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1. UVOD 

Letni delovni načrt (LDN) je temeljni dokument, s katerim so določeni vsebina, obseg 
in organizacija vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in 
učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev drugih dejavnosti, ki jih šola izvaja.  
 
Opredeljeno je tudi delo drugih strokovnih služb šole, dejavnosti, s katerimi se šola 
vključuje v okolje, dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike 
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, 
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi 
institucijami, strokovnimi ustanovami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge 
naloge, ki so potrebne za uresničitev programa osnovne šole. V LDN-ju so opredeljeni 
tudi materialni, prostorski in kadrovski pogoji za izvedbo.  
Predlog LDN obravnavajo strokovni organi šole, Svet staršev in Svet šole, ki ga 

sprejme. 

 

2. VREDNOTE IN VIZIJA ŠOLE 

 

Naše vrednote: Varnost, sprejetost, iskreni medosebni odnosi, visoka raven znanja, 

kvalitetno poučevanje, odlična organiziranost pouka in dejavnosti. 

 

Naše poslanstvo: Na naši šoli pridobivamo veliko znanja na način, ki je spoštljiv, 

prijazen in zanimiv za vse. 

 

Vizija šole: Prisluhnimo drug drugemu. To nas bo pripeljalo k uspehu. 

 

3. DOLGOROČNI CILJI  

Razvojni načrt OŠ Brezno-Podvelka predstavlja dokument, v katerem so zapisane 
prednostne naloge na pedagoškem in vzgojnem področju ter na področju urejanja 
šolskega prostora, ki jih bomo razvijali in jih želimo doseči v letih od 2017 do 2021. 
Razvojni načrt predstavlja splošne smernice razvoja OŠ Brezno-Podvelka in je nastal s 
sistematičnim pristopom, ki vodi h kakovosti poučevanja in k vzgoji naših učencev z 
dobrim sodelovanjem med zaposlenimi, učenci, starši in lokalno skupnostjo. Konec 
šolskega leta smo opravili analizo razvojnega načrta, v šolskem letu 2021/2022 pa 
bomo oblikovali nov razvojni načrt za obdobje od 2022 do 2025. 
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Prioritete OŠ Brezno-Podvelka 2017-2021 

 Postopno obnoviti IKT opremo in posodobiti omrežje. 

 Biti e-kompetentna šola z e-kompetentnimi učitelji in vzgajati e-kompetentne 
učence (redna uporaba šolske spletne strani, e-učilnic, e-komuniciranje s starši, 
video konference in redna uporaba IKT v formalnih učnih situacijah).  

 Razvijati digitalno pismenost in odgovornost za kritično presojanje informacij. 
 Razvijati bralno pismenost in spoznavati ter uporabljati različne bralno-učne 

strategije. 
 Razviti knjižnico v informacijsko in komunikacijsko središče šole z urejeno knjižno 

zbirko leposlovja, strokovne literature, neknjižnega gradiva ter didaktičnih 
pripomočkov. 

 Osredotočiti se na učenje, medpredmetno povezovanje, timsko delo  in 
uporabljati aktivne oblike učenja s poudarkom na diferenciaciji in individualizaciji 
pouka.  

 Spodbujati učence k odgovornemu delu in ravnanju. 

 Namenjati posebno skrb delu z otroki z učnimi težavami in nadarjenimi. 
 Povečati motivacijo v vseh segmentih vzgojno-izobraževalnega dela. 
 Izboljšati načrtovanje in izvajanje učiteljevega vzgojno-izobraževalnega dela. 
 Sodelovati v evropskih in državnih projektih, ki bogatijo obšolske dejavnosti in so 

za učence brezplačne. 
 Udeleževati se različnih tekmovanj in v znanju biti primerljivi z drugimi slovenskimi 

šolami (dosegati srebrna in zlata priznanja na tekmovanjih, dosegati vsaj 
slovensko povprečje pri NPZ oziroma biti nad povprečjem). 

 Sodelovanje učencev na prireditvah v in izven zavoda. 

 Nakupiti prenosne računalnike, interaktivne projekcijske table in didaktične učne 
pripomočke.  

 Nakupiti plutovinaste oglasne table. 
 Sanirati prostore za shranjevanje dokumentacije, popraviti opleske  in dokupiti 

opremo za kuhinjo.  
 Postopno nakupiti drobno kuhinjsko opremo. 
 Urediti prostor za shranjevanje koles. 

 

4. TEMELJNE USMERITVE IN PREDNOSTNE NALOGE 

V šolskem letu 2021/2022 izvajamo 9-letni program osnovne šole na matični šoli 
Brezno-Podvelka in na podružnični šoli Kapla. V oddelkih od 6. do 9. razreda osnovne 
šole izvajamo fleksibilni predmetnik.  
 

V šolskem letu 2021/2022 imamo skupaj 14 oddelkov, v katere je razporejenih 168 
učencev. Od tega je v devetih oddelkih v Breznu 119 učencev in v petih oddelkih na 
Kapli 49 učencev. V 5,5 oddelkih vrtca je skupaj vpisanih 82 otrok. 
 
Pouk v šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali v skladu s smernicami MIZŠ-ja in NIJZ-
ja. Trudili se bomo, da učencem in delavcem šole ustvarimo varno in spodbudno učno 
okolje. 
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Pouk nemščine izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu na Breznu 
in Kapli, angleščina je neobvezni izbirni predmet v 1. razredu na matični šoli in na 
podružnici Kapla. Na matični šoli izvajamo pouk v manjših učnih skupinah v 6. in 9. 
razredu.  
 
Delo z učenci s posebnimi potrebami poteka po zastavljenem programu in v 
sodelovanju s pristojnimi institucijami. Nadaljevali bomo delo z nadarjenimi učenci. V 
oddelkih vrtca in do tretjega razreda izvajamo fakultativni pouk nemščine in angleščine, 
ki ga v celoti financirajo starši.  
 
Učence bomo spodbujali, da bodo bolj prizadevni za sprotno delo in si bodo zastavljali 
višje cilje. Poudarili bomo odgovornost vseh, ki smo vključeni v proces šolanja. Z 
različnimi oblikami druženja si bomo skupaj prizadevali za pozitivno in ustvarjalno 
vzdušje v šoli in vrtcu, za sprejetost ter enako obravnavo vsakega posameznika. 
Izvajali bomo aktivnosti za boljše medosebne odnose. 
 
Nadaljevali bomo z delom šolskega sklada, katerega cilj ne sme biti le sofinanciranje 
dni dejavnosti, ampak tudi izboljšanje kvalitete in nadstandardne ponudbe šole.  
 
Nadaljevali bomo z državnimi projekti Kulturna šola, Šolska shema, Poskus razširjenega 
programa RAP, Simbioza ŠOLA ter izvedli projekt Teden vseživljenjskega učenja. Poleg 
naštetih projektov bomo izvedli  številne šolske projekte, ki bodo podpirali naše 
temeljne usmeritve v tem šolskem letu. 
 
Obogatitvene dejavnosti 
Organizirali bomo šolo v naravi za učence poletno šolo v naravi za učence 4. in 5. r, 
zimsko šolo v naravi za učence 5. in 6. razreda, šolo v naravi v tretji triadi za učence 
od 7. do 9. r ter plavalni tečaj za otroke vrtca, 1. in 2. razreda. V okviru nadstandardnih 
programov bodo na naši šoli organizirani plesni tečaj, twirling in taborništvo. Posebne 
aktivnosti bomo organizirali v času tedna otroka.  
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Sodelovanje z učenci 
Učencem želimo ponuditi kvalitetno vseživljenjsko znanje, jih hkrati spodbujati k 
boljšim medsebojnim odnosom, k nenasilju, k ustreznemu odnosu do prehranjevanja, 
v šoli pa jim zagotoviti dobro in varno počutje.  
 
Sprejemamo drugačnost in individualnost vsakega posameznika, saj so otroci različni. 
Veseli bomo njihovih napredkov in spodbujali jih bomo k doseganju višjih ciljev. Pri 
svojem delu bomo upoštevali pravila, ki smo jih zastavili v Pravilih šolskega reda in 
Vzgojnem načrtu šole. 
 
Učence bomo razdelili v manjše učne skupine tam, kjer to omogoča pravilnik, jih 
pripravljali na vseživljenjsko učenje, jih seznanjali z izbirnimi predmeti in pripravljali na 
nacionalne preizkuse znanja. V poklice jih bomo usmerjali z informacijami in 
predstavitvami poklicev. 
 
 
Urejenost šole 
Tudi v letošnjem letu bomo skupaj skrbeli za: 

 urejene učilnice, 
 razvijanje zavesti učencev o pomenu lepo urejenega in čistega okolja, 
 stalne likovne ali fotografske razstave v šoli, 

 lepo in letnemu času primerno urejene skupne šolske prostore. 
 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo 
Občina Podvelka je ustanoviteljica zavoda, zato je nujno korektno sodelovanje na 
področjih, ki so nam skupna. Prizadevali si bomo za: 

 sprotno informiranje predstavnikov lokalne skupnosti o svojih dejavnostih, 
 pomoč lokalne skupnosti pri izvedbi posameznih dodatnih projektov, 
 sodelovanje v kulturnem in športnem življenju lokalne skupnosti, 
 intenzivno sodelovanje pri reševanju prostorskih in drugih problemov.  

 
V sodelovanju z lokalno skupnostjo si bomo prizadevali za: 

 ureditev prostora za kolesa, 
 dograditev vrtca v Breznu, 
 ureditev zunanjega košarkarskega igrišča. 
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Promocija šole v okolju 

V preteklih letih je na delovanje šole zelo vplival ugled, ki ga uživa v svojem okolju. Da 
bi si lahko ustvarili objektivno sliko o naši kvaliteti, je pomembno, da znamo svoje delo 
tudi javno predstaviti. Zato bomo: 

 na svojih spletnih straneh predstavljali našo šolo in projekte, 
 ob ustreznih epidemioloških razmerah prisotni z učenci na krajevnih prireditvah, 
 pripravljali kvalitetne šolske prireditve, 
 prisotni na različnih razstavah in natečajih v kraju in državi ter tudi v 

mednarodnem merilu, 
 izdajali kvalitetno in vsebinsko bogato lastno gradivo, 
 posredovali informacije o našem delu medijem. 

 
 
Za izvedbo projektov, dejavnosti in načrtovanega dela šole v šolskem letu 2021/2022 
bomo dobro organizirali delo, povečali motiviranost delavcev šole na eni strani ter 
podporo staršev in širšega okolja na drugi strani. Zaposleni bomo svoje delo spremljali 
in sproti evalvirali ter na podlagi ugotovitev in rezultatov gradili na kvaliteti.  
 
Opažamo, da nam je uspelo zmanjšati razpršenost učnih rezultatov učencev, sredina 
rezultatov se je povečala, še vedno je veliko število učencev, ki potrebujejo različne 
oblike pomoči. V večini primerov gre za težave, ki so povezane z učenjem, pojavljajo 
se tudi težave pri otrocih zaradi odstopanj na področju sprejetosti otroka v družinskem 
okolju. Revščina in socialna izključenost sta med največjimi problemi v našem šolskem 
okolišu. Pri učencih se to kaže v nepripravljenosti za šolsko delo in odklanjanju pomoči 
pri premagovanju učnih težav, ki jim je v okviru šole ponujena itd. 

 

Zagotoviti moramo, da se bodo tako starši kot učenci v naši šoli počutili sprejete. Trudili 
se bomo za dobre medosebne odnose, strpnost in odgovornost vseh, ki so vključeni v 
proces. Težave in probleme bomo reševali sproti in v dobro otrok, staršev in zaposlenih.  
Svoje delo bomo opravljali odgovorno in strokovno, pri tem pa si želimo podpore, 
pobud, spodbud staršev in krajanov.  
 

 
          Ravnatelj  
            Leo Čelofiga, prof. 
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5. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 

 
NAZIV: Osnovna šola Brezno-Podvelka 

SEDEŽ: Brezno 78, 2363 Podvelka 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: 42630142 

ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 67520 

Telefon:  tajnica     88-79-700 

ravnatelj     88-79-710 

vodja podružnice Kapla  88-79-720 

pomočnica ravnatelja vrtca 88-79-711 

računovodkinja   88-79-702 

svetovalna delavka   88-79-704 

 računalnikar    88-79-707 

kuhinja    88-79-705 

vrtec Brezno    88-79-708                        

knjižničarka    88-79-706 

zbornica Brezno   88-79-713 

zbornica Kapla   88-79-719 

 

Elektronski naslov: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si  

Spletna stran: http://www.os-brezno.si/  

V sklopu šole deluje vrtec s petimi in pol oddelki.  

Ustanoviteljica šole je Občina Podvelka. 

Šolski okoliš zajema področje občine Podvelka, kamor spadajo območja vaških 

skupnosti Brezno, Podvelka, Lehen, Ožbalt in Kapla. 

  

mailto:os.brezno-podvelka@guest.arnes.si
http://www.os-brezno.si/
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RAVNATELJ 

SVET ŠOLE (11 članski): 

trije predstavniki staršev 

trije predstavniki občine 

pet predstavnikov 

zaposlenih 

RAČUNALNIKAR 
SVET STARŠEV 

6 članov iz vrtca, 14 

članov iz šole;  

iz vsakega oddelka 

eden od staršev 

KNJIŽNIČARKA 

SVETOVALNA DELAVKA 

UČITELJSKI ZBOR 

VZGOJITELJSKI ZBOR 

TAJNICI 

AKTIV 1. TRIADE RAČUNOVODKINJA 

AKTIV 2. TRIADE 

HIŠNIK 

PREDMETNI AKTIVI 

KUHARICA, 

KUHINJSKA POMOČNICA 

AKTIV VZGOJNEGA PODROČJA IN 

PODALJŠANEGA BIVANJA 

AKTIV RAZREDNIKOV ČISTILKE 

POMOČNICA 

RAVNATELJA VRTCA 

Organigram  
 

AKTIV VZGOJITELJIC IN 

POMOČNIC VZGOJITELJIC 



Predstavitev odgovornih oseb 
 

Ravnatelj: Leo Čelofiga 

Vodja podružnice Kapla: Majda Pipuš 

Pomočnica ravnatelja vrtca: Bernarda Cink 

Predsednik sveta zavoda: Janez Otorepec 

Delovni čas delavcev šole 

Delovno mesto Delovni čas 

Ravnatelj 7.00 – 15.00 oz. glede na potrebe 

delovnega procesa  

Učitelji v jutranjem varstvu 5.30 – 7.30 

Učitelji v podaljšanem bivanju 12.05 – 16.00 

Ostali učitelji, računalnikar, knjižničarke, 

svetovalna delavka 

Po urniku 

Tajništvo, hišnik 7.00 – 15.00, 7.00 – 15.00 

Računovodstvo 7.00 – 15.00 

Čistilke 13.30 – 21.30 

Kuhinja 6.00 – 14.00 

 

Tajništvo in računovodstvo poslujejo za uporabnike vsak dan med 7.30 in 9.00 ter med 

12.00 in 13.00. 

Delovni čas vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je objavljen v LDN vrtca. Urniki 
strokovnih delavcev so priloga letnemu delovnemu načrtu. 

  



 

 
 

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 

email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 
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6. OPIS IN OCENA MATERIALNIH, KADROVSKIH IN DRUGIH 

POGOJEV 

6. 1. Materialni pogoji 

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:  
V skladu s sklepom o financiranju dejavnosti za leto 2021 in 2022 MIZŠ financira:  
- sredstva za stroške dela,  
- prevoz in prehrano zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade,   
  solidarnostne pomoči in vse vrste odpravnin, razen odpravnin iz poslovnega razloga, 
- sredstva za interesne dejavnosti, ure DSP po realizaciji za učno pomoč, DSP po  
  realizaciji za učence priseljence iz drugih držav, spremljevalce ekskurzij,  
- sredstva za izvedbo obveznih ekskurzij učencev (od 1. do 4. razreda 20 km na   
  oddelek, od 5. do 9. razreda 120 km na oddelek),  
- subvencijo za šolsko prehrano v skladu z zakonodajo,  
- prispevek za šolo v naravi za eno generacijo učencev med devetletnim šolanjem,  
- prispevek za tečaj plavanja za učence 3. razreda in preverjanje plavanja v 6.  
  razredu,  
- prispevek za tečaj plavanja v 1. razredu. 

 
2. Občina Podvelka (občinski proračun):  
- materialni stroški,  
- dodatni program, 

- investicijsko vzdrževanje, 

- nova oprema. 

3. Ostali prihodki:  
- kosila za delavce šole in zunanje odjemalce,  
- prodaja odpadnega papirja,  

- donacije.  
 

4. Prispevki staršev za:  
- prehrano učencev (zajtrk, kosilo),  
- kulturni, športni, naravoslovni, tehniški dnevi – prevozni stroški, ki bodo presegli  
  dogovorjeno plačilo MIZŠ in drugi stroški (npr. vstopnine pri ogledu razstav,  
  muzejev),  

- filmske in gledališke predstave, nastopi zunanjih ustvarjalcev,  

- stroški za živila pri praktičnem pouku gospodinjstva, material za praktični pouk  
  tehnike in tehnologije,  

- šolo v naravi za učence v okviru razširjenega in nadstandardnega programa šole, 
- nadstandardni program nemščine in angleščine v 1. triletju in vrtcu. 

 

mailto:os.brezno-podvelka@guest.arnes


 

 
 

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 

email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 
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6. 2. Prostorski pogoji 

Strokovni delavci imajo v vseh šolah in oddelkih vrtcev ustrezne pogoje za delo. Med 
šolskimi počitnicami smo dokončno uredili gospodinjsko učilnico, pobrusili parkete v 
zbornici in angleški učilnici. Prepleskali učilnico 4.+5. r na Kapli, pisarno svetovalne 
delavke in angleško učilnico na matični šoli. V vrtcu Brezno smo v sklopu gospodinjske 
učilnice nakupili pisarniško opremo za pomočnico ravnatelja vrtca in za material  
vzgojiteljic na Breznu. 

Stavbe v večini nimajo kabinetov, prostor za športno vzgojo je samo eden in tako 
povzroča težave z urnikom (zadnje ure pouka, ko naj bi tekle interesne dejavnosti). 
Opremljenost z učili, učnimi pripomočki in strokovno literaturo se izvaja v okviru 
finančnih zmožnosti.  

6. 3. Kadrovski pogoji 
 

Število zaposlenih strokovnih in tehničnih delavcev je v skladu z normativi, ki veljajo 
za osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo. Na šoli je od 1. 9. 2021 
zaposlenih 56 delavcev.  
 
Krajše bolniške odsotnosti bomo nadomestili s prerazporeditvijo dela, za daljše pa 
bomo zaprosili za nadomestne zaposlitve tako MIZŠ kot lokalno skupnost. Delo vedno 
organiziramo tako, da ni zastojev in  pouk poteka nemoteno. Ker smo majhna šola, se 
zaradi zagotavljanja obveze zaposlenih povezujemo s sosednjimi šolami. Sporazum o 
dopolnjevanju učne obveze imamo sklenjen z OŠ Muta za dodatno strokovno pomoč 
specialnega pedagoga, z OŠ Juričevega Drejčka za dodatno strokovno pomoč 
inkluzivnega pedagoga, s Centrom za sluh in govor za pomoč surdopedagoga ter z OŠ 
Selnica ob Dravi za učitelja za likovno umetnost.  
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z izobraževanjem strokovnih in preostalih 
delavcev, formativnim spremljanjem pouka in digitalno pismenostjo. Vsak strokovni 
delavec se bo v šolskem letu 2021/2022 izobraževal na skupnem pedagoškem področju 
in na svojem strokovnem področju. Strokovni delavci se bodo redno udeleževali srečanj 
študijskih skupin. 
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Administrativno-tehnični delavci 

Delovno mesto Ime in priimek 

Poslovna sekretarka Simona TERTINEK/Sanja TJUKAJEV 

Računovodkinja Helena TJUKAJEV 

Hišnik Radoslav FRIC 

Voznik Žarko DOLINŠEK 

Kuhar/-ica – Brezno Petra VERDINEK, Dušanka LORBEK in 

Lucija ŠIREC 

Čistilke (Brezno 4 in Kapla 1) 
Irena VEZONIK, Marina RIČNIK, Vikica 

LAKOŠE, Tatjana NEUMEISTER, Dragica 

KOJZEK 

Sestavljena delovna mesta na podružnicah Jožica TACER (Kapla) 

Stalni spremljevalec gibalno oviranega 

otroka 

Vanja MARTINI 

 

Razredniki in sorazredniki za šolsko leto 2021/2022 

Oddelek Št. uč. Razrednik Sorazrednik 

1. B 11 Breda Beigot Damijan Peruš 

2. B 9 Melita Tertinek Martina Mrakič 

3. B 13 Suzana Žibret Urška Samec 

4. B 11 Nataša Štuhec 
Simona Verdinek 

Špenger 

5. B 15 Branka Grobelnik Darko Račnik 

6. B 18 Jasmina Lesjak Nataša Žavcer 

7. B 11 Irena Jelenko Suzana Praper Lipuš 

8. B 14 Boštjan Klemenčič 
Simona Verdinek 

Špenger 
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9. B 17 Vera Vačovnik Tanja Blaznik Cvetko 

1. K 7 Tjaša Lipovnik  Urška Pogač 

2.+3. K 12 Majda Pipuš Urška Pogač 

4.+5. K 9 Mateja Par Martina Mrakič 

6.+7. K 14 Alenka Mravljak 

Petra Grdadolnik 

Vinšek/Nina Vožič 

Makuc 

8.+9. K 7 Ksenija Vinko Mihaela Najžar 

 

 

Strokovni delavci šole 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 

ATLIJA Martina DSP Brezno 

BEIGOT Breda razredni pouk 1. razred 

BLAZNIK CVETKO Tanja svetovalna delavka, DSP, RAP 

ČURIN Milan TIT, NTE in OGL 

GROBELNIK Branka razredni pouk 5. razred, GOS 6 

GRÖGL Sergeja  (CSG MB) DSP Brezno in Kapla 

JELENKO Irena MAT, FIZ, MD, OPB, RAP 

KLEMENČIČ Boštjan ROID, OPB, MME, ISP 5, Ka ŠAH, ID 5, RAP 

LESJAK Jasmina 
NI1-2 Ka, Ka NI2, NI3 Ka, N2N Ka, OPB Br, N2N Br, 

NI2, NI3 Br, RAP, fakultativna nemščina 

MRAVLJAK Alenka MAT9, FIZ9 Br, MAT, FIZ Ka 

NAJŽAR Mihaela GEO, ZGO Brezno in Kapla 

PAR Mateja razredni pouk  4.+5. razred Kapla 
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PERUŠ Damijan RAP, OPB Br  

PIPUŠ Majda razredni pouk 2.+3. razred Kapla 

POGAČ Urška 
JV, OPB, GOS 6 Ka, OPB, organizator šolske 

prehrane, laborant, SLJ 6 Br 

PRAPER LIPUŠ Suzana SLJ Brezno, DKE, GKL, KNJ, OPB, ŠNO Kapla, RAP 

RAČNIK Darko OPB, ID9, ŠPO, ŠSP, ŠZZ Brezno, ŠPO Kapla 

MRAKIČ Martina GUM, pevski zbori, OPB Brezno in Kapla 

mag. SAMEC Urška SLJ, DKE, KNJ, RAP Brezno 

ŠTUHEC Nataša razredni pouk 4. razred 

MARJANA Senica (OŠ Muta)  DSP Brezno 

TERTINEK Melita  razredni pouk 2. razred  

VAČOVNIK Vera TJA Brezno in Kapla 

VERDINEK ŠPENGER Simona OPB, MAT 6, JV Brezno, RAP 

VINKO Ksenija Ka ONA, NAR, BIO, KEM Brezno in Kapla 

mag. VOGRIN Oto (OŠ Selnica ob Dravi)  LUM, ID 6–9 

VUNDRERL Špela (OŠ Juričevega Drejčka) DSP Brezno in Kapla 

ŽAVCER Nataša 
TJA 2–5 Kapla, TJA 2–6 Brezno, N1A Brezno in 

Kapla, fakultativna angleščina 

ŽIBRET Suzana razredni pouk 3. razred 

LIPOVNIK Tjaša razrednik 1. razred Kapla, DSP Kapla 

GRADADOLNIK VINŠEK 

Petra/VOŽIČ MAKUC Nina 
SLJ, OPB Kapla, OPB Brezno 
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Strokovni delavci v vrtcu 
 

VRTEC ŠTEVILO 
OTROK 

VZGOJITELJICA POMOČNICA 
VZGOJITELJICE 

BREZNO 1 
 

10 
Bernarda Cink, 
Klavdija Peklar 

Klavdija Peklar  
mobilna pomočnica vzgojiteljice  

Urška Podpečan 

BREZNO 2 15 Patricija Vrenčur  Maja Gudlin 

KAPLA 1 7 Eva Kojzek 
mobilna pomočnica vzgojiteljice  

Urška Podpečan 

KAPLA 2 19 Andreja Krebs Katarina Mevc 

OŽBALT 18 Tamara Golob 
Petra Garmut 

mobilna pomočnica vzgojiteljice  
Iris Koziker Salihović 

PODVELKA 13 Andreja Javornik 
Marija Zver  

mobilna pomočnica vzgojiteljice  
Urška Podpečan 

SKUPAJ 82  
Spremljevalka otroka z avtizmom Iris 

Koziker Salihović 

  
 

7. ORGANIZACIJA DELA 

7. 1. ŠOLSKI KOLEDAR 

Ocenjevalna obdobja 

I. ocenjevalno obdobje  1. 9. 2021–31. 1. 2022 

II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2022–15. 6. 2022 

II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2022–24. 6. 2022 

 
Ocenjevalne konference 

1. ocenjevalna konferenca 28. 1. 2022 

2. ocenjevalna konferenca (9. r.) 10. 6. 2022 

2. ocenjevalna konferenca (1.–8. r.) 22. 6. 2022 
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 Pedagoške 
konference 

Govorilne ure Roditeljski sestanki 

September 14. 9. 2021  15. 9. 2021 
16. 9. 2021 

Oktober 5. 10. 2021 6. 10. 2021  

November 9. 11. 2021 10. 11. 2021  

December 7. 12. 2021 8. 12. 2021  

Januar 11. 1. 2022 12. 1. 2022  

Februar 9. 2. 2022  10. 2. 2022 

Marec 9. 3. 2022 10. 3. 2022  

April 5. 4. 2022 6. 4. 2022  

Maj 10. 5. 2022  10. 5. 2022 
11. 5. 2022 

Junij 7. 6. 2022 8. 6. 2022  

 
Počitnice 

Jesenske počitnice 25. 10. 2021–1. 11. 2021 

Novoletne počitnice 25. 12. 2021–2. 1. 2022 

Zimske počitnice 28. 2. 2022–4. 3. 2022 

Prvomajske počitnice 27. 4. 2022–2. 5. 2022 

Poletne počitnice 25. 6. 2022–31. 8. 2022 

 
Prazniki, druge dejavnosti 

31. oktober 2021 dan reformacije 

1. november 2021 dan spomina na mrtve 

23. december 2021 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

24. december 2021 pouka prost dan (nadomeščali 26. 2. 2022) 

26. december 2021 dan samostojnosti in enotnosti 

1. in 2. januar 2022 novo leto 

4. februar 2022 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

7. februar 2022 Pouka prost dan po šolskem koledarju 
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8. februar 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

26. februar 2022 Pustna sobota (nadomeščanje 24. decembra 2021) 

18. april 2022 velikonočni ponedeljek 

27. april 2022 dan upora proti okupatorju 

1., 2. maj 2022 praznik dela 

24. junij 2022 proslava pred dnevom državnosti- 

25. junij 2022 dan državnosti 

 
Informativna dneva za vpis v srednje šole 
Za učence devetega razreda bo predstavitev na srednjih šolah organizirana 11. in 12. 
februarja 2022. 
 
Predmetni, razredni in popravni izpiti 
Predmetne, razredne in popravne izpite bomo izvajali v prvem roku med 16. junijem 
in 29. junijem 2022 za učence 9. razreda ter med 27. junijem in 8. julijem 2022 za 
učence preostalih razredov; v drugem roku med 18. in 31. avgustom 2022 za učence 
vseh razredov. 
 

Ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 
Učenci, ki se izobražujejo na domu, bodo lahko svoje znanje izkazali v treh rokih: od 
3. maja do 15. junija 2022 učenci 9. razreda,  od 3. maja do 24. junija 2022  učenci 
od 1. do 8. razreda; v drugem roku od 18. do 31. avgusta 2022  učenci vseh razredov. 
 

Nacionalni preizkusi znanja  

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) se opravlja pisno. Opravljajo ga 
vsi učenci 6. in 9. razreda na dan, ki je določen v šolskem koledarju. Učenci prejmejo 
obvestilo, v katerem so vpisani dosežki pri predmetih, iz katerih je potekalo NPZ.  
 
 
NPZ po zaključenem drugem triletju: 
NPZ se opravlja pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku – angleščini. Vrednotenje 
nalog ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja se izvede v elektronski obliki v skladu 
z navodili za vrednotenje nalog. 
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NPZ po zaključenem tretjem triletju: 
Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju znanje učencev preverjamo iz 
slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister za tekoče šolsko 
leto. Za šolsko leto 2021/2022 bo tretji predmet v tretjem triletju geografija. 
 
Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Učence 6. in 9. razreda šola 
seznani z dosežki ob vpogledu v ovrednotene pisne naloge. NPZ izvedemo praviloma 
v mesecu maju. 

 

7. 2. ORGANIZACIJA POUKA 

 

Šolski zvonec na matični šoli v Breznu 

Od 1. do 5. r.  Od 6. do 9. r. 

Šol. ura Čas  Šol. ura Čas 

1. ura 7.40–8.25  1. ura 7.40–8.25 

2. ura 8.30–9.15  2. ura 8.30–9.15 

Malica 9.15–9.35  3. ura 9.20–10.05 

3. ura 9.35–10.20  Malica 10.05–10.25 

4. ura 10.25–11.10  4. ura 10.25–11.10 

5. ura 11.15–12.00  5. ura 11.15–12.00 

Kosilo 12.00–12.20  6. ura 12.05–12.50 

6. ura 12.20–13.05  Kosilo 12.50–13.05 

7. ura 13.10–13.55  7. ura 13.05–13.50 

   8. ura 13.55–14.40 

   9. ura 14.45–15.30 

Šolski zvonec na      

podružnici Kapla 

Od 1. do 9. r.  4. ura 10.35–11.20  

Šol. Ura Čas  5. ura 11.25–12.10  

1. ura 7.50–8.35  Kosilo 12.10–12.25  

2. ura 8.40–9.25    6. ura 12.25–13.10  

Malica 9.25–9.45  7. ura 13.15–14.00  

3. ura 9.45–10.30  8. ura 14.05–14.50  
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PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE 
Pouk je enoizmenski, poteka samo dopoldan. 

 
PREDMET 

RAZRED 

TEDENSKO ŠTEVILO UR 

1. 2.  3.  4. 5. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Angleščina  2 2 2 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 

Družba    2 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3   

Naravoslovje in tehnika    3 3 

Gospodinjstvo     1 

Šport 3 3 3 3 3 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni  4 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni   3 dni 4 dni 4 dni 

 

 
PREDMET 

RAZRED 

TEDENSKO ŠTEVILO UR 

6. 7.  8.  9. 

Slovenščina 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 4 4 

Angleščina 4 4 3 3 

Drugi tuji jezik nemščina     

Likovna umetnost 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 1 1 1 1 

Geografija  1 2 1,5 2 

Zgodovina 1 2 2 2 

Domovinska in 
državljanska kultura in 
etika 

 1 1  

Fizika   2 2 

Kemija   2 2 

Biologija   1,5 2 

Naravoslovje 2 3   

Tehnika in tehnologija  2 1 1  

Gospodinjstvo 1,5    

Šport 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1  2/1 2/1 2/1 
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Izbirni predmet 2  1 1 1 

Izbirni predmet 3  1 1 1 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Tehniški dnevi  4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

 
 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

Učenci si izbirne predmete za prihodnje šolsko leto izberejo v mesecu maju. Izberejo 

lahko dve ali tri ure izbirnih predmetov na teden. V mesecu septembru je menjava 

izbirnega predmeta še možna pod pogojem, da to ne povzroči delitve skupine oz. da 

je izvedljivo glede na urnik. 

OŠ BREZNO-PODVELKA 

PREDMET UČITELJ RAZRED 

Nemščina Jasmina Lesjak 7. in 8. r 

Nemščina  Jasmina Lesjak 9. r 

Obdelava gradiv kovine Milan Čurin 6. in 7. r 

Šport za zdravje Darko Račnik 7. in 8. r 

Šport za sprostitev Darko Račnik 9. r 

Organizmi v naravnem in 
umetnem okolju 

Ksenija Vinko 8. r 

Gledališki klub Suzana P. Lipuš 8. in 9. r 

Matematična delavnica Irena Jelenko 7. in 8. r 

Matematična delavnica Irena Jelenko 9. r 

 

PŠ KAPLA 

PREDMET UČITELJ RAZRED 

Nemščina Jasmina Lesjak 7. r 

Nemščina Jasmina Lesjak 8. in 9. r 

Šah Boštjan Klemenčič 7. in 8. r 

Multimedija Boštjan Klemenčič 8. r 

Šolsko novinarstvo Suzana P. Lipuš 7. - 9. r 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Učenci si neobvezne izbirne predmete za prihodnje šolsko leto izberejo v mesecu maju. 

Izberejo lahko do dve uri izbirnih predmetov na teden. V mesecu septembru je 

menjava neobveznega izbirnega predmeta še možna pod pogojem, da to ne povzroči 

delitve skupine oz. da je izvedljivo glede na urnik. 

OŠ BREZNO-PODVELKA 

PREDMET UČITELJ RAZRED 

Angleščina Rap Nataša Žavcer 1. r  

Tehnika (1. skupina) Milan Čurin 4. in 5. r 

Tehnika (2. skupina) Milan Čurin 6. r 

Nemščina Rap Jasmina Lesjak 4. - 6. r 

Nemščina Rap Jasmina Lesjak 7. r 

 

PŠ KAPLA 

PREDMET UČITELJ RAZRED 

Angleščina Rap Nataša Žavcer 1. r  

Nemščina (občina) Rap Jasmina Lesjak 4. - 6. r 

Tehnika Milan Čurin 4. - 6. r 

Nemščina Rap Jasmina Lesjak 7. r 
 

7.3 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA 

POMOČ 

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dodatno razlago snovi ali so 

zaradi daljše odsotnosti v zaostanku z obravnavano snovjo.  

Učencem, ki želijo poglobiti svoje znanje pri določenem predmetu, je namenjen dodatni 
pouk z različnimi metodami dela, kot so: samostojno učenje, problemski pouk, priprave 
na tekmovanja, raziskovanje problemov … Spodbujamo in motiviramo učence za 
doseganje boljših rezultatov na posameznih področjih.  
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Dopolnilni in dodatni pouk potekata po urniku v okviru Rap-a (Zmorem več). 
 

PREDMET, UČITELJ RAZRED DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

Breda Beigot 1. 0,5 / 

Simona Verdinek Špenger 1. / 0,5 

Melita Tertinek 2. 0,5 0,5 

Suzana Žibret 2. 0,5 0,5 

Nataša Štuhec 4. 0,5 / 

Simona Verdinek Špenger 4. / 0,5 

Branka Grobelnik  5. 0,5 / 

Simona Verdinek Špenger 5. / 0,5 

Simona Verdinek Špenger 6. 0,5 / 

SLJ Urška Pogač 6. / 0,5 

SLJ mag. Urška Samec 7. 0,5 / 

MAT Irena Jelenko 7. / 0,5 

SLJ Suzana Praper Lipuš 8. 0,5 / 

MAT Boštjan Klemenčič 8. / 0,5 

KEM Ksenija Vinko 9. 0,5 / 

FIZ Alenka Mravljak 9. / 0,5 

Tjaša Lipovnik 1. 0,5 0,5 

Majda Pipuš 2.+3. 0,5 0,5 

Mateja Par 4.+5. 0,5 0,5 

MAT Alenka Mravljak 6.+7. 0,5 / 

SLJ Petra Grdadolnik Vinšek/ 

Nina Vožič Makuc 
6.+7. 0,5 / 

MAT Alenka Mravljak 8.+9. / 0,5 

SLJ Petra Grdadolnik Vinšek/ 

Nina Vožič Makuc 

8.+9. / 0,5 

Skupaj  7 7 
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7.4 DELO Z NADARJENIMI 

Nadarjeni učenci so skupina učencev, ki poleg običajnih učnih programov potrebujejo 
njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Termin 
»odkrivanje nadarjenih učencev« označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, 
identifikacijo in seznanitev ter pridobitev mnenja staršev. Ti učenci imajo možnost 
delati po posebnem individualiziranem programu dela.      
 
Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in svetovalna 
služba. Učitelji evidentirajo učence po predlaganih kriterijih (izjemni dosežki na 
različnih področjih, rezultati tekmovanj, učni uspeh, konjički, učiteljevo mnenje in 
mnenje svetovalne službe). Evidentiranje se izvaja v 6. razredu, lahko pa tudi  kasneje 
v višjih razredih. Tako izberemo širšo skupino otrok, ki bi lahko bili nadarjeni.   
 
 
Za identifikacijo nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 
evidentiranih učencev, potrebujemo pisno soglasje staršev. Identifikacija vključuje 
izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic za vsakega evidentiranega otroka (učitelji) in 
testiranje s testom sposobnosti ter testom ustvarjalnosti (psiholog). 
 
Učenec bo prepoznan za nadarjenega, če bo dosegel nadpovprečen rezultat vsaj pri 
enem od kriterijev.  
 
Po postopku identifikacije staršem predstavimo rezultate identifikacije in potek 
nadaljnjega dela z učenci, ki so bili spoznani za nadarjene. Pridobimo si tudi mnenje 
staršev. Za učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, skupaj s starši pripravimo 
individualiziran program.  
Tudi individualna in skupinska pomoč je v Rap-u, med vsebinami Zmorem več. 

RAZRED UČITELJ 

INDIVIDUALNA 
IN SKUPINSKA 

POMOČ 
UČENCEM Z 

UČNIMI 
TEŽAVAMI  

 

INDIVIDUALNA 
IN SKUPINSKA 

POMOČ 
NADARJENIM 

UČENCEM 

1. Simona V. Špenger / 0,5 

2. Simona V. Špenger / 0,5 

3. Simona V. Špenger 0,5 / 

4. Nataša Žavcer / 0,5 

5. Boštjan Klemenčič / 0,5 

6. Nataša Žavcer  / 0,5 

7. Irena Jelenko 0,5 / 
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8. Vera Vačovnik / 0,5 

9.  Irena Jelenko / 0,5 

SKUPAJ 1 3,5 

1. Kapla Tjaša Lipovnik 0,5 / 

2.+3. Kapla Majda Pipuš / 0,5 

4.+5. Kapla Mateja Par  0,5 / 

6.+7. Kapla Suzana Praper Lipuš / 0,5 

8.+9. Kapla Ksenija Vinko / 0,5 

SKUPAJ 1 1,5 

 

7.5 FLEKSIBILNI PEDMETNIK 

 

MATIČNA ŠOLA BREZNO 

 Število ur na teden A B 

Razred / 
predmet 

6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

SLJ 5 4 3,5 4,5 5 4 3 5 5 4 4 4 

LUM 1 1 1 1  2 2 2 2    

GUM 1 1 1 1 2     2 2 2 

GEO 1 2 1,5 2     2 4 3 4 

ZGO 1 2 2 2 2 4 4 4     

DKE / 1 1 / /  2 / / 2  / 

TIT 2 1 1 / 2 2  / 2  2 / 

GOS 1,5 / / / 2 / / / 1 / / / 

BIO / / 1,5 2 / / 2 2 / / 1 2 

OGK / 1 1 / /   / / 2 2 / 

NTE 1 / / / 2 / / /  / / / 

GLK / / 1 1 / /   / / 2 2 

 
 

 Število ur na teden A B 

Razred / 
predmet 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 

NTE 1 1   2 2 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA KAPLA 

 Število ur na teden A B 

Razred / 
predmet 

6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. 

SLJ 5 4 3,5 4,5 5 4 4 5 5 4 3 4 

LUM 1 1 1 1     2 2 2 2 

GUM 1 1 1 1 2 2 2 2     

GEO 1 2 1,5 2     2 4 3 4 

ZGO 1 2 2 2 2 4 4 4     

DKE / 1 1 / /   / / 2 2 / 

GOS 1,5 / / / 2 / / / 1 / / / 

TIT 2 1 1 / 2 2  / 2  2 / 

BIO / / 1,5 2 / / 2 2 / / 1 2 

GLK / 1 1 1 / 2 2 2 /    

NTE 1 / / / 2 / / /  / / / 

 

 Število ur na teden A B 

Razred / 
predmet 

4. 5. 4. 5. 4. 5. 

NTE 1 1 2 2   

GUM 1,5 1,5 2 2 1 1 

 
 
 
FLEKSIBILNI PREDMETNIK 
 
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem fleksibilnega predmetnika. Pouk v 
okviru fleksibilnega predmetnika bomo izvajali od 4. do 9. razreda. Takšen predmetnik 
omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka, in sicer tako, da se en 
predmet poučuje prvo polovico leta, drugi pa drugo polovico ali da nek predmet del 
šolskega leta poteka strnjeno več ur skupaj.  
 
Temeljni cilji projekta so: 

 povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju, kot npr. 
projektno učno delo, problemski pouk, eksperimentalno delo ipd.; 

 povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih 
kombinacijah predmetov; 

 učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju 
in s tem  razbremeniti učence (pouk, pri katerem prevladujejo dejavnosti 
učencev, različnost metod in oblik dela, manj predmetov na dan, manj 
ocenjevanja itd.); 

 povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli. 
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Odločili smo se za naslednje predmete: 
 
4. in 5. razred: neobvezni izbirni predmet tehnika in glasbena umetnost (Kapla). 
 
6. razred: neobvezni izbirni predmet tehnika, likovna umetnost, glasbena umetnost,  
geografija, zgodovina, gospodinjstvo. 
 
7. razred: likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, tehnika in 
tehnologija, domovinska in državljanska kultura in etika ter in izbirna predmeta 
obdelava gradiv kovine (Brezno), ter gledališki klub (Kapla). 
 
8. razred: slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija, zgodovina, 
tehnika in tehnologija, domovinska in državljanska kultura in etika, biologija ter izbirna 
predmeta obdelava gradiv kovine (Brezno) in gledališki klub. 
 
9. razred: slovenščina, likovna umetnost, glasbena umetnost, geografija in zgodovina 
ter izbirni predmet gledališki klub. 
 

7.6 DIFERENCIACIJA IN DELO V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo tako, da diferenciramo delo z učenci 
glede na njihove zmožnosti. 
 
Po 40. členu ZOsn izvajamo pouk v manjših učnih skupinah v 6. in 9. razredu na matični 
šoli pri angleščini, slovenščini in matematiki.  
 

7.7 INTERESNE DEJAVNOSTI OŠ BREZNO-PODVELKA 

NAZIV RAZRED MENTOR Št (ur) 

Cici Vesela šola 1.–4. r Breda Beigot 5 

Naša mala knjižnica 1.–5. r 
Nataša Žavcer, Melita 
Tetinek, Suzana Žibret 

30 

Igre brez meja 2. r Melita Tertinek 10 

Bralna značka  3. r Suzana Žibret 10 

Raziskovalci znanja 4.–5. r Tanja Blaznik Cvetko  5 

Šolski radio 6.–9. r Tanja Blaznik Cvetko  5 

MČRK 1.–9. r Tanja Blaznik Cvetko  5 

Planinci 1.–9. r Irena Jelenko 10 

Rad tekmujem v znanju 6.−9. r Simona Verdinek Špenger 15 

Rad imam slovenščino 6. r Ma. Urška Samec 30 

Šah 1. − 9. r Boštjan Klemenčič 35 
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7.8 INTERESNE DEJAVNOSTI PŠ KAPLA 

NAZIV RAZRED MENTOR Št. (ur) 

Naša mala knjižnica 1.-5. r 
Nataša Žavcer, 
Suzana Praper Lipuš 

5 

Cici Vesela šola 1.–4. r Majda  Pipuš 4 

Dramski krožek 4. in 5. r Mateja Par 10 

Šah 2.–9. r Boštjan Klemenčič 15 

Računalniške urice 1.- 5.r Alenka Mravljak 5 

Računalniški krožek 6.-9.r Alenka Mravljak 5 

MČRK 1.-9.r Alenka Mravljak 3 

Bralno značko bodo učitelji izvajali v okviru drugih dejavnosti. 

 

7.10 SISTEMIZIRANE URE INTERESNIH DEJAVNOSTI v RAP-u 

NAZIV RAZRED MENTOR 
Letno ur 
Brezno 

Letno  
ur Kapla 

Otroški pevski zbor 1.–5.r Martina Mrakič 76 38 

Mladinski pevski zbor 6.–9.r Martina Mrakič 114 76 

ID s področja 
umetnosti 7.–9.r mag. Oto Vogrin 38 

 
/ 

ID s področja 
umetnosti 9. r Darko Račnik 38 

 
/ 

Računalnik in jaz 1.-4.r 
Boštjan 
Klemenčič 10 

 
9 

Kolesar bom postal 4. in 5. r 
Boštjan 
Klemenčič 12 

 
7 

Badminton 3.-9. r 
Boštjan 
Klemenčič 38 

 
/ 

Tekmujem iz 
matematike in fizike 7.–9. r Irena Jelenko 19 

 
/ 

Čuječnost 1.-3. r 
Tanja Blaznik 
Cvetko 

19 
 
/ 

Nordijska hoja 1.-9. r Damijan Peruš 38 / 

Socialne in dinamične 
igre 

1.-4. r 
Damijan Peruš / 

 
38 

Osnove odbojke 1.-6. r Damijan Peruš 38 / 

Nogomet 1 1.-3. r Damijan Peruš 38 / 

Nogomet 2 4.-6. r Damijan Peruš 38 / 

Nogomet 3 7.-9. r Damijan Peruš 38 / 

Plesne in elementarne 
igre 

1.-3. r 
Damijan Peruš 38 

 
/ 
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Korektivne gibalne 
dejavnosti 

5.-9. r 
Damijan Peruš / 

 
38 

Vzdržljivostni tek in 
počitek 

7.-9. r 
Damijan Peruš 38 

 
/ 

Plezanje 1.-6. r Damijan Peruš 38 / 

Košarka 7.-9. r Darko Račnik 19 / 

Odbojka 7.-9. r Darko Račnik 19 / 

Gimnastika in 
akrobatika 

1.-5. r Damijan Peruš 38 
 
/ 

Kulinarično potovanje 
okoli sveta 

4.-6. r Urška Pogač / 
 

38 

Šolski bend 6. r Martina Markič / 38 

Stopinje v gledališče 4.-5. r 
Suzana Praper 
Lipuš 

19 
 
/ 

Kaj vse zmorem sam 4.-5. r Nataša Štuhec 19 / 

Fotografija 1.-6. r Tjaša Lipovnik / 19 

Mladi raziskovalci 1.-3. r Suzana Žibret 19 / 

Nemške urice 1.-3. r Jasmina Lesjak 38 / 

Meincraft 1.-5. r 
Simona Verdinek 
Špenger 

19 
 
/ 

Učimo se skupaj 2.-5. r 
Simona Verdinek 
Špenger 

38 
 
/ 

Zmorem več 8.-9. r 
Suzana Praper 
Lipuš 

9,5 
 
/ 

Zmorem več 6.-7. r 
mag. Urška 
Samec 

9,5 
 
/ 

e-mularija 1.-9. r 
mag. Urška 
Samec 

19 
 
/ 

Finančno 
opismenjevanje 

7.-9. r Irena Jelenko 19 
 
/ 
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7.11 TEČAJ PLAVANJA IN ŠOLE V NARAVI  

 

7.12 DNEVI DEJAVNOSTI 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ BREZNO-PODVELKA 

1. - 3. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Dan slovenskega športa 23. september Suzana Žibret 

športni dan 
Plavanje Ruše 15. oktober Breda Beigot 

športni dan 
Zimske radosti januar Suzana Žibret 

športni dan 
Gozdna šola april Melita Tertinek 

športni dan 
Športni poligon maj Melita Tertinek 

naravoslovni dan 
Trad. slov. zajtrk november Breda Beigot 

naravoslovni dan 
Voda v okolici šole oktober Melita Tertinek 

naravoslovni dan 
Cvetka Epruvetka februar Suzana Žibret 

kulturni dan 
Glasbena pravljica Cankarjev dom 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Ljudsko izročilo (Rogatec) 8. oktober Melita Tertinek 

kulturni dan 
Spoznajmo Radlje ob Dravi marec Suzana Žibret 

kulturni dan 
Zaključna prireditev 21. junij 

Irena Jelenko, Suzana 

Praper Lipuš 

tehniški dan 
Teamsi september Boštjan Klemenčič 

tehniški dan 
Čarobni december 8. december Breda Beigot 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 

RAZRED KRAJ ČAS VODJA SPREMLJEVALEC 

1., 2. in  
3. razred 

Športni 
park Ruše 

Od 11. 10. 
do 15. 10. 2021 

Breda 
Beigot 

Majda Pipuš, Urška Pogač, Suzana 
Žibret, Tjaša Lipovnik, Melita Tertinek 

4. in 5. razred 
Terme 
Čatež 

23. 5. - 27. 5. 
2022 

Damijan 
Peruš 

Mateja Par, Branka Grobelnik, Nataša 
Štuhec, Darko Račnik 

5. in 6. r Kope 
21. 3. - 25. 3. 

2022 
Damijan 
Peruš 

Jasmina Lesjak, Urška Pogač 

7., 8. in 9. r 
CŠOD 

Breženka 
13. 12. - 17. 12. 

2021 
Ksenija 
Vinko 

Boštjan Klemenčič, Vera Vačovnik, Irena 
Jelenko 
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4. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod september Branka Grobelnik 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Nataša Štuhec 

športni dan 
Igre na snegu februar Nataša Štuhec 

športni dan 
Plavanje ŠN maj Branka Grobelnik 

športni dan 
Igre brez meja ŠN maj Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Slovenski tradicionalni zajtrk november Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Elektrika in magnetizem april Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Spoznavanje ljudskega izročila junij Melita Tertinek 

kulturni dan 
Čarobni december 8. december Martina Mrakič 

kulturni dan 
Glasbena pravljica Cankarjev dom 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Čatež ima talent ŠN maj Mateja Par 

tehniški dan 
Poligon september Boštjan Klemenčič 

tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Nataša Štuhec 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 

tehniški dan 
Zaključna prireditev 21. junij 

Suzana Praper Lipuš, 

Irena Jelenko 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod september Branka Grobelnik 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Nataša Štuhec 

športni dan 
Smučanje ŠN marec Damijan Peruš 

športni dan 
Plavanje ŠN maj Branka Grobelnik 

športni dan 
Igre brez meja ŠN maj Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Slovenski tradicionalni zajtrk november Branka Grobelnik 

naravoslovni dan 
Poskusi april Branka Grobelnik 

naravoslovni dan 
Spoznavanje ljudskega izročila (Rogatec) junij Melita Tertinek 

kulturni dan 
Čarobni december 8. december Martina Mrakič 

kulturni dan 
Glasbena pravljica 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Čatež ima talent ŠN maj Mateja Par 

tehniški dan 
Poligon september Boštjan Klemenčič 

tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Branka Grobelnik 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 

tehniški dan 
Skulpture iz snega ŠN marec Damijan Peruš 
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6. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik, Damijan 

Peruš 

športni dan 
Zimski športni dan Rogla December 

Darko Račnik, Damijan 

Peruš 

športni dan 
Šola v naravi Marec Damijan Peruš 

športni dan 
Igre z žogo April 

Darko Račnik, Damijan 

Peruš 

športni dan 
Pohodništvo ( kolesarjenje) Maj 

Darko Račnik, Damijan 

Peruš 

naravoslovni dan 
Tokovi december 

Ksenija Vinko, Alenka 

Mravljak 

naravoslovni dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

kulturni dan 
Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan 
Slovenski kulturni praznik 7. februar 

Suzana Praper, Nina 

Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija, Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 

tehniški dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

tehniški dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

tehniški dan 
Merjenje in obdelava podatkov maj 

Irena Jelenko, Simona 

Verdinek Špenger 
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7. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Plavanje (kajak) September Darko Račnik, Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

športni dan 
Zimski športni dan Rogla Januar Darko Račnik, Damijan Peruš 

športni dan 
Igre z žogo April Darko Račnik, Damijan Peruš 

športni dan 
Pohodništvo, kolesarjenje Maj Darko Račnik, Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Začutimo gozd oktober Ksenija Vinko, Mihaela Najžar 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan 
Slovenski kulturni praznik februar Suzana Praper, Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija, Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Obdelava podatkov februar Irena Jelenko 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 
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8. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

športni dan 
Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Igre z žogo April 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Moje telo oktober Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija, Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Merjenje september Irena Jelenko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 
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9. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi December Ksenija Vinko 

športni dan 
Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Igre z žogo April 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan Obdelava podatkov februar 

Irena Jelenko,  

Alenka Mravljak 

kulturni dan 
Muzej novejše zgodovine, Ljubljana september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija: Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan  
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Pust 26. februar Suzana Žibret 

tehniški dan 
valeta 13. junij Vera Vačovnik 
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DNEVI DEJAVNOSTI PŠ KAPLA 

1. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod 23. september Majda Pipuš 

športni dan 
Plavanje Ruše oktober Breda Beigot 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Tjaša Lipovnik 

športni dan 
Skulpture iz snega/sankanje januar Majda Pipuš 

športni dan 
Športna dvorana Brezno marec Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Rogatec, muzej na prostem 1. oktober Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Tradicionalni slovenski zajtrk november Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Vesolje april Majda Pipuš 

Kulturni dan 
Glasbena pravljica, LJ 10. januar Martina Mrakič 

Kulturni dan 
Slovenski kulturni praznik 4. februar Majda Pipuš 

Kulturni dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

Kulturni dan 
Zaključek šolskega leta 20. junij Darko Račnik 

Tehniški dan 
Računalništvo september 

Alenka Mravljak,  

Boštjan Klemenčič 

Tehniški dan 
Čarobni december 9. december 

Mateja Par,  

Tjaša Lipovnik 

Tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Mateja Par 
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2.-3. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod 23. september Majda Pipuš 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Tjaša Lipovnik 

športni dan 
Plavanje Ruše oktober Breda Beigot 

športni dan 
Skulpture iz snega/sankanje januar Majda Pipuš 

športni dan 
Športna dvorana Brezno marec Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Rogatec, muzej na prostem oktober Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Tradicionalni slovenski zajtrk november Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Čutila november Majda Pipuš 

kulturni dan 
Glasbena pravljica, LJ 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Slovenski kulturni praznik 4. februar Majda Pipuš 

kulturni dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

kulturni dan 
Zaključek šolskega leta 20. junij Darko Račnik 

tehniški dan 
Računalništvo september 

Alenka Mravljak, 

Boštjan Klemenčič 

tehniški dan 
Čarobni december 9. december 

Mateja Par, Tjaša 

Lipovnik 

tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Mateja Par 
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4. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod 23. september Majda Pipuš 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Tjaša Lipovnik 

športni dan 
Sankanje marec Mateja Par 

športni dan 
Šola v naravi - plavanje maj Branka Grobelnik 

športni dan 
Šola v naravi - igre brez meja maj Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Rogatec oktober Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Tradicionalni slovenski zajtrk november Mateja Par 

naravoslovni dan 
Domača pokrajina april Mateja Par 

kulturni dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

kulturni dan 
Glasbena pravljica 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Šola v naravi - Čatež ima talent maj Mateja Par 

tehniški dan 
Kolesarski poligon september Boštjan Klemenčič 

tehniški dan 
Čarobni december 9. december 

Mateja Par,  

Tjaša Lipovnik 

tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Mateja Par 

tehniški dan 
Elektrika april Urška Pogač 
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5. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan 
Jesenski pohod 23. september Majda Pipuš 

športni dan 
Iščemo skriti zaklad oktober Tjaša Lipovnik 

športni dan 
Šola v naravi -smučanje marec Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi - plavanje maj Branka Grobelnik 

športni dan 
Šola v naravi - igre brez meja maj Nataša Štuhec 

naravoslovni dan 
Rogatec oktober Majda Pipuš 

naravoslovni dan 
Tradicionalni slovenski zajtrk november Mateja Par 

naravoslovni dan 
Domača pokrajina april Mateja Par 

kulturni dan 
Glasbena pravljica 10. januar Martina Mrakič 

kulturni dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

kulturni dan 
Šola v naravi - Čatež ima talent maj Mateja Par 

tehniški dan 
Kolesarski poligon september 

Boštjan 

Klemenčič 

tehniški dan 
Čarobni december 9. december 

Mateja Par, 

Tjaša Lipovnik 

tehniški dan 
Pravljična zimska vas december Mateja Par 

tehniški dan 
Šola v naravi-Skulpture iz snega marec Damijan Peruš 
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6. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi December Ksenija Vinko 

športni dan Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Igre z žogo April 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

naravoslovni dan Tokovi december 

Ksenija Vinko,  

Alenka Mravljak 

naravoslovni dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik 4. februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija: Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

tehniški dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

tehniški dan 
Šola v naravi marec Damijan Peruš 

tehniški dan 
Merjenje in obdelava podatkov maj Alenka Mravljak 
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7. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik, 

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi December Ksenija Vinko 

športni dan Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik, 

Damijan Peruš 

športni dan Igre z žogo April 

Darko Račnik, 

Damijan Peruš 

športni dan Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik, 

Damijan Peruš 

naravoslovni dan Začutimo gozd oktober 

Ksenija Vinko,  

Mihaela Najžar 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik 4. februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija, Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Merjenje in obdelava podatkov februar Alenka Mravljak 

tehniški dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 
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8. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi December Ksenija Vinko 

športni dan Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Igre z žogo April 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Moje telo oktober Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik 4. februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija, Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Merjenje in obdelava podatkov september Irena Jelenko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 
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9. RAZRED 

DEJAVNOST KAJ - KAM MESEC NOSILEC 

športni dan Plavanje (kajak) September 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan 
Šola v naravi December Ksenija Vinko 

športni dan Zimski športni dan Rogla Januar 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Igre z žogo April 

Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

športni dan Pohodništvo, kolesarjenje Maj 

Darko Račnik, 

 Damijan Peruš 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

naravoslovni dan 
Merjenje in geometrijska telesa maj Alenka Mravljak 

kulturni dan 

Muzej novejše zgodovine, Ljubljanski 

grad september Mihaela Najžar 

kulturni dan Slovenski kulturni praznik 4. februar 

Suzana Praper,  

Nina Vožič Makuc 

kulturni dan 
Druga gimnazija: Figarova svatba april mag. Urška Samec 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Šola v naravi december Ksenija Vinko 

tehniški dan 
Pust 26. februar Tjaša Lipovnik 

tehniški dan 
Valeta 13. junij Ksenija Vinko 

 

Šola si zaradi objektivnih okoliščin pridržuje pravico do spremembe tem in 
krajev izvajanja dni dejavnosti. 
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7.13 TEKMOVANJA 

Učenci, ki izkazujejo poglobljeno znanje na določenem področju, imajo na voljo 

pester izbor tekmovanj. Šola spodbuja tekmovanja učencev iz znanja in spretnosti.  

  NAZIV MESEC NOSILEC 

MATEMATIKA – VEGOVO 

(od 1. do 9. r.) 

šolsko: 17. 3. 2022 

regijsko: 6. 4. 2022 

državno: 23. 4. 2022 

Irena Jelenko (Br) 

Alenka Mravljak (Ka) 

FOM – MLADI IN DENAR 
šolsko: april 2022 

državno: maj 2022 Irena Jelenko 

LOGIKA (od 1. do 9. r.) 

šolsko: 23. 9. 2021 

regijsko: 16. 10. 2021 

državno: 6. 11. 2021 
Simona Verdinek Špenger 

MATEMČEK 
šolsko: 5. 11. 2021 

državno: 20. 11. 2021 Simona Verdinek Špenger 

LOGIČNA POŠAST 
šolsko: 6. 5. 2022 

državno: 21. 5. 2022 Simona Verdinek Špenger 

SLOVENŠČINA – 

CANKARJEVO (od 4. do 9. r.) 

šolsko: 9. 11. 2021 

regijsko: 9. 12. 2021 

državno: 12. 2. 2022 

Nina Vožič Makuc (Ka) 

mag. Urška Samec (6. in 7.r Br) 

Suzana Praper Lipuš (8. in 9. r) 

MEHURČKI 29. 3. 2022 Suzana Žibret (Br) 

ANGLEŠČINA (9. r.) 

šolsko: 11. 11. 2021 

državno: 16. 3. 2022 Vera Vačovnik 

NEMŠČINA (9. r., Brezno) 
šolsko: 18. 11. 2021 

državno: 23. 3. 2022 Jasmina Lesjak 

ANGLEŠČINA (8. r.) 
šolsko: 11. 11. 2021 

državno: 16. 3. 2022 Vera Vačovnik 

FIZIKA - STEFANOVO (8., 9. r.) 
šolsko: 2. 2. 2022 

regijsko: 14. 4. 2022 

državno: 21. 5. 2022 

državno: 9. 5. 2020 

Alenka Marvljak, 

Irena Jelenko 

KEMIJA - PREGLOVO (8., 9. r.) 
šolsko: 17. 1. 2022 

regijsko: 26. 3. 2022 

državno: 7. 5. 2022 

Ksenija Vinko 

CICI VESELA ŠOLA 

(vrtec, od 1. do 4. r.) 
april 2022 Breda Beigot (Br) 

Majda Pipuš (Ka) 

BADMINTON (od 3.–8. r.) januar 2022 Boštjan Klemenčič 
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NOGOMET (od 7.–9. r.) december 2021 Damijan Peruš 

ODBOJKA (od 7.–9. r.) november 2021 Darko Račnik 

ŠPORTNI PROGRAM "ZLATI 

SONČEK" (od 1. do 3. r.) 
celo leto Darko Račnik (Br) 

Damijan Peruš (Br) 

ŠPORTNI PROGRAM KRPAN 

(od 4. do 6. r.) 
celo leto 

Darko Račnik (Br) 

Damijan Peruš (Ka) 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

(od 1. do 9. r.) 
september - april izvajalci Bralne značke 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 

GEOGRAFIJE 

šolsko: 16. 11. 2021 

državno: 2.  4. 2022 
Mihaela Najžar 

TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO 

PRIZNANJE (TEKMOVANJE IZ 

ZNANJA BIOLOGIJE) 

šolsko: 20. 10. 2021 

državno: 3. 12. 2021 
Ksenija Vinko 

TEKMOVANJE KRESNIČKA 

(od 1. do 3. r.) 
14. 4. 2022 Suzana Žibret (Br) 

Šah december–februar 
Tanja Blaznik Cvetko (Br) 

Boštjan Klemenčič (Ka) 

NOGOMET MLAJŠI DEČKI  

(od 5. do 7. r) 
maj 2022 (Brezno) Darko Račnik,  

Damijan Peruš 

OTROŠKI PARLAMENT 

šolsko: december 2021 

medobčinsko: februar 2022 

regijsko: april 2022 

državno: maj 2022 

 

mag. Urška Samec (Br) 

Nina Vožič Makuc (Ka) 
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7.14 PROJEKTI  

 

NAZIV NOSILEC 

Poskus razširjenega programa 
RAP 

Damijan Peruš, Tim za RAP 

Šolska shema Nataša Štuhec, Boštjan Klemenčič 

Teden vseživljenjskega učenja mag. Urška Samec 

Naša mala knjižnica 
  

Suzana Praper Lipuš (Ka, Br), Nataša Žavcer (Ka) 
Suzana Žibret (Br) 

Bralni nahrbtnik 1. triada mag. Urška Samec 

Bralni žakelj (4. in 5. r) mag. Urška Samec 

Mednarodna izmenjava 
knjižnih kazalk in mednarodni 
mesec šolskih knjižnic 

mag. Urška Samec 

Simbioza ŠOLA Darko Račnik 

Finančno opismenjevanje 
mladih - Mladi in denar 

Irena Jelenko 

iEARN (Br, Ka) Vera Vačovnik 

Kulturna šola Mateja Par, Melita Tertinek, Suzana Praper Lipuš 

Bralna značka za odrasle – 
bralni klub (Br) 

Irena Jelenko, mag. Urška Samec 

Rastem s knjigo (Ka, Br) Suzana Praper Lipuš, mag. Urška Samec 

Policist Leon svetuje Branka Grobelnik, Mateja Par, policist 

Teden Mobilnosti Suzana Žibret (Br), Alenka Mravljak (Ka) 

Popestrimo šolo Janja Izak 

Knjižne mišice Suzana Praper Lipuš  

Po Janezovih poteh Suzana Praper Lipuš 

Beremo skupaj – nacionalni 
mesec skupnega branja 

mag. Urška Samec 

Unicefove delavnice Tanja Blaznik Cvetko 
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PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO NA OŠ BREZNO-PODVELKA 

V letu 2016 smo na OŠ Brezno-Podvelka s podružničnima šolama Kapla na Kozjaku in 

Lehen uspešno aktivirali program petletnega projekta Popestrimo šolo.  

 

Projekt POŠ razvija učenčeve ključne kompetence, krepi medsebojno povezanost, 

izmenjuje znanje in ozavešča pomoč ranljivim skupinam. Učenci si krepijo 

vedoželjnost, iščejo nova znanja v lokalnem okolju, krepijo spretnosti in veščine. 

Posameznikom se razvija sposobnost izražanja in interpretacija svojih misli, občutij. 

Uporablja se matematično znanje, logično mišljenje in sklepanje za reševanje 

vsakdanjih problemov. Pomagamo učencem s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, prav tako delamo z učenci, ki izkazujejo visoke sposobnosti na določenem 

področju. 

Janja Izak, prof. 

 

 

POSKUS RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 2021/2022 

V šolskem letu 2021/2022 bo OŠ Brezno Podvelka sodelovala v poskusu Rap-a, 
razširjenega programa in sicer v vseh treh sklopih.  Gibanje in zdravje za dobro psihično 
in fizično počutje, Kultura in tradicija ter Vsebine iz življenja in dela osnovne šole.  

 

Z razširjenim programom torej osnovna šola prispeva k:  
- doseganju ciljev obveznega programa osnovne šole,   

- doseganju lastnih, specifičnih ciljev razširjenega programa,   

- večji izbirnosti in participaciji učenk in učencev,   

- razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,  

- bolj poglobljenemu spoznavanju posebnosti posameznih učencev in tako  

         večjim možnostim za udejanjanje načela individualizacije,  

- razvijanju različnih učenčevih interesov, spretnosti in znanja;  
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- razvijanju učnih in delovnih navad,   

- spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa ter zdravega 

življenjskega sloga.  

 

Cilji poskusa: 

 ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje, 

 izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene 
prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka, 

 spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo 
navade zdravega življenja, 

 ozaveščajo preprečevanje tveganega vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb 
ter spoznavajo osnove prve pomoči, skrb za higieno, varno in zdravo spolnost, 
varno mobilnost, 

 oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega 
sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja. 

V programu bodo sodelovali naslednji učitelji v spodaj naštetih vsebinski področjih: 

Sklop A 
- Nordijska hoja (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Vzdržljivostni tek in počitek (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Korektivna vadba (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Plesne elementarne igre (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Socialne dinamične igre (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Nogomet 1 (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Nogomet 2 ( 38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Nogomet 3 (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Osnove odbojke (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Gimnastika in akrobatika (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Plezanje (38 ur letno) – Damijan Peruš 
- Badminton (38 ur letno) – Boštjan Klemenčič 
- Košarka ( 17,5 ur letno) – Darko Račnik 
- Odbojka (17,5 ur letno) – Darko Račnik 
- Kulinarično potovanje okoli sveta (38 ur letno) – Urška Pogač 
- Čuječnost (17,5 ur letno) – Tanja Blaznik Cvetko  
- Kolesar bom postal (17,5 ur letno) – Boštjan Klemenčič 

Sklop B 
- Otroški pevski zbor (114 ur letno) – Martina Mrakič 
- Mladinski pevski zbor (190 ur letno) – Martina Mrakič 
- Likovna ustvarjanje (38 ur letno) – mag. Oto Vogrin 
- Stopinje v gledališče: Ježonovi (19 ur letno) – Suzana Praper Lipuš 
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- Kaj vse zmorem sam (19 ur letno) – Nataša Štuhec 
- Nemške urice (38 ur letno) – Jasmina Lesjak 
 
 Sklop C 
- Fotografija (9,5 ur letno) – Tjaša Lipovnik 
- Mladi raziskovalci (9,5 ur letno) – Suzana Žibret 
- Učimo se skupaj (18,5 ur letno) – Simona Verdinek Špenger, mag. Urška Samec 
- Tekmujem iz matematike in fizike (19 ur letno) – Irena Jelenko 
- Finančno opismenjevanje (19 ur letno) – Irena Jelenko 
- Računalnik in jaz (19 ur letno) – Boštjan Klemenčič 
- e-mularija (19 ur letno) – mag. Urška Samec 
- Pogovor v kotičkih v knjižnici (38 ur letno) – mag. Urška Samec 
- Medgeneracijska druženja (9,5 ur letno) - mag. Urška Samec 

V okviru RAP-a se bodo izvajali tudi neobvezni izbirni predmeti v 1., 4. in 7. r in 
Zmorem več (dopolnilni in dodatni pouk ter individualna in skupinska pomoč). 
Vodja šolskega tima je ravnatelj Leo Čelofiga, člani pa so Damijan Peruš, Tanja 
Blaznik Cvetko, Simona Verdinek Špenger in Boštjan Klemenčič. 

Damijan Peruš, prof. 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA TER SHEMA ŠOLSKEGA  MLEKA 
 

Predvsem velik pomen je v osveščanju učencev in njihovih staršev. Učenci skozi čas 

osvojijo pomen teh živil v celodnevni prehrani v primerjavi z nezdravo hrano, ki jo 
pogosto uživajo. S tem bomo mogoče uspeli prepričati učence, naj namesto sladkarij 
in drugih nezdravih snovi večkrat sežejo po sadju, mleku in mlečnih izdelkih. Tako bi 
lahko vplivali na zmanjšanje prekomerne telesne teže pri učencih, kajti delež 
prekomerno težkih otrok je vse večji, hkrati pa tudi bolezni, ki so s tem povezane. 

CILJI, KI JIH S SŠS ŽELIMO DOSEČI: 

 Izobraževanje/ozaveščanje o sadju, zelenjavi, mleku in mlečnih izdelkih ter 
njegovem pomenu za zdravje. 

 Osveščenost učencev glede pomena uživanja sadja. 
 Spremeniti odnos do sadja, zelenjave in mleka v pozitivni smeri. 
 Redna in večja količina zaužitega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih 

izdelkov. 
 Zagotovitev pomembnih vitaminov in mineralov, vlaknin v prehrani. 
 Pridobitev bolj zdravih vzorcev prehranjevanja. 
 Vplivati na kvaliteto učenčevih prehranjevalnih navad. 
 Vsaj delno nadomestiti nezdravo hrano s sadjem in zelenjavo. 
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 Promocija lokalnega sadja in zelenjave. 
 Možnost delitve sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov vsem učencem, 

tudi socialno šibkejšim (zmanjševanje neenakosti med učenci). 
 Spoznavanje različnih načinov pridelave sadja in zelenjave (integrirana, 

ekološka). 
 Spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja. 
 Kultura uživanja obrokov. 
 Higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo. 
 Preprečevanje debelosti in prekomerne telesne teže ter kronično nenalezljivih 

bolezni. 
 Preprečevati prehranjevalne motnje in ozavestiti učence o njihovih posledicah. 
 Preprečiti ''kar neke'' shujševalne diete. 

NAČIN RAZDELJEVANJA SADJA: 
Sadje se bo delilo ob sredah, po četrti šolski uri za učence od 1. do 5. razreda in po 
peti uri za učence od 6. do 9. razreda, mleko pa ob petkih. 

SADJE oz. ZELENJAVA bo na voljo na zgornjih hodnikih šole, mleko pa najpogosteje v 
jedilnici šole.  
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NAČRT IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI: 

 slovenski tradicionalni zajtrk (1. do 9. razreda), 
 priprava hrane iz sadja,  
 izdelajo prehransko piramido (4., 5. razred), 
 priprava različnih jedi iz sadja in zelenjave (marmelada), 
 razredne ure na temo Shema šolskega sadja in mleka, 
 izdelovanje plakatov o zdravi prehrani – poudarek na ekološko pridelanem 

sadju in zelenjavi ter mleku, 
 degustacija sadja, 
 v obdobjih izpostaviti sadje, ki je takrat aktualno, zbrati  značilnosti, kako 

vpliva na zdravje, s katerimi vitamini in  minerali je bogato, kje raste, od kod 
izvira ... zbrano učenci predstavijo na plakatu ali zloženki ali po šolskem 
radiju, 

 v dejavnosti bodo učenci aktivno vključeni (morda doma kje gojijo ali se 
ukvarjajo s pridelavo kakšnega sadja in zelenjave), 

 svetovni dan hrane, 
 obiskali bomo kakšno ekološko kmetijo, 
 dobavitelj jabolk bo pripravil predstavitev vrst jabolk. 

 

Vodja projekta šolske sheme: Nataša Štuhec, prof. 
 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
 
V šolskem letu 2021/22 bomo že sedmo leto zapored z različnimi dogodki sodelovali 

pri Tednu vseživljenjskega učenja, ki ga organizira Andragoški zavod Slovenije.  

Teden vseživljenjskega učenja bo potekal od 6. septembra do 10. oktobra 2021. 

Programi TVU imajo letos še posebno težo, kajti vključeni so v program spremljevalnih 

dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu EU.  

Projekt je namenjen tudi povezovanju s krajem. Z njim opozarjamo na vseprisotnost 

in tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 

posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi 

izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 

'Slovenija, učeča se dežela'. Letos je krovna tema UČENJE JE ŽIVLJENJE – NAJ KREPI 

IN RADOSTI. 

mag. Urška Samec, prof. 
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NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Projekt Naša mala knjižnica (NMK) je namenjen spodbujanju branja in dvigovanju 

bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Sodelujoči pisatelji projekt 

soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo. Pomagajo pripraviti zabavne naloge za 

Ustvarjalnike ali napišejo pismo presenečenja, ki ga lahko prejmejo tisti, ki sodelujejo 

v projektu. NMK lahko popestri ure maternega jezika, likovnega in glasbenega pouka 

ter podaljšanega bivanja. Udeleženci projekta berejo vrhunske mladinske avtorje, se z 

nalogami poglabljajo v različne plasti besedila, izdelujejo književne junake, samostojno 

zapisujejo svoja mnenja o knjigah, berejo pisma, ki jim jih pošljejo avtorji, rešujejo 

detektivske naloge ter se potegujejo za lepe nagrade. 

Suzana Žibret, prof., Suzana Praper Lipuš, PU, Nataša Žavcer, prof. 

 

BRALNI NAHRBTINIK (1. triada) 

Bralni nahrbtnik bo obiskal družino vsakega učenca 1. triade in se pri njej zadržal nekaj 

dni. V nahrbtniku bodo knjige za učence. Starše vabimo, da knjige preberejo skupaj z 

otrokom, v priložen »bralni zvezek » pa učenci (s pomočjo staršev) zapišejo vtise in 

mnenja. 

CILJI: 

 vzpodbujanje ljubezni do branja, 

 vzpodbujanje družinskega branja, 

 razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti, 

 razvijanje komunikacije med starši in otroki, 

 vzpodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način. 

ČAS: od oktobra do konca aprila 

mag. Urška Samec, prof. 

 

BRALNI ŽAKELJ (4. in 5. razred) 

Bralni žakelj bo obiskal družino vsakega učenca 4. in 5. razreda ter se pri njej zadržal 

nekaj dni. V nahrbtniku bodo knjige za učence in tudi ena knjiga za starše, če bi 

želeli sodelovati. Učenci in starši v priloženi zvezek zapišejo vtise in mnenja o 

prebrani knjigi. 
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CILJI: 

• vzpodbujanje ljubezni do branja, 

• vzpodbujanje družinskega branja, 

• razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti, 

• razvijanje komunikacije med starši in otroki, 

• vzpodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način. 

ČAS: od oktobra do konca aprila. 

mag. Urška Samec, prof. 

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC IN MEDNARODNA IZMENJAVA 

KNJIŽNIH KAZALK 

Mesec oktober je razglašen za mednarodni mesec šolskih knjižnic. Organizacija IASL 

(International Association of School Librarianship) se trudi šolske knjižnice promovirati 

na različne načine. Vključili se bomo tudi v njihov projekt Mednarodna izmenjava 

knjižnih kazalk - Bookmark Exchange Project. Učenci, ki sodelujejo, izdelajo knjižna 

kazala, ki si jih izmenjajo z vrstniki partnerske šole. 

mag. Urška Samec, prof. 

SIMBIOZA ŠOLA: SIMBIOZA GIBA 

Simbioza od leta 2011 povezuje Slovenijo. Socialna merža, ki je združila modrost in 
mladost ter pokazala, da je medgeneracijsko sodelovanje prava smer prihodnosti. V 
računalniške delavnice je vključila več kot 20.000 ljudi. Zgodba računalništva je dobila 
trajnostno zgodbo preko Medgeneracijskega centra, Simbioze šol in projekta Simbioza 
mojstri. Simbioza se širi tudi mednarodno in nosi dobro ime Slovenije v širni svet.     

Snovalci Simbioze verjamemo, da je prav, da pozitivno energijo tedenske akcije 
ohranimo. Želimo ustvarjati družbo, kjer mladi spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti 
se skriva v starejših in kjer starejši verjamejo v prihodnost, predvsem zaradi solidarnih 
mladih, ki ponudijo roko sodelovanja v oktobrskem tednu. 

Letos bo Simbioza (zopet) gibala. Naša želja je, da odpremo športne objekte in 
ponudimo priložnost, da starejši spoznajo nove športe in se udeležijo različnih vadb.  

S projektom SIMBIOZA GIBA želimo biti zgled celotni Sloveniji. Na noge želimo dvigniti 
vse, ki so čakali na pravi trenutek. To bo teden, ki bo lahko marsikomu spremenil 
življenje. To bo teden, ki bo predramil mlajše generacije in spomnil starejše, da obstaja 
tisto nekaj, kar jih združuje. Da vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik zdravja, 
pravega načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo in 
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priznavajo let. Jezik, ki za svoje izražanje in sporazumevanje ne potrebuje besed. Jezik, 
ki mu pravimo gibanje. 

Darko Račnik, prof. 

FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH – MLADI IN DENAR  

 Primerno za učence od 7. do 9. razreda. 

 Predlagano število ur: 20, v obliki delavnic. 

 Maksimalno število učencev v skupini: 15. 

Učiteljica se je izobrazila na seminarjih revije Moje finance in učencem pripravlja 

zanimive delavnice, ki jim bodo na različne načine približale znanja, ki so v teh časih 

izredno potrebna. Ni namreč dovolj, da izberemo pravi poklic, znamo zaslužiti denar, 

potrebno je znati z njim tudi ravnati. 

 In kaj vse se bodo mladi učili: 

• Kako mesec preživeti z žepnino? 

• Do 18. leta bi rad privarčeval za avto. 

• V kateri banki varčevati, da bo to zame najbolj ugodno? 

• Kateri poklic je zame najbolj primeren? 

• Kako lahko pridobim štipendijo za študij v tujini? 

• S katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro? 

• Bi med počitnicami  rad delal v tujini? 

• Kakšno zavarovanje je zame najprimernejše? 

• Kako ločiti dobre dolgove od slabih? 

• Zakaj ne potrebujem kreditne kartice? 

• Zakaj moram plačevati davke? 

• Kako odprem svoje podjetje? 

Irena Jelenko, prof. 

iEARN 

V  šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali s sodelovanjem v mednarodnem projektu 

iEARN. Sodelovali bomo v naslednjih projektih: 

1. Izmenjava voščilnic  

Pri tem projektu  bomo sodelovali pri izmenjavi voščilnic, sodelovali bodo učenci vseh 

razredov celotne šole. Na šoli bomo izdelali voščilnice in jih poslali na naše partnerske 

šole, prav tako pa bomo prejeli voščilnice drugih šol. Cilj projekta je spoznati druge 

narode, dežele in kulture. 
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2. Ostani zdrav 

Cilj  projekta je, da učenci razmišljajo o zdravem načinu življenja in zdravi prehrani. Z 

drugimi šolami v projektu bomo izmenjali  tradicionalne recepte in recepte zdrave 

prehrane. Namen projekta je spoznavanje drugih narodov, kultur, tradicij, praznovanj 

skozi hrano in prehranjevalne  navade. 

3.  Moja šola, tvoja šola 

Cilj projekta je primerjava  življenja na različnih šolah po svetu z vidika učencev. 

Učenci razpravljajo s svojimi vrstniki o njihovem življenju na šoli, šolskih uniformah, 

urniku, športu, hrani in šolskih predmetih. Na ta način učenci spoznavajo vsakdanje 

življenje po šolah po svetu. Učenci so motivirani, da ustvarjajo filmčke, video posnetke, 

fotografije s pomočjo sodobne tehnologije.   

4.  Dopisovalni prijatelji 

Poiskali bomo partnersko šolo, s katero si bodo učenci dopisovali. Cilj projekta je 

spoznati druge države, narode in kulture, poudarek je na medvrstniškem prijateljstvu. 

5. Narcise in tulipani 

V spomladanskem času bodo učenci  spremljali  prebujanje narave in rast spomladanski 

cvetlic ter pri tem spremljali vreme in trenutne temperature. Okolico bodo primerjali s 

fotografijami svojih vrstnikov okoli sveta. Pri tem bodo spoznavali druge dežele in 

podnebje v teh deželah. Pri delu v projektu so učenci pridobili znanje na različni 

področjih (matematika, biologija, angleščina, geografija...). 

6. Unescova območja svetovne dediščine 

Učenci so raziskovali dediščino naše države. Opisovali so različne kraje, znamenitosti 

in njihovo zgodovino, zgodbe o tem kraju ter njegov pomen. Učenci so pripravljali 

predstavitve znamenitosti v Sloveniji (opisi, fotografije, posnetki..) 

 

Prijavili se bomo še na druge projekte, saj se razpisi projektov objavljajo celo šolsko 

leto. Videli pa bomo, pri katerih projektih  bomo izbrani za sodelovanje. Nekateri 

projekti se tudi zaradi virusa Covid -19, ki je razširjen po svetu, mogoče ne bodo 

izvajali, nekateri projekti pa bodo potekali ravno zaradi tega virusa. 

Projekt bo potekal pri pouku angleškega jezika, pri dodatnem pouku in urah ISP. 

Vera Vačovnik, PU 
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KULTURNA ŠOLA 

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja 

kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in 

pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter 

mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.  V  šolskem letu 

2018/19 smo naziv kulturne šole obnovili in ga smemo uporabljati nadaljnjih pet let. 

Projekt poteka na matični šoli in na PŠ Kapla. 

Mateja Par, prof., Melita Tertinek, prof., Suzana Praper Lipuš, PU 

 

BRALNI KLUB ZA UČITELJE 

V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Za novo 

šolsko leto so planirana 4 srečanja. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih 

zelo konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati bralno 

kulturno raven, spodbujati kritično mišljenje, sposobnost razpravljanja, vrednotenja 

prebranega. V dejavnosti BK bomo vključevali tudi priporočila Bralnega društva 

Slovenije. 

mag. Urška Samec, prof., Irena Jelenko, prof. 

 

RASTEM S KNJIGO 

V šolskem letu 2021/2022 bomo zopet sodelovali v nacionalnem projektu spodbujanja 
bralne kulture »Rastem s knjigo« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno 
delo vsakemu sedmošolcu«. Sodelujemo s Knjižnico Radlje ob Dravi.  

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  
- spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja;  
- promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 
- spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih 
knjižnic;  
- motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 
založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega 
slovenskega mladinskega leposlovja. 

Suzana Praper Lipuš, PU, mag. Urška Samec, prof. 
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POLICIST LEON SVETUJE  
Projekt Policist Leon svetuje poteka v sodelovanju s policistom PP Radlje ob Dravi. 
Namenjen je učencem 5. razreda.  

Policist pride na šolo izvest vsebine 3-krat letno: na začetku šolskega leta, pred 
novoletnimi prazniki ter meseca maja.  

Na začetku šolskega leta se pogovorijo o varni poti v šolo ter o nasilju med vrstniki in 
v družini. Učenci dobijo delovne zvezke, katere tekom šolskega leta predelamo še v 
okviru ur oddelčne skupnosti. Pred novoletnimi prazniki policist predstavi učencem 
nevarnosti pirotehnike ter posledice njene uporabe, vključi pa tudi varno smuko. Ob 
zaključku šolskega leta poseben poudarek nameni vožnji s kolesom, hitrosti, varnem 
kolesu, o skirojih, rolerjih itd., saj petošolci opravljajo kolesarski izpit. 
 

Branka Grobelnik, prof.,  
Mateja Par, prof. 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

''Sodoben življenjski slog nas preganja kot neusmiljen trener – v vsakem trenutku 

nekam hitimo in nenehno se nam mudi. Morda se prav zato preveč zanašamo na 

avtomobil, ki naj bi nas rešil iz časovne zagate, a nas pušča s pogubnimi posledicami: 

z onesnaženjem, s hrupom, z nesrečami in vse večjimi zdravstvenimi težavami zaradi 

pomanjkanja gibanja. Prav zaradi tega nas pobuda Evropski teden mobilnosti vabi, naj 

namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali trgovino raje izberemo katerega 

izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti (hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega 

prevoza). Ko bomo ugasnili avtomobil, bo zaigralo naše srce in naredili bomo izredno 

veliko zase in za svojo skupnost.'' (https://www.tedenmobilnosti.si/). Ravno zaradi 

tega je tema Evropskega tedna mobilnosti 2021 „Živi zdravo. Potuj trajnostno.“ 

V sodelovanju z organizacijami v kraju bomo izvedli aktivnosti, ki bodo pripomogle k 

zdravemu načinu življenja, zmanjšanju vsakodnevnega stresa ter tako pripomogli k 

zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida v našem okolju. 

Suzana Žibret, prof., Alenka Mravljak, prof. 
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KNJIŽNE MIŠICE 

Vsako leto se nekaj učencev OŠ Brezna in Kaple udeleži Knjižnih mišic v SIK Radlje. 

Idejni vodja projekta je Debatni krožek Gimnazije Ravne na Koroškem pod vodstvom 

dramaturginje Teje Kovše. Gre za skupni projekt koroških splošnih knjižnic s ciljem 

spodbuditi mlade za obisk knjižnice na nekoliko drugačen način. 

Vsako leto  je tema debatnih delavnic različna. Sodelujejo ekipe osnovnih šol Brezno, 

Kapla, Muta, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Učenci se aktivno 

vključujejo v debato ter razmišljajo o temi, kar je osnovni namen projekta. 

Tudi letos  se jih bomo udeležili. Učenci so nad izvedbami iz leta v leto bolj navdušeni. 

Udeležijo se jih po štirje učenci s Kaple in štirje učenci iz Brezna.  

 

        Suzana Praper Lipuš, PU 

PO JANEZOVIH POTEH 8. IN 9. BR  

Projekt osvetljuje pomembnega literata kraja Brezno, vendar zanj marsikdo ne ve več, 

mladina zanj nikoli ni slišala. Zaradi njegovega zanimivega otroštva in posebnih darov 

bomo raziskali njegovo življenjsko pot, njegov pomen za razvoj literarne zgodovine, 

predstavili pa ga bomo tudi kot otroka, ki je kot dojenček leta 1928 popestril življenje 

rejnikoma brez otrok. Vodja JSKD, ki me je v juliju povabila na obisk, je bila navdušena 

nad temo in predlagala, da se vsakoletno lutkovno srečanje JSKD imenuje po Janezu 

Kadišu. Res se mi zdi pomembno, da ljudje in učenci vedo zanj. Na raziskovalno pot 

se bom podala z osmo-in devetošolci.  

Pri RAP 5 BR se bomo naučili njegove lutkovne igrice Kadiš: Pri Ježonovih ter jo 

predstavljali učencem naše šole, predvsem je primerna za 1. in 2. triado, razumljiva 

pa bi bila tudi vrtčevim otrokom. Zopet bi rada zapisala to za knjižno izdajo, sicer 

manjšega obsega. Ob predstavitvi pa bi lahko povabili tudi Hribernikove, s katerimi 

sem že navezala posredni stik in so pripravljeni sodelovati. Ob izdaji bi učenci lahko 

odigrali tudi njegovo delo za krajane. Predvsem mi je izziv zaradi pomena njegovega 

začetnega lutkarstva (takrat že v MB). Glede na majhen kraj Brezno je privilegij, da 

smo imeli tako pomembnega človeka v svoji sredini in zagotovo mu moramo dati svoje 

mesto tudi v zgodovini Brezna in Podvelke. 

Učenci GKL BR (devetošolci in ena osmošolka) bodo tudi pripravili dramsko delo 

Jurka Burka, ki bi se lahko odigralo na zaključni prireditvi. 

Suzana Praper Lipuš, PU 
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NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 

Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 10. oktobrom 2021 
(zaključek Tedna otroka) bo potekala vseslovenska akcija Nacionalni mesec 
skupnega branja 2021. Cilj pobude Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna 
značka Slovenije – ZPMS, Društva slovenskih pisateljev, Mariborske knjižnice, Mestne 
knjižnice Kranj, Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenje 
slovenskih splošnih knjižnic in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije je povezati vse, 
ki v Sloveniji skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture z namenom dviga bralne 
kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med 
Slovenci po svetu. Častna pokrovitelja akcije sta predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. V projekt bomo vključeni z 
različnimi dejavnostmi. 

V sklopu meseca skupnega branja bo potekla tudi akcija EUReads (Evropa bere). 
Skladno z enim od ciljev pobude Evropa bere bomo pozvali učence, da se pridružijo pri 
15 minutah tihega ali glasnega branja na dan. 

mag. Urška Samec, prof. 

 

UNICEFOVE MESEČNE DELAVNICE 

Mesečne delavnice sestavljajo socialne igre, resnične zgodbe, pogovor in ustvarjalne 

aktivnosti. Vsak mesec je delavnica pripravljena na temo izbranega svetovnega dne v 

tekočem mesecu in v povezavi z eno izmed otrokovih pravic. 

Cilji projekta: otroke poučiti o njihovih pravicah in dolžnostih, o solidarnosti in 

enakopravnosti. Preko različnih iger in delavnic otroci spoznavajo pravice in dolžnosti, 

se učijo sprejeti odgovornost za svoja dejanja in se učijo braniti se, če so jim pravice 

kršene. Učijo se sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. 

Dejavnosti, vezane na projekt, bomo izvajali v okviru ur oddelčne skupnosti in 

usmerjenega prostega časa v podaljšanem bivanju. Na šolskih panojih in šolski spletni 

strani bomo obveščali o pomembnih dnevih kot so Svetovni dan umivanja rok, Svetovni 

dan boja proti revščini, Svetovni dan miru, Svetovni dan vode, Svetovni dan Zemlje, 

Svetovni dan zdravja. V sodelovanju s prostovoljci z Unicefa bomo organizirali tudi 

poučne delavnice o življenju v državah v razvoju. 

Tanja Blaznik Cvetko, univ. dipl. psih. 
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7.15 DOGODKI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

   NAZIV NOSILEC ČAS 

KOORDINIRANJE INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

Simona Verdinek Špenger September 

MEDNARODNI DAN PISMENOSTI, 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Vera Vačovnik (Kapla)  

mag. Urška Samec (Brezno) 

September 

SVETOVNI DAN TURIZMA Vera Vačovnik (Brezno, Kapla) September 

PROJEKTNI DNEVI Z GIMNAZIJO 

RUŠE 

Ksenija Vinko, Vera Vačovnik September 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA 

BRANJA 

mag. Urška Samec September-

oktober 

TEDEN OTROKA Martina Mrakič (Kapla) 

Tanja Blaznik Cvetko (Brezno) 

Oktober 

TEDEN POŽARNE VARNOSTI Melita Tertinek (Brezno) 

Majda Pipuš (Kapla) 

Oktober 

SVETOVNI DAN HRANE – AKCIJA 

DROBTINICA 

Tanja Blaznik Cvetko, Alenka 

Mravljak 

Oktober 

SVETOVNI DAN OZN Mihaela Najžar Oktober 

DAN REFORMACIJE Mihaela Najžar Oktober 

DAN RUDOLFA MAISTRA Mihaela Najžar November 

PRIPRAVA NOVOLETNIH 

VOŠČILNIC 

Breda BEIGOT, Oto Vogrin, 

Melita Tertinek 

November 

NOVOLETNO SREČANJE 

UPOKOJENCEV 

Nataša Štuhec December 

DAN BOJA PROTI AIDSU Ksenija Vinko December 

PROSLAVA PRED DNEVOM 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Tjaša Lipovnik (Kapla), Martina 

Mrakič, Jasmina Lesjak 

(Brezno) 

 

8. december Br 

9. december Ka 

SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH 

PRAVIC 

mag. Urška Samec December 
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SVETOVNI DAN SPOMINA NA 

ŽRTVE HOLOKAVSTA 

Mihaela Najžar Januar 

SVETOVNI DAN BOJA PROTI 

KAJENJU 

Ksenija Vinko, razredniki Januar 

TEDEN PISANJA Z ROKO mag. Urška Samec (Brezno) 

Nina Vožič Makuc (Kapla) 

Januar 

LIKOVNI NATEČAJI IN LIKOVNE 

KOLONIJE  

LITERARNI NATEČAJI 

 

mag. Oto Vogrin, Tjaša 

Lipovnik (Kapla) 

Melita Tertinek, Suzana Praper 

Lipuš, Nina Vožič Makuc, mag. 

Urška Samec 

mag. Urška Samec, Melita 

Tertinek, Suzana Praper Lipuš, 

Petra Grdadolnik 

Celo leto 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK Suzana Praper Lipuš, Nina 

Vožič Makuc (Kapla) 

 

4. februar 2022 

ŠOLSKI PARLAMENT mag. Urška Samec (Brezno) 

Tjaša Lipovnik (Kapla) 

Februar 

PUSTNA SOBOTA  Suzana Žibret (Brezno) 

Majda Pipuš (Kapla) 

26. februar 

2022 

MATERINSKI DAN Nina Vožič Makuc (Kapla) 

Martina Mrakič in Suzana Žibret 

(Brezno) 

Marec 

DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU 

Mihaela Najžar April 

DAN ZA SPREMEMBE Tanja Blaznik Cvetko April 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 

IN MLADINSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

Martina Mrakič April 

NAGRADNI IZLET  Komisija za nagradni izlet, Leo 

Čelofiga 

Junij 

ZLATI BRALCI mag. Urška Samec, Suzana 

Praper Lipuš 

Maj, junij 

PREDAJA KLJUČA Ksenija Vinko, Vera Vačovnik Junij 

SLOVO DEVETOŠOLCEV  Ksenija Vinko (Kapla) 

Vera Vačovnik (Brezno) 

14. junij 

13. junij 
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PROSLAVA PRED DNEVOM 

DRŽAVNOSTI  IN ZAKLJUČNA 

PRIREDITEV 

 

Darko Račnik (Kapla) 

Alenka Mravljak in Irena 

Jelenko (Brezno) 

Junij 

SREČANJA BODOČIH 

PRVOŠOLCEV 

Suzana Žibret (Bezno) 

Majda Pipuš (Kapla) 

Junij 

PRIREDITEV V SODELOVANJU S 

KULTURNIMI DRUŠTVI V LEHNU 

Melita Tertinek, Damijan Peruš, 

Simona Verdinek Špenger 

Celo leto 

SODELOVANJE Z DRUŠTVI V 

KRAJU 

Melita Tertinek (Lehen) 

Majda Pipuš (Kapla) 

Nataša Žavcer (Brezno) 

Celo leto 

PISANJE ŠOLSKE KRONIKE Majda Pipuš, Breda Beigot Celo leto 

UREJENOST ŠOLSKIH 

PROSTOROV – DEKORACIJE 

(KAPLA, BREZNO) 

vsi prisotni učitelji Celo leto 
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7.16 SKUPNOST UČENCEV ODDELKOV IN SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 

V šolsko skupnost so vključeni predstavniki – predsedniki oddelčnih skupnosti. Sestali 
se bodo trikrat na leto, po potrebi tudi pogosteje. 
  
Temeljne naloge v tem šolskem letu 2021/2022: 
  

 Izvolitev odbora šolske skupnosti. 
 Seznanjanje učencev z nalogami in dogovori, sprejetih na šolski skupnosti 

(oglasna deska, pri urah oddelčne skupnosti). 
 Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni 

dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih 
organizira šola. 

 TEDEN OTROKA – letošnji teden otroka bo med 4. in 10. oktobrom na temo 
»RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!«.   

 Analizirali bomo učni uspeh v posameznih oddelkih ob koncu redovalnih obdobij 
in delo na daljavo, v kolikor bo pouk potekal v takšni obliki. 

 Pogovarjali se bomo o delu in problemih, ki se pojavljajo v posameznem oddelku 
ter iskali ustrezne rešitve za reševanje nastalih težav. 

 Evalvacija dela šolske skupnosti (realizacija, učinkovitost, rezultati). 
  
Program dela šolske skupnosti bodo dopolnili s predlogi, pobudami in idejami učencev. 
  
  

   Tanja Blaznik Cvetko, uni. dipl. psih., Alenka Mravljak, prof. 
 

 

7.17 ŠOLSKI PARLAMENT  

Je najvišji in izvršilni  organ skupnosti  učencev šole. Se redno sestaja na delovnih 

sestankih. Šolski parlament učencev skliče ravnatelj šole, lahko pa tudi mentor 

skupnosti učencev šole najmanj dvakrat letno. Pobudo za sklic šolskega parlamenta 

lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. 

Vsako leto se udeležujemo otroškega parlamenta, ki ga organizira Zveza prijateljev 

mladine Maribor. Aktivnosti v zvezi z otroškim parlamentom potekajo na različnih 

ravneh.  

Vse skupaj se začne na vsaki šoli posebej, ko se učenci uskladijo o njihovih poglavitnih 

problemih na šoli. Nato nekaj predstavnikov šole te sklepe predstavi na Območnem 

otroškem parlamentu, kjer se zberejo predstavniki bližnjih okoliških šol. Predstavitvam 
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vedno sledi diskusija, v kateri sodelujejo vsi prisotni. Nacionalni parlament pa poteka 

v prostorih Državnega zbora. Tam je navzočih veliko izredno vplivnih predstavnikov 

politike in drugih državnih institucij, ki bi naj bili pripravljeni poslušati želje, predloge, 

mnenja učencev in bi  lahko pripomogli k njihovi uresničitvi! Tema otroškega 

parlamenta je že tretjo leto zapored: MOJA POKLICNA PRIHODNOST. 

     Mag. Urška Samec, Nina Vožič Makuc, prof. 

 

7.18 PROGRAM DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

Vstop v šolo je ena od pomembnih prelomnic v otrokovem življenju. Čeprav je 
šola  prvenstveno namenjena pridobivanju znanja, pa za otroka obenem predstavlja 
prostor, kjer se uči živeti z drugimi tudi drugače kot v varnem domačem okolju. Med 
šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi, potrebe po 
prilagajanju in osamosvajanju pa z njimi rastejo vse do trenutka, ko je pred njimi 
odločitev – kam po osnovni šoli. 

Šolska svetovalna služba je na tej poti spremljevalec, ki poskuša pristopiti, ko zmanjka 
moči ali usmeriti pogled v pravo smer, ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo. Prizadeva 
si, da skupaj z ostalimi delavci omogoči vsem otrokom optimalen razvoj in oblikovanje 
psihično in socialno zdrave osebnosti. 

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega: delo z učenci, delo z učitelji, delo s starši, 
delo z vodstvom ter delo z zunanjimi ustanovami. 

  Delo z učenci je lahko individualno ali skupinsko; pri delu z učenci se v prvi vrsti izhaja 
iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela 
sodelovanja v svetovalnem odnosu, poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in 
intervencija (nudenje pomoči). 
  Delo z učitelji je prav tako lahko individualno ali skupinsko; v proces reševanja in 
preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, zato je 
poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli; vodilo svetovalnemu delavcu pri 
skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega 
pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. 
  Delo s starši je individualno in skupinsko; poudarek pri delu s starši je na 
posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega 
za šolsko delo. 
  Delo z vodstvom; svetovalni delavec sodeluje z vodstvom največkrat z namenom 
preučevanja učnih in vzgojnih procesov z namenom načrtnega poseganja v te procese; 
poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne 
avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti, 
strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu. 
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  Delo z zunanjimi ustanovami (osnovne in srednje šole, svetovalni center, center za 
socialno delo, zdravstveni dom, Zavod RS za zaposlovanje, ZRSŠ idr.). 

Svetovalna služba se aktivno vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj na šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in vrtcu ter 

opravlja številne druge naloge. Za razgovore s starši je na voljo po predhodnem 

dogovoru. 

Želimo si nasmejanih obrazov, tako učencev kot njihovih staršev. Verjamemo, da nam 

skupaj lahko uspe … 

 
 

 
 

7.19 PROGRAM DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Knjižnica omogoča poglabljanje in širjenje znanja ter vedenja učencev v okviru učnih 
predmetov ter fakultativnih in interesnih dejavnostih. Učenci se na ta način 
usposabljajo za samostojno delo, uporabo knjižnih del oz. za samoizobraževanje. 
Hkrati oblikujejo aktiven, kulturen odnos do knjige. V šolski knjižnici si bodo učenci 
izposojali leposlovno in strokovno knjižno gradivo, revije ter zgoščenke. 

Vloga šolske knjižnice je še toliko pomembnejša, ker je na ta način tudi odraslemu 
krogu populacije omogočen dostop do leposlovnih del domačih in tujih književnikov. 
Torej se knjižna vzgoja prenaša in širi krog bralcev tudi med odraslimi. Posebej 
pomembno je to za podružnične šole. Kadrovsko je delo knjižničarjev dobro pokrito. 
Šola bo skrbela za najnujnejši nakup in obnavljanje knjižnega sklada. Šolska knjižnica 
prehaja v vseslovenski bibliografski sistem Cobiss. 

7.20 UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov 
ustanovljen zato, da učenkam in učencem zagotovimo učbenike, ki jih potrebujejo pri 
pouku. Prvošolcem, drugošolcem in tretješolcem je letos Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport zagotovilo brezplačna učna gradiva. 

Starši se sami odločijo ali bodo svojemu otroku učbenike kupili ali si jih bodo izposodili 
v šoli. Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti nepoškodovane. Če je kateri 
poškodovan ali uničen, je treba v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov plačati odškodnino. 

Učenci prejmejo učbenike prve šolske dni v prihodnjem šolskem letu oz. takrat, ko 
pričnejo z učnim predmetom (pri fleksibilnem urniku). 
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7.21 PROGRAM DELA VODJE ŠOLSKE PREHRANE 

Delovne naloge vodje šolske prehrane bo opravljala Branka Grobelnik. 

Prehrana otrok in mladostnikov je izredno pomembna za njihov telesni in duševni 

razvoj, zdravje ter aktivno sodelovanje pri pouku. Zato učencem na šoli nudimo zajtrk, 

malico, kosilo, na podružnici Kapla pa še drugo malico. Učenci naj bi v šoli zaužili vsaj 

en obrok, naloga staršev pa je, da otroke navajajo na zajtrk pred odhodom v šolo. Vsi 

obroki prehrane se glede na zahteve HACCP sistema zaužijejo v šolski jedilnici in sicer 

po dogovorjenem vrstnem redu – glej šolski zvonec.  

Dietna prehrana: Pripravljamo jo za učence, ki potrebujejo posebno prehrano. V 

primeru, da ima otrok predpisano dieto, prinese razredniku zdravniško potrdilo in 

fotokopijo dietnega lista, ki ga je predpisal zdravnik.  

Delovne naloge 

a) Organizacijske naloge:  

- načrtovanje prehrane in razdeljevanje obrokov,  

- načrtovanje nabave opreme in pripomočkov ter jedilne posode z vodjo kuhinje,  

- sestavljanje jedilnikov v skladu s Smernicami prehranjevanja,  

- organiziranje dietne prehrane za učence in nadzor njene izvedbe.  

b) Vzgojne naloge:  

- preverjanje prehranjevalnih navad učencev,  

- vpeljevanje zdravih prehranjevalnih navad,  

- spodbujanje zavedanja o nezdravih prehranjevalnih navadah in spreminjanje le-teh,  

- sodelovanje z zdravstveno službo, vodstvom šole, učitelji in starši.  
c) Druge naloge:  

- vodenje evidenc in posredovanje podatkov ministrstvu,  

- vodenje evidence subvencij obrokov (v povezavi s CSD)  

- sprotno ugotavljanje ustreznosti jedi v skladu z dokumenti, ki urejajo šolsko  
  prehrano,  

- izvedba in analiza ankete o šolski prehrani.  
 
Starši učence pred pričetkom šolskega leta pisno prijavijo za posamezne obroke hrane. 
Vsako spremembo med šolskim letom starši pisno ali ustno sporočijo v tajništvo šole.  

Odjava je natančno opredeljena v Pravilih o šolski prehrani, ki so objavljena na šolski 
spletni strani in oglasni deski.  
 
Starši plačujejo prehrano za pretekli mesec preko položnic, obveznost je potrebno 
poravnati v roku 8 dni po prejemu le-teh.  

Do subvencije za malico in kosilo so upravičeni le tisti učenci, ki dosegajo cenzus – 
podlaga je odločba za otroški dodatek. 
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7.22 RAČUNALNIŠTVO  

Področje računalništva vodi Boštjan Klemenčič.  
V računalniški učilnici na Kapli bo potekal pouk izbirnega predmeta s področja 
računalništva, in sicer multimedija, v okviru RAP-a pa računalniški krožek. V Breznu bo 
v računalniški učilnici potekala interesna dejavnost računalniški krožek. Po 
predhodnem dogovoru z računalnikarjem bodo tudi preostali učitelji izvajali ure v 
računalniški učilnici.  
 
Naloge računalnikarja:  

- spodbujanje in usmerjanje izobraževanja učiteljev za uporabo informacijske  

tehnologije v sodelovanju z vodstvom šole,  

- priprava ustreznega okolja, pomoč in urejanje e-zbornice,  

- spremljanje razpisanih seminarjev o uporabi didaktične programske opreme,  

obveščanje vodstva in učiteljev, izbiranje nove programske opreme,  

- skrb za dosledno uporabo licenčne programske opreme na šoli in za pravilno  

delovanje računalniške programske opreme,  

- skrb za nemoteno delovanje računalniške strojne opreme,  

- usmerjanje in spodbujanje učencev in učiteljev k uporabi storitev omrežja 

Internet,  

- usmerjanje in spodbujanje učencev k varni rabi interneta.  

Ekipa za urejanje spletnih strani šole bo tudi v tem šolskem letu nadaljevala z delom. 
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7.23 SKRB ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ UČENCEV 

Pri delu z otroki je nujno tesno sodelovanje šole s službami s področja zdravstva.  
K LDN šole sodi načrt zdravstvene vzgoje, ki zajema predšolsko in šolsko populacijo, 
pripravijo ga v ZD Radlje ob Dravi. Obsega konkretne aktivnosti in naloge vseh 
dejavnikov ter ukrepe za zdravje otrok: predavanja v okviru zdravstvene vzgoje, 
sistematični pregledi, cepljenje, higienski sanitarni pogoji, prehrana, športna aktivnost, 
sodelovanje pri organizaciji šol v naravi … 

  
Nega zob in njihovo redno umivanje bo še najprej skrb razrednikov. 
V šoli dela dvakrat na teden zobozdravstvena ambulanta. Za starše, učence in učitelje 
bo šola organizirala ustrezna srečanja, kjer bodo predstavljene ugotovitve zdravstvene 
službe ob sistematskih pregledih otrok in ukrepi za varovanje zdravja. 

 
K skrbi za zdrav razvoj učencev bosta prispevala tudi projekta Shema šolskega sadja 
in poskus razširjenega programa Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno 
počutje. 
 

7.24 STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

 
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev bo potekalo v skladu s 
PROGRAMOM SPOPOLNJEVANJ strokovnih delavcev v naslednjih organiziranih oblikah: 
-  na pedagoških konferencah celotnega zbora strokovnih delavcev; 
- v strokovnih aktivih, pri medsebojnih hospitacijah (fleksibilni predmetnik, 
medpredmetne povezave); 
- v študijskih skupinah; 
- izobraževanja na daljavo (webinarji); 
- v sklopu spopolnjevanj po katalogu s poudarkom na ponudbi ZRSŠ (katalog 
svetovalnih storitev) in na dogovorjenih internih oblikah spopolnjevanj s povabilom 
izbranemu predavatelju – spopolnjevanja bodo organizirana na lokaciji matične šole.  

  
V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili digitalni pismenosti, 
formativnemu spremljanju, uporabi sodobne učne tehnologije in medpredmetnemu 
povezovanju. 
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7.25 DEŽURSTVA UČITELJEV 

Učitelji dežurajo zjutraj od 7.30 do 8.30 ter od 13.10 do 13.55 v pritličju šole, med 
odmori pa na hodnikih oz. v jedilnici. Učence, ki se neprimerno vedejo ali ne 
izpolnjujejo svojih nalog, učitelj opozori in o tem obvesti razredničarko. 
Namen dežurstva je skrb za učence med odmori. Dežurni učitelj naj z zgledom in 
opozorili vzgaja učence, da se tudi v prostem času primerno vedejo. Za učence smo v 
šoli odgovorni vsi strokovni delavci.  
Razpored dežurstev je določen prvi dan pouka in objavljen v zbornici in e-zbornici. 
Dežurni učitelj je dolžan sestavljavcu razporeda dežurstev sporočiti morebitne 
neusklajenosti z urnikom oziroma preostalimi obveznostmi.  
  
 

7.26 PRIPRAVNIŠTVO 

Poteka v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in Pravilnikom o strokovnih izpitih s 
področja vzgoje in izobraževanja. Morebitnim kandidatom bomo določili mentorje in 
zanje izdelali PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA. 
    

 

7.27 PREDŠOLSKA VZGOJA – VRTEC  

LDN vrtca v PRILOGI. 
 
 

7.23 SKRB ZA VARNOST V PROMETU 

Šola usposablja otroke za varno vključevanje v promet, prometno varnost do šole in 
domov. 
 
V ta namen izvaja vsebine prometne vzgoje pri vseh predmetih, sodeluje s starši, 
učence predvsem osvešča z opozarjanjem na nevarnosti na cesti; tudi ob sodelovanju 
policije, ZŠAM, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Prometno-varnostni 
načrt šole je obešen v avli šole.  
 
Učence 5. razreda bo šola usposobila za vožnjo s kolesom (kolesarski izpit, izkaznice).  
Zaradi lanskih izrednih razmer bodo v letošnjem šolskem letu opravljali kolesarski izpit 
tudi učenci 6. razreda. V prometno-varnostnem načrtu so označena vsa nevarna mesta 
in začrtane varne poti. Šola bo načrte sproti dopolnjevala in skrbela za vzgojo otrok v 
smislu ravnanja v skladu s prometnimi in drugimi predpisi. 
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8. DELO POSLOVODNEGA ORGANA IN STROKOVNIH TER 

DRUGIH ORGANOV 

 

8.1 DELO RAVNATELJA 

 
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z obstoječo zakonodajo, kjer so njegove naloge  
tudi definirane.  
Nekaj specifičnih nalog ravnatelja kot pedagoškega vodje: 
 hospitacije: napovedane – informativne narave zaradi splošnih ugotovitev in s   
   ciljem spremljanja učiteljevega in vzgojiteljevega dela, letošnja tema je spremljanje  
   digitalne pismenosti, formativnega spremljanja in uporaba IKT ter office 365; 
 hospitacijam bodo sledili redni pogovori z učitelji – nasveti, opozorila, ukrepi za   
    izboljšanje učno-vzgojnega dela, pohvale za dosežke; 
 redni letni razgovori z vsemi zaposlenimi; 
 organizacija pripravništva, skrb za izvajanje programa; 
 priprava analiz za sestanke učiteljskega, vzgojiteljskega ali celotnega strokovnega  
   zbora; 
 sodelovanje in analiza dela oddelčnih skupnosti, šolska skupnost učencev; 
 delo s podružnicami: nadzor, skrb za strokovno rast (spopolnjevanja), delo z  
    vodji podružnic; 
 povezava šole z družbenim okoljem: neposredno sodelovanje s starši, v vaški  
   skupnosti, občini nasploh, z društvi, s podjetji v kraju, občini in širše; 
 skrb za izvajanje in realizacijo delovnega in finančnega načrta šole, delo v aktivu  
   ravnateljev, ravnateljskih konferencah (OE ZRSŠ); 
 povezovanje z zunanjimi sodelavci; 
 izvajanje higienskega nadzora glede čistoče prostorov, urejenosti, pravilnost  
   čiščenja in priprave obrokov  hrane; 
 sodelovanje (preko matične šole) z zdravstveno službo (pregledi), cepljenja,  
   zobozdravstvo, predavanja, svetovanje pri oskrbi s sanitetnim in drugim  
   materialom; 
 organizacija in spremljava glede realizacije dela knjižnice, oskrbe z didaktičnim  
   materialom in pripomočki; 
 skrb za organizacijo prireditev, razstav, raznih tekmovanj in srečanj, za delo  
   šolskih organizacij in društev ter interesnih dejavnosti oz. drugih oblik dela z  
   mladimi; 
 opravljanje kontrole drugih del in nalog posameznikov, ki vplivajo na realizacijo  
   izvajanja programa LDN šole; 
 skrb za varnost zaposlenih, otrok in učencev; 
 druge naloge, ki jih bo zahtevala stalno spreminjajoča se zakonodaja. 
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8.2 DELO POMOČNIKOV RAVNATELJEV IN VODIJ ENOT  

(pomočnica ravnatelja vrtca in vodja PŠ Kapla Majda Pipuš) 
 
Naloge vodij enot so: 
 pomoč pri pripravi in oblikovanju LDN šole za svojo enoto – šole, vrtca, 

 organizacija in nadzor nad izvajanjem LDN šole, organizacija nadomeščanj,  
   priprava urnikov, 
 povezava enote z okoljem,  

 vodenje kronike in druge pedagoške dokumentacije, 
 organizacija in vodenje delovnih sestankov, 
 sodelovanje na sestankih Sveta staršev, 
 nakup najnujnejšega materiala, delovnih pripomočkov za delo enote – ob soglasju  
   vodstva šole, 
 udeležba na posvetih, ki jih sklicuje vodstvo šole, 
 organizacija mentorstva pripravnikom – praktikantom, 

 priprava statističnih in drugih poročil, podatkov, 
 skrb za povezavo z vrtci oz. zagotavljanje pogojev za delo le-teh. 
 
 

8.3 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

 
Strokovni aktivi 
Temeljne naloge: 
 Podrobne priprave in analize poročil o naravoslovnih, kulturnih, športnih ter 

tehniških dnevih, ki bodo osnova za izdelavo boljšega programa v prihodnjem 
šolskem letu. 

 Analiza in poročilo o nacionalnih preizkusih znanja. 
 Seznanjanje z novo strokovno literaturo in uvajanje novosti pri pouku. 
 Določanje načinov preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij in 

določitev kriterijev ocenjevanja na prvem sestanku. 
 Izbira oblik diferenciacije in način izbire posameznih ravni zahtevnosti pri 

slovenskem jeziku, angleškem jeziku in matematiki. 
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Razporejeni so po »vertikali«, sestavljajo jih učitelji, ki poučujejo isti predmet ali 
sorodne predmete.  
 

Aktiv Vodja aktiva 

1. VIO Majda Pipuš 

4. in 5. razred Mateja Par 

MATEMATIČNO-NARAVOSLOVNI Simona Verdinek Špenger 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV S KNJIŽNICO Vera Vačovnik 

VZGOJNO PODROČJE  Mag. Oto Vogrin 

PODALJŠANO BIVANJE Urška Pogač 

AKTIV RAZREDNIKOV Alenka Mravljak 

 
Učiteljski zbori oddelkov (krajše UZO) 
Sestavljeni so iz učiteljev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem 
oddelku. Obravnavali bodo vprašanja, ki zadevajo vzgojno-izobraževalno delo v 
oddelku, vse zadeve v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja; UZO se bodo sestali po potrebi. Sklicali jih bodo razredniki. Vsebina teh 
sestankov bo zlasti analiza vzgojnih in učnih rezultatov, sprejemanje sklepov in 
predlogov za reševanje vzgojno-izobraževalne problematike, ki jih bodo  posredovali 
strokovnemu zboru, vodstvu; vključevanje učencev v interesno dejavnost, v dodatni 
oz. dopolnilni pouk ... Poglavitna naloga učiteljskih zborov je preventivno ukrepanje in 
odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. 
 
 

Razredniki in preostali strokovni delavci 
Razredniki skrbijo za usklajevanje vzgojno-izobraževalnega dela oddelka kot podlage 
za delo strokovnega zbora, spremljanje napredka učencev in organizacijo dela 
skupnosti učencev oddelka ter za vključevanje učencev v interesne dejavnosti.  Na 
matični šoli in podružnicah se bodo sestajali učitelji na oddelčnih sestankih, na katerih 
bodo sproti obravnavali posebnosti  vzgojne in izobraževalne problematike. 
 
             
Strokovno delo učiteljskega zbora 
 
Strokovni zbor bo na pedagoških konferencah med drugim obravnaval naslednjo 
tematiko (študijske teme): 
 priprava individualnega letnega delovnega načrta na VID, sodelovanje pri pripravi  

   in spremljanje izvajanja LDN šole, načrtovanje in organizacija pouka; 
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 obravnava učnih uspehov, sprejem ukrepov za izboljšanje stanja;  

 predstavitev in obravnava kriterijev za ocenjevanje učencev; 

 strokovna presoja in odločanje o vključitvi v projekte, katerih pobudnik bo javnost; 

 poudarek preverjanju z nacionalnimi preizkusi znanja; 

 problematika opisnega ocenjevanja (strokovni aktiv učiteljic razredne stopnje); 

 sodelovanje v raznih strokovnih skupinah v skladu z zakonodajo; 

 spremljanje novih predpisov; 

 spremljanje novosti v pedagoški literaturi, učni tehnologiji itd.; 

 aktivno vključevanje v razprave o kombiniranem pouku. 

Strokovni delavci bodo predlagali tudi lastne teme. 

 

8.4 DELO DRUGIH ORGANOV 

 
Svet zavoda bo deloval v skladu s predpisi in se bo sestal po potrebi oziroma vsaj 
dvakrat letno (ob koncu septembra in ob obravnavi letnega poročila v marcu). 
 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE, IZVOLJENIH NA VOLITVAH, 8. 1. 2021 

1.  Damijan PERUŠ (predstavnica matične šole) 

2.  Vera VAČOVNIK (podpredsednica sveta zavoda) 

3.  Irena VEZONIK (predstavnica matične šole) 

4.  Tjaša LIPOVNIK (predstavnica podružnične šole) 

5.  Petra GARMUT (predstavnica vrtca) 

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV, IZVOLJENI NA VOLITVAH, 11. 1. 2017  

6.  Danijela ČREŠNIK (predstavnica staršev vrtcev) 

7.  Maja PROHART (predstavnik staršev matične šole) 

8.  Urška PETAR (predstavnica staršev podružničnih šol) 

IMENOVANI PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA – 13. 3. 2019 

9.  Janez ČAS (predstavnik ustanovitelja) 

10.  Janez OTOREPEC (predsednik sveta zavoda) 

11.  Jernej SELIČ (predstavnik ustanovitelja) 

 
  

mailto:os.brezno-podvelka@guest.arnes


 

 
 

Brezno 78, 2363 Podvelka, tel.: 02/88 79 700, fax.: 02/88 79 715 

email: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si ID za DDV: 42630142 

 

76 
 

 

8.5 SODELOVANJE S STARŠI 
 

Zelo pomembno je sodelovanje med strokovnimi delavci in starši, saj so naši 
najpomembnejši sodelavci pri vzgoji in izobraževanju mladih. Prizadevali si bomo za 
razvijanje medsebojnega zaupanja in spoštovanja. 
 
Starše in stare starše bomo povabili k sodelovanju pri dejavnostih šole, pri projektu 
Simbioza GIBA in medgeneracijskem računalniškemu opismenjevanju. Seznanjali jih 
bomo z delom v šoli, z izvajanjem diferenciacije, fleksibilnega predmetnika in 
nadstandardnih programov (maj). Na roditeljskem sestanku v mesecu septembru jim 
bomo predstavili pomembne novosti v novem šolskem letu in letni delovni načrt šole 
ter posameznih oddelkov. V mesecu marcu se bomo posebej posvetili materam in 
družinam.  Z njimi se bomo srečevali neformalno, na delavnicah, piknikih in ob različnih 
drugih združenjih. Predstavnik staršev bo vključen v komisijo za šolsko prehrano. 
Predstavnik staršev bo tudi v razširjeni šolski skupini za dejavnosti v mreži Slovenski 
zdravi vrtci. 
 
Dobro sodelovanje, medsebojno obveščanje in izmenjavo mnenj želimo doseči: 

 s sprotnim obveščanjem staršev o dejavnostih šole (publikacija, obvestila ob 
začetku leta, roditeljski sestanki, šolske spletne strani, šolsko glasilo, kulturne 
prireditve in predstavitve projektov preko elektronske pošte), 

 z aktivno vlogo sveta staršev pri oblikovanju šolske politike, 

 s govorilnimi urami na daljavo, 
 s strpnim dialogom s starši, ko pride do težav, 
 s pogovornimi urami in kvalitetno pripravljenimi roditeljskimi sestanki. 

 
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo vsak drugi teden v mesecu. 
Roditeljski sestanki bodo meseca septembra, februarja in maja, govorilne ure pa 
oktobra, novembra, decembra, januarja, marca, aprila in junija.  
Uradne ure za starše so vsak dan od 7.30 do 9.00 in od 12.00 do 13.00. 

 
V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ 
ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši vseh oddelkov zavoda in so 
izvoljeni na roditeljskih sestankih. 
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Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 so: 
 

SKUPINA, 
RAZRED 

PREDSTAVNIK 
BREZNO 
RAZRED 

PREDSTAVNIK 

Vrtec Brezno 1 Polonca Krautberger 1. r. Lidija Grandič  

Vrtec Brezno 2 Tadeja Grilč 2. r. Slavica Robnik  

Vrtec Podvelka Sanja Tjukajev 3. r. Katja Pogorelc  

Vrtec Ožbalt Janja Volmajer  4. r. Katja Čurin Tacer 

Vrtec Kapla 1 Petra Hartman 5. r. Maja Prohart 

Vrtec Kapla 2 Maja Mevc 6. r. Anja Sorman  

1. r Kapla Anja Pušnik 7. r. Delila Neumeister 

2.+3.r Kapla Erika Volmajer 8. r. Saša Štruc Flašker 

4.+5. r. Kapla Hermina Pinter 9. r. Marcela Čas 

6.+7. r. Kapla Urška Petar   

8.+9. r. Kapla Tjaša Ribič   

 
Predsednica sveta staršev je Maja Prohart. 
 
Predavanja za starše 
 

KDAJ KDO KAJ KOMU 

25. 8. 2021 Boštjan Klemenčič Objave na spletni strani, 
izdelava anketnega 

vprašalnika 

Strokovni delavci  
 

28. 9. 2021 Katja Bernard 
Obvladovanje stresa in 

čuječnost 
Strokovni delavci 

Februar 
2021 

Tanja Blaznik 
Cvetko 

Predstavitev postopka 
vpisa v srednje šole  

Starši učencev  
9. razreda  

 
 

ŠOLSKI SKLAD 

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada je bil sprejet na Svetu šole 10. 12. 2009. Pravila 

šolskega sklada pa so se začela uporabljati od 16. 12. 2009 dalje. Upravni odbor 

šolskega sklada ima predsednika in šest članov. Svet šole imenuje štiri predstavnike 

šole izmed delavcev šole, svet staršev pa tri predstavnike staršev.  

Predsednica šolskega sklada je Simona Verdinek Špenger. 

Mandat članov odbora je štiri leta. Ob začetku šolskega leta se pripravi program dela 
šolskega sklada, ki je osnova za pridobivanje in porabo sredstev. Program se potrdi na 
Svetu zavoda. 
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Namen sredstev šolskega sklada: finančna pomoč socialno šibkim učencem, 
izvajanje nadstandardnega programa, izvajanje projektov, sofinanciranje valete ter 
šole in vrtca v naravi, nakup nadstandardne opreme vrtca in šole ter drugo, za kar se 
na predlog staršev, zaposlenih ali učencev odloči upravni odbor. 
 
Pridobivanje sredstev v šolski sklad: 

 Izvedba prireditev za širšo javnost, ki jih pripravljajo učenci in delavci šole. 
 Prodaja novoletnih voščilnic, ki jih bodo izdelali učenci naše šole. 
 Zbiranje odpadnega papirja, kartuš in tonerjev. 
 Zbrana sredstva (Drobtinica). 
 Prispevki staršev ter drugih fizičnih in pravnih oseb. 

 
 
 

8.6 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

 
 Z ustanoviteljico naše šole – Občino Podvelka, 
 s šolo s prilagojenim programom znotraj OŠ Muta, 
 z osnovnimi šolami v naši bližini, 
 z Glasbeno šolo Radlje ob Dravi – omogočanje izobraževanja mladim v  
   prostorih naših šol, 
 s srednjimi šolami in fakultetami (Muta, Ravne, Maribor, Slovenj Gradec, Ruše),  
    tudi organizacija srečanj teh učencev z učenci 9. r., kot je primer Gimnazije in  
    srednje kemijske šole Ruše, omogočanje pogojev za opravljanje delovne prakse  
   (pedagoška usmeritev – Ravne, Maribor ter dijaki vzgojiteljskih šol) od  
   srednješolske do fakultetne ravni, 
 z Javnim zavodom ŠKTM Radlje ob Dravi, 

 z društvi s področja športa v bližnji in v širši okolici, cilj je vključevanje v aktivno  
   delo na športnih področjih in s tem možnost obogatitve ponudbe obšolskih  
   dejavnosti, 
 povezovanje šole z okoljem, cilj je svetovanje učencem in staršem glede  
   nadaljnjega šolanja preko sodelovanja učencev na informativnih dnevih,  
   vključevanje učencev srednjih šol kot sodelavcev v šolske interesne dejavnosti,  
 s socialnimi in drugimi ustanovami, kot je Center za socialno delo v Radljah, ki  
    svetuje in pomaga učencem ter staršem (predvsem preko vodstva šole in šolske  
    svetovalne službe), 
 s strokovnjaki Zavoda za gozdove, z gasilskimi društvi, z vodstvom ZD Radlje ob  
   Dravi, vodstvom Policijske postaje Radlje in njihovim vodjem varnostnega okoliša. 
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9. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

 
Osnovnošolski in predšolski program se izvajata po začrtanih smernicah. Sproti bomo 
spremljali novosti v zakonodaji in se pri svojem delu trudili realizirati zastavljene cilje. 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 je uresničljiv, lotevali se ga bomo 
sistematično, dosledno in celovito. Pri tem računamo predvsem na lastne zmogljivosti 
in znanje, na pomoč in sodelovanje Sveta zavoda kot organa upravljanja zavoda, na 
ustanoviteljico občino Podvelka  in  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Notranji nadzor celovitega poslovanja je že dokaj dobro organiziran, vendar ga je 
potrebno redno spremljati in posodabljati. Sprejet je register tveganj in načrt 
integritete. 
 
Delo šole je usmerjeno k vzgoji, izobraževanju in varstvu otrok. Pri svojem delu iščemo 
optimalne rešitve, saj se zavedamo, da moramo sredstva razporejati namensko za 
izvajanje dejavnosti. 
 
Spremljanje in uresničevanje letnega delovnega načrta 
 
Letni delovni načrt bomo spremljali: 
 s hospitacijami pri pouku, 
 s prisostvovanjem pri razrednih urah in sestankih šolske skupnosti,  
 s prisotnostjo pri raznih dejavnostih in delovnih akcijah,  

 s poročili in drugimi prikazi dela strokovnih delavcev na pedagoških konferencah.  

 
Poročilo o delu pripravijo ob zaključku šolskega leta vsi pedagoški delavci za svoje 
strokovno področje pouka in druge dejavnosti, ki so jih med letom opravljali. Zbirnik 
vseh poročil, obravnavanih na pedagoških konferencah, je zaključno poročilo dela in 
življenja šole. Posamezna poročila so shranjena v e-zbornici in priložena poročilu šole 
ob zaključku pouka. Podatke bomo vnesli v šolsko kroniko.  
 
 
Pridržujemo si pravico do sprememb letnega delovnega načrta iz objektivnih razlogov.  
 
Letni načrt je bil obravnavan in načrtovan na sestankih aktivov ter usklajen na delovnih 

in pedagoških sestankih učiteljskega zbora in vzgojiteljskega zbora. Predlog letnega 

delovnega načrta je bil predstavljen učiteljskemu zboru 14. septembra 2021. Letni 

delovni načrt je bil predstavljen staršem na roditeljskem sestanku 14. 9. 2021 ter na 

Svetu staršev 21. 9. 2021. Pred načrtovano obravnavo na svetu zavoda je bil na voljo 

v zbornici in v e-zbornici, strokovni delavci pa so bili obveščeni, da lahko dajejo 
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pripombe. Letni načrt dela je bil obravnavan in sprejet na 3. seji Sveta zavoda 7. 10. 

2021, kar je razvidno iz zapisnika Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka.  

 
Evd. št.: 6006-1699/2021 
Datum: 7. 10. 2021 

 
 
Predsednica sveta zavoda:      Ravnatelj: 
Janez OTOREPEC          Leo Čelofiga, prof. 
 
 
 

mailto:os.brezno-podvelka@guest.arnes

