
 
 

 

 

 

 

 
 

 
PUBLIKACIJA 

2022/23 
 

 



1 
 

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 

 

 Podatki iz registra 

Naziv šole: Osnovna šola Ljubo Šercer 

Naslov:  Reška cesta 6, Kočevje 

Telefon: 01/893 10 46 

Faks: 01/893 10 47 

E-pošta: info@osls.si,  os.ls-kocevje@guest.arnes.si 

Spletna stran:  www.osls.si  

Transakcijski račun: 011006008351723 

Davčna številka: 51450763 

Matična številka: 5083117 

 

 

Podatki o ustanovitelju  

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer je Občina 

Kočevje s sedežem Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. 

 

Šolski okoliš 

V OŠ Ljubo Šercer so učenci vključeni na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izda Zavod RS za 

šolstvo. V šolskem letu 2022/23 OŠ Ljubo Šercer obiskujejo učenci iz : 

 Občine Kočevje,  

 Občine Ribnica,  

 Občine Sodražica,  

 Občine Loški Potok,  

 Občine Velike Lašče ter  

 Občine Ljubljana – Šentvid. 

 

mailto:info@osls.si
mailto:os.ls-kocevje@guest.arnes.si
http://www.osls.si/
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 Poslanstvo 

Poslanstvo OŠ Ljubo Šercer je vzgajanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, pri 

čemer v ospredje postavljamo napredek vsakega posameznika ob upoštevanju njegovih 

značilnosti, medsebojno spoštovanje, dobro počutje na šoli in podporo pri vključevanju v 

širše in ožje socialno okolje z jasnim ciljem – učence opremiti z znanji za čim bolj samostojno 

življenje, uspešno nadaljevanje izobraževanja in kasnejšo zaposlitev.  

 

Vizija 

Postati želimo šola, ki bo s celostnim strokovnim pristopom v ospredje postavljala 

posameznika in njegov razvoj, zagotavljala enake možnosti izobraževanja in doseganja 

znanja ter v sodelovanju z ostalimi institucijami v širšem in ožjem okolju ustvarjala vsebinsko 

bogato in spodbudno okolje, ki bo učencem omogočalo razvoj v pozitivne, zadovoljne, 

sprejete in dejavne člane družbe.  

 

 

Vzgojno-izobraževalni programi 

Osnovna šola Ljubo Šercer je namenjena izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v 

duševnem razvoju.  

Šola izvaja naslednja programa:  

 devetletni prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v 

nadaljevanju NIS), 

 posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI). 

 

Poleg svojih rednih programov šola nudi tudi: 

 dodatno strokovno pomoč (za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj) v 

osnovnih šolah in v vrtcih (v nadaljevanju MSPS). 

 

Program osnovnošolskega izobraževanja v osnovi obsega obvezni in razširjeni program. 

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, varstvo vozačev, dopolnilni in dodatni pouk, 

interesne dejavnosti ter šolo v naravi.  
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ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Organi upravljanja 

Svet šole 

Svet šole je najvišji organ upravljanja zavoda. Svet šole ima štiriletni mandat (za obdobje 

2020-2024), pri čemer se sestaja glede na potrebe oziroma najmanj trikrat v posameznem 

šolskem letu. Svet šole je sestavljen iz 11-ih članov: 

 3 predstavniki ustanoviteljice (Občina Kočevje): Anton Vovko, Lilijana Štefanič, Irena 

Robič 

 3 predstavniki staršev: Janez Jurkovič, Mladen Poplašen, Jasmina Mehić 

 predstavnikov šole: Erika Remic, Anita Marinko, Ingrid Starc, Andreja Zgonc, Ana Jarni 

Predsednica Sveta šole: Erika Remic 

Namestnica predsednice Sveta šole: Anita Marinko 

 

Vodstvo: 

Ravnateljica šole je Barbara Poje.  Funkcijo ravnatelja je pričela opravljati 11. januarja 2021 

in sicer za dobo petih let. 

 

Svet staršev: 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora, sestavljen je iz 
predstavnikov staršev posameznega oddelka. V šolskem letu 2022/23 so predstavniki: Manja 
Kos Lesar, Mladen Poplašen, Tina Haler, Martina Arko, Janez Jurkovič, Jasmina Mehić, Jasna 
Seuček, Anica Lovšn. 

Predsednica sveta staršev je Jasna Seuček, njena namestnica pa Manja Kos Lesar. 

 

Strokovni organi šole 

so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki. 
 

Razredniki: 

 1., 2. razred: Erika Remic 

 2., 3. razred: Tjaša Dovč 

 5., 6. razred: Anita Marinko 

 7. razred: Sandra Rusec Belaj 
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 8., 9. razred: Marija Klavž 

 PPVI 1. skupina: Jožica Grmič 

 PPVI 2. skupina Valerija El Habashy 

 PPVI 3. skupina: Ana Jarni 

 

Vodje strokovnih aktivov 

 Strokovni aktiv prilagojenega programa z nižjim izob. standardom: Sandra Rusec Belaj 

 Strokovni aktiv posebnega programa vzgoje in zobraževanja: Jožica Grmič 

 Strokovni aktiv podaljšanega bivanja: Enej Filipidis 

 Strokovni aktiv mobilne specialno pedagoške službe: Ingrid Starc 

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo: 

 1. razred: Erika Remic, Nada Kosten, Ana Jarni, Petra Rubin Gavrić 

 2. razred: Erika Remic, Nada Kosten, Ana Jarni, Petra Rubin Gavrić 

 3. razred: Tjaša Dovč, Nada Kosten, Ana Jarni, Petra Rubin Gavrić 

 4. razred: Tjaša Dovč, Nada Kosten, Ana Jarni, Petra Rubin Gavrić 

 5. razred: Anita Marinko, Jožica Grmič, Sašo Ivetič, Petra Rubin Gavrić 

 6. razred: Anita Marinko, Enej Filipidis, Jan Čibej, Sašo Ivetič, Petra Rubin Gavrić, 

Kadunsc Barbara, Marija Klavž, Maša Luteršmit, Erika Remic,  

 7. razred: Sandra Rusec Belaj, Jan Čibej, Sašo Ivetič, Ana Jarni, Barbara Kadunc, Marija 

Klavž 

 8.razred: Marija Klavž, Jan Čibej, Sašo Ivetič, Barbara Kaduns, Barbara Poje, Sandra 

Rusec Belaj 

 9. razred: Marija Klavž, Jan Čibej, Sašo Ivetič, Barbara Kaduns, Ana Jarni, Sandra Rusec 

Belaj 

 PPVI 1. skupina: Jožica Grmič, Sašo Ivetič, Mateja Lukič (nadomešča Tina Sabalić) 

 PPVI 2. skupina Valerija El Habashy, Sašo Ivetič, Mateja Lukič (nadomešča Tina 

Sabalić) 

 PPVI 3. skupina: Ana Jarni, Maša Luteršmit, Enej Filipidis, Mateja Lukič (nadomešča 

Tina Sabalić), Sašo Ivetič 
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Strokovna skupina za sprejem individualiziranih programov za učence 

Ravnatelj za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje 

strokovno skupino. Le-to za posameznega učenca sestavljajo strokovni delavci, ki bodo 

sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa (njegov razrednik in učitelji, ki ga 

poučujejo, svetovalna delavka, logopedinja).  

Vsi člani skupine so odgovorni za oblikovanje, izvajanje in evalvacijo individualiziranega 

programa. Ta mora biti pripravljen v 30-ih dneh po sprejemu učenca na šolo in se lahko 

tekom leta po potrebi spreminja. 

V pripravo in spremljanje individualiziranega programa morajo biti vključeni starši ter otrok s 

posebnimi potrebami, upoštevaje njegovo zrelost in starost. Individualiziran program je 

potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi 

spremeniti. 

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV  

Skupnost učencev šole  

Predstavljajo jo predstavniki posameznega oddelka. Pri urah oddelčne skupnosti skupaj z 

razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev, predlagajo 

spremembe in obravnavajo tekočo problematiko v oddelku. Skladno z vzgojnim načrtom šole 

bodo v oddelkih izbirali frajerja meseca in konec šolskega leta frajerja leta.  

 

Šolski parlament 

V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament. Otroški šolski parlament skliče 

ravnatelj med člani skupnosti učencev šole. Na šolskem parlamentu obravnavajo tematiko, ki 

jo določijo člani republiškega otroškega parlamenta. Izbrani predstavniki šole se udeležijo 

medobčinskega otroškega parlamenta. 

Mentorica skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta je Petra Rubin Gavrić. 
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Šolski sklad 

Namen šolskega sklada je zagotoviti otrokom boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela, 

ki se ne financira iz javnih sredstev (nakup nadstandardne opreme in didaktičnih 

pripomočkov, knjig, izvedba dni dejavnosti …). Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, 

občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov kot so šolske prireditve, prodaja izdelkov 

učencev, zbiranje odpadnih surovin – papirja, del najemnin ter donatorska in sponzorska 

sredstva (24. člen Pravilnika). Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij 

posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 

0,3 %, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence iz socialno manj 

vzpodbudnih okolij. Šolski sklad oziroma sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do 

donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. 

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz 7 članov: 

• predstavnikov staršev: Jasmina Mehić, Janez Jurkovič, Anica Lovšin, Mladen 

Poplašen. 

• predstavnikov šole: Aleksandra Kocjan Malnar, Sandra Rusec Belaj, Ana Jarni 

 

Predsednica upravnega odbora je Aleksandra Kocjan Malnar. 

 

 

 

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

V šolskem letu 2022/2023 se pouk pričenja v četrtek, 1. septembra 2022, zaključek šolanja za 

učence 9. razreda prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom bo v četrtek, 

15. junija 2023, zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda  ter posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja bo v petek, 23. junija 2023. 

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške/delovne, naravoslovne dneve ter 

šolo v naravi. V okviru pouka bomo glede na aktualno ponudbo organizirali tudi oglede 

prireditev s področja glasbe, kulture, športa in podobno.  

 

PRVI DEL 

2
0

2
2

 četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - 
petek 

31.10. – 4.11. JESENSKE POČITNICE 

ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE 

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 
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nedelja 25. 12. BOŽIČ 

ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

ponedeljek - 
ponedeljek 

26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
3

 

nedelja - 
ponedeljek 

1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek - sobota 17. 2. – 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek - 
petek 

30. 1. – 3. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, 
SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 
KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 
SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE 

ponedeljek - 
petek 

6. 2. – 10. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

sreda 26. 4. 

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA 
GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, 
OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE 
STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE 
SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, 
KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 
(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o 
šolskem koledarju za osnovne šole) 

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

četrtek - torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

ponedeljek - 
torek 

1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

četrtek 
15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 
9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL 

petek 

23. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 
OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 
OBVESTIL; 
POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - 
četrtek 

25. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 
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DRUGI DEL 

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/2023 – 2. del vsebujejo 

datume izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:  

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost 

2
0

2
2 SEPTEMBER 

1. 9. – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega 
predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli 
preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim 
preverjanjem znanja 

NOVEMBER 
30. 11. – sreda Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. 

razreda, ki bodo opravljali NPZ  

2
0

2
3

 

 
 
 
MAJ 
 
 
 
 

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. 
razred 

8. 5. – 
ponedeljek 

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

31. 5. –sreda RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 

16. 6. - 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

26. 6. - 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 
     

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 
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učencev pri NPZ v 9. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na 
RIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na 
RIC 

2. 6. – petek  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na 
RIC 

6. 6. – torek  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki 
učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu  
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na 
RIC 

7. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na 
RIC 

8. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na 
RIC 

12. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 9. razredu 

15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda 

16. 6. – petek  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po 
poizvedbah) učencev v 6. razredu 

23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda 
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VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 

Opis programa 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen otrokom z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, ki zaradi drugačne kognitivne strukture, omejene sposobnosti reševanja 

problemov in počasnejšega socialnega razvoja v času šolanja ne dosežejo enakovrednega 

izobrazbenega standarda. Učenci se v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom opismenijo ter usvojijo osnovna znanja iz umetnosti, naravoslovja in 

družboslovja. V predmetniku programa je več ur tehnike in tehnologije, gospodinjstva in 

specialno-pedagoških dejavnosti kot sta na primer računalniško opismenjevanje in socialno 

učenje. Metode in oblike dela pri poučevanju so prilagojene individualnim sposobnostim in 

potrebam učenca. Po zaključenem devetem razredu prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v programih nižjega 

poklicnega izobraževanja. 

Oddelki 

V šolskem letu 2022/23 imamo v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

vpisanih 41 učencev, od tega je 17 učencev novincev. Vključeni so v 5 oddelkov, od tega so 4 

oddelki kombinirani, en oddelek je čist. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf
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RAZRED ŠT. UČENCEV DEČKI DEKLICE RAZREDNIK 

1. razred 5 5 0 
Erika Remic 

2. razred 3 3 0 

3. razred 2 1 1 
Tjaša Dovč 

4. razred 6 5 1 

5. razred 6 3 3 
Anita Marinko 

6. razred 4 1 3 

7. razred 8 4 4 Sandra Rusec 
Belaj 

8. razred 4 2 2 
Marija Klavž 

9. razred 3 2 1 

SKUPAJ 41 26 15  

 
 

Učitelji  

Učitelji razrednega pouka 

RAZRED UČITELJ  PREDMET 

1., 2. razred Erika Remic SLJ, MAT, SPO, GUM, DOP 

Nada Kosten Drugi učitelj v 1. razredu, LUM, DOD 

Ana Jarni ŠPO 

Petra Rubin Gavrić SOU 

3., 4. razred Tjaša Dovč SLJ, MAT, DRU, NAR, GUM, LUM, RAO, DOP, 

DOD 

Ana Jarni ŠPO 

Petra Rubin Gavrić SOU, DOD 

Nada Kosten SPO 

Barbara Kadunc NAR 

5. razred Anita Marinko SLJ, MAT, NAR, DRU, GOS, LUM, GUM, ODS, 

RAO, DOP, DOD 

Jožica Grmič TIT 

Sašo Ivetič ŠPO 

Petra Rubin Gavrić SOU 

 

 

Učitelji predmetnega pouka 

RAZRED UČITELJ  PREDMET 

6. razred Anita Marinko SLJ, MAT, LUM, GUM, ODS, RAO, DOP, DOD 
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Jan Čibej TIT 

Sašo Ivetič ŠPO 

Barbara Kadunc GOS 

Petra Rubin Gavrić SOU 

Enej Filipidis NAR, DRU 

7. razred Sandra Rusec Belaj SLJ, MAT, NAR, DRU, GOS, TJA, LUM, GUM, 

ODS, DOP 

Jan Čibej TIT 

Sašo Ivetič, Ana Jarni ŠPO 

Barbara Kadunc GOS, DOD 

8., 9. razred Marija Klavž SLJ, MAT, NAR, GOS, ODS 

Sandra Rusec Belaj GUM 

Barbara Kadunc NAR, DRU, GOS, TJA, LUM, DOP, DOD, IZV – 

LS1 

Barbara Poje DRU 

Jan Čibej TIT, IZV - OGL 

Sašo Ivetič, Ana Jarni ŠPO, IZV - ŠSP 

 

 

 

 

Urnik učnih ur in odmorov v izobraževalnem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom 

 

 
Malica:  

9.20 – 9.40 

Kosilo: 

1., 2. razred: ob 11.15 

4., 5. razred: ob 11.25 

6. do 9. razred: ob 12.40 

 

Predmetnik prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

Obvezni program 

ŠOLSKA URA OD - DO 

1. 7.45 – 8.30 

2. 8.35 – 9.20 

3. 9.40 – 10.25 

4. 10.30 – 11.15 

5. 11.20 – 12.05 

6. 12.10 - 12.55 

7. 13.00 – 13.45 
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Predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond 
ur 

Slovenščina (SLJ) 6  7  7  5  5  5  4  4  4  1633  

Tuji jezik (TJA)       2  2  2  204  

Likovna umetnost (LUM) 1  1  1  2  2  2  2  2  2  519  

Glasbena umetnost 
(GUM) 

2  2  2  2  1  1  1  1  1  452  

Matematika (MAT) 4  4  5  5  4  4  4  4  4  1318  

Tehnika in tehnologija 
(TIT) 

    2  3  4  4  4  583  

Gospodinjstvo (GOS)     2  2  2  2  2  344  

Naravoslovje (NAR)    3  2  2  2  4  3  550  

Spoznavanje okolja (SPO) 3  3  3        315 

Družboslovje (DRU)    2,5  2,5  2,5  4  2  3  569,5  

Šport (ŠPO) 3  3  3  3  3  3  3  3  3  936  

Izbirni predmet (IZV)       1  1  1  102  

Oddelčna skupnost (ODS) 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  1  1  137  

Računalniško opism. 
(RAO) 

   1 1 1    105 

Socialno učenje (SOU) 1 1 1 1 1 1    210 

Število predmetov 8 8  8  10 12  12  11  11  11   

Število ur na teden 20,5  21,5  22,5  25  26 27  29,5  30  30   

Število tednov 35  35  35  35  35  35  35  34  33   

 
Opomba: Specialno pedagoški dejavnosti: računalniško opismenjevanje in socialno učenje. 
 
Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur 

Kulturni dnevi 4  4  4  3  3  3  3  2  3  116  

Naravoslovni dnevi 3  3  3  3  3  3  3  3  2  104  

Tehniški dnevi 3  3  3  4  4  4  4  10  10  180  

Športni dnevi 5  5  5  5  5  5  5  5  5  180  

SKUPAJ 15  15  15  15  15  15  15  20  20  580 

 

Razširjeni program 

Predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r Fond ur 

Dopolnilni pouk 
(DOP) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 312 

Dodatni pouk (DOD) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 312 

Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624 

Jutranje varstvo 
vozačev 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5     

Podaljšano bivanje           
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Dopolnilni in dodatni pouk 

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo 

pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma 

dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca usmerja v dodatni in 

dopolnilni pouk glede na njegove potrebe, želje in sposobnosti.  

DOPOLNILNI POUK  

Oddelek Dan/ura Učitelj 

1., 2. torek, 5. ura Erika Remic 

3., 4. torek, 6. ura Tjaša Dovč 

5., 6.  četrtek, 6. ura Anita Marinko 

7. ponedeljek, 5. ura Sandra Rusec Belaj 

8., 9.  ponedeljek, 6. ura Barbara Kadunc 

 

DODATNI POUK 

Oddelek Dan/ura Učitelj 

1., 2. petek, 5. ura Nada Kosten 

3., 4. četrtek, 6. ura Petra Rubin 

5., 6. ponedeljek, 6. ura Anita Marinko 

7. sreda, 7.ura Barbara Kadunc  

8., 9. petek, 7. ura  Barbara Kadunc 
 

Dodatna strokovna pomoč 

V skladu z izdanimi odločbami Zavoda RS za šolstvo izvajamo v prilagojenem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom tudi dodatno strokovno pomoč kot pomoč pri odpravljanju 

primanjkljajev, ovir oz. motenj. Izvajata: 

- Erika Remic, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter  

- Marija Klavž, socialna pedagoginja. 

Učna pomoč, fizična pomoč 

V okviru individualiziranega programa je učencem, ki imajo učne težave ali prihajajo iz manj 

spodbudnega okolja oz potrebujejo fizično pomoč, zagotovljena pomoč, ki jo izvajajo: 

- svetovalni delavki, 

- str. delavki za delo z učenci Romi, 

- romska pomočnica, 

- zaposleni v programu javnih del. 

Pomoč poteka v razredu ali izven razreda, individualno ali skupinsko. Oblika dela je 

fleksibilna.in poteka v dogovoru z ostalimi strokovnimi delavci, učenci, starši.  
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Logopedska obravnava 

Logopedsko obravnavo izvaja Andreja Mlekuž, in sicer vsak četrtek med 7. in 14. uro. 

Pogostost obravnav bo odvisna od vrste in stopnje motenj v govorno-jezikovni komunikaciji. 

Delovna terapija 

Delovno terapijo bo izvajala Petra Hočevar, delovna terapevtka iz Zdravstvenega doma 

Kočevje, in sicer v dopoldanskem času od ponedeljka do petka v prostorih šole.  

Cilj in namen delovne terapije je preko ustvarjalne igre naučiti otroka, kako naj v 

vsakodnevnem življenju opravlja posamezne aktivnosti, da bo čim bolj samostojen in 

uspešen. Delovno-terapevtska obravnava pri otroku obsega učenje dnevnih aktivnosti 

(oblačenje, slačenje, obuvanje, hranjenje, rokovanje, itd.), razvijanje grobe in fine motorike, 

učenje pravilne drže, ravnotežja oz. stabilnosti, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, igralne in 

kreativne aktivnosti, gibalno terapevtske aktivnosti, senzorno integracijo. 

 

Dnevi dejavnosti 

ŠPORTNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena 

1. petek, 23. 
september 

2022 

Tek po ulicah 
Kočevja in 

balinanje, višinski 
pohod (NIS) 

Sašo Ivetič NIS, PPVI  / 

Učenci NIS, ki se bodo udeležili teka po ulicah Kočevja, bodo v času čakanja na tek 
balinali, ostali učenci pa se bodo udeležili višinskega pohoda. Učenci PP se bodo udeležili 
iger brez meja. Učenci PP skupine 3 bodo tekmovali v balinanju ter izvedli pohod po 
Kočevju. 

2. sreda,  
23. november 

ali sreda, 
29.marec 

2023 januar 
2023 - kot  

3. ŠD 

Orientacijski 
pohod 

Sašo Ivetič NIS, PPVI / 

Učenci se bodo, razdeljeni v skupine po oddelkih, udeležili orientacijskega pohoda po 
Kočevju in okolici. Na kontrolnih točkah bodo reševali tudi primerno težke in hkrati tudi 
nekoliko zabavne naloge. 

3. četrtek,  
26. januar 

Zimski športni dan 
(vsi učenci) 

Sašo Ivetič NIS, PPVI 1 € za drsanje 
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2023 

Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj 
priljubljen zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne. 

4. torek,  
25. april 2023 

Atletski mnogoboj Sašo Ivetič NIS, PPVI  / 

Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po 
tekmovanju pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod. 

5. ponedeljek,  
5. junij 2023 

Nogomet (NIS) 

 

Sašo Ivetič NIS, PPVI 2€ na učenca 

V sodelovanju z NZS bomo na nogometnem igrišču v Gaju izvedli nogometne štafetne ter 
elementarne igre. Učenci bodo lahko igrali tudi na medrazrednem nogometnem turnirju. 
Učenci PP bodo v okolici TRIM steze premagovali primerno zahtevne naravne ovire. 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred 
Okvirna 

cena 

1. ponedeljek, 

3. oktober 

2023 
Vrt - naša učilnica 

Ana Jarni, 

Valerija El 

Habashy 

1 – 8. 

razred, PPVI 
1€ na 

učenca 

Naravoslovni dan bo namenjen urejanju šolskega vrta in okolice šole. Na tematskem 

dnevu bodo učenci skupaj z učitelji pobrali pridelke, jih shranili, pospravili okolico šole, 

okenske rože ter uredili šupo. Vrt se bo pripravil na zimsko mirovanje. Učenci bodo 

spoznavali pomen sobivanja človeka in narave ter medsebojne povezanosti vseh 

sodelujočih. 

2. četrtek, 30. 

marec 2023 
Življenje v in ob vodi 

Erika Remic, 

Tjaša Dovč 
NIS, PPVI / 

Naravoslovni dan bo namenjen spoznavanju živali in rastlin v in ob vodi. Raziskovanje bo 
potekalo s pomočjo raziskovalnih pripomočkov, slikovnega materiala, določevalnih ključev. 
Živali in rastline, katere spoznavamo v knjigah, bomo poskušali poiskati v njihovem 
naravnem okolju. 

3. 
petek, 9. 

junij 2023 
Spoznajmo 

primorski svet 

Anita 

Marinko, 

Marija Klavž 
NIS, PPVI 

40 € na 

učenca 

Šolsko leto bomo zaključili s skupnim zaključnim izletom za vse učence šole. Z avtobusom 
se bomo odpravili na slovensko obalo, kjer bomo spoznali našo čudovito obmorsko 
pokrajino, ujeli utrip morja in začutili čar slovenskega primorja.  

 



17 
 

Od 1. do 8. razreda so 3 naravoslovni dnevi. 

V 9. razredu pa sta 2 naravoslovna dneva. 

TEHNIŠKI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred 
Okvirna 

cena 

1. sreda,  
9. 

november 
2022 

Priprava na 60-letnico 
šole 

Jan Čibej NIS, PPVI / 

OŠ Ljubo Šercer v mesecu decembru praznuje 60 obletnico delovanja. Učenci se bodo 
skupaj z učitelji pripravljali na dogodek, ki bo sestavljen iz različnih aktivnosti. Tehniški dan 
bo namenjen tako izdelavi različnih izdelkov, kot tudi vajam za izvedbo dogodka.  

2. ponedeljek, 
24. oktober 

2022 
Slika + slika = video 

Sandra 
Rusec Belaj 

NIS, PPVI / 

Učenci se bodo izobrazili na področju IKT tehnologije. Spoznali bodo različne aplikacije s 
pomočjo katerih lahko na preprost način naredijo video. Najprej bodo nekaj narisali, nato 
pa bodo s pomočjo fotografij ustvarili video. 

3. torek,  
21. februar 

2023 
Od načrta do izdelka Jan Čibej NIS, PPVI / 

Učenci bodo spoznali namen tehniškega komuniciranja, naučili se bodo brati preproste 
načrte in na podlagi le-teh izdelali različno zahtevne izdelke. Izdelke bodo učenci nato 
ponudili obiskovalcem Tržnice Kočevje. 

4. 
četrtek,  

1. junij 2023 
S kolesom naokrog 

Jožica Grmič, 
Jan Čibej 

5. - 9. razred, 
PPVI 3 
(III.RS) 

/ 

Namen tehniškega dne je, da učenci na sproščen, zabaven in hkrati poučen način urijo 
svoje spretnosti na kolesu, hkrati pa obnovijo in usvojijo določena znanja iz prometne 
varnosti in varnega gibanja v prometu. 

  5. 27. 9. - 
30.9.2022 

Dnevi odprtih vrat 
podjetij 

Marija Klavž 8., 9. razred / 

Spoznali bomo delodajalce, ki bodo odprli svoja vrata mladim, njihovim staršem, 
strokovnim delavcem šol in predstavnikom ZRSZ ter jim predstavili delovne procese, 
naravo in pogoje dela v realnem delovnem okolju. Dogodki bodo mladini, njihovim 
staršem, strokovnim delavcem šol in predstavnikom ZRSZ približali nekatere očem bolj 
skrite poklice ter ponuditi čim več koristnih informacij o delovnih procesih, naravi in 
pogojih dela v delovnem okolju. Z ogledi delovnih mest se želimo tudi približati razbijanju 
številnih stereotipov o »manj« oz. »bolj« priljubljenih poklicih ter omogočiti spoznavanje 
obetavnih poklicev, ki jih trg dela potrebuje. 

6. november Cool tool Marija Klavž 8.,9. razred / 

Tehniški dan bo izveden v sodelovanju s Kariernim centrom za mlade Kočevje.  
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7. 
junij Robotika Marija Klavž 

NIS: 8.in 9. 
razred 

/ 

V sodelovanju s Kariernim centrom za mlade Kočevje, bomo v mesecu juniju izvedli 
tehniški dan z naslovom Robotika. Učenci se bodo skozi igro in različne aktivnosti spoznali 
z robotiko in osnovami programiranja. 

9. četrtek, 15. 
6. 2023 

Zaključek za 9. razred 
– Valeta 

Marija Klavž 8., 9. razred 5€ / učenca 

S celotnim 8. in 9. razredom bomo organizirali valeto, s katero se bodo učenci poslovili od 
OŠ Ljubo Šercer in zakorakali v srednješolsko življenje. Pripravili bomo zaključno prireditev 
za učitelje, starše in sošolce ter obudili spomine na vse lepe dogodke, ki smo jih doživeli 
tekom osnovne šole. 

10. torek Nerazporejen Marija Klavž 8., 9. razred / 

Tehniški dan bo izveden v skladu s priložnostmi in idejami, ki se bodo pojavile tekom 
šolskega leta. 

 

Od 1. do 3. razreda so 3 tehniški dnevi. 

V 4., 5., 6. in 7. razredu so 4 tehniški dnevi. 

V 8. in 9. razredu je 10 tehniških dni, od tega 4 skupaj z oddelki NIS-a od 1. do 7. razreda. 

 

KULTURNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred 
Okvirna 

cena 

1. petek, 7. 
oktober 

2022 

Čarobnost knjige v 
sklopu projekta 

Čarobna noč knjige 

Maša Luteršmit, 
Sandra Rusec 

Belaj 
NIS, PPVI / 

Kulturni dan Čarobnost knjige bo zaključek našega istoimenskega šolskega projekta. Na 
šolo bomo povabili starše učencev in utrdili naše povezovanje. Učenci bodo skupaj z 
učitelji in tudi v domačem okolju skupaj s starši (v mesecu septembru) literarno in likovno 
ustvarjali, izdelke pa bodo opremili z zapisi in fotografijami. Na kulturnem dnevu bomo 
priredili razstavo končnih izdelkov in fotografij. Skupaj s starši bomo brali in poslušali 
zgodbe, se pogovarjali o pomenu branja skupaj z otroci ter likovno ustvarjali (pravljične 
junake) iz različnih materialov. Za zaključek bomo priredili manjšo pogostitev. Predviden 
znesek za izvedbo celotnega projekta je 425,00 evrov. 

2. 
december 

Prireditev ob 60-
letnici šole 

delovna skupina 
za pripravo na 

60-letnico 
NIS, PPVI december 

Predlogi: izdelki, ki bi se prodajali oz. s škatlo za prostovoljne prispevke (izdelki iz lesa) 

3. 
februar 

Z branjem do 
spoznavanja poklicev 

Erika Remic, 
Aleksandra 

1. – 3. 
razreda, I 

0 € 
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Kocjan Malnar RS PPVI 

Vsebina kulturnega dneva bo predstavitev poklicem skozi prebiranje pravljic. 
predstavljene bodo prednosti in slabosti poklicev. Vsebine bodo prilagojene starosti in 
sposobnosti učencem. 

4. petek, 3. 
februar 

2023 
Gremo v kino 

Barbara Kadunc, 
Tjaša Dovč 

NIS, PPVI 5 € 

Kulturni dan Gremo v kino bo potekal skupaj s šolsko proslavo pred slovenskim kulturnim 
praznikom. Po ogledu proslave bomo odšli v kino v Kulturni center Kočevje, kjer si bomo 
ogledali risanko / film. 
 

Od 1. do 3. razreda in PPVI I. RS so 4 kulturni dnevi (vsebine pripravi razrednik). 

Od 4. do 7. razreda so 3 kulturni dnevi; v 8. razredu sta 2 in v 9. razredu so 3 kulturni dnevi. 

Dodatni dejavnosti izvedene v okviru pouka (RTM Kočevska):  

- Hufnaglov dan 3. razred: od 19. do 30. 9. 2022 
- Dan ogrlice kultur 7. razred: od 21. 11. do 2.12. 2022 
- Jarmov dan 6. razred: od 3. do 14. 4. 2023 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev poteka v skladu Pravilnikom o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.  

Preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja, razumevanju 

posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te 

vsebine slabo razume ali jih ne razume. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učnih 

načrtov učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin. Preverjanje znanja ni 

namenjeno ocenjevanju.  

Ocenjevanje znanja je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in 

utrjevanju učnih vsebin. Z ocenjevanjem znanja ugotavljamo, v kolikšni meri učenec dosega v 

učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. 

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. 

razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s 

številčnimi ocenami.  

Učenčevo znanje se ocenjuje skozi celotno ocenjevalno obdobje. Ocenjujejo se učenčevi 

ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi 

učencev.  
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Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje 

učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov. Lahko pa se z individualiziranim programom določi, da je večina 

ocen pisnih oziroma ustnih, ali pa so vse ocene pridobljene na osnovi pisnih oz. ustnih 

izdelkov.  

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje 

učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov.  

Učenci lahko pišejo izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat 

na dan, lahko pa tudi trikrat na teden, če bo tretje pisanje namenjeno ponovitvi. V tem 

primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma.  

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej.  

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v 

državi ob istem času rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Cilj NPZ je pridobiti dodatne 

informacije o znanju učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam 

in sistemu na nacionalni ravni. 

Prostovoljno se nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 6. razreda in 9. razreda lahko 

udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne 

programe z nižjim izobrazbenim standardom, v skladu s 67. členom Zakona o osnovni šoli. V 

6. in 9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine in matematike, v 9. 

razredu pa tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister. V posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja se nacionalnega preverjanja znanja za učence ne izvaja. 

Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku 

določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi 

le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, 

ravnatelja ali posameznega učitelja. 

Datumi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2022/23: 

4. maj 2023 (četrtek): NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred  

8. maj 2023 (ponedeljek): NPZ iz matematike za 6. in 9. razred  

10. maj 2023 (sreda): NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred 
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Medpredmetno povezovanje in prehajanje med programi 

Medpredmetno povezovanje stremi k povezovanju znanj in s tem ciljev znotraj enega 

predmeta in med različnimi predmeti. Predlog vsebin za medpredmetno povezovanje 

oblikujejo strokovni aktivi. Vsebine posameznih predmetov se tako načrtno izvajajo v 

določenem časovnem obdobju, z namenom povezovanja različnih področij na določeno 

tematiko.  

Medpredmetnega povezovanja se običajno poslužujemo tudi v posebnem programu vzgoje 

in izobraževanja, kjer učenci prehajajo med skupinami glede na njihove potrebe in zmožnosti 

in glede na zahtevnost dejavnosti, ki jih izvajamo. Učitelji v posebnem programu bodo 

načrtno spodbujali medpredmetno povezovanje in spremljali učinkovitost izvedbe. Na šoli se 

bomo v šolskem letu 2022/23 posluževali tudi prehajanja učencev med programi (med 

posebnim programom in programom z nižjim izobrazbenim standardom), pri čemer se bomo 

osredotočali na močna področja in interese posameznih učencev, ki so sposobni slediti 

višjemu nivoju pouka. S sklepom oddelčnega učiteljskega zbora se bodo lahko učenci 

posebnega programa pri posameznih predmetih programa z nižjim izobrazbenim 

standardom vključevali v pouk, kar bo določeno z urnikom prehajanja posameznega učenca 

in opredeljeno v individualiziranem programu učenca. Ob tem bomo upoštevali ukrepe pri 

preprečevanju širjenja virusa SARS CoV-2. 

 
Druge dejavnosti 

ŠOLSKE PROSLAVE 

- 24.12.2021 – Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

- 4.2.2022 – Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

- 24.6.2022 – Proslava pred dnevom državnosti 

Koordinatorke šolskih proslav: Tjaša Dovč, Barbara Kadunc in Maša Luteršmit. 

DODATNI DEJAVNOSTI IZVEDENE V OKVIRU POUKA (RTM KOČEVSKA):  

- Hufnaglov dan 3. razred: od 19. do 30. 9. 2022 
- Dan ogrlice kultur 7. razred: od 21. 11. do 2.12. 2022 
- Jarmov dan 6. razred: od 3. do 14. 4. 2023 

 

PLAVALNI TEČAJ 

V letošnjem šolskem letu se bodo petdnevnega plavalnega tečaja udeležili učenci 5., 6. 

razreda. Potekal bo v bazenu Športnega centra Ribnica. Vodja je Sašo Ivetič, učitelj športa.  

ŠOLA V NARAVI 
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Šola v naravi sodi v nadstandardni program šole, udeležba v šoli v naravi je neobvezna, 

vsekakor pa jo priporočamo vsem učencem. Oblike druženja, izobraževanja in vključevanja v 

drugo okolje so se v preteklosti izkazale kot izredno uspešne, pri čemer je šola v naravi s 

številnimi aktivnostmi služila kot odličen promotor k zdravemu načinu življenja v naravi.  

Šolo v naravi običajno organiziramo v domovih CŠOD, kar izvedbo nekoliko poceni. Trudimo 

se poiskati kakovostne, a hkrati cenovno ugodne možnosti izvedbe šole v naravi, saj 

stremimo k temu, da bi se šole v naravi udeležilo čim več učencev.  

Šola v naravi bo potekala od 12. do 16.6.2023 v CŠOD Burja.  

Vodja šole v naravi: Sašo Ivetič; učitelji spremljevalci:  Sandra Rusec Belaj, Anita Marinko 

 

KOLESARSKI IZPIT  

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje 

določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno 

sodelovanje v prometu. Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki 

so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo RS. Program usposabljanja otrok za vožnjo 

kolesa predvideva 3 dele:  

● pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja,  

● spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem), 

 ● praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega 

izpita. Po uspešno opravljenem celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot 

poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico 

otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo 

prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih. 

TEKMOVANJA 

Tekmovanje Mentor Datum  

Regijsko srečanje mladih tehnikov Jan Čibej, Jožica Grmič 13. april 2023 

Državno srečanje mladih tehnikov Jan Čibej, Jožica Grmič 12. maj 2023 

Šolsko in državno matematično 
tekmovanje 

Sandra Rusec Belaj marec, april 2023 

Medobčinsko tekmovanje v 
streljanju z zračno puško 

Sašo Ivetič december 2022 

Področno tekmovanje v atletiki Sašo Ivetič maj 2023 
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Državno tekmovanje v 
badmintonu 

Sašo Ivetič 4. november 2022 (Črnomelj) 

Državno tekmovanje v namiznem 
tenisu 

Sašo Ivetič 7. april 2023 (Litija) 

Regijske igre specialne olimpijade Sašo Ivetič maj 2022 

 
 

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) 

Opis programa 

Otroci in mladostniki z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju vse življenje 

potrebujejo določeno stopnjo pomoči. Ker zaradi svojih zmanjšanih intelektualnih 

sposobnosti niso nikoli v celoti samostojni, poskušamo preko posebnih vzgojno-

izobraževalnih procesov njihovo področje samostojnosti in neodvisnosti razviti do optimalnih 

meja.  

Ker šolanje teh oseb zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti poteka drugače, so v 

posebne programe vzgoje in izobraževanja vključeni tisti otroci in mladostniki, ki potrebujejo 

še dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela. Poudarek posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja ni na izobraževalnih vsebinah, temveč na praktičnih in vseživljenjskih 

izkušnjah, preko katerih osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju 

spoznavajo svojo okolico, seveda pa predvsem na spoznavanju tistih aktivnosti, ki jih 

posamezen otrok pri vključevanju v okolje najbolj potrebuje.  

Posebni program vzgoje in izobraževanja je zastavljen razvojno. Učenci, usmerjeni v posebni 

program so deležni načina obravnave, ki jim omogoča vsestranski duševni in telesni razvoj. 

Učenec, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja začne z osnovnimi dejavnostmi 

na posameznem področju glede na svoje sposobnosti in z njimi nadaljuje do največje možne 

ravni, ki jo je sposoben doseči.  

Posebni program vzgoje in izobraževanja se deli na dva dela:  

Obvezni del, ki traja devet let in vključuje tri stopnje: prvo (I.), drugo (II.) in tretjo (III.) in 

nadaljevalni del do 18. leta, ki vključuje četrto (IV.) stopnjo 

Obvezni del vključuje tri razvojne stopnje, pri čemer vsaka razvojna stopnja traja po tri leta. 

Na prvo stopnjo je učenec vključen prvo, drugo in tretje leto šolanja, na drugo stopnjo 

četrto, peto in šesto leto šolanja in na tretjo stopnjo sedmo, osmo in deveto leto šolanja.  
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Nadaljevalni del vključuje četrto stopnjo posebnega programa, pri čemer vključitev v ta del 

programa za učenca ni obvezna. Na četrto stopnjo je učenec vključen deseto, enajsto in 

dvanajsto leto šolanja.  

Nadaljevalni del, ki traja osem let – raven Učenje za življenje in delo – in vključuje peto (V.) 

in šesto (VI.) stopnjo 

Vključitev v ta program za učenca ni obvezna. Na peto stopnjo je učenec vključen trinajsto, 

štirinajsto in petnajsto leto šolanja, na šesto stopnjo pa šestnajsto, sedemnajsto, 

osemnajsto, devetnajsto in dvajseto leto šolanja.  

Napredovanje in dokončanje programa  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje na vseh stopnjah izključno 

opisno. Opisujemo dosežkov smislu napredovanja učenca po posameznih področjih ob koncu 

vsakega šolskega leta. Učenec konča obvezno šolanje, ko obiskuje program na vsaki od prvih 

treh stopenj tri leta. Ko konča z učenjem in izobraževanjem na posameznih stopnjah 

nadaljevalnega programa, dobi zaključno potrdilo z opisom doseženih ciljev te stopnje in 

smernicami za njegov nadaljnji razvoj. Ob koncu programa Učenje za življenje in delo učencu 

izdamo zaključno potrdilo z oceno dosežene stopnje razvoja, opisom njegovega znanja in s 

smernicami za njegovo čim bolj uspešno vključitev v življenje in delo. 

Oddelki 

V šolskem letu 2022/23 imamo na OŠ Ljubo Šercer oblikovane 3 oddelke posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja, v katere je vpisanih 15 učencev. 

ODDELEK 
RAZVOJNA 
STOPNJA 

ŠT. 
UČENCEV 

DEČKI DEKLICE RAZREDNIK 

PPVI 1 
I. RS 1 1 0 Jožica Grmič 

  II. RS 4 2 2 

PPVI 2 

IV. RS 1 0 1 

Valerija El Habashy V. RS 2 1 1 

VI. RS 2 0 2 

PPVI 3 

III. RS 1 1 0 
Ana Jarni 

 
V. RS 2 0 2 

VI. RS 2 1 1 

SKUPAJ 15 6 9  

 

Učitelji 

Učitelji, ki poučujejo v posebnem programu vzgoje in izobraževanja: 
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ODDELEK UČITELJ  PREDMET 

PPVI 1. skupina Jožica Grmič DVZ, GVZ, RAS, SPP 

Lukič Mateja/Tina Sabalić LVZ, RAS, SPP 

Sašo Ivetič GŠV, RAS 

PPVI 2. skupina El Habashy DVZ, LVZ, DZT, IŽS, KZ 

Sašo Ivetič GŠV, DPČ, ŠR 

Lukič Mateja/Tina Sabalić GVZ, IZV – NG, RAS, SPP, DD, ROS, SZ 

PPVI 3. skupina Ana Jarni DVZ, GŠV, SPP, DZT, IZV – BIG,ŠR 

Mateja Lukič/Tina Sabalić GVZ, LVZ, DPČ, DZT, KZ 

Maša Luteršmit RAS, SPP, DD, DZT, IŽS, ROS, SZ 

Enej Filipidis DVZ 

 

Urnik učnih ur in odmorov v posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

 

 

 

Malica: 9.20 – 9.45 

               Kosilo: 12.05 – 12.25 

 

 

Predmetnik posebnega programa vzgoje in izobraževanja 

Obvezni del  

Osnovni del I., II. in III. stopnje 

Področje/ leta šolanja 
I. stopnja II. stopnja III. stopnja 

Fond 
ur 

1. 
leto 

2. 
leto 

3. 
leto 

4. 
leto 

5. 
leto 

6. 
leto 

7. 
leto 

8. 
leto 

9. 
leto 

Razvijanje samostojnosti 
(RAS) 

8  8  8  7  7  7  5  5  5  2100  

Splošna poučenost (SPP) 5  5  5  7  7  7  7  7  7  1995  
Gibanje in športna vzgoja 

(GŠV) 
3  3  3  4  4  4  5  5  5  1260  

Glasbena vzgoja (GVZ) 2  2  2  3  3  3  3  3  3  840  

Likovna vzgoja (LVZ) 2  2  2  2  2  2  4  4  4  840  

Delovna vzgoja (DVZ) 2  2  2  3  3  3  6  6  6  1155  

Število področij 6  6  6  6  6  6  6  6  6   

Število ur na teden 22  22  22  26  26  26  30  30  30   

URA OD - DO 

1. 7.45 – 8.45 

2. 8.45 – 9.45 

3. 9.45 – 10.45 

4. 10.45 – 11.45 

5. 11.45 – 12.45 

6. 12.45 – 13.45 
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Število tednov 35  35  35  35  35  35  35  35  35   

 
Razširjeni program 

Področje/ leta šolanja 
I. stopnja II. stopnja III. stopnja 

Fond 
ur 

1. 
leto 

2. 
leto 

3. 
leto 

4. 
leto 

5. 
leto 

6. 
leto 

7. 
leto 

8. 
leto 

9. 
leto 

Interesne dejavnosti 5  5  5  5  5  5  5  5  5  1560  

 
Dnevi dejavnosti 

Področje/ leta šolanja 
I. stopnja II. stopnja III. stopnja 

Fond 
ur 

1. 
leto 

2. 
leto 

3. 
leto 

4. 
leto 

5. 
leto 

6. 
leto 

7. 
leto 

8. 
leto 

9. 
leto 

Kulturni dnevi 4  4  4  3  3  3  3  2  3  116  

Naravoslovni dnevi 3  3  3  3  3  3  3  3  2  104  

Športni dnevi 5  5  5  5  5  5  5  5  5  180  

Delovni dnevi 3  3  3  4  4  4  8  8  8  180  
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Nadaljevalni del do 18. leta starosti 
Osnovni del IV. stopnje 

Področje/ leta šolanja 
IV. stopnja 

Fond 
ur 

10. 
leto 

11. 
leto 

12. 
leto 

Razvijanje samostojnosti (RAS) 4  4  4  420  

Splošna poučenost (SPP) 5  5  5  525  

Gibanje in športna vzgoja (GŠV) 5  5  5  525  

Glasbena vzgoja (GVZ) 2  2  2  210  

Likovna vzgoja (LVZ) 3  3  3  315  

Delovna vzgoja (DVZ) 9  9  9  945  

Izbirne vsebine (IZ) 2  2  2  210  

Število področij 7  7  7   

Število ur na teden 30  30  30   

Število tednov 35  35  35   

 
Razširjeni program 

Področje/ leta šolanja 
IV. stopnja 

Fond 
ur 

10. 
leto 

11. 
leto 

12. 
leto 

Interesne dejavnosti 5 5 5 525 

 

Dnevi dejavnosti 

Področje/ leta šolanja 
IV. stopnja 

Fond 
ur 

10. 
leto 

11. 
leto 

12. 
leto 

Kulturni dnevi 3 3  3 36 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 36 

Športni dnevi 5 5 5 60 

Delovni dnevi 6 6 6 72 
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Nadaljevalni del od 18. do 26. leta starosti – raven učenje za življenje 

in delo 

Osnovni del V. stopnje 

Področje/ leta šolanja 
V. stopnja 

Fond 
ur 

13. 
leto 

14. 
leto 

15. 
leto 

Razvijanje samostojnosti (RAS) 4  4  4  420  

Splošna poučenost (SPP) 5  5  5  525  

Gibanje in športna vzgoja (GŠV) 5  5  5  525  

Glasbena vzgoja (GVZ) 2  2  2  210  

Likovna vzgoja (LVZ) 3  3  3  315  

Delovna vzgoja (DVZ) 9  9  9  945  

Izbirne vsebine (IV) 2  2  2  210  

Število področij 7  7  7   

Število ur na teden 30  30  30   

Število tednov 35  35  35   

 

Razširjeni program 

Področje/ leta šolanja 
V. stopnja 

Fond 
ur 

13. 
leto 

14. 
leto 

15. 
leto 

Interesne dejavnosti 5 5 5 525 

 

Dnevi dejavnosti 

Področje/ leta šolanja 
V. stopnja 

Fond 
ur 

13. 
leto 

14. 
leto 

15. 
leto 

Kulturni dnevi 3 3  3 36 

Naravoslovni dnevi 3 3 3 36 

Športni dnevi 5 5 5 60 

Delovni dnevi 6 6 6 72 
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Osnovni del VI. stopnje 

Področje/ leta šolanja 
VI. stopnja 

Fond 
ur 

16. 
leto 

17. 
leto 

18. 
leto 

19. 
leto 

20. 
leto 

Splošna znanja (SZ) 4  4  4  4  3  665  

Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 
(ROS) 

5  5  4  4  3  735  

Kreativna znanja (KZ) 5  5  5  3  3  735  

Šport in rekreacija (ŠR) 3  3  2  2  2  420  

Dejavnosti prostega časa (DPČ) 2  2  2  1  1  280  

Dejavno državljanstvo (DD) 1  1  1  1  1  175  

Intimno življenje in spolnost (IŽS) 2  2  1  1  1  245  

Delovne in zaposlitvene tehnike (DZT) 5  5  8  11  13  1470  

Izbirne vsebine (IV) 3  3  3  3  3  525  

Število področij 9  9  9  9  9   

Število ur na teden 30  30  30  30  30   

Število tednov 35  35  35  35  35   

 

Razširjeni program 

Področje/ leta šolanja 
VI. stopnja 

Fond 
ur 

16. 
leto 

17. 
leto 

18. 
leto 

19. 
leto 

20. 
leto 

Interesne dejavnosti 5  5  5  5  5  875  

 
Dnevi dejavnosti 

Področje/ leta šolanja 
VI. stopnja 

Fond 
ur 

16. 
leto 

17. 
leto 

18. 
leto 

19. 
leto 

20. 
leto 

Kulturni dnevi 3  3  3  3  3  60  

Naravoslovni dnevi 3  3  3  3  3  60  

Športni dnevi 5  5  5  5  5  100  

Delovni dnevi 6  6  6  6  6  120  
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Dnevi dejavnosti 

ŠPORTNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred Okvirna cena 

1. petek,  
23. september 

2022 

Igre brez meja 
(PPVI) 

Sašo Ivetič NIS, PPVI  / 

Učenci NIS, ki se bodo udeležili teka po ulicah Kočevja, bodo v času čakanja na tek 
balinali, ostali učenci pa se bodo udeležili višinskega pohoda. Učenci PP se bodo udeležili 
iger brez meja. Učenci PP skupine 3 bodo tekmovali v balinanju ter izvedli pohod po 
Kočevju. 

2. sreda,  
23. november ali 
sreda, 29. marec 
2023 januar 2023 

- kot 3. ŠD 

Orientacijski 
pohod 

Sašo Ivetič NIS, PPVI / 

Učenci se bodo, razdeljeni v skupine po oddelkih, udeležili orientacijskega pohoda po 
Kočevju in okolici. Na kontrolnih točkah bodo reševali tudi primerno težke in hkrati tudi 
nekoliko zabavne naloge. 

3. četrtek,  
26. januar 2023 

Zimski športni 
dan (vsi učenci) 

Sašo Ivetič NIS, PPVI 1 € za drsanje 

Učenci si bodo lahko izbrali med smučanjem, drsanjem in sankanjem svoj najbolj 
priljubljen zimski šport in se v njem udejstvovali celo dopoldne. 

4. torek,  
25. april 2023 

Atletski 
mnogoboj 

Sašo Ivetič NIS, PPVI  / 

Učenci se bodo na stadionu v Gaju pomerili v osnovnih atletskih disciplinah, po 
tekmovanju pa bodo lahko igrali športne igre, balinali ali šli na krajši pohod. 

5. ponedeljek,  
5. junij 2023 

Premagovanje 
naravnih ovir 

(PPVI) 

 

Sašo Ivetič NIS, PPVI 2€ na učenca 

V sodelovanju z NZS bomo na nogometnem igrišču v Gaju izvedli nogometne štafetne ter 
elementarne igre. Učenci bodo lahko igrali tudi na medrazrednem nogometnem turnirju. 
Učenci PP bodo v okolici TRIM steze premagovali primerno zahtevne naravne ovire. 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred 
Okvirna 

cena 

1. sreda, 28. 
september 

2023 
Vrt - naša učilnica 

Ana Jarni, 
Valerija El 
Habashy 

1 – 8. razred, 
PPVI 

1€/na 
učenca 

Naravoslovni dan bo namenjen urejanju šolskega vrta in okolice šole. Na tematskem 
dnevu bodo učenci skupaj z učitelji pobrali pridelke, jih shranili, pospravili okolico šole, 
okenske rože ter uredili šupo. Vrt se bo pripravil na zimsko mirovanje. Učenci bodo 
spoznavali pomen sobivanja človeka in narave ter medsebojne povezanosti vseh 
sodelujočih. 

2. četrtek, 30. 
marec 2023 

Življenje v in ob vodi 
Erika Remic, 
Tjaša Dovč 

NIS, PPVI  

Naravoslovni dan bo namenjen spoznavanju živali in rastlin v in ob vodi. Raziskovanje bo 
potekalo s pomočjo raziskovalnih pripomočkov, slikovnega materiala, določevalnih ključev. 
Živali in rastline, katere spoznavamo v knjigah, bomo poskušali poiskati v njihovem 
naravnem okolju. 

3. 
petek, 9. 

junij 2023 
Spoznajmo primorski 

svet 

Anita 
Marinko, 

Marija Klavž 
NIS, PPVI 

40€/na 
učenca 

Šolsko leto bomo zaključili s skupnim zaključnim izletom za vse učence šole. Z avtobusom 
se bomo odpravili na slovensko obalo, kjer bomo spoznali našo čudovito obmorsko 
pokrajino, ujeli utrip morja in začutili čar slovenskega primorja.  

 

 

 

KULTURNI DNEVI 

Št. Dan/datum Vsebina Nosilec Razred 
Okvirna 

cena 

1. petek, 7. 
oktober 

2022 

Čarobnost knjige v 
sklopu projekta 

Čarobna noč knjige 

Maša Luteršmit, 
Sandra Rusec Belaj 

NIS, PPVI / 

Kulturni dan Čarobnost knjige bo zaključek našega istoimenskega šolskega projekta. Na šolo 
bomo povabili starše učencev in utrdili naše povezovanje. Učenci bodo skupaj z učitelji in tudi v 
domačem okolju skupaj s starši (v mesecu septembru) literarno in likovno ustvarjali, izdelke pa 
bodo opremili z zapisi in fotografijami. Na kulturnem dnevu bomo priredili razstavo končnih 
izdelkov in fotografij. Skupaj s starši bomo brali in poslušali zgodbe, se pogovarjali o pomenu 
branja skupaj z otroci ter likovno ustvarjali (pravljične junake) iz različnih materialov. Za 
zaključek bomo priredili manjšo pogostitev. Predviden znesek za izvedbo celotnega projekta je 
425,00 evrov. 

2. 
december 

Prireditev ob 60-
letnici šole 

delovna skupina za 
pripravo na 60-

NIS, PPVI december 
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letnico 

Predlogi: izdelki, ki bi se prodajali oz. s škatlo za prostovoljne prispevke (izdelki iz lesa) 

3. 
februar 

Z branjem do 
spoznavanja poklicev 

Erika Remic, 
Aleksandra Kocjan 

Malnar 

1. – 3. 
razreda, I 
RS PPVI 

0 € 

Vsebina kulturnega dneva bo predstavitev poklicem skozi prebiranje pravljic. predstavljene 
bodo prednosti in slabosti poklicev. Vsebine bodo prilagojene starosti in sposobnosti učencem. 

4. petek, 3. 
februar 

2023 
Gremo v kino 

Barbara Kadunc, 
Tjaša Dovč 

PPVI I. RS 5 € 

Kulturni dan Gremo v kino bo potekal skupaj s šolsko proslavo pred slovenskim kulturnim 
praznikom. Po ogledu proslave bomo odšli v kino v Kulturni center Kočevje, kjer si bomo 
ogledali risanko / film. 

 

DELOVNI DNEVI V PPVI 1. SKUPINA 

Zap. 
št. 

Termin/DATU
M 

Program: 
PPVI 1 

TEMA Vodja  Predvideni 
stroški 

(prevoz, 
vstopnina…) 

CENA NA 
UČENCA 

 

1. sreda, 
9.11.2022 

PPVI 1 
I., II. RS 

Priprava na 60- 
letnico šole 

Jan 
Čibej 

0 € 0 € 

OŠ Ljubo Šercer v mesecu decembru praznuje 60 obletnico delovanja. Učenci se bodo skupaj z 
učitelji pripravljali na dogodek, ki bo sestavljen iz različnih aktivnosti. Tehniški dan bo namenjen 
tako izdelavi različnih izdelkov, kot tudi vajam za izvedbo dogodka. 

2. ponedeljek, 
24.10.2022 

PPVI 1 
I., II. RS 

Slika + slika = 
video 

Sandra 
Rusec 
Belaj 

0 € 0 € 

Učenci se bodo izobrazili na področju IKT tehnologije. Spoznali bodo različne aplikacije s 
pomočjo katerih lahko na preprost način naredijo video. Najprej bodo nekaj narisali, nato pa 
bodo s pomočjo fotografij ustvarili video. 

3. torek, 
21.2.2023 

PPVI 1 
I., II. RS 

Od načrta do 
izdelka 

Jan 
Čibej 

0 € 0 € 

Učenci bodo spoznali namen tehniškega komuniciranja, naučili se bodo, s pomočjo brati 
preproste načrte in na podlagi le-teh izdelali različno zahtevne izdelke. Izdelke bodo učenci nato 
ponudili obiskovalcem Tržnice Kočevje. 

 
4. 

Sreda, 
12.4.2023 

PPVI 1 
II. RS 

Orientacija v 
gozdu 

Jožica 
Grmič 

0 € 0 € 
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Delovni dan z naslovom »Orientacija v gozdu« je namenjen učencem, kako se lahko na čim bolj 
enostaven način znajdejo v okolju – naravi. Hkrati k spodbujanju vedoželjnosti, ustvarjalnosti, 
sodelovanju in samoiniciativnosti učenk in učencev in jih usposobiti za samostojno opazovanje in 
pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. K 
sodelovanju bodo povabljeni starši učencev 1., 2. in 3. skupine PPVI. 

  

DELOVNI DNEVI V PPVI 2. SKUPINA 

Zap. 

št. 

Termin/DATUM Program: 

PPVI 1 

TEMA Vodja  Predvide

ni stroški 

(prevoz, 

vstopnin

a…) 

CENA NA 

UČENCA 

(do 5€ na 

učenca) 

1. sreda, 9.11.2022 PPVI 2 
IV., V.,VI. RS 

Priprava na 60-
letnico šole 

Jan Čibej 0 € 0 € 

OŠ Ljubo Šercer v mesecu decembru praznuje 60 obletnico delovanja. Učenci se bodo skupaj z učitelji 
pripravljali na dogodek, ki bo sestavljen iz različnih aktivnosti. Tehniški dan bo namenjen tako izdelavi 
različnih izdelkov, kot tudi vajam za izvedbo dogodka 

2. ponedeljek, 
24.10.2022 

PPVI 2 
IV., V., VI.  
RS 

Slika + slika = 
video 

Sandra Rusec 
Belaj 

0 € 0 € 

Učenci se bodo izobrazili na področju IKT tehnologije. Spoznali bodo različne aplikacije s pomočjo katerih 
lahko na preprost način naredijo video. Najprej bodo nekaj narisali, nato pa bodo s pomočjo fotografij 
ustvarili video. 

3. torek, 21.2.2023 PPVI 2 
IV., V.,VI.RS 

Od načrta do 
izdelka 

Jan Čibej 0 € 0 € 

Učenci bodo spoznali namen tehniškega komuniciranja, naučili se bodo, s pomočjo brati 
preproste načrte in na podlagi le-teh izdelali različno zahtevne izdelke. Izdelke bodo učenci nato 
ponudili obiskovalcem Tržnice Kočevje. 

4. Ponedeljek, 
5.12.2022 

PPVI 2 
IV., V., VI. 
RS 

Praznični gozd Ana Jarni 0 € 0 € 

Delovni dan z naslovom »Orientacija v gozdu« je namenjen učencem, kako se lahko na čim bolj 
enostaven način znajdejo v okolju – naravi. Hkrati k spodbujanju vedoželjnosti, ustvarjalnosti, 
sodelovanju in samoiniciativnosti učenk in učencev in jih usposobiti za samostojno opazovanje in 
pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. K 
sodelovanju bodo povabljeni starši učencev 1., 2. in 3. skupine PPVI. 
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5. 

Sreda, 
12.4.2023 

PPVI 2 
IV., V., VI. 
RS 

Orientacija v 
gozdu 

Jožica Grmič 0 € 0 € 

Delovni dan z naslovom »Orientacija v gozdu« je namenjen učencem, kako se lahko na čim bolj 
enostaven način znajdejo v okolju – naravi. Hkrati k spodbujanju vedoželjnosti, ustvarjalnosti, 
sodelovanju in samoiniciativnosti učenk in učencev in jih usposobiti za samostojno opazovanje in 
pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. K 
sodelovanju bodo povabljeni starši učencev 1., 2. in 3. skupine PPVI. 

 
6. 

Petek, 
10.3.2023 

PPVI 2 
IV., V., VI. 
RS 

Gozdni gregorčki Valerija El 
Habashy 

0 € 0 € 

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 2.,3. skupine. Potekal bo v prostorih šole ter na šolskem 
dvorišču, ter v bližnji okolice šole.  Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice izdelave 
gregorčkov iz naravnih materialov ter spoznali ta star običaj. Krepili bodo medsebojno 
sodelovanje, delali v skupinah oziroma dvojicah ter ob tem razvijali ter krepili ročne spretnosti. 

 

DELOVNI DNEVI V PPVI 3. SKUPINA 

Zap. 
št. 

Termin/DATUM Program: 
PPVI 1 

TEMA Vodja in 
koordinator 

(ime in 
priimek) 

Predvide
ni stroški 
(prevoz, 
vstopnin

a…) 

CENA NA 
UČENCA 
(do 5€ na 
učenca) 

1. sreda, 
9.11.2022 

PPVI 3 
III., IV., VI. 

RS 

Priprava na 60-
letnico šole 

Jan Čibej 0 € 0 € 

OŠ Ljubo Šercer v mesecu decembru praznuje 60 obletnico delovanja. Učenci se bodo skupaj z 
učitelji pripravljali na dogodek, ki bo sestavljen iz različnih aktivnosti. Tehniški dan bo namenjen 
tako izdelavi različnih izdelkov, kot tudi vajam za izvedbo dogodka. 

2. ponedeljek, 
24.10.2022 

PPVI 3 
III., IV., VI. 

RS 

Slika + slika = 
video 

Sandra 
Rusec Belaj 

0 € 0 € 

Učenci bodo spoznali namen tehniškega komuniciranja, naučili se bodo, s pomočjo brati 
preproste načrte in na podlagi le-teh izdelali različno zahtevne izdelke. Izdelke bodo učenci nato 
ponudili obiskovalcem Tržnice Kočevje. 

3. torek, 21.2.2023 PPVI 3 
III., IV., VI. 

Od načrta do 
izdelka 

Jan Čibej 0 € 0 € 
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RS 

Učenci bodo spoznali namen tehniškega komuniciranja, naučili se bodo, s pomočjo brati 
preproste načrte in na podlagi le-teh izdelali različno zahtevne izdelke. Izdelke bodo učenci nato 
ponudili obiskovalcem Tržnice Kočevje. 

4. Ponedeljek, 
5.12.2022 

PPVI 3 
III., IV., VI. 

RS 

Praznični gozd Ana Jarni 0 € 0 € 

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 2.,3. skupina. Delovni dan bo potekal v prostorih šole 
ter bližnjem gozdu. Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice. Pod vodstvom 
razredničark in učiteljev, ki bodo prehajali v oddelke bodo učenci izdelovali novoletne okraske iz 
naravnih materialov za krasitev drevja v gozdu. 

 
5. 

Sreda, 
12.4.2023 

PPVI 3 
III., IV., VI. 

RS 

Orientacija v 
gozdu 

Jožica Grmič 0 € 0 € 

Delovni dan z naslovom »Orientacija v gozdu« je namenjen učencem, kako se lahko na čim bolj 
enostaven način znajdejo v okolju – naravi. Hkrati k spodbujanju vedoželjnosti, ustvarjalnosti, 
sodelovanju in samoiniciativnosti učenk in učencev in jih usposobiti za samostojno opazovanje in 
pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. K 
sodelovanju bodo povabljeni starši učencev 1., 2. in 3. skupine PPVI. 

 
6. 

Petek, 
10.3.2023 

PPVI 3 
III., IV., VI. 

RS 

Gozdni gregorčki Valerija El 
Habashy 

0 € 0 € 

Delovni dan bo namenjen učencem PPVI 2.,3. skupine. Potekal bo v prostorih šole ter na šolskem 
dvorišču, ter v bližnji okolice šole.  Učenci bodo vključeni v aktivne, praktične delavnice izdelave 
gregorčkov iz naravnih materialov ter spoznali ta star običaj. Krepili bodo medsebojno 
sodelovanje, delali v skupinah oziroma dvojicah ter ob tem razvijali ter krepili ročne spretnosti. 

7. Četrtek, 
1.6.2023 

PPVI 3 
III.RS 

 

S kolesom 
naokrog 

Jožica 
Grmič, Jan 

Čibej 

0 € 0 € 

Namen tehniškega dne je, da učenci na sproščen, zabaven in hkrati poučen način urijo svoje 
spretnosti na kolesu, hkrati pa obnovijo in usvojijo določena znanja iz prometne varnosti in 
varnega gibanja v prometu. 
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8. Petek, 
21.4.2023 

PPVI 3 
III.RS 

Dan zemlje Ana Jarni 0 € 0 € 

Delovni dan bo namenjen učencu PPVI 3. skupine. Potekal bo v prostorih šole ter na šolskem 
dvorišču, ter v bližnji okolice šole.  Učenec bo vključen v aktivne, praktične delavnice na temo 
Dneva zemlje. Krepil bo medsebojno sodelovanje, delal v skupinah oziroma dvojicah ter ob tem 
razvijal ter krepili ročne spretnosti. 

 

IZBIRNE VSEBINE 

Posebni program vzgoje in izobraževanja omogoča vključevanje učencev v izbirne vsebine že 

na IV. in V. stopnji s ciljem razvijanja njihovih socialnih spretnosti, veščin ter vključevanja v 

širše socialno okolje. Načrtovanje izbirnih vsebin izhaja iz PPVI ob upoštevanju močnih 

področij učenca.  V posebnem programu bodo v šolskem letu 2022/23 izvajali naslednje 

izbirne vsebine: 

PPVI 2. SKUPINA - NARAVNA GLASBILA (NG) 

PPVI 3.SKUPINA - BRANJE IN GIBANJE (BIG) 

 

Logopedska obravnava 

Logopedsko obravnavo izvaja Andreja Mlekuž, in sicer vsak četrtek med 7. in 14. uro. 

Pogostost obravnav bo odvisna od vrste in stopnje motenj v govorno-jezikovni komunikaciji. 

 

Delovna terapija 

Delovno terapijo bo izvajala Petra Hočevar, delovna terapevtka iz Zdravstvenega doma 

Kočevje, in sicer v dopoldanskem času od ponedeljka do petka v prostorih šole.  

Cilj in namen delovne terapije je preko ustvarjalne igre naučiti otroka, kako naj v 

vsakodnevnem življenju opravlja posamezne aktivnosti, da bo čim bolj samostojen in 

uspešen. Delovno-terapevtska obravnava pri otroku obsega učenje dnevnih aktivnosti 

(oblačenje, slačenje, obuvanje, hranjenje, rokovanje, itd.), razvijanje grobe in fine motorike, 

učenje pravilne drže, ravnotežja oz. stabilnosti, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, igralne in 

kreativne aktivnosti, gibalno terapevtske aktivnosti, senzorno integracijo. 
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DRUGE DEJAVNOSTI 

ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi sodi v nadstandardni program šole, udeležba v šoli v naravi je neobvezna, 

vsekakor pa jo priporočamo vsem učencem. Oblike druženja, izobraževanja in vključevanja v 

drugo okolje so se v preteklosti izkazale kot izredno uspešne, pri čemer je šola v naravi s 

številnimi aktivnostmi služila kot odličen promotor k zdravemu načinu življenja v naravi.  

Za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja je predviden termin od 12.6. do 

16.6.2023 v CŠOD Burja, in sicer za učence starejše od 12 let. 

Vodja šole v naravi: Ana Jarni 

ŠOLSKE PROSLAVE 

- 23. december 2022: Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

- 7. februar 2023: Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom (Prešernov dan) 

- 23. junij 2023: Proslava ob dnevu državnosti 
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VARSTVO VOZAČEV, JUTRANJE VARSTVO 

Za učence, ki čakajo v šoli od prihoda šolskih avtobusov do pouka in po pouku do odhoda 

šolskih avtobusov, organiziramo varstvo vozačev. V prostorih, namenjenih varstvu vozačev je 

vedno prisoten najmanj en strokovni delavec, šola pa poskrbi tudi za spremstvo učencev iz in 

na avtobusno postajo, kjer se izvajajo šolski avtobusni prevozi. Za dodatno varnost učencev 

poskrbimo tudi s spremstvom učencev do avtobusa oziroma kombija v šolo in iz šole do 

avtobusa, seveda zgolj v primeru, da to obliko spremstva tudi potrebujejo. Varstvo vozačev 

nam omogoča Občina Kočevje. 

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda ter posebnega programa I. razvojne 

stopnje, če je vanj vključenih najmanj 5 učencev. Sredstva za jutranje varstvo zagotavlja 

MIZŠ. 

Za varstvo učencev je poskrbljeno tudi na izletih, ekskurzijah, dnevih dejavnosti in ostalih 

dejavnostih, v katere je vključen avtobusni prevoz v skladu standardi in normativi, ki jih 

določa pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 

otroke s posebnimi potrebami. 

Osnovna šola Ljubo Šercer izobražuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, kar 

predstavlja glavni razlog, da je šolska stavba v času poteka vzgojno-izobraževalnega procesa 

zaklenjena, saj se nahaja v neposredni bližini glavne ceste. Vstop in izstop obiskovalcev v šolo 

je možen s pomočjo dveh domofonov, nameščenih ob glavnem vhodu v šolo.  

Nekatere učence pripeljejo starši. Ostale prevoze organizirajo občine, iz katerih prihajajo naši 

učenci: 

- Občina Ribnica, Občina Sodražica, Občina Loški Potok: prevoznik FINSON – Sonja 

Rigler s.p. 

- Občina Velike Lašče: prevoznik Jože Miklič s.p. 

- Občina Kočevje: prevoznik Nomago d. o. o. , Vili Vilko Ilc s. p. ter starši. 

 

PODALJŠANO BIVANJE 

V šolskem letu 2022/23 organiziramo podaljšano bivanje v času med 11.15 in 15.25 uro in je 

namenjeno vsem učencem, ki tovrstno obliko potrebujejo in izpolnijo prijavnico.   

Podaljšano bivanje je običajno organizirano v dveh oddelkih podaljšanega bivanja, pri čemer 

ob najbolj zasedenih urah podaljšanega bivanja učence razdelimo v manjše skupine, s čimer 

lahko uspešno zagotavljamo disciplino in varnost vseh učencev, saj so v skupine vključeni 
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tudi romski učenci, ki v dejavnosti pogosto vnašajo nerazumevanje in konflikte med 

različnimi romskimi družinami.  

V skladu s sistemizacijo je v šolskem letu 2022/23 na voljo 40 ur podaljšanega bivanja, kar je 

14 ur več kot preteklo šolsko leto. Pri izvajanju dejavnosti pomagajo učiteljem v podaljšanem 

bivanju tudi zaposleni v programu javnih del, romska pomočnica ter svetovalni delavki. 

Glavne dejavnosti v času podaljšanega bivanja: 

- sprostitvene dejavnosti, 

- kosilo, 

- samostojno učenje, 

- ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

Učitelji v podaljšanem bivanju: Enej Filipidis, Andreja Zgonc, Beti Malinović 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

V Osnovni šoli Ljubo Šercer vsako šolsko leto organiziramo tudi različne interesne dejavnosti, 

ki so namenjene odkrivanju in razvijanju interesov učencev. Interesne dejavnosti omogočajo, 

da učenci preko njih razvijajo poseben interes ter so na ta način ustvarjalni in uspešni. 

Interesne dejavnosti učencem pomagajo tudi pri usvajanju različnih praktičnih spretnosti, 

pomembnih za življenje in jim omogočajo koristno in aktivno preživljanje prostega časa. 

Mentorji interesnih dejavnosti ob začetku šolskega leta pripravijo program dela, v katerem 

določijo kraj in čas dela ter seveda načrtovane oblike dela z učenci. Interesne dejavnosti 

običajno potekajo skozi celotno šolsko leto, namenjene so učencem prilagojenega programa 

z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja 

(prehajanje), vključitev vanje pa je prostovoljna.  

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo naslednje interesne dejavnosti: 

SPRETNI SMO Mentor: Erika Remic 

Termin: sreda, 6. šolska ura 

Kratek opis: Interesna dejavnost SPRETNI SMO, je 

namenjena učencem, ki se spopadajo s težavami na 

področju fine motorike (okorna drža barvic, škarij ali 

pribora, problemi pri rokovanju z drobnim materialom 

in predmeti ter počasnost pri risanju, pisanju). 

Učinkovitost finomotoričnih gibov namreč pomembno 

vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja 

različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in 

prste. Otroku dajejo možnost, da doseže neodvisnost 
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in možnost, da do neke mere poskrbi zase. Prav tako 

ustvarjalno izraža svoje ideje preko igre in umetniških 

dejavnostih ter razvija dobro samopodobo.  

ROMSKA KULTURA Mentor: Petra Rubin Gavrić 

Termin: torek, 7. šolska ura 

Kratek opis: Brali bodo romske pravljice, jih upodobili, 

naredili izložbo na hodnikih šole itd.  Ukvarjali se bomo s 

pravili vedenja na splošno in v šoli ter jih napisali v romskem 

in slovenskem jeziku ter jih izobesili na hodnik šole. 

Poskusili bomo tudi pripravit točko za dan Romov - 

predstavo, pesem ali ples in pa tudi kaj takšnega za vse 

učence in učitelje naše šole. 

GLEDALIŠČE Mentor: Jožica Grmič 

Termin: ponedeljek, 7. šolska ura 

Kratek opis: ID Gledališče in ples je namenjena učencem, ki 

se radi gibalno izražajo, nastopajo in ustvarjajo. Pri 

gledališču se učenci skozi celo šolsko leto pripravljajo za 

gledališki ali lutkovni nastop. Prav tako sodelujejo pri 

nastajanju rekvizitov in scene, ki jih nato uporabijo pri 

predstavi. Namen ID pa ni samo nastopati, temveč krepiti 

pozitivno samopodobo, socialne odnose, samostojnost in 

ostale vrednote. 

UČENJE JE IGRA Mentor: Sandra Rusec Belaj 

Termin: petek, 6. šolska ura 

Kratek opis: Učenci se bodo predvsem preko igre učili in 

ugotovili, da je učenje lahko zabavno. Pri delu bodo poleg 

svinčnika in papirja uporabljali tudi pametne tablice in 

računalnike. Predvsem bodo urili računanje in branje. 

Interesna dejavnost je primerna tako za mlajše kot starejše 

učence. Potrebno bo le prilagoditi zahtevnost nalog. 

PODJETNIŠKI KROŽEK Mentor: Jan Čibej 

Termin: četrtek, 7. šolska ura 

Kratek opis: Podjetniški krožek je namenjen reševanju 

izzivov podjetij. Šola izbere nabor učencev za reševanje 

izzivov znotraj interesne dejavnosti. Podjetniški inkubator 

Kočevje izbere podjetja ter se dogovori z njimi za točno 

določen izziv za točno določeno skupino ljudi. Predstavnik 

podjetja ali Inkubator predstavi izziv učencem, ki se kasneje 
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tega izziva lotijo in ga poskušajo rešiti. Inkubator skrbi za 

komunikacijo med podjetji, šolo in mentorjem. Skupaj s šolo 

organizira kraj in čas izvedbe. Učenci pod mentorstvom in 

glede na zmožnosti šole in učencev rešijo izziv podjetja, za 

kar dobijo ustrezno plačilo. Izzivi so večinoma praktično 

naravnani in prilagojeni zmožnostim naših učencev. 

SPROSTITVENA 

TELOVADBA 

Mentor: Barbara Kadunc 

Termin: četrtek, 6. šolska ura 

Kratek opis: Sprostitvena telovadba bo učencem omogočala 

sprostitev ob gibanju svojega telesa na umirjen način. V 

telovadbo bodo vključeni preprosti elementi joge, 

čuječnosti, razgibavanje, vaje za izboljšanje koordinacije in 

stranskosti v telesu, dihalne vaje, vaje za umirjanje. V 

aktivnosti bo vključena glasba, slikovni material ter različni 

pripomočki (žoga, blazina, obroči). Program bo prilagojen 

glede na zmožnosti in interes otrok. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 1 Mentor: Tjaša Dovč 

Termin: sreda, 7. ura  

Kratek opis: Na urah pevskega zbora bomo obravnavali 

nabor slovenskih in tujih pesmi. Usvojeno znanje bomo 

pokazali na različnih nastopih v šoli in izven šole. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 2 Mentor: Tjaša Dovč 

Termin: petek, 7. ura 

Kratek opis: Na urah pevskega zbora bomo obravnavali 

nabor slovenskih in tujih pesmi. Usvojeno znanje bomo 

pokazali na različnih nastopih v šoli in izven šole. 

 

 

PROJEKTI 

V okviru različnih projektov bomo učne in vzgojne vsebine še poglobili ter stkali nove vezi z 

ožjim in širšim lokalnim okoljem. Vsebine bodo dodatno obogatene in na drugačen način 

predstavljene učencem. Nekateri projekti so zasnovani tako, da šola pridobi dodatna 

finančna in materialna sredstva, kar prispeva k boljši kakovosti izvedbe.  
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Državni nivo: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk, koordinatorka ga. Petra Rubin Gavrić 

 Šolska shema, koordinatorica ga. Aleksandra Kocjan Malnar 

 Zobni alarm, koordinatorica ga. Tjaša Dovč 

 Rastem s knjigo, koordinatorica ga. Maša Luteršmit 

 Bralna značka, koordinatorica ga. Maša Luteršmit 

 Projekt Botrstvo v Sloveniji, koordinatorica ga. Anita Marinko 

 S- factor, koordinatorica ga. Sandra Rusec Belaj 

 Pišem z roko, koordinator: Tjaša Dovč 

Lokalni nivo: 

 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, koordinatorica  ga. Anita Marinko 

 RTM Kočevska, koordinatorica ga. Anita Marinko  

 Karierni center za mlade Kočevje, koordinatorica ga. Aleksandra Kocjan Malnar 

 Projekt To smo mi – Romske vraže, koordinatorji Andreja Mlekuž, Sandra Kozic 

 

Šolski projekti: 

• Socialno podjetništvo, koordinator g. Jan Čibej 

• Moja varnost, koordinatorica ga. Aleksandra Kocjan Malnar 

• Minuta za zdravje, koordinator g. Sašo Ivetič  

• Bralni kotiček, koordinatorica ga. Maša Luteršmit 

• Projekt založbe Malinc LEO LEO, koordinatorica ga. Andreja Mlekuž 

• Čarobnost knjige – sodelovanje v projektu Noč knjige, koordinatorice ga. Maša 

Luteršmit, ga. Sandra Rusec Belaj 

• Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, koordinatorica  ga. Anita Marinko, 

Nada Kosten 

• Šolski eko vrt, koordinatorica ga. Ana Jarni 

• Cici vesela šola in Vesela šola, koordinatorka Sandra Rusec Belaj 
• Razvijanje prostovoljstva, koordinatorka Ana Jarni 

PREHRANA 

V sklopu projekta Šolska shema v katerem sodeluje naša šola, učenci enkrat tedensko 

brezplačno prejmejo tudi sadje in zelenjavo ter 2x mesečno mleko oziroma mlečne izdelke.  

Prehranjevaje predstavlja tudi velik del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer se učenci 

dnevno navajajo na bonton pri prehranjevanju; spoznavajo pravilno in zdravo 

prehranjevanje ter pomen zdrave prehrane v okviru različnih šolskih predmetov tako v 
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prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu 

vzgoje izobraževanja.  

Organizacija malice poteka v matičnih učilnicah posameznih oddelkov, na kosilo pa učenci 

odhajajo v spremstvu učiteljev, varuhov ali ostalih strokovnih delavcev na OŠ Zbora 

odposlancev, Trg zbora odposlancev 28, Kočevje. Učenci od 1. do 4. razreda ter PPVI 1. in 2. 

skupina zaradi posebnih potreb posameznika prejmejo kosilo v šolski gospodinjski učilnici (v 

mehurčkih). Zavzemali se bomo, da bi vsi učenci šole imeli zagotovljeno razdeljevanje hrane 

v prostorih nekdanje enote Vrtca Kočevje, enote Kekec. 

Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in 

ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna prijava na 

malico oziroma kosilo v šoli ob zaključku šolskega leta ali ob vpisu učenca na našo šolo. 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so 

prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 

izpolnjujejo določene kriterije. 

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2022/23 

OBROK CENA v EUR 

Šolska malica 0,90 € 

Kosilo 2,45 € 
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DEJAVNOSTI, S KATERIMI ZAGOTAVLJAMO ZDRAV 

RAZVOJ UČENCEV 

Na OŠ Ljubo Šercer skrbimo za zdravje učencev tako, da vsako šolsko leto opravimo splošne 

sistematske zdravstvene preglede, pri čemer zdravstveni delavci ugotavljajo razvojne 

značilnosti otrok in njihov telesni razvoj. V okviru sistematičnih pregledov so opravljena tudi 

cepljenja po programu zdravstvene službe in opravljene napotitve na morebitne 

specialistične preglede in obravnave. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje vsako 

šolsko leto organiziramo tudi preventivne zobozdravstvene preglede.  

Na preglede bodo učence spremljali starši. Vsak starš bo prejel obvestilo z določeno uro 

pregleda. 

Učenci bodo deležni predavanja z delavnicami oziroma praktičnimi vajami v sodelovanju z 

Zdravstvenim domom Kočevje in Centrom za duševno zdravje. Aktivnosti bodo potekale po 

predhodnem dogovoru s posameznim oddelkom oziroma mehurčkom ob upoštevanju 

ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Vsebine bodo izbrane glede na 

trenutne aktualne potrebe posameznega oddelka. Sodelovali bomo tudi s policijsko postajo 

Kočevje, prostovoljnim gasilskim društvom Kočevje in Slovensko vojsko, da izboljšamo 

prepoznavnost in poznavanje omenjenih služb. V sodelovanju s policijsko postajo Kočevje 

bomo mesec september posvetili varnosti v prometu, saj bodo učenci deležni učnega 

sprehoda s policistom po mestu. Ponovno bomo pričeli z zobozdravstveno preventivo. Vsak 

učenec bo prejel svojo zobno ščetko in pod vodstvom učitelja ter strokovne delavke ZD 

Kočevje skrbel za ustno higieno. Projekt se imenuje Zobni alarm. 

Naša šola se bo glede na potrebe povezovala tudi s kliničnim psihologom iz Zdravstvenega 

doma Kočevje, g. Igorjem Levstikom. Učencem z govorno jezikovnimi motnjami bo kot doslej 

omogočena individualna logopedska obravnava s strani logopedinje Andreje Mlekuž.  
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Tudi v letošnjem šolskem letu načrtujemo sodelovanje s Policijsko postajo Kočevje oziroma 

z g. Marjanom Ferkom. Ker postavljamo varnost učencev na prvo mesto, se bomo tudi letos 

pogovarjali o eni izmed vedno aktualnih tem, ko je prometna varnost, nasilje, vandalizem, 

uporaba pirotehničnih sredstev in podobno.  

Naša šola redno sodeluje tudi s centri za socialno delo na območjih sosednjih občin, iz 

katerih prihajajo naši učenci. V kolikor se bo pokazala potreba po dodatnem sodelovanju z 

drugimi institucijami in zunanjimi sodelavci, bomo poskušali to sodelovanje tudi zagotoviti.  

OŠ Ljubo Šercer je vključena tudi v projekt Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev 

mladine Slovenije. V projekt so vključeni učenci iz socialno šibkejših družin, pri čemer preko 

projekta tem učencem zagotavljamo enake možnosti v smeri zagotavljanja redne in 

organizirane prehrane, udeležbe pri različnih nadstandardnih dejavnostih in ostalih 

dejavnostih v interesu učencev, s čimer zagotavljamo enakovrednost med učenci in 

posledično povečujemo socialno varnost teh učencev.  

Učenci se bodo aktivno vključevali v teden mobilnosti, Izvajali bomo različne aktivnosti, s 

katerimi bomo spodbujali aktivno preživljanje prostega časa, uporabo zdravih poti v šolo, 

izbiro trajnostnih oblik mobilnosti... Teme bomo vključili tudi v učne priprave in različne 

dejavnosti tekom šolskega leta. 

Ponovno bomo uvedli opravljanje kolesarskega izpita za učence prilagojenega programa z 

nižjim izobrazbenim standardom. Zanje velja prilagojeno izvajanje usposabljanja za vožnjo 

kolesa in kolesarskega izpita. 

V skladu z zakonom je treba izvajati usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit za 

učence s posebnimi potrebami prilagojeno glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma 

motnje. Gibalno ovirani učenci lahko opravljajo usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski 

izpit s prilagojenim kolesom, triciklom ali drugim prometnim sredstvom, ki ga uporabljajo za 

premagovanje razdalj in samostojno gibanje. 

Če strokovna skupina skupaj z učencem in njegovimi starši ugotovi, da je pri samostojni 

vožnji kolesa v cestnem prometu zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ogrožena 

njegova varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, učenec ne sme samostojno 

sodelovati v cestnem prometu in ne pridobi kolesarske izkaznice. 

Organizacija in izvedba usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita ter prilagojeno 

izvajanje se podrobneje opredelijo v individualiziranem programu, ki ga za učenca s 

posebnimi potrebami sestavi strokovna skupina na šoli. 

Nadaljujemo s šolskim projektom Minuta za zdravje, ki je namenjen tako boljšemu 

psihofizičnemu počutju učencev zaradi izboljšanja prekrvavljenosti kot tudi sprostitvi ter 

posledično samemu dvigu storilnosti. Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri 

katerih učenci večji del časa sedijo.  
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Na šoli bomo celo leto izvajali projekt Šolska shema, s katero spodbujamo zauživanje mleka, 

mlečnih izdelkov, sadje in zelenjave iz lokalnega okolja. S projektom Zobni alarm ozaveščamo 

učence in starše o pomenu zobne higiene, zdrave prehrane, pravilnega ščetkanja…  

Skozi celo leto v izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa bomo vključevali tudi šolski eko 

vrt, ki nam omogoča učenje pridelovanja, čiščenja, spravila in predelovanja živil.  

Pouk bomo poskušali v čim večji meri, v kolikor je to mogoče, izvajati v učilnici v naravi, ki 

nam omogoča preživljanje časa na svežem zraku. Glavne odmore bomo v pomladnih mesecih 

preživeli na šolskem dvorišču, kjer bomo aktivno izkoristili prosti čas za usmerjene dejavnosti 

in dejavnosti prostega časa. 

Na OŠ Ljubo Šercer vsako leto v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kočevje pripravimo dan 

evakuacije, ki predstavlja enega izmed temeljnih preventivnih ukrepov varstva pred 

požarom, kjer se učenci in zaposleni seznanijo z evakuacijskim načrtom, preventivnimi 

ukrepi, pripomočki in priporočili. Tudi v šolskem letu 2022/23 v mesecu oktobru načrtujemo 

vajo evakuacije, pri čemer bodo učenci deležni tudi prikaza zunanje masaže srca in uporabe 

defibrilatorja.  

 

  

SODELOVANJE S STARŠI 

Sodelovanje v okviru Sveta staršev 

Starši se v delo šole v prvi vrsti vključujejo v okviru sveta staršev, kjer predstavniki sveta 

staršev organizirano uresničujejo interese vseh staršev ter predstavljajo posvetovalni organ 

ravnatelja in učiteljskega zbora.  

Roditeljski sestanki 

Roditeljski sestanki bodo v šolskem letu 2022/23 namenjeni predstavitvi dela v novem 

šolskem letu, šoli v naravi in drugim dejavnostim šole.  

Roditeljski  
sestanek 

Datum Koordinator Tema 

1.roditeljski  
sestanek september 

Barbara Poje, 
Aleksandra Kocjan 
Malnar 

Uvodni roditeljski 
sestanek 

2. roditeljski  
sestanek november 

Aleksandra Kocjan 
Malnar; predava Petra 
Hočevar 

Predstavitev delovne 
terapije 
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3. roditeljski 
 sestanek 

januar 
Aleksandra Kocjan 
Malnar , Karierni center 
mladih 

Predstavitev nižjih 
poklicnih 
izobraževalnih 
programov 

4. roditeljski 
sestanek 

marec 
Aleksandra Kocjan 
Malnar 

Z roko v roki (vez 
šola-starši-otrok) 

4. roditeljski  
sestanek 

3 mesece pred 
izvedbo šole v naravi 

Vodja ŠVN 
Informacije o vsebini 
ŠVN  

 

Roditeljski sestanki bodo potekali v prostorih šole ob upoštevanju priporočil NIJZ zaradi 

preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV-2. V nasprotnem primeru bodo potekala preko 

videopovezave. 

 

Govorilne ure 

Redne mesečne govorilne ure bodo v šolskem letu 2022/23 potekale vsak prvi torek v 

mesecu med 16.30 in 17.30 uro. Redne mesečne govorilne ure izvaja razrednik posameznega 

oddelka, starši pa bodo imeli možnost pogovora tudi z ravnateljem, svetovalno delavko in 

ostalimi strokovnimi delavci (po predhodni najavi). Govorilne ure bodo potekale v skladu s 

priporočili NIJZ.  

sep. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr, maj jun. 

22.9. 
2022 
oziroma 
po 
dogovoru 
z 
razredniki 
(za 
učence 
novince 
)* 

4.10. 
2022 

8.11. 
2022 

6.12. 
2022 

3.1. 
2023 

Starši 
vabljeni 
osebno*  

7.3. 
2023 

4.4. 
2023 

9.5. 
2023 

Starši 
vabljeni 
osebno* 

 
Opomba: V mesecu februarju in juniju bodo starši oziroma zakoniti zastopniki vabljeni osebno 
z namenom seznanitve o učnem uspehu posameznika, spremljanju, vrednotenju ter 
oblikovanju individualiziranega programa za posameznega otroka. V mesecu septembru pa 
bodo vabljeni starši učencev novincev z anemon oblikovanja individualiziranega programa za 
tekoče šolsko leto. 
 
V šolskem letu 2022/23 organiziramo tudi dopoldanske govorilne ure, za katere je potreben 

predhoden dogovor z razrednikom in potekajo v naslednjih terminih: 

Ime in priimek učitelja/ice Termin 
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Sandra Rusec Belaj prvi petek v mesecu, 11.20 - 12.20 

Valerija El Habashy prvi ponedeljek v mesecu, 10.45- 11.45 

Jan Čibej prvi četrtek v mesecu med 8.35 - 9.35 

Jožica Grmič prvi četrtek v mesecu med 8.45 - 9.45 

Anita Marinko prvi četrtek v mesecu med 8.35 - 9.35 

Ana Jarni prvi četrtek v mesecu med 8.35 - 9.35 

Tjaša Dovč prvi četrtek v mesecu, 11.20 - 12.20 

Mateja Lukič prvi četrtek v mesecu 9:45 - 10:30 

Sašo Ivetič Prva sreda v mesecu 9.40-10.25 

Andreja Zgonc Prvi torek v mesecu med 12.00 in 13.00 

Barbara Kadunc prvi četrtek v mesecu med 8:35 - 9:35 

Nada Kosten Prvi torek v mesecu med 8.35 in 9,35 

Marija Klavž prvi ponedeljek v mesecu med 12.15 - 13.15 

Maša Luteršmit prva sreda v mesecu med 8:30 - 9:30 

Erika Remic prvi ponedeljek v mesecu, 10.30 - 11.15 

  

Dopoldanske govorilne ure so namenjene tako staršem kot tudi učencem. 

Formalne oblike sodelovanja 

Starši bodo imeli možnost: 

- svetovanja o nadaljnjem usmerjanju otrok, 

- sodelovanja pri realizaciji, vrednotenju in oblikovanju individualiziranega programa, 

- izobraževanja o uporabi IKT (po potrebi), 

- sodelovanja na različnih delavnicah, 

- svetovanja glede dela doma, 

- svetovanja o poklicnem usmerjanju oz. vključevanju njihovih otrok v varstveno 

delovne centre oziroma bivalne enote. 

Pri izvedbi bodo sodelovali strokovni delavci šole, svetovalna služba v sodelovanju z 

zunanjimi inštitucijami. 

Neformalne oblike sodelovanja s starši 

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo tudi najmanj eno neformalno srečanje s starši v 

posameznem oddelku, saj ocenjujemo, da tovrstna srečanja predstavljajo eno izmed najbolj 

pristnih oblik sodelovanja s starši in možnost za krepitev dobrih medsebojnih odnosov. 

Neformalna srečanja so predvidena v obliki delavnic, družabnih srečanj, skupnih družbeno 

odgovornih akcij in podobno.  
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Načrtujemo delavnice s starši, ki bodo potekale v okviru tematskega dne (delovnega dne) 

Orientacija v gozdu. Namen povabila je druženje in sooblikovanje delovnega dne. 

Druga delavnica oziroma druženje s starši pa je peka kostanja, ki bi potekala v novembru po 

izvedenem roditeljskem sestanku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


