbornico Ribnica, s Karitasom in z Območnim združenjem rdečega križa Ribnica. 

19. EVAKUACIJSKA VAJA 
Vaja evakuacije je bila v letošnjem šolskem letu prilagojena zahtevam NIJZ-ja in je potekala v 

razrednih mehurčkih.  

Za oddelke 6. in 7. razreda smo jo izvedli v ponedeljek, 21. junija, v sklopu tehniškega dneva. V prvi 

šolski uri so vsi oddelki gledali kratek film EVAKUACIJA 

(https://www.youtube.com/watch?v=0T7BZW6yU6M ), se seznanili z evakuacijskim načrtom, ki se 

nahaja v vsaki učilnici ter se o evakuaciji na splošno in o evakuaciji v šoli pogovorili z učiteljem, ki je 

bil v razredu to uro. Enkrat v naslednjih urah tehniškega dne sem prišla v vsak oddelek posebej, se z 

njimi še enkrat pogovorila o bistvenih stvareh evakuacije, nato pa smo skupaj zapustili razred in odšli 

na zborno mesto. Na zbornem mestu smo se pomenili še o obnašanju na zbornem mestu in o 

dolžnostih učitelja in učencev, nato pa smo se ponovno vrnili v učilnico.  

Z oddelki 8. razreda je bila evakuacija na enak način izvedena v zadnjem tednu pouka pri urah 

Tehnike in tehnologije. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0T7BZW6yU6M
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20. SPREMLJANJE POUKA IN UČITELJEVEGA DELA 
 
Hospitacije 
Spremljava vzgojno izobraževalnega dela učiteljev je ravnateljeva naloga. Odgovornost, da skrbi za 
kakovost pouka in za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela v skladu z zakonodajo. V LDN so zapisani 
cilji in namen spremljave učiteljevega dela, zraven spada tudi spremljava učiteljevega 
administrativnega dela (letne in dnevne priprave, pregled realizacije in spremljanje ostale pedagoške 
dokumentacije, tudi pregled testov za preverjanje in ocenjevanje znanja). Prav tako prisotnost pri 
pouku ravnatelju omogoča vpogled v delo učiteljev in učencev ter seznanitev z morebitnimi težavami 
ali nepravilnostmi. 
Hospitacijam so sledili individualni razgovori z učitelji. 
V šolskem letu 2020/21 sem zaradi razglasitve epidemije in pouka na daljavo opravila manj hospitacij, 
sem pa spremljala delo učiteljev na daljavo preko spletnih učilnic. Spremljala sem vzgojno-
izobraževalno delo učiteljev začetnikov in novo zaposlenih učiteljev, delo učiteljev, ki so zamenjali 
področje poučevanja, prisostvovala sem pri pouku v razredih, kjer se pojavljajo problemi ali so v njih 
problematični učenci. Opravila sem hospitacije pri petih nastopih učiteljev začetnikov, ki so morali 
nastope opraviti kot pogoj za prijavo na strokovni izpit.  
 
V šolskem letu 2020/21 smo pri hospitacijah  zasledovali predvsem: 

 Izvajanje aktivnosti - dejavnosti za realizacijo prednostnih nalog šole ( bralno pismenost, 
odgovornost do šolskega dela)  

 Aktivne oblike in metode poučevanja 
 Izvajanje prilagoditev za učence s posebnimi potrebami in nadarjenimi 

Ob tem sem bila pozorna tudi na notranjo diferenciacijo, urejenost dokumentacije, uporabo sodobnih 
metod poučevanja ter načrtovanje aktivnosti učencev v dnevnih pripravah. 

Hospitacije so bile napovedane in usmerjene v zasledovanje prednostnih nalog. Po hospitaciji so sledili 
razgovori z učitelji. Učitelj je prejel povratno informacijo, pri čemer so se prepletale analiza, refleksija 
in načrtovanje razvoja.  
V primeru pritožb in suma hujših nepravilnosti pa je ravnatelj dolžan hospitirati nenapovedano, letos 
takega primera ni bilo. 

21. VLAGANJE V ŠOLSKI PROSTOR 
 

V šolskem letu 2020/21 smo iz sredstev za učila, iz sredstev tržne dejavnosti in iz presežka kupili 

naslednje potrebne pripomočke: 

DROBNI INVENTAR v vrednosti  10.484,62   

Stenski stotični kvadrat 257,71 

Zvočnik JBL 141,49 
 5x magnetni štev. trak do 100, tehtnica 

 
1.022,32 

Poliestrski tobogan                 329,00 
 
329 

 

Aparat za plastificiranje 220,81 

Pozorko-didaktični pripomočki 64,70 
 Tabure, vreča za sedenje - knjižnica 421,93 
 Zvočniki intonacijski set 301,21 

Ura stenska  - DV 17,93 

Stol ergomatic 422,84 

Servirni voziček 402,12 
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Klaviatura roll 172,94 

Drobni inventar kuhinja (žlice, vilice, noži, termobox, 
tembale, skodelice, pladnji) 

4.880,79 
 

IGRALNI KOTIČKI POŠ DOLENJA VAS 1.828,83 

 
 

NAKUP - Računalniška oprema  

  

12x prenosni računalnik -  Arnes  9.002.16 

20x tablični računalnik z ovitki, 4x prenosnik – MIZŠ 100 % 15.933,97 

 24.936,13 

 

Financiranje iz šolskega sklada: 

Prevoz ŠN 

Tekmovanja  

Korepeticije za pevski zbor 

Pomoč  socialno šibkim učencem (3.r  šola v naravi) 

Članarina TAČKE (terapija s psi) 

 

Po planu investicijskih in vzdrževalnih del občine za leto 2021 smo izvedli: 

Investicija Znesek v EUR 

1. Plinski kotel  - šolska kuhinja  6.825,59 
3.020,01 2. Prenosni  računalnik 2x 2.683,73 

3. Ozvočenje  10.477,06 

4. Oprema učilnic – pohištvo 9.850,77 

 
SKUPAJ  

22. ZAKLJUČNI DEL 
 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je bilo predstavljeno in obravnavano : 

na pedagoški konferenci dne 27. septembra 2021 
na seji sveta staršev dne 5. oktobra 2021 
na seji sveta šole dne 6. oktobra 2021 
 

Ribnica, 22.9.2021       Predsednica sveta šole  

     Žig    Aleksandra Petek, prof. 

    ____________________________________ 

 Datum in kraj nastanka letnega poročila:  Ribnica, avgust 2021 
 Podpisi oseb, ki so odgovorne za sestavo Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta : 

ravnateljica Andreja Modic, prof. 
Podpis: ___________________________________ 

Pomočnici ravnateljice: Majda Valčić, prof.  in Olga Černe, prof. 
 
Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________ 


